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1. Johdanto 

Henkilöstö ja sen johtaminen ovat oleellinen osa yrityksen toimintaa. Tämän tutkimuksen 

tarkoitus on tutkia, voiko henkilöstöhallinto vaikuttaa henkilöstön sosiaaliseen identiteettiin. 

Tarkoituksena on ensin avata henkilöstöhallinnon historiaa ja roolia sekä puhua sosiaalisen 

ja organisaatioidentiteetin käsitteistä. Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutkitaan 

suomalaista kansainvälistä yritystä Fiskarsia ja sen henkilöstöhallintoa sekä työntekijöiden 

sosiaalista identiteettiä. Lopuksi tarkoituksena olisi selvittää, kuinka henkilöstöhallinnon 

avulla voitaisiin vaikuttaa henkilöstön sosiaaliseen identiteettiin. 

Tutkimuksen aihe käsittelee henkilöstöhallintoa sekä sosiaalista ja organisaatioidentiteettiä, 

eli sitä, kuinka työntekijä kokee olevansa osa yritystä ja kuuluvansa työyhteisöön. Pyrin 

tutkimuksellani löytämään myös vastauksia siihen, kuinka henkilöstöhallinto voi toimillaan 

vaikuttaa tämän identiteetin muodostumiseen ja kehittymiseen. Tutkielman tutkintonimike 

on alustavasti seuraavanlainen: ”Henkilöstöhallinnon mahdollisuudet vaikuttaa sosiaaliseen 

identiteettiin kansainvälisessä yrityksessä”. 

Sosiaalinen identiteetti liittyy ihmisen tarpeeseen saada sosiaalista hyväksyntää 

järjestöllisessä yhteydessä (Highhouse, Thornbury & Little, 2007). Sosiaalisen identiteetin 

merkitys on kasvanut vuosien varrella ja sen rooli on suuri esimerkiksi henkilöstön 

viihtyvyyttä ja yrityslojaaliutta mitattaessa. 

Henkilöstöhallinto oli pitkään aliarvostetussa asemassa ja henkilöstöjohtajat otettiin mukaan 

strategiseen päätöksentekoon vasta verrattain myöhään 1900-luvun loppupuolella. (Denisi, 

Wilson & Biteman, 2014, 220) Henkilöstöhallintoa hyödynnetään vielä nykyäänkin vajaalla 

kapasiteetilla monessa yrityksessä. 

Aihe on ajankohtainen, sillä henkilöstöhallinnon merkitys on kasvanut huomattavasti vasta 

viime vuosikymmenien ajan ja sen hyödyntämismahdollisuuksia ei ymmärretä täysin vielä 

tänä päivänäkään. Sosiaalisen identiteetin näkökulma on valittu tähän tutkimukseen koska 

yrityksillä on monia eri tapoja pyrkiä sitouttamaan työntekijöitään ja työntekijöiden 

sitoutumisaste voi poiketa paljon yrityskohtaisesti. On mielenkiintoista pyrkiä selvittämään 

vaikuttaako sosiaalinen identiteetti yrityksessä työntekijöiden sitoutumiseen yritykseen ja 

kuinka henkilöstöhallinto voi vaikuttaa yhteisöön kuulumisen tunteeseen. 
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1.1. Ongelmanasettelu ja rajaukset 

Tämän työn pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on ”Mitkä ovat henkilöstöhallinnon keinot 

vaikuttaa työntekijän sosiaaliseen identiteettiin?”. Sosiaalisen identiteetin muokkautumiseen 

voi olla monia eri lähteitä ja tapoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin tutkia onko 

henkilöstöhallinnolla tekemistä sosiaalisen identiteetin muokkautumiseen vai rakentuuko 

sosiaalinen identiteetti työntekijöille aivan muiden tekijöiden kautta kuten organisaation 

mallin tai kulttuurin perusteella. 

Tutkimuksen osaongelmia pohjustetaan perehtymällä henkilöstöhallinnon kehittymiseen ja 

eroihin teorian ja käytännön välillä sekä avaamalla sosiaaliseen identiteettiin liittyvää 

teoriaa. Tutkimuksen ensimmäinen apututkimuskysymys on ”Kuinka kansallinen ja 

kansainvälinen henkilöstöhallinto nykypäivänä toimivat?”. Esimerkkiyrityksenä tässä työssä 

toimii suomalainen kansainvälinen yritys, Fiskars, jolla on toimintaa ja henkilökuntaa niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin. Mielenkiintoista onkin, mitä seikkoja tulee ottaa huomioon 

siirryttäessä kansallisesta henkilöstöhallinnosta kansainväliseen henkilöstöhallintoon. 

Toinen apututkimuskysymys kuuluu ”Mitkä tekijät vaikuttavat sosiaaliseen ja 

organisaatioidentiteettiin?”. Sosiaalista identiteettiä ja ihmisen tarvetta kuulua johonkin 

yhteisöön on tutkittu jonkin verran, mutta mitkä ovat ne tekijät, jotka eniten vaikuttavat 

työntekijän sosiaalisen identiteetin muodostumiseen.  

Suurimpana rajauksena työssä toimii suomalainen kansainvälinen yritys, jonka pohjalta 

henkilöstöhallintoa ja sosiaalista identiteettiä tutkitaan. Työn näkökulmana korostuu johdon 

näkökulma, sillä empiirisen osion haastattelut suoritettiin Fiskarsilla johtotason henkilöille. 

Sen lisäksi henkilöstöhallinnon toimintaa tarkastellaan yleisellä tasolla käsittelemättä sen 

tarkemmin esimerkiksi henkilöstönhallintajärjestelmiä. Työssä käytetyt näkökulmat 

mukailevat henkilöstöhallinnosta kirjoitetun kirjallisuuden näkökulmaa, jota on myös 

kritisoitu liian länsimaalaiseksi eikä riittävän globaalia kuvaa antavaksi. Kansainvälisessä 

henkilöstöhallinnossa yhdeksi kuumimmista tämän hetkisistä aiheista nousee kykyjen 

johtaminen. Kykyjen johtamisen käsittely jätetään kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Yhtenä rajauksena työssä toimii myös oletus siitä, että henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden 

sosiaalisen identiteetin välillä vallitsee yhteys.  
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Päätutkimuskysymys Mitkä ovat henkilöstöhallinnon keinot vaikuttaa sosiaaliseen 

identiteettiin? 

Apututkimuskysymys I Kuinka kansallinen ja kansainvälinen henkilöstöhallinto 

nykypäivänä toimivat? 

Apututkimuskysymys II Mitkä tekijät vaikuttavat sosiaaliseen ja 

organisaatioidentiteettiin? 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset 

 

1.2. Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus 

tuottaa ymmärrettävää tietoa ja pyrkii ensisijaisesti vastaamaan kysymyksiin miksi, millainen 

ja miten (Inspirans, 2014). Työ sisältää sekä teoria- että empiriaosiot. Teoriaosiossa avataan 

tutkimuksen aihepiiriä sekä vastataan asetettuihin apututkimuskysymyksiin sekundääristen 

lähteiden, kuten tieteellisten artikkeleiden ja julkaisujen avulla. Tässä osiossa pyritään 

selvittämään, mitä aiheesta on aiemmin tutkimuksissa saatu selville ja millä lailla työn 

aihealueita on käsitelty aiemmin kirjallisuudessa.  

Empiirisessä osiossa pyritään hyödyntämään teoriaosiossa esille tulleita tietoja ja 

yhdistämään niitä sekä käytäntöön että keskenään. Empiiristä osiota varten suoritetaan 

kaksi haastattelua esimerkkiyrityksessä henkilöstöhallintoon ja sosiaaliseen identiteettiin 

liittyen. Näin ollen haastattelut suoritetaan yrityksessä kahdella eri johdon tasolla: 

alueellisella ja kansallisella. Haastatteluissa hyödynnetään puolijäsenneltyä 

kysymyspatteristoa; kysymykset ovat valmiiksi päätettyjä ja muotoiltuja, mutta 

haastateltavat saavat vapaat kädet vastaamiseen. Haastatteluiden avulla pyritään saaman 

vastauksia muun muassa siihen, onko yrityksen sisällä eroja kansallisen ja kansainvälisen 

henkilöstöjohtamisen välillä ja millaisia haasteita eri tason johtajat ovat 

henkilöstöhallinnossa kohdanneet. 

 

1.3. Teoreettinen viitekehys 

Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on kuvata tutkimusasetelmaa tutkimusongelman 

muotoilun ja rajaamisen avulla. Viitekehyksen avulla ongelma esitetään mahdollisimman 
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täsmällisesti käsitteellisessä kehikossa. (Tilastokeskus, 2015) Tämän tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys lähtee liikkeelle henkilöstöhallinnon kehityksestä ja nykytilasta sekä 

eroista käytännön ja teorian välillä. Tämän jälkeen siirrytään tutkimaan kansainvälistä 

henkilöstöhallintoa ja siinä kehitettäviä yleisiä käytäntöjä. Käytännön tehtävissä 

kansainvälinen henkilöstöjohtaminen voi olla saman henkilön vastuulla kuin alueellinenkin, 

mutta teoriassa se on kokonaan oma tutkimuskohteensa. 

Sosiaalisen identiteetin osalta tutkimuksessa käsitellään yleisesti sosiaalista identiteettiä 

sekä siihen läheisesti liitettävää itsensä kategorisoinnin teoriaa. Sosiaalinen identiteetti 

kulkee usein käsi kädessä myös organisaatioidentiteetin ja –kulttuurin kanssa ja tätä 

yhteyttä avataan työn teoriaosuudessa. Koska suurimpana työn rajauksena on 

kansainvälinen yritys, tutkitaan sosiaalista identiteettiä myöskin kansainvälisellä tasolla sekä 

kulttuurien vaikutusta identiteetin vahvuuteen. Lopulta tutkimuksessa perehdytään siihen, 

millaisia keinoja henkilöstöhallinnolla voisi olla vaikuttaa sosiaaliseen identiteettiin.  

Teoreettista viitekehystä voidaan hyödyntää tutkimuksen rajaamisessa ja esimerkiksi 

haastattelupatteriston luomisessa. Sen avulla on helppo huomata jos tutkimus lähtee 

leviämään liian laaja-alaiseksi tai aletaan keskittyä epäolennaisuuksiin. 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 
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1.4. Kirjallisuuskatsaus 

Tässä työssä on teoriaosuudessa pyritty käyttämään laajasti akateemista kirjallisuutta 

käsitellyistä aiheista. Seuraavaksi esitellään työn kannalta tärkeimpiä artikkeleita, jotka 

löytyvät myös alla olevasta taulukosta. Artikkeleita ei esitellä taulukossa 

aakkosjärjestyksessä, vaan siinä järjestyksessä kuin niitä on käsitelty työssä. 

Tekijä(t) Julkaisuvuosi Artikkelin nimi Lyhyesti 
DeNisi, A., Wilson, M. & 
Biteman J. 

2014 Research and practice 
in HRM: A historical 
perspective 

Katsaus henkilöstö-
hallinnon historiaan 
sekä eroihin teorian ja 
käytännön välillä 

Kaufman, B. 2014 The historical 
development of 
American HRM broadly 
viewed 

Henkilöstöhallinnon 
kehitys amerikkalaisesta 
näkökulmasta 

Reed M. 2009 The theory/practice gap: 
a problem for research 
in business schools? 

Teorian ja käytännön 
välinen ero yleisesti 
taloutta ja liiketoimintaa 
tutkittaessa 

Glinow, M., Drost, E. & 
Teagarden, M. 

2002 Converging on IHRM 
best practices: Lessons 
learned from a globally 
distributed consortium 
on theory and practice. 

Kansainvälisessä 
henkilöstöhallinnossa 
kehitetyt ja käytetyt 
yleiset ja yhteiset 
käytännöt 

Scroggins, W. 2010 International human 
resource management: 
diversity, issues and 
challenges 

Katsaus ajankohtaisiin 
teemoihin 
kansainvälisessä 
henkilöstöhallinnossa 

Collings, D., Scullion, H. 
& Morley, M. 

2007 Changing patterns of 
global staffing in the 
multinational enterprise: 
Challenges to the 
conventional expatriate 
assignment and 
emerging alternatives.  

Monikansallisen 
yrityksen haasteet 
liittyen kansainväliseen 
henkilöstöön 

Scullion, H., Collings, D. 
& Gunnigle, P. 

2007 International human 
resource management 
in the 21st century: 
emerging themes and 
contemporary debates. 

Ajankohtaisia teemoja 
kansainvälisen 
henkilöstöhallinnon 
parissa 2000-luvulla 

Hogg, M., & Terry, D. 2000 Social identity and self-
categorization 
processes in 
organizational contexts. 

Sosiaalisen identiteetin 
ja itsensä kategorioinnin 
teorioiden syntymisen 
kuvailua 

Hatch, M. & Schultz, M. 2002 The dynamics of 
organizational identity 

Kuinka kulttuuri ja 
mielikuvat vaikuttavat 
organisaatioidentiteettiin 
ja päinvastoin 

Feitosa, J., Salas, E. & 
Salazar, M. 

2012 Social Identity: Clarifying 
its Dimensions across 
Cultures 

Sosiaalista identiteettiä 
selitetty eri kulttuureissa 
Hofsteden dimensioiden 
avulla 

Taulukko 2. Kirjallisuuskatsaus: tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt artikkelit 
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DeNisin et al.:n sekä Kaufmanin artikkeleja on käytetty luomaan kuva henkilöstöhallinnon 

kehityksestä. DeNisin et al.:n artikkelissa nostetaan esille myös teorian ja käytännön välisiä 

ristiriitoja, joiden tarkastelua on tässä työssä jatkettu Reed:n artikkelin avulla. Kansainvälistä 

henkilöstöhallintoa tarkastellessa Glinow et al. antavat esimerkkejä yleisistä ja yhteisistä 

käytännöistä, joita on mahdollista ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti. Scroggins, Collings et 

al. sekä Scullion et al. esittelevät artikkeleissaan ajankohtaisia aiheita kansainvälisen 

henkilöstöhallinnon tutkimuksessa, kuten kansainvälisen henkilöstön profiilin sekä 

urapolkujen muutosta ja terrorismia. Collings ja Scullion ovat tehneet paljon tutkimusta 

kansainvälisestä henkilöstöhallinnosta ja näihin nimiin törmää usein etsittäessä tietoa 

kansainvälisestä henkilöstöhallinnosta ja sen ajankohtaisista muutoksista.  

Hogg ja Terry ovat tutkineet paljon sosiaalista identiteettiä sekä itsensä kategorioinnin 

teoriaa, minkä vuoksi tässäkin työssä on käytetty heidän kyseisistä aiheista kirjoittamaansa 

artikkelia. Hatchin ja Schultzin artikkelissa on avattu sosiaalista identiteettiä yrityksessä, eli 

organisaatioidentiteettiä, sen syntyä sekä kuinka identiteetti on kytköksissä 

organisaatiokulttuuriin ja ulkopuolisten sidosryhmien mielipiteisiin. Feitosa et al.:n artikkeli 

vie sosiaalisen identiteetin tutkimuksen kansainväliselle tasolle, missä sosiaalista 

identiteettiä verrataan kulttuurieroihin Hofsteden dimensioiden avulla. 

 

1.5. Määritelmät ja käsitteet 

Oleellisia käsitteitä tässä tutkimuksessa ovat muun muassa henkilöstöhallinto – 

myöhemmin myös HRM, sosiaalinen identiteetti ja organisaatioidentiteetti. Tässä 

kappaleessa pyritään auttamaan ilmiön hahmottamista teoreettisella tasolla avaamalla näitä 

käsitteitä.  

Henkilöstöhallinto voidaan määritellä monella eri tapaa. Strauss (2001) esittelee 

henkilöstöhallintoa käsittelevässä artikkelissaan viisi eri tapaa määritellä henkilöstöhallinnon 

käsitettä.1) HRM kattaa perinteiset henkilökuntaan liittyvät toiminnot, kuten rekrytointi, 

koulutus, turvallisuus, työn arviointi ja luontaisedut. 2) Perinteiset toiminnot ovat integroitu 

toisiinsa niin sanotussa ”sisäisessä integraatiossa”. 3) Perinteisten toimintojen lisäksi HRM 

kattaa myös esimerkiksi työehdot, johtamistyylit, työn suunnittelun, organisaatiokulttuurin ja 

palkitsemisjärjestelmät. 4) Henkilöstöön suuntautuneiden käytäntöjen tulisi olla 
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mukautettuja, ei vain keskenään, vaan myös yrityksen yleiseen strategiaan. 5) HRM sisältää 

niin sanottuja ”parhaita käytäntöjä” organisatorisen sitoutumisen edistämiseksi ja 

työntekijöiden motivoimiseksi työskentelemään organisaation tavoitteiden mukaisesti. 

Tähän määritelmään liittyvä perusidea on, että työntekijät ovat organisaatiolle pikemminkin 

pitkäaikainen sijoitus kuin lyhytaikainen menoerä.  Straussin (2001) mukaan näiden 

käsitteiden ideologiat riitelevät osittain keskenään ja esimerkiksi käsitteissä 2,4 ja 5 on 

piirteitä strategisesta henkilöstöjohtamisesta ja käsitettä 3 käsiteltäisiin Yhdysvalloissa 

pikemminkin organisaatiokäyttäytymisenä tai työmarkkinasuhteina kuin 

henkilöstöhallintona.  

Sosiaalisen identiteetin teoria on psykologinen teoria, joka pyrkii selittämään ryhmän 

prosesseja ja ryhmän sisäisiä suhteita. Sosiaalisen identiteetin teorian kehitti ensimmäistä 

kertaa Iso-Britanniassa Henri Tajfel 1960-luvulla, mutta teoriaa kehitti eteenpäin John 

Turner 1970-luvun puolivälissä ja loppupuolella. Teorian perusidea on, että sosiaalinen 

kategoria, johon henkilö kuuluu tai kokee kuuluvansa – kansallisuus, harrastusjoukkue, 

työyhteisö – luo henkilölle määritelmän omasta yksilöllisyydestään ja roolistaan elämässä. 

(Hogg, Terry & White, 1995) 

Organisaatioidentiteetin muodostumisesta on olemassa kaksi koulukuntaa: sosiaalisen 

konstruktionismin ja institutionalismin näkökulmat. Sosiaalisen konstruktionistin mukaan 

organisaation jäsenet muodostavat kollektiivisesti sosiaalisen kanssakäymisen kautta 

yhteisen ymmärryksen siitä, millainen heidän organisaationsa on. Institutionalistit sen sijaan 

pitävät organisaation identiteettiä kollektiivisena joukkona organisaation henkilöiden 

peruspiirteitä. (Elstak, 2008) 

 

1.6. Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus henkilöstöhallinnosta ja sosiaalisesta identiteetistä tulee etenemään 

seuraavasti. Aluksi johdannossa esitellään tutkimuksen tavoitteet, pääpiirteet ja teoreettinen 

viitekehys, sekä avataan tutkimuksessa käytettyä kirjallisuutta ja käsitteitä.  

Toisessa kappaleessa tutustutaan tarkemmin henkilöstöhallintoon, sen kehitykseen sekä 

eroihin teorian ja käytännön välillä.  Tässä kappaleessa vastauksia esitettyihin kysymyksiin 

etsitään ensisijaisesti sekundääristen lähteiden avulla. Kolmannessa kappaleessa 

esitellään kansainvälisen henkilöstöhallinnon yleispiirteitä sekä eroja henkilöstöhallinnon ja 
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kansainvälisen henkilöstöhallinnon välillä. Neljännessä kappaleessa tehdään 

perusteellisempi silmäys sosiaaliseen ja organisaatioidentiteettiin, näiden kahden väliseen 

yhteyteen ja kuinka kansainvälinen ympäristö vaikuttaa identiteettiin. 

Tutkimuksen viimeisessä osiossa pyritään yhdistelemään kahden aikaisemman kappaleen 

aiheita sekä löytämään käytännön esimerkkejä empiirisen tutkimuksen avulla. Tässä 

kappaleessa pyritään saaman myös vastaus varsinaiseen tutkimuskysymykseen, eli 

voidaanko henkilöstöhallinnolla vaikuttaa sosiaaliseen identiteettiin.  

 

2. Henkilöstöhallinto 

Henkilöstöhallinnon voidaan pitää alkaneen ensimmäistä kertaa järjestäytyneenä toimintana 

1900-luvun alkupuolella. Ajan kuluessa henkilöstöhallintoon liittyvä teoria ja käytäntö ovat 

kuitenkin lähteneet eriytymään toisistaan, ja näiden kahden välille on päässyt syntymään 

niin sanottu tutkimus-käytäntö rako. (Denisi et al., 2014) Tässä kappaleessa tutustutaan 

henkilöstöhallintoon ja sen peruspiirteisiin sellaisena kuin sitä on teoriassa käsitelty kun taas 

työn empiirisessä osiossa keskitytään siihen, kuinka henkilöstöhallintoa käytännössä 

toteutetaan esimerkkiyrityksessä Fiskarsissa. 

 

2.1. Henkilöstöhallinnon rooli ja tehtävät 

Henkilöstöhallinnon käsitteissä on eroja – ei vain teorian ja käytännön välillä - vaan myös 

itse teoria voidaan jakaa perinteiseen ja moderniin henkilöstöjohtamiseen (Denisi et al., 

2014). Perinteisen henkilöstöjohtamisen perusidea on yksinkertainen: johtaja on 

auktoriteetti, joka kertoo alaisilleen työn kuvan ja kuinka se on suoritettava (Ryan & Curie, 

2014). Perinteinen henkilöstöjohtaminen soveltuu työympäristöön, jossa työtehtävät ovat 

rutiininomaisia ja työnteko on työvoimapainotteista. Moderni henkilöstöjohtaminen on sen 

sijaan sopivampi dynaamiseen työyhteisöön, joka koostuu esimerkiksi erilaisista 

asiantuntijoista ja painottuu ihmisten henkilökohtaiseen osaamiseen. Moderni 

henkilöstöjohtaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että yrityksellä tulisi olla oma 

henkilöstöosasto, vaan pikemminkin sitä, että johtajat miettivät ja toteuttavat 

systemaattisesti henkilöiden johtamista (Kaufman, 2014, 198). 
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2.1.1. Henkilöstöhallinnon kehitys 

Alla kuvatussa kuviossa on tiivistetty henkilöstöjohtamisen kehitys sen syntymästä aina 

nykypäivään asti. Henkilöstöjohtamista on vuosien aikana määritelty monella eri tavalla, ja 

sen määrittelytavasta riippuu myös se, mistä lähtien henkilöstöjohtamista on harjoitettu. 

Henkilöstöjohtamisen voidaan yhden määrittelytavan mukaan nähdä kattavan kaikki 

työskentelysuhteet ja –tilanteet, joissa yksi tai useampi henkilö ohjaa toisten töitä. Tämän 

määritelmän mukaan henkilöstöjohtamista olisi harjoitettu jo ihmisten sivilisaation 

alkuaikoina Egyptissä ja Kiinassa pyramideja ja Kiinan muuria rakennettaessa.  (Kaufman, 

2014, 197–198) Perinteinen henkilöstöjohtaminen oli ainut tunnettu henkilöstöjohtamisen 

muoto ennen kuin sitä alettiin kyseenalaistamaan noin 1880-luvun jälkeen (Nelson, 1995, 

95). 

Ensimmäinen virallinen henkilöstöhallinnon osasto rekisteröitiin USA:ssa vuonna 1901. 

Osasto perustettiin huolehtimaan työntekijöiden suhteista, valituksista, turvallisuudesta ja 

muista työntekijöihin liittyvistä ongelmista (Denisi et al., 2014).  Kaufmanin (2014, 199) 

mukaan 1920–1940-luvut olivat modernin henkilöstöjohtamisen kehittymisen aikaa, kun 

työntekijät ymmärsivät alkaa vaatimaan parempia työolosuhteita sekä huolehtimaan 

oikeuksistaan. Hänen mukaansa tällöin henkilöstöjohtaminen liitettiin ensimmäistä kertaa 

henkilöstön ongelmiin ja se toimi työnantajan ratkaisuna sen aikaiseen työlakkoiluun. 1920-

luvulta eteenpäin henkilöstöhallintoa käsiteltiin nimellä työsuhdeasiat, jotka koostuivat 

henkilöstöjohtamisesta sekä työmarkkinasuhteista (Kaufman, 2014, 197).  Vielä 1930-

luvulla henkilöstöosaston tehtävä oli kuitenkin pikemminkin pitää kirjaa henkilöstöstä kuin 

toimia aktiivisena osana strategian luomista (Denisi et al., 2014).  

1960-luvulla työsuhdeasiat jakautuivat omiin kategorioihinsa sisäiseen ja ulkoiseen 

henkilöstöhallintoon eli henkilöstöjohtamiseen (personnel management) ja 

työmarkkinasuhteisiin (industrial relations). Etenkin työmarkkinasuhteista tuli suosittu 

tutkimusala myös akateemisessa maailmassa, mutta riippuen akateemisesta yksiköstä 

saatettiin henkilöstöjohtamista ja työmarkkinasuhteita opettaa yhä ristiin tai toistensa ala-

aineina. (Kaufman, 2014, 205-206) Henkilöstöjohtamisen asema ja rooli sekä työelämässä 

(Denisi et al. 2014, 220) että akateemisessa maailmassa (Kaufman, 2014, 207) säilyi 

aliarvostettuna vielä 1980-luvulle asti. Vasta 1900-luvun loppua kohti globaalin kilpailun 
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koventuessa henkilöstöjohtajia alettiin kohdella strategisina partnereina johtoportaassa, 

mutta matkaa täyteen kumppanuussuhteeseen niin kehitystoimissa kuin strategian 

toimeenpanossa on vielä tänäkin päivänä (Denisi et al., 2014, 220; Lawler & Mohran, 2003, 

19). 

Kuvio 2. Henkilöstöhallinnon kehitys 

 

2.1.2 Henkilöstöhallinnon erot teorian ja käytännön välillä 

Yleensä kuilu teorian ja käytännön välillä (theory practice gap) voi johtua Van de Venin ja 

Johnsonin (2006) mukaan kolmesta syystä: ongelmasta tiedonkulun siirrossa, filosofisesta 

ongelmasta tai ongelmasta tuottaa tietoa. Tiedonkulun siirron ongelma syntyy yleensä kun 

akateemiset tutkijat pyrkivät liikaa teoreettiseen ymmärrykseen ja keskittyvät liian vähän 

siirtämään tuottamaansa asiantuntijatietoa laajemmalle yleisölle, joka voisi hyödyntää tietoa 

työssään (Reed, 2009, 686). 

Niin sanottu filosofinen ongelma teorian ja käytännön välille muodostuu siitä, että johtamisen 

akateeminen tutkiminen ja käytännön tehtävät ovat lähtöisin hyvin erilaisista olettamuksista. 

Teoriaa ohjaavat tarve kehittää ja testata yleisiä teorioita kun taas käytännössä teoreettiset 

Ennen	1880-lukua
•Vain	perinteinen	henkilöstö-
johtaminen

1901
•Ensimmäinen	rekisteröity	
henkilöstö-osasto	USA:ssa

1920-1940	-luvut
•Työnantajien	ratkaisu	
lakkoiluun
•Henkilöstöjohtaminen	kulki	
nimellä	työsuhdeasiat

1960- luku
•Henkilöstöjohtamista	ja	
työmarkkinasuhteita	alettiin	
käsitellä	erikseen

1970-luku
•Henkilöstöjohtamisen	rooli	
akateemisessa	maalimassa	
sekä	tylöelämässä	vielä	
aliarvostettu

1990-luku	->
•Henkilöstöjohtajat	
strategisiksi	partnereiksi
•Yhteistyösuhteen	kehitystyö	
jatkuu	vielä	tänäkin	päivänä
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vakaus ja jatkuvuus saavat nopeasti vaihtua tilannekohtaisten suunnitelmien ja 

epävarmuuden myötä. Kärjistettynä käytäntö ja teoria tulevat eri filosofisista paradigmoista, 

joiden välille on vaikeaa löytää yhteistoimintaa. Ongelma tuottaa tietoa liittyy tutkijoiden 

ongelmaan asemoida tutkimuksensa yhteiskuntatieteiden sisällä. Tämän seurauksena 

tutkijoiden toiminta ja tutkimusten tulokset eivät vastaa niiden strategista missiota tai 

operatiivista roolia yhteiskunnassa. (Reed, 2009, 686)  

Henkilöstöhallinnossa ei alun perin esiintynyt kuilua tutkimuksen ja käytännön välillä, sillä 

tutkimukset suoritettiin pitkälti käytännön tarpeisiin ja henkilöstötutkimus sai alkunsa 

organisaatioiden sisällä.  Esimerkiksi ennen ensimmäistä maailmansotaa kehitettiin 

ensimmäinen standardisoitu älykkyystesti Ranskassa ja Yhdysvaltojen liittyessä sotaan, 

palkkasi hallitus psykologin suorittamaan älykkyystestejä uusille alokkaille. Ennen 1970- 

lukua monet tieteellisten julkaisujen kirjoittajat olivat itse joko toimivia johtajia tai 

akateemikkoja, joilla oli läheiset välit liikkeenjohdon konsultointiin. Kuilu 

henkilöstötutkimuksen teorian ja käytännön välillä alkoi kuitenkin kasvaa Gordonin ja 

Howellin sekä Piersonin julkaistua kriittiset raporttinsa siitä, kuinka kaupallisten oppilaitosten 

tulisi keskittyä enemmän teoreettiseen tutkimukseen konsultoinnin sijaan. (Denisi et al., 

2014, 220-221)   

1970-luvulta lähtien voidaan sanoa, että henkilöstötutkimuksen teoria ja käytäntö lähtivät 

eroamaan toisistaan. Liiketoiminnan tutkimuksesta tuli yleisesti teorialähtöisempää ja uudet 

tiedekunnat olivat joko psykologia- tai taloustiedelähtöisiä vahvoine teorioineen, ilman 

kuitenkaan käytännön kokemusta henkilöstöjohtamisesta. (Denisi et al., 2014, 221) 

Henkilöstöhallinnon tutkimuksen voidaan nähdä sisältävän teemoja kaikista kolmesta 

teorian ja käytännön välisen kuilun ongelmasta. Ensinnäkin Gannonin (1983) mukaan 

johtajien epäonnistuminen teorian hyödyntämisessä käytännön haasteisiin johtuu pitkälti 

johtajien akateemisesta tietämättömyydestä. Tämän lisäksi kun johtajien aikaa kuluu 

käytännön asioiden hoitamiseen ja informaation määrä akateemisessa kirjallisuudessa on 

tällä hetkellä valtava, ei johtajilla ole aikaa syventyä henkilöstöjohtamisen akateemiseen 

kirjallisuuteen, taikka erottaa artikkeleiden joukosta niitä, joista löytyisi käytännön tasolle 

sovellettavia ideoita.  

Toisekseen, kuten katsaus henkilöstöhallinnon teorian ja käytännön välisen kuiluun 

osoittaa, ovat teoria ja käytäntö olleet alun perin lähtöisin yhteisestä tarpeesta saada 

vastauksia käytännön ongelmiin, mutta tarve muuttaa henkilöstötutkimusta 
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akateemisempaan suuntaan on kasvattanut kuilua teorian ja käytännön välillä. Kolmas 

kuilun tekijöistä eli ongelma tuottaa tietoa johtuu siitä, että aiheilla, jotka voivat kiinnostaa 

tutkijoita ei ole käytännön arvoa johtajille (Rynes, Colbert & Brown, 2002, 149). Pfeffer ja 

Sutton (2000) ovat ehdottaneet myös, että teorian huono implementointi käytäntöön ei 

välttämättä johdu kuilusta tiedonkulussa, vaan pikemminkin kuilusta tiedon ja tekemisen 

välissä. Heidän mukaansa johtajilla on kaikki tieto saatavilla sekä paljon asiantuntijoita 

jäsentelemässä tietoa, mutta syystä tai toisesta akateemista tutkimusta jätetään 

käytännössä hyödyntämättä.  

 

3. Kansainvälinen henkilöstöhallinto 

Kansainvälisyys on nykypäivän realiteetti. Se tuo sekä mahdollisuuksia että haasteita 

henkilöstöhallintoon ja liiketoimintaan yleisesti. Kansainvälinen henkilöstöhallinto 

kamppailee samojen peruskysymysten kanssa kuin aiemmin määritelty henkilöstöhallinto, 

mutta otettaessa huomioon kansainvälisyysaspekti, muuttuu henkilöstöhallinto entistä 

haastavammaksi. On luonnollista, että eri kulttuureissa henkilöstöä hallinnoidaan eri tavoin. 

Tässä kappaleessa ei kuitenkaan oteta kantaa kulttuurien välisiin eroavaisuuksiin, vaan 

pyritään tarkastelemaan henkilöstöhallintoa yleisesti kansainvälisellä tasolla. 

Björkman ja Stahl (2006) esittävät, että ”kansainvälinen henkilöstöhallinto on erittäin 

dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä kenttä, jossa syntyvät uudet teemat ylittävät perinteiset 

lähestymistavat”. Haasteita kansainvälisen henkilöstöhallinnon tutkimisesta löytyy. 

Esimerkkejä tutkimuksen ongelmakohdista ovat muun muassa yhteisten ja yleisten 

käytäntöjen löytäminen, länsimaalaisen näkökulman painottuminen tutkimuksessa sekä 

ajankohtaiset aiheet, kuten kansainvälinen terrorismi ja kasvavat talousmahdit kuten Intia, 

Kiina sekä Keski- ja Itä-Eurooppa (Scroggins, 2010).  

 

3.1. Yleiset ja yhteisen käytännöt 

Glinow, Drost ja Teagarden (2002, 124-125) pyrkivät artikkelissaan löytämään yleisiä 

”parhaita käytäntöjä” kansainväliseen henkilöstöhallintoon. Heidän mukaansa asia voidaan 

määritellä yhdeksi parhaista käytännöistä, jos se on käyttökelpoinen vähintään kahdessa eri 
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kulttuurissa, kulttuurisidonnaisuus on ymmärretty kyseistä kansainvälistä käytäntöä 

hyödynnettäessä ja voidaan todistaa, että kyseinen käytäntö on ollut toimiva molemmissa 

maissa. Tutkimuksessa otettiin huomioon myös onko joku käytäntö parhaimmillaan 

käytössä maassa, tai tulisiko vastaajien mielestä jotain käytäntöä lisätä tai vähentää maan 

sisällä tulevaisuudessa. Roylen (2000, 210-2011) mukaan myös suuret monikansalliset 

yritykset voivat omalla toimialallaan vaikuttaa yleisiin käytäntöihin, jotka muut yritykset 

sittemmin omaksuvat. Kansainvälistä henkilöstöhallintoa tutkittaessa usein keskitytään 

siihen, millaisia yhtäläisyyksiä tai erilaisuuksia löydetään kahta maata verrattaessa, mutta 

harvoin annetaan selitystä siihen, mistä nämä yhtäläisyydet tai erilaisuudet johtuvat.  

Glinow et al. (2002, 127-129) tutkivat parhaita käytäntöjä kansainväliseen 

henkilöstöhallintoon viidestä eri näkökulmasta: palkkiot, rekrytointi, arviointi, kouluttaminen 

ja kehittäminen sekä strateginen orientaatio. Tutkimuksessa esille tulleiden tulosten mukaan 

palkkioita tutkittaessa selvisi, että lähes globaalilla tasolla tulospalkkioiden tulisi muodostaa 

rajoitettu osuus koko palkkiosta. Kun taas rekrytoinnissa havaittiin suuriakin eroja maiden 

välillä rekrytointikriteereissä ja uusien työntekijöiden valintaprosessissa. Yhtäläisyyksiäkin 

oli kuitenkin havaittavissa tarkastellessa länsi- ja itämaissa kokemusta ja kykyä tulla toimeen 

toisten ihmisten kanssa. Länsimaat korostivat enemmän työnhakijoiden työkokoemusta ja 

teknistä osaamista, kun taas itämaissa korostettiin kykyä toimia muiden kanssa ja yrityksen 

arvomaailmaan sopimista. 

Arviointia tutkittaessa oli maiden väliltä vaikea löytää globaalilla tasolla muita yhtäläisyyksiä 

kuin että lähes kaikki maat suorittivat suoritusarvioita, mutta vain joko alhaisella tai 

keskinkertaisella tasolla. Alueellisia yhtäläisyyksiä löytyi kuitenkin Pohjois- ja Etelä-

Amerikasta, Australiasta ja Taiwanista, jotka kaikki painottivat, että arvioinnin tulisi 

dokumentoinnin ja kehittämisen tasolla olla tulevaisuudessa parempaa. Kouluttamisen ja 

kehittämisenkään käytännöistä ei löydetty suuria yhteyksiä maiden väliltä 

maailmanlaajuisesti, mutta tutkimuksessa nousi esille erilaisia maaryhmiä, jotka jakoivat 

mielipiteitä aiheeseen liittyen. Aasian maissa johtajat olivat tyytyväisimpiä 

organisaatioidensa koulutus- ja kehityskäytäntöihin, Meksikossa ja Latinalaisessa 

Amerikassa koulutus- ja kehityskäytännöt olivat sopimattomat ja uudistuksen tarpeessa, kun 

taas Pohjois-Amerikassa ja Australiassa johtajat havainnoivat organisaatioistaan puuttuvan 

niin sanottuja ”pehmeitä” koulutus- ja kehityskäytäntöjä, kuten liiketoiminnan käytännön 

asioiden ymmärtäminen. Näiden maaryhmien sisältä löytyi yhteisiä käytäntöjä, joita ajavat 
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vahvasti kulttuurisidonnaiset arvot sekä maassa harjoitetun teollisuuden muoto. (Glinow et 

al., 2002, 129-131) 

Strategisella orientaatiolla viitataan tässä henkilöstöhallinto-osaston rooliin ja statukseen 

organisaatiossa: onko HR-osasto linkitetty yrityksen strategiaan? Tutkimuksessa selvisi, 

että kaikkien tutkimuksen maiden mukaan henkilöstöhallinto-osasto on tärkeässä asemassa 

yrityksessä ja se nähdään tärkeänä kilpailuedun lähteenä. Ennen kaikkea Yhdysvalloissa, 

Australiassa, Kanadassa, Kiinassa ja Indonesiassa nähdään henkilöstöjohtamisen 

käytäntöjen ja strategian välillä tärkeä linkki. (Glinow et al., 2002, 132) 

Scrogginsin (2010) mukaan länsimaalaisen näkökulman painottuminen on yleinen haaste 

kansainvälisen henkilöstöhallinnon tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan suuri osa 

kansainvälisessä henkilöstöhallinnossa käytettävistä teorioista pohjautuu länsimaalaisissa 

yhteiskunnissa – ennen kaikkea Yhdysvalloissa - tehtyihin tutkimuksiin, minkä vuoksi 

aiheesta tehtyjä tutkimuksia yleisesti kritisoidaan, etteivät ne ole universaaleja. Tästä 

johtuen viime vuosina kansainvälisessä henkilöstöhallinnon tutkimuksessa on pyritty 

siirtämään tutkimuksen painopistettä tietoisesti pois Pohjois-Amerikasta (Collings, Scullion 

& Morley, 2007).  Glinow et al. (2002, 124,132) painottavatkin raportoidessaan tutkimustaan, 

että tutkimuksessa esille tulleita tuloksia ei voida kutsua täysin universaaleiksi, sillä 

”universaali” tarkoittaisi ”yleistä kaikille”, kun taas tutkimuksessa käytetty termi ”derived etic” 

rajoittuu joukkoon kulttuureja, jotka tutkimukseen on valittu. Etistisellä (engl. etic) 

näkökulmalla tarkoitetaan objektiivista, kulttuureita tutkivaa ja vertailevaa näkökulmaa 

(Harris, 1976). 

 

3.2. Kansainvälisen ja kansallisen henkilöstöhallinnon erot 

Morley ja Collings (2004, 489) esittävät, että pääasiallinen selittävä tekijä kansallisen ja 

kansainvälisen henkilöstöhallinnon eroille on yksinkertaisesti se, että kansainvälisessä 

ympäristössä toimiessa on otettava enemmän asioita huomioon, kuten kansainvälinen 

verotus, isäntävaltion hallintosuhteet ja kielen käännöspalvelut. Siinä, missä kansainvälisen 

henkilöstöhallinnon tutkimus ennen keskittyi pääasiassa vain maastamuuttajien 

johtamiseen, on viime vuosikymmeninä tutkimuksen mielenkiinto suuntautunut enemmän 

henkilöstöhallintoon monikansallisissa yrityksissä. Tutkijoiden mukaan myös yksi 

kansainväliseen henkilöstöhallintoon vaikuttavista vallitsevista maailmanluokan trendeistä 
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on organisaatioiden rakennemuutos hierarkkisesta matalahierarkkiseen ja verkostoihin 

perustuvaan organisaatiomalliin. 

Toinen kansainvälisessä henkilöstöhallinnossakin huomioonotettava trendi 2000-luvulla 

toimiessa on kansainvälisen liiketoiminnan muuttuva toiminta-alue. Tätä voidaan selittää 

esimerkiksi ulkomaisten suorien sijoitusten virran siirtymisellä kehittyneistä maista Intiaan ja 

Kiinaan sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan. Maiden väliset välimatkat vaihtelevat niin 

pituudeltaan kuin kulttuuriltaan. (Scullion, Collings & Gunnigle, 2007, 310) Esimerkiksi rajoja 

ylittävä tiedonvälitys yritysten välillä, jotka tulevat erilaisista kulttuurisista konteksteista on 

vaikeampaa kuin samankaltaisissa maissa toimivien yritysten välillä (Li & Scullion, 2006). 

Myös lisääntynyt globaali terrorismi vaikuttaa kansainväliseen henkilöstöhallintoon. Paljon 

julkisuutta saaneilla terrori-iskuilla, kuten 9/11 New Yorkissa ja 7/7 Lontoossa sekä 

esimerkiksi hyökkäyksillä kansainvälisiä öljyfirmoja vastaan Nigeriassa, on oma 

vaikutuksensa kansainvälisen henkilöstöhallinnon alalla toimimiseen. Tämän kaltaiset 

tapahtumat eivät vain vaikuta välittömään työkokemukseen, vaan vaikeuttavat myös 

tulevaisuudessa kansainvälisten työntekijöiden palkkaamista kyseisiin maihin. (Scullion et 

al. 2007, 312) Collings et al. (2007) painottavat kuitenkin, että huolimatta vallitsevasta 

kansainvälisestä epävakaudesta on ensisijaisen tärkeää, että yritykset kannustavat 

henkilökuntaansa töihin ulkomaille. Ulkomailla työskentely on usein ainoa keino ymmärtää 

paremmin globaaleja markkinoita ja eri kulttuurien välistä liiketoimintaa. 

Näiden lisäksi kansainvälistä henkilöstöhallintoa puhuttavat tällä hetkellä urapolkujen 

muutos sekä kansainvälisen henkilöstön profiilimuutos (Scullion et al., 2007, 312-313). Jo 

vuonna 1996 tehdyssä tutkimuksessa (DeFillippi & Arthur; katso myös Collings et al., 2007) 

todettiin, että työntekijät näkevät urapolkunsa erilailla kuin ennen, painottavat uran 

liikkuvuutta ja ovat vähemmän sitoutuneita organisaatioihin: yhdysvaltalaisella työntekijällä 

on työuransa aikana keskimäärin kymmenen työnantajaa, sen sijaan, että hän sitoutuisi 

yhteen ja samaan yritykseen koko työuran ajaksi. Lisäksi työntekijöillä on kasvava halu oma-

aloitteisiin kansainvälisiin toimeksiantoihin, tai toimeksiantoihin, jotka järjestyvät ilman 

organisaation tukea (Suutari & Brewster, 2000). 

Kansainvälisen henkilöstön profiilimuutoksen voidaan nähdä johtuvan neljästä syystä: 

kahden uran ongelmasta, rajallisesta naisten osallistumisesta kansainvälisiin 

hallintotehtäviin, kotiuttamiseen liittyvistä ongelmista ja heikkouksista kykyjenhallinnassa 

kansainvälisellä tasolla. Kahden uran ongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa parin 
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molemmat osapuolet ovat uraa luovia henkilöitä, eikä parin toisella osapuolella ole 

mahdollisuutta seurata toista ulkomaille toimeksiannon ajaksi. (Collings et al., 2007) Naisten 

palkkaaminen kansainvälisiin hallintotehtäviin kasvoi merkittävästi 1980-luvulta 1990-

luvulle, mutta kasvu on sittemmin hidastunut (Tung, 2004). Tungin (2004) mukaan hyvin 

perusteltuja syitä naisten vähäiseen palkkaamiseen kansainvälisiin tehtäviin on vaikea 

löytää, mutta on selvää että ennakkoluulot naisten suoriutumiskykyyn kytevät yhä 

huolimatta siitä, että tutkimusten mukaan naiset ovat pärjänneet kansainvälisissä 

johtotehtävissä aivan yhtä hyvin kuin miehetkin. 

Ulkomaan toimeksiannon aikana työntekijä usein kokee muuttuvansa saadessaan uusia 

kokemuksia: samoin yritys, jossa kyseinen henkilö työskentelee voi muuttua toimeksiannon 

aikana kuten työn ulkopuoleinen elämäkin, perhe, ystävät ja naapurit. Työntekijän 

kotiuttamisesta huolehtiminen muuttuu näin entistäkin tärkeämmäksi; valitettavan usein 

kotiuttamisprosessi ei kuitenkaan etene odotusten mukaisesti. (Stroh, Gregersen & Black, 

2000) Neljäs syy kansainvälisen henkilöstöhallinnon profiilimuutokselle on kykyjenhallinnan 

heikkoudet, joilla voidaan tarkoittaa lähestymistapoja kyvykkään, kansainvälistä kokemusta 

omaavan johtajan rekrytointiin, kehittämiseen ja motivointiin sekä yleisesti haasteita kykyjen 

johtamisessa: niiden tunnistamisessa ja paikantamisessa (Collings et al., 2007).  

 

4. Sosiaalinen identiteetti 

Sosiaalisen identiteetin teoria on sosiaalipsykologinen teoria ryhmän sisäisistä suhteista, 

ryhmäprosesseista ja sosiaalisesta itsestä (Hogg, Terry & White, 1995). Sosiaalisen 

identiteetin teoria esittää, että ryhmään kuuluminen tapahtuu kategorisoinnin ja 

tunnesidonnaisten komponenttien kautta, jotka liittyvät ryhmän jäseniin (Tajfel, 1978). 

Sosiaalisen identiteetin teoriaa käytetään yhä enenevissä määrin tutkimuksessa ja 

käytännössä selittämään eri tekijöitä liiketoiminnassa sekä kulttuurien välisissä tavoissa 

toimia (Feitosa, Salas & Salazar, 2012). 

Sosiaalisen identiteetin roolia on tutkittu ennen kaikkea poikkitoiminnallisissa tiimeissä: sen 

vaikutusta suoritukseen ja halukkuuteen sitoutua organisaatiokulttuuriin. On kuitenkin 

tärkeää erottaa sosiaalinen identiteetti henkilökohtaisesta identiteetistä tai kollektiivisesta 

itsetunnosta. (Feitosa et al., 2012) Sosiaalista identiteettiä lähtiessä määrittelemään, on 

aluksi määriteltävä myös mitä tarkoitetaan ”ryhmällä”, johon yksilö kuuluu, sekä kuinka 
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tuttuja artikkelin kohdelukijat ovat sosiaalisen identiteetin käsitteen kanssa.  Hogg ja Terry 

määrittelevät tutkimuksessaan (2000, 122) organisaatioiden olevan ryhmiä, yksiköitä tai 

divisioonia organisaatioiden sisällä, jotka taas jakautuvat koko organisaation laajuisesti 

ryhmiin, ammatteihin ja sosiodemografisiin kategorioihin, jotka taas osaltaan jakautuvat 

pienempiin ryhmiin, ja niin edespäin. Näillä kaikilla ryhmillä on omat identiteettinsä ja 

muotonsa, mutta myös ryhmien rajoja rikkovaa kanssakäymistä. Hoggin ja Terryn 

(2000,122) mukaan niin kutsuttu tärkeysmekanismi määrittelee sen, mikä ryhmän sisäinen 

tai ryhmien välinen suhde on psykologisesti keskeinen itsensä käsitteellistämisen kannalta 

tietyssä kontekstissa.  

Sosiaalisen identiteetin teoriaan liittyy läheisesti myös siitä johdettu itsensä kategorisoinnin 

teoria, joka korostaa sosiaalisen identiteetin merkitystä osana henkilön minäkuvaa (Hogg & 

Terry, 2000, 123). Itsensä kategorisoinnin teoria jakaa sosiaaliset ärsykkeet sisäryhmiin – 

kategoriat, johon kokee kuuluvansa - ja ulkoryhmiin – kategoriat, joihin ei koe kuuluvansa 

(Oldmeadow, Platow, Foddy & Anderson, 2003, 140). Oldmeadow et al.:n mukaan tämän 

seurauksena ihminen määrittelee itsensä kuuluvan sisäryhmän sisältämiin ominaisuuksiin 

ja ulkoistaa itsensä ulkoryhmän ominaisuuksista. Sen sijaan, että tutkijat näkisivät suurta 

yhteensopivuutta itsensä kategorisoinnin teorian ja alkuperäisen sosiaalisen identiteetin 

teorian välillä, itsensä kategorisoinnin teoria voidaan pikemminkin nähdä tärkeänä 

käsitteellisenä osana laajennettua sosiaalisen identiteetin teoriaa (Hogg & Terry, 2000, 

123). 

 

4.1. Sosiaalinen identiteetti yrityksessä  

Albert and Whetten (1985, 273) määrittelivät organisaatioidentiteetin seuraavanlaisesti: ”(1) 

ulkopuoliset vertaavat kohdehenkilöä itseensä; (2) tähän arvioon liittyvä informaatio 

ilmaistaan osapuolten välisessä keskustelussa, jolloin henkilö ottaa tämän palautteen 

huomioon tekemällä vertailua itsensä ja ulkopuolisten välillä, joka puolestaan (3) vaikuttaa 

siihen, kuinka he määrittelevät itsensä.” Meadin mukaan (1934, 175) identiteetti tulisi nähdä 

sosiaalisena prosessina, joka sisältää kaksi eri vaihetta: ”I-minä” -vaiheen ja ”me-minä” -

vaiheen. ”’I-minä’ on henkilön vastaus muiden asenteisiin ja ’me-minä’ on henkilön itsensä 

oletus joukosta muiden asenteita. Muiden asenteet muodostavat järjestäytyneen ’me-minän’ 

ja henkilö reagoi muiden asenteisiin ’I-minänä’.” 
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Albertin ja Whettenin (1985) muotoilu organisaatioidentiteetistä perustuu Meadin 

määritykseen henkilökohtaisesta identiteetistä. He eivät kuitenkaan ota määrittelyssään 

kantaa ollenkaan Meadin tärkeänä pitämään näkökulmaan identiteetin sosiaalisen 

prosessin jakautumisesta kahteen eri ”minään”. (Hatch & Schultz, 2002, 992) Jenkins (1996) 

pyrki määrittämään näiden kahden välisen yhteyden kuvailemalla kuinka yksilölliset 

identiteetit ovat yhteydessä kollektiivisesti jaettuihin identiteetteihin: ”’Minuus’ on jatkuva ja 

samanaikainen synteesi (sisäisen) minuus-käsitteen ja (ulkoisten) muiden itsestä 

muodostamien käsitteiden välillä.” 

 

4.1.1. Organisaatioidentiteetti ja -kulttuuri 

Hatchin ja Schultzin (2000, 997) mukaan organisaatioidentiteetti ja kulttuuri ovat toisiinsa 

vahvasti sidoksissa ja niitä käytetään usein määrittelemään toisiaan. Tämä ei heidän 

mukaansa tarkoita kuitenkaan, ettei näitä kahta voisi käsitellä yksittäin, tai ettei käsitteitä 

tulisi käsitellä yksittäin. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään näiden kahden käsitteen välistä 

yhteyttä ja organisaatioidentiteettiä ja –kulttuuria käsitellään omina käsitteinään, mutta niitä 

käytetään selittämään molemmille yhteisiä ilmiöitä. 

Käsitellessä organisaatioidentiteettiä ei tule unohtaa identiteetin sisäistä ja ulkoista 

ulottuvuutta: keitä olemme ja kuinka toiset meidät näkevät. Tämän vuoksi tutkiessaan 

organisaatioidentiteettiä Hatch ja Schultz (2000) ottivat organisaatiokulttuurin näkökulman 

määrittelemään identiteetin sisäistä puolta ja mielikuvat määrittelemään identiteetin ulkoista 

puolta. Tätä kulttuurin, identiteetin ja mielikuvien välistä yhteyttä on myös kuvattu alla 

kuviossa 4. 

Sidosryhmien mielikuvien heijastaminen organisaation identiteettiin ja pohtimalla ”keitä 

olemme”, kuvaavat sidosryhmien mielikuvien vaikutusta organisaatiokulttuuriin. Tämä on 

kuvattu kuviossa 4. tumman harmailla nuolilla. Toiseksi kulttuurisen ymmärtämisen 

heijastaminen identiteettiin ja identiteetin esiin tuominen vaikutuksen tekemiseen muihin, 

kuvaa organisaatiokulttuurin vaikutusta muiden mielikuviin organisaatiosta. Tätä prosessia 

kuvaavat sen sijaan vaaleammat nuolet kuviossa. ”I-minä” ja ”me-minä” sen sijaan 

yhdistävät kulttuurin ja mielikuvat organisaatioidentiteetin kokonaisuuteen. 
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Dutton ja Dukerich (1991) väittivät, että muiden mielipiteet ja reaktiot vaikuttavat 

organisaatioidentiteettiin heijastamisen kautta ja edelleen ehdottivat, että heijastaminen 

toimii motivoimaan organisaation jäseniä osallistumaan keskusteluihin asioista, jotka 

voisivat huonontaa julkista mielipidettä heidän organisaatiostaan. Hyvänä esimerkkinä toimii 

esimerkiksi Anita Roddickin puolustus Body Shopia kohtaan median hyökätessä syytöksillä 

Body Shopin vihreän vähittäiskaupan imagoa vastaan. Tätä puolustusta voidaan pitää myös 

sisäisenä pyrkimyksenä suojella organisaatioidentiteettiä ulkoisilta negatiivisilta mielikuvilta. 

 
Kuvio 3. Kuinka organisaation ”I-minä” ja ”Me-minä” rakentuvat suhteessa kulttuuriin, 
identiteettiin ja mielikuviin (Mukailtu Hatch & Schultz, 2000) 

 

4.2. Sosiaalinen identiteetti kansainvälisessä ympäristössä  

Maailman globalisoituessa kulttuurien välinen vuorovaikuttaminen työpaikoilla yleistyy 

jatkuvasti ja kulttuurierot tuovat oman lisänsä kulttuurien kohtaamisiin organisaatioiden 

sisällä. Mahdollinen tapa kulttuurien välisen vuorovaikutuksen tehostamiseen on arvioida, 

missä määrin yksilö tunnistaa oman sosiaalisen ryhmänsä. (Feitosa et al., 2012, 528) 

Cloptonin ja Finchin (2010) mukaan sosiaalinen identiteetti on tehokkaiden sosiaalisten 

verkostojen perusta, mikä on elintärkeää sosiaaliselle pääomalle. Täten sosiaalisella 

identiteetillä voi olla runsaasti seuraamuksia ja se voi toimia selittävänä tekijänä tärkeissä 

työtuloksissa. Kulttuuri on riippuvainen kontekstistaan, jolloin erilaiset tilanteet laukaisevat 

erilaisia puolia yksilön identiteetistä (Chao & Moon, 2005).  
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Feitosa et al. (2012, 531-532) jakavat sosiaalisen identiteetin käsitteen kolmeen 

kategoriaan: kategorisointiin, ryhmään kuulumisen tunteeseen ja positiivisiin asenteisiin. 

Tutkijat jakoivat sosiaalisen identiteetin kognitiiviseen ja affektiiviseen osaan. Sosiaalisen 

identiteetin kognitiiviseen puoleen kuuluu kategorisoinnin kategoria, jolla viitataan yksilön 

tietouteen omasta jäsenyydestään ryhmässä. Affektiivinen puoli jakautuu tässä esimerkissä 

kahteen kategoriaan: ryhmään kuulumisen tunteeseen sekä positiivisiin asenteisiin. 

Ryhmään kuulumisen tunne viittaa siihen, missä määrin ryhmän jäsen on sitoutunut 

ryhmään ja kokee olevansa osa sitä, kun taas henkilön asenne on enemmän liitoksissa 

hänen henkilökohtaisiin tuntemuksiinsa ryhmään kuulumisesta.  

Kulttuuria pidetään tärkeänä käyttäytymisen motivaattorina, joten on loogista olettaa, että 

erilaiset kulttuurisidonnaiset orientaatiot voivat johtaa eroihin sosiaalisen identiteetin 

kehityksessä ja rakenteessa. Tämän seurauksena myös sosiaalisen identiteetin 

käsitteellistäminen voi vaihdella kulttuurien välillä johtuen erilaisuuksista konteksteissa ja 

kokemuksissa. Seuraavaksi sosiaalisen identiteetin konseptia verrataan Hofsteden 

kulttuuridimensioihin. Tutkituin näistä dimensioista on individualismi-kollektivismi. Feitosa et 

al. (2012) esittävät, että kollektivistisesta kulttuurista tulevilla yksilöillä on paremmat tulokset 

kuin individualistisista kulttuureista tulevilla yksilöillä sekä ryhmään kuulumisen tunteen että 

positiivisten asenteiden kategorioissa mitattaessa sosiaalista identiteettiä. 

Riippuvuutta ja itsenäisyyttä mitattaessa riippuvuus on läheisesti liitettävissä korkeaan 

kollektivismin asteeseen, mikä omalta osaltaan liitetään usein ryhmään kuulumisen 

tunteeseen. Täten riippuvuuden kategoriaan kuuluvilla yksilöillä on paremmat tulokset kuin 

itsenäisillä yksilöillä sosiaalisen identiteetin kategorisointia mitattaessa. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että kollektiivisista kulttuureista tulevilla yksilöillä olisi kompleksisempi sosiaalinen 

identiteetti kuin individualistisista kulttuureista tulevilla yksilöillä; päinvastoin. Individualistiset 

henkilöt hakeutuvat aktiivisemmin sellaisiin ryhmiin, jotka vastaavat paremmin heidän omia 

ominaisuuksiaan. Sosiaalisen identiteetin kompleksisuus liitetään enemmän erilaisten 

sosiaalisten identiteettien olemassaoloon, joten kollektiivisista kulttuureista tulevilla yksilöillä 

ei ole yhtä kompleksi sosiaalinen identiteetti kuin individualististen kulttuurien yksilöillä. 

(Feitosa et al., 2012, 536-537) 

Triandis (1989) selittää kulttuurin tiiviys-väljyys –dimension sen mukaisesti, kuinka tarkoin 

kulttuurissa seurataan muodollisia sääntöjä: tiiviissä kulttuureissa sääntöjä seurataan 

tarkemmin, kun taas väljässä kulttuurissa sallitaan suurempaa vaihtelevuutta yleisesti 
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hyväksytyssä käytöksessä. Tämä johtaa siihen, että tiiviimmät kulttuurit ovat 

homogeenisempia ja kulttuurin normit ovat selkeämpiä kuin väljissä kulttuureissa. Feitosa 

et al.:n (2012) mukaan väljissä kulttuureissa on suurempia eroavaisuuksia sosiaalisissa 

identiteeteissä, kun taas tiiviissä kulttuureissa on rajatumpi määrä sosiaalisten identiteettien 

variaatioita. Tämän lisäksi samaiset tutkijat esittävät, että tiiviit kulttuurit saavat 

todennäköisemmin korkeita arvoja sosiaalisen identiteetin mittareissa kuin väljät kulttuurit. 

 

 Individuaismi-
Kollektivismi 

Riippuvuus-
Itsenäisyys 

Sosiaalinen 
kompleksisuus 

Tiiviys- 
Väljyys 

Kognitiivinen - Riippuvuus-

kategoriaan 

kuuluvilla 

korkeammat 

pisteet 

kognitiivisessa 

dimensiossa 

Individualististen 

kulttuurien 

henkilöillä usein 

kompleksisempi 

sosiaalinen 

identiteetti kuin 

kollektiivisten 

kulttuurien 

henkilöillä 

Tiiviistä 

kulttuureista 

tulevilla 

todennäköisemmin 

korkeammat 

pisteet sekä 

kognitiivisessa 

kategoriassa, 

Affektiivinen Kollektiivisissa 

kulttuureissa 

korkeammat 

pisteet 

molemmista 

affektiivisista 

kategorioista 

- että affektiivisissa 

kategorioissa 

Taulukko 3. Hofsteden kulttuuridimensiot ja sosiaalinen identiteetti 

 

5. Henkilöstöhallinto ja sosiaalinen identiteetti 

Tässä kappaleessa tutkitaan onko aiemmilla kahdella aiheella, henkilöstöhallinnolla ja 

sosiaalisella identiteetillä käytännön yhteyttä esimerkiksi kansainvälisessä yrityksessä 

Fiskarsissa. Aiemmin tässä työssä käytiin läpi henkilöstöhallintoon ja kansainväliseen 

henkilöstöhallintoon vaikuttavia tekijöitä sekä selitettiin sosiaalisen identiteetin käsitettä ja 
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ajankohtaisia teemoja ja tutustuttiin pintapuolisesti sosiaaliseen identiteettiin 

kansainvälisessä kontekstissa. Tutkiessa sitä, millaiset vaikuttamismahdollisuudet 

henkilöstöhallinnolla on sosiaaliseen identiteettiin, pidetään tässä työssä mielessä johdon 

näkökulma.  

Haastateltavina tutkimuksessa toimivat kaksi Fiskarsin johtotason henkilöä. Haastatteluja 

varten oli laadittu kaksi kysymyspatteristoa, joista yhdeksän kysymystä esitettiin molemmille 

haastateltaville ja viisi tarkennettua kysymystä alueelliseen johtamiseen liittyen ja 

kahdeksan tarkennettua kysymystä liittyen kansainväliseen henkilöstöjohtamiseen. Kaikki 

kysymykset kysymyspatteristossa olivat avoimia kysymyksiä. 

 

5.1. Lyhyesti Fiskarsista 

Fiskars on vuonna 1649 perustettu ja sen myötä myös Suomen vanhin yritys. Fiskarsin 

historia alkoi Pohjan alueelle perustetusta rautaruukista, joka vuosien mittaan kehitti 

toimintaansa muun muassa kuparin jalostukseen, hienotakeisiin sekä maailman 

ensimmäisten joukossa höyrykoneisiin. Fiskars on pyrkinyt vuosien saatossa toimimaan 

edelläkävijänä ja uudistajana, mistä ei kerro ainoastaan innovaatiot Fiskarsin tuotannossa, 

vaan myös sosiaaliset uudistukset, kuten koulun ja sairaalan rakentaminen ruukin alueelle 

1800-luvun alkupuolella. (Fiskars, 2015b) 

Tänä päivänä Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi pääosin yritysostoin ja keskittyy 

vahvasti kuluttajatuotteisiin. Yritys työllistää noin 8 600 henkilöä 30 maassa ja Fiskarsin 

tuotteita on saatavilla yli 100 maassa. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna (2014) 768 

miljoonaa euroa. (Fiskars, 2015a) 

Myös vuonna 2014 Fiskarsilla nähtiin uudistuksia henkilöstöhallinnon puolella, kun yhtiö otti 

ensiaskeleet kohti yhteistä osaamisstrategiaa, jolla pyritään varmistamaan, että 

työntekijöillä ympäri maailmaa on yhtäläiset tiedot ja taidot toimia yrityksessä sekä 

löytämään oikeat henkilöt toimimaan heille oikeissa työtehtävissä. Fiskars pyrkii myös 

kannustamaan työntekijöitään lisäämään kansainvälistä liikkuvuutta, huolimatta tämän 

hetkisestä kansainvälisesti epävakaasta turvallisuustilanteesta. (Fiskars, 2015d) 
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5.2 Henkilöstöhallinto kohdeyrityksessä  

Henkilöstöhallinto Fiskarsissa on melko modernia, sillä kaikilla toiminnan tasoilla pyritään 

antaa työntekijöiden toteuttaa itseään työtehtävissään. HR-päällikön toimintaa kentällä 

ohjaa HR-vuosikello. Vuosikelloon on kirjattu suurimmat prosessit, jotka tulevat vastaan 

vuosittain. Tämän lisäksi päivittäisiin työtehtäviin kuuluvat vuoden aikana vastaantulevat 

ennalta-arvaamattomat tehtävät, kuten rekrytoinnit, perehdyttämiset sekä hoitovapaiden, 

äitiyslomien ja vuorotteluvapaiden järjestäminen. Fiskarsilla on pyritty jakamaan 

henkilöstöjohtamista eri tasoille niin, että muun muassa myymäläpäälliköt hoitavat 

pääasiallisesti omien työntekijöidensä asiat. Ylemmän tason henkilöstöhallinto pyrkii 

antamaan myymäläpäälliköille työkalut johtamiseen ja tulee tarvittaessa apuun 

ongelmatilanteissa  

Haastateltavien mukaan suurimmat haasteet henkilöstöjohtamisessa ovat ennen kaikkea 

ihmissuhdesidonnaisia. Vastaan tulee ristiriitatilanteita työpaikoilla ja henkilöstön kanssa 

pidetään jonkin verran kolmikantaneuvotteluja, joissa aluepäällikkö on mukana 

edustamassa yritystä. Toinen haaste on vaikeiden asioiden käsittely; kuinka saada 

myymäläesimiehet itse ratkomaan vaikeita asioita työpaikalla, sen sijaan, että ne 

ulkoistettaisiin HR:lle. 

Henkilöstöjohtajien toimintaa ohjaa Fiskarsin hallituksen vuonna 2008 hyväksymät 

toimintaohjeet, eli niin sanottu Code of conduct. Fiskarsin toimintaohjeiden mukaan 

yrityksessä sitoudutaan noudattamaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaailmallisessa 

ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia. Tämän lisäksi toimintaohjeisiin on 

merkitty oma kohtansa henkilöstöön liittyvistä toimintatavoista, joissa muun muassa 

sanotaan, että ”Esimiesasemassa olevan henkilöstön tulee aktiivisesti ja määrätietoisesti 

edistää Fiskarsin arvojen ja näiden toimintaohjeiden mukaista yrityskulttuuria.” sekä ”Yhtiö 

kannustaa henkilöstöään henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen ja kasvuun.”. 

(Fiskars, 2015c) 

Henkilöstöhallinto on otettu huomioon Fiskarsin strategiassa ja yksityiskohtaisempi HR-

strategia on johdettu konsernitason strategiasta. Henkilöstön koetaan olevan tärkeässä 

asemassa Fiskarsilla, ja johdon näkökulmasta tämä otetaan hyvin huomioon myös yrityksen 

operatiivisessa toiminnassa. Henkilöstölle järjestetään kaksi kertaa vuodessa 

kehityskeskustelut, joissa otetaan esille muun muassa henkilöstön toiveet tulevaisuuden 

urapolusta ja etenemismahdollisuuksista. Henkilöstöjohtaminen näkyy yrityksen 
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strategiassa ennen kaikkea kohdissa ”inspiroituneet ja sitoutuneet työntekijät” ja ”globaali 

päämäärä”, mutta henkilöstöhallinnolla on oma roolinsa jokaisessa strategian kohdassa. 

Alla olevassa taulukossa on eritelty henkilöstöhallinnon mahdollisuuksia toimia strategian 

tavoitteiden mukaisesti eri osa-alueilla. 

 

Inspiroituneet ja 
sitoutuneet 
työntekijät 

Taloudellisen 
tuloksen 
parantaminen 

Globaali päämäärä Korkealuokkaiset 
brändit ja ikoniset 
tuotteet 

 
Ø HR:n rooli vahva 

 
Ø Voidaan vaikuttaa 

eri keinoin 
työntekijöiden 
sitoutumiseen 
sekä pyrkiä 
inspiroimaan 
työntekijöitä 
työssään mm. 
antamalla vapaat 
käden toteuttaa 
itseään 

 
Ø HR voi omalta 

osaltaan pyrkiä 
tekemään 
taloudellisesti 
kannattavia päätöksiä 
 

Ø Esimerkiksi alue-
päälliköiden vastuulla 
myymäläkohtaiset 
budjetit 

Ø ”Talent performance” 
–ohjelma, jonka 
avulla pyritään 
tunnistamaan kykyjä 
ja sijoittaa heitä 
tehokkaasti yrityksen 
sisällä 

 
Ø HR pyrkii lisäämään 

henkilöstön 
kansainvälistä 
liikkumista 
 

Ø Kaikki henkilöstö-
johtajat ovat 
velvollisia auttamaan 
työntekijöitään 
etenemään yrityksen 
sisällä – ennen 
kaikkea 
kansainvälisesti 
 

Ø ”Talent performance” 
–siirrot myös 
kansainvälisesti 
 

Ø Juuri käynnistetty 
vaihto-ohjelma, jossa 
työntekijöillä 
mahdollisuus lähteä 3 
kk ulkomaille 
”työpaikkavaihtoon” 

 

 
Ø Henkilöstöhallinto 

tukee 
markkinointia ja 
myyntiä  
 

Ø Viime aikoina 
pyritty lisäämään 
myös työnantaja 
brändäystä, niin 
että 
korkealaatuisten 
tuotteiden lisäksi 
Fiskars nähtäisiin 
korkealaatuisena 
työnantajana 

Taulukko 4. Henkilöstöhallinnon rooli strategian eri osa-alueilla 

 

5.2.1. Alueellinen taso 

Fiskarsilla on jaettu myymälät aluepäälliköiden kesken pääasiallisesti maantieteellisesti, 

mutta poikkeusyksiköitäkin on. Esimerkiksi Suomen läntiselle aluepäällikölle kuuluvat 

toimipisteet länsirannikolta, mutta myös Kotka ja Lappeenranta. Alueellisella tasolla 
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henkilöstöhallinnon tärkein tehtävä on pitää huolta työntekijöistä, jotta heidän olisi hyvä tulla 

töihin, mikä johtaa muun muassa henkilöstön tuottavuuden parantamiseen.  

Aluepäällikön tulee työssään ottaa alueelliset erot huomioon. Esimerkiksi työnhakijoiden 

tarjonta saattaa vaihdella paljon eri paikkakuntien välillä. Helsingissä avoinna olevaa myyjän 

paikkaa saattaa hakea useampi sata henkilöä, kun taas Kyyjärvellä hakijoita voi olla vain 

kourallinen. Rekrytoinnissa on huomioitava myös eri alueelliset tekijät, kuten vaadittava 

kielitaito taikka mahdollisuudet työmatkojen kulkemiseen.  

Alueellinen johtaminen on lähinnä omalla esimerkillä johtamista sekä työntekijöiden 

innostamista ja kannustamista myyntiin ja asiakaspalveluun. Kysyttäessä haastattelussa 

aluepäällikön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan johtamiseensa, oli vastaus: 

”70/30, että 70 % on annettuja tekijöitä ja 30 % voi itse vaikuttaa” 

Suomen tapauksessa aluepäälliköitä on kolme kappaletta, joten johdettavat alueet ovat 

pinta-alaltaan suuria. Tämä johtaa siihen, että aluepäälliköillä on paljon etäjohtamista ja 

heidän on pitkälti luotettava omaan henkilöstöön ja siihen, että asiat hoituvat toivotulla 

tavalla. 

 

5.2.2. Kansainvälinen taso 

Kansainväliselläkin tasolla henkilöstöhallinnon tärkeimpiä tehtäviä ovat globaalien 

käytännönprosessien suorittaminen, kuten rekrytointi. Fiskarsilla on lähestulkoon kaikissa 

toimimaissaan omat HR-yksikkönsä, ja –johtajansa, mutta maakohtaisten 

henkilöstöjohtajien esimiehet istuvat Suomessa. 

Eri maiden henkilöstöhallinnon kontrollointi oli Fiskarsilla vielä lapsenkengissä viitisen vuotta 

sitten ja maakohtaiset henkilöstöjohtajat saivat toteuttaa itseään melko vapaasti. Vähän 

aikaa sitten Fiskars sai uuden ”HR-businesspartner”:in, joka toimi maakohtaisten 

henkilöstöjohtajien esimiehenä ja vei Suomesta käsin globaalit HR-prosessit eri maihin sekä 

piti huolta siitä, että prosessit lähtivät käyntiin. Kansainvälisestä henkilöstöjohtamisesta 

löytyy kuitenkin maakohtaisiakin eroja edelleen esimerkiksi työlainsäädännössä, johon 

yksittäinen yritys ei voi toiminnallaan vaikuttaa. Fiskarsilla toimii myös niin sanottu ”Global 

expertise” –tiimi, jonka jäsenet vastaavat kukin eri globaaleista prosesseista ja niiden 

toimivuudesta kansainvälisellä tasolla. Täten prosessien toimivuuden ja jatkuvuuden 
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takaaminen ei ole ainoastaan yhden henkilön hartioilla, vaan jakautuu useammalle 

ammattilaiselle. 

Kansainvälisesti henkilöstöjohtajat voivat jollain tasolla vaikuttaa itse työnkuvaansa, 

esimeriksi siihen, millaista koulutusta ja perehdytystä he kokevat tarvitsevansa sekä 

itselleen että alaisilleen. Millaisia asioita esimiehiltä kaivataan, tulee kuitenkin ylemmältä 

tasolta. Fiskarsilla on käytössään niin sanottu ohjeistus leadership behaviorista eli siitä, 

kuinka johtajien tulisi toimia. Tämä on ylemmässä johdossa suunniteltu, mutta ohjeistuksen 

valuttaminen alemmille johtotasoille, esimerkiksi myymäläpäälliköille, on vielä vaiheessa. 

Suurimmat erot kansallisen ja kansainvälisen henkilöstöhallinnon välillä tulevat esille eri 

palavereissa käsiteltävissä asioissa. Suomen sisäisissä palavereissa käsiteltävät asiat 

pyörivät liittojen, sairaspoissaolojen, vakuutusten ja työterveyden ympärillä.  

”Globaaleissa palavereissa käydään enemmän läpi niin sanottua ’isompaa kuvaa’, kuten 

globaaleja HR-prosesseja, mikä on globaali HR-strategia, mitä jokaiselta HR:ltä halutaan 

sekä vuosikellojen läpikäyntiä.” 

Tätä selittää muun muassa se, että konsernin sisäisiin käytäntöihin kuten vuosikelloihin on 

löydettävä yhtenäinen linja, mutta kansainvälisissä tapaamisissa ei käydä yhdessä läpi eri 

maissa olevia lainsäädännöstä johdettuja käytäntöjä. 

 

5.3 Sosiaalinen identiteetti kohdeyrityksessä 

Sosiaalisesta identiteetistä puhuttaessa haastatteluissa nousivat esille ennen kaikkea 

organisaatiokulttuuri – kuinka asiat tehdään Fiskarsilla, yrityksen arvot, jotka näkyvät 

vahvasti jokapäiväisessäkin toiminnassa, sekä samanhenkiset ihmiset työyhteisössä. 

Organisaation toimintaa ohjaavat yritykselle laaditut toimintaohjeet, eli code of conduct. 

Tämä ohjenuora pyritään saada näkymään yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja 

kaikkien organisaatioon saapuvien on myös suoritettava code of conductiin liittyvä kysely.  

”Suoritettuaan Code of contuctin, jos henkilö on jostain asiasta eri mieltä, on mietittävä 

onko oikeassa paikassa töissä.” 

Fiskarsin arvot – tiimityö, innovaatio, rehtiys ja vastuullisuus – ovat mukana yrityksen johdon 

jokapäiväisessä työssä. Fiskarsin arvoja voisi kuvailla hyvin perisuomalaisiksi, mutta silti 

yleismaailmallisiksi, joita on helppo soveltaa yrityksen sisällä kun organisaatiossa on 
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kuitenkin edustettuna esimerkiksi monta eri uskontokuntaa. Haasteena ei yleensä olekaan 

arvojen ristiriitaisuus omien arvojen kanssa, vaan kuinka arvot tuodaan käytännön 

toimintaan ja toimitaanko työyhteisössä siitä huolimatta arvojen mukaisesti. Arvot toimivat 

henkilöstöhallinnon tukena kentällä toimiessa ja niillä on helppo perustella johdon 

näkökulma sekä miksi asiat tehdään tietyllä tavalla. Henkilöstöjohtajien on tiedettävä 

yrityksen arvot sekä tiedostettava ne omassa toiminnassaan ja näytettävä esimerkkiä.  

Samanhenkinen työyhteisö on pitkälti riippuvainen rekrytoinnista. Fiskarsilla on 

konsernitasolla laadittu ohjeet henkilöstöhallinnolle siitä, millaisia työntekijöitä Fiskarsille 

tulisi rekrytoida, mitä ominaisuuksia työnhakijoilta kaivataan.  

”Työntekijän ei tarvitse olla valmis yritykseen tullessaan, mutta on oltava kyky oppia uutta, 

mukautua, joustaa ja ikään kuin hakea työkalut ympäriltään, eikä odota mitään valmista.” 

Fiskars on yksi vanhimmista länsimaalaisista yrityksistä, ei sekään ole yrityksenä vielä 

valmis. Paljon on tehtävää ja jokaisen työntekijän on tehtävä töitä oman työympäristönsä 

eteen. Tärkeimmät ominaisuudet työnhakijassa ovat halu tehdä parhaansa, halu kasvaa ja 

kehittyä, sekä ennen kaikkea halu työskennellä nimenomaan Fiskarsilla.  

Molemmat haastateltavat kokivat, että sosiaalinen identiteetti muodostuu Fiskarsilla 

Suomessa luonnollisesti, sillä yhteisöllisyyden tunne sekä tunne siitä, että työskennellään 

samaa yhteistä päämäärää kohti, ovat yrityksessä vahvoja. Organisaatioidentiteettiä 

pohdittaessa havaittiin kuitenkin suuri ero Suomen ja ulkomaiden välillä. Suomalaiset 

yleisesti kokevat vahvasti kuuluvansa yritykseen ja ovat ylpeitä siitä. Fiskarsin brändäys 

työnantajana on huomattavasti helpompaa Suomessa suomalaisten jo tietäessä Fiskars-

tuotemerkin. Ulkomailla tämä onkin haasteellisempaa, sillä Fiskars on nimenä 

tuntemattomampi, kun taas yksittäiset Fiskarsin omistamat brändit saattavat olla 

ulkomaalaisille tuttuja. Tällöin tunnesidettä Fiskarsiin on vaikeampaa muodostaa.  

 

5.4 Henkilöstöhallinnon mahdollisuudet vaikuttaa sosiaaliseen 
identiteettiin 

Fiskarsin vahvat arvot, organisaatiokulttuuri ja muut työntekijät vaikuttavat sosiaalisen 

identiteetin syntymiseen organisaation sisällä. Henkilöstöhallinnon tehtävä on mahdollistaa 

tämän identiteetin syntyminen tarjoamalla työntekijöille toimivat työkalut työskennellä 
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yrityksessä. Henkilöstöjohtaminen on pitkälti myös esimerkin kautta johtamista. Molemmat 

haastateltavat näkivät tärkeäksi, että yrityksen sisällä viljellään positiivista ilmapiiriä, jossa 

toivotetaan aina uudet työntekijät tervetulleiksi ja kohdellaan kaikkia tasavertaisesti. Näin ei 

aina käytännössä kuitenkaan tapahdu, jolloin HR:n tehtävä on puuttua henkilöiden välisiin 

ristiriitoihin. Yhteistyö ja tiimityö ryhmän sisällä sekä yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä 

ovat tärkeitä: mitä enemmän asioista kerrotaan ja puhutaan, sitä tietoisempia työntekijät 

ovat yrityksensä asioista ja tietävät mihin kuuluvat.  

Konkreettisia asioita, joita henkilöstöhallinnon puolelta voidaan toteuttaa työntekijöiden 

sosiaalisen identiteetin muodostamisen eteen, ovat muun muassa pyrkimykset henkilöstön 

sitouttamiseksi, työntekijöiden etenemismahdollisuuksien tarjoaminen ja niistä 

tiedottaminen, rekrytointi ja oikeanlaisten ihmisten palkkaaminen sekä henkilöstöeduista 

huolehtiminen ja bonusjärjestelmä. Yritykseen sitoutuneella henkilöstöllä on oltava myös 

korkea sosiaalinen identiteetti. Yrityksen sisäiset etenemismahdollisuudet taas auttavat 

henkilöstöä sitoutumaan yritykseen, mikä omalta osaltaan vaikuttaa sosiaaliseen 

identiteettiin. Sosiaalisen identiteetin muodostumiseen voidaan vaikuttaa myös 

rekrytoimalla oikeanlaisia ihmisiä. Tällöin henkilöstön sisäisistä ominaisuuksista, jotka 

toivottavasti ovat tärkeysmekanismin mukaan niitä, jotka vaikuttavat eniten sosiaalisen 

identiteetin muodostumiseen, tulee homogeenisempiä ja sosiaalinen identiteetti ryhmän 

sisällä kasvaa. Henkilöstöedut, kuten kattava työterveyshuolto tai henkilökunnan ostoedut, 

saavat työntekijät tuntemaan itsensä tärkeiksi ja huomioiduiksi, mikä voi osaltaan vaikuttaa 

organisaatioon kuulumisen tunteeseen. 

Fiskarsilla tarjotaan henkilökunnalle hyvin etenemismahdollisuuksia, mutta aikaisempina 

vuosina viesti mahdollisuuksista edetä ei ole ilmeisesti saavuttanut henkilöstöä, tai viesti ei 

jostain muusta syystä ole mennyt perille. Vuosittain henkilöstöllä teetetyssä kyselyssä 

vastaukset kohtaan ”Millaisiksi koet mahdollisuutesi edetä yrityksen sisällä” ovat aina 

saaneet heikkoja arvosanoja. Tämän vuoksi tänä vuonna on pyritty tehostamaan 

etenemismahdollisuuksista viestimistä. Muun muassa Fiskarsin intraan on lisätty 

artikkelisarja yli funktioiden menevistä urasiirtymistä ja mahdollisista urapoluista ja intrassa 

ovat myös yrityksen avoimet työpaikat sisäisessä haussa. Molemmat haastateltavat olivat 

itse edenneet tehtäviinsä yrityksen sisällä. Yli funktioiden ja maasta tai tehtävästä toiseen 

menevät siirrot ovatkin yleisesti lisääntyneet viime aikoina ja työntekijöitä pyritään 
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kannustaa viestimään halukkuudestaan edetä yrityksessä sisäisesti. Tämä otetaan nykyään 

esille muun muassa kaksi kertaa vuodessa pidettävissä kehityskeskusteluissa. 

Yritykseen sitouttamisessa haastavin kohderyhmä on tarvittaessa työhön kutsuttavat 

työntekijät. Kun työntekijällä on viikossa 0-37,7 tuntia töitä, on luonnollista, ettei työntekijälle 

muodostu samanlaista sitoutumisen tunnetta kuin vakiotuntiselle työntekijälle. Kuitenkin 

esimerkiksi opiskelijoille soveltuu usein parhaiten 0-37,5 tuntinen työsopimus 

elämäntilanteen ollessa nopeasti muuttuva. Tällöin voisi kuvitella, että työntekijälle jää 

positiivinen kuva yrityksestä sen joustaessa opiskelijan menojen mukaan. Jos työntekijä 

halutaan sitouttaa paremmin yritykseen, on paras ratkaisu yleensä muuttaa sopimus 

vakiomuotoiseksi, jos se vain on mahdollista. Opiskelijat ovat yleisesti ottaen haastava 

kohderyhmä yritykseen sitouttamista ajatellen, heidän valmistuessa jossain vaiheessa 

ammattiin, joka harvemmin vastaa opiskeluajan työtä. 

Työsuhteen muodon lisäksi henkilöstön sitoutumiseen vaikuttavat hyvät henkilöstöedut. 

Näihin kuuluvat muun muassa hyvä ja kattava sopimus työterveyshuoltoon, erilaiset 

ostoedut, kuten henkilökunnan -50 % päivät ja ylemmillä toimihenkilöillä puhelin-, tietokone- 

ja autoedut. Bonuspalkitsemisjärjestelmä koskee myös kaikkia työntekijöitä. Sen ollessa 

realistisesti laadittu, viestii se niin halusta parantaa taloudellista tulosta kuin myös halusta 

kannustaa työntekijöitä tekemään parhaansa.  

”Meillä on esimerkiksi palkitsemiseen liittyvä ABB-ohjelma, joka antaa lisäpotkua 

työntekijöille parhaaseensa pyrkimiseen. Hyvästä suorituksesta halutaan maksaa erillisenä 

bonuksena”. 

Sosiaalisen identiteetin muodostumisen voisi päätellä olevan hitainta paikoissa, joissa 

työntekijöiden vaihtuvuus on pientä. Tällöin työpaikalle ehtii muodostua oma työyhteisönsä, 

jonka sisällä sosiaalinen identiteetti voi olla vahva, mutta johon voi olla haastavaa päästä 

mukaan. Nopeinta sosiaalisen identiteetin muodostuminen on sen sijaan suuren 

työntekijävaihtuvuuden paikoissa, joissa työyhteisö on tottunut henkilökunnan 

vaihtuvuuteen. Kuitenkin näissäkin tapauksissa sosiaalisen identiteetin muodostumiseen 

vaikuttavat monet muutkin tekijät.  

Fiskarsilla suoritetaan myös työtyytyväisyystutkimuksia, mikä osaltaan on huono 

suomennus ”Employer engagement survey”:lle, joka viittaa pikemminkin sitoutumiseen kuin 

tyytyväisyyteen. Tutkimuksessa tutkitaan kolmea kategoriaa: työntekijöiden halua pysyä 

töissä Fiskarsilla, heidän parhaaseensa pyrkimisestä ja puhuvatko työntekijät hyvää 
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Fiskarsista. Henkilöstöhallinto pyrkii hoitamaan työkalut ja prosessit työntekijöille niin, että 

henkilön työnteko olisi mahdollisimman helppoa. Fiskarsilla halutaan kannustaa 

työntekijöiden etenemistä ja kehittymistä sekä heidän parhaaseensa pyrkimistä. Yrityksestä 

hyvää puhumiseen on henkilöstöhallinnon vaikeinta vaikuttaa, mutta esimiehellä ja 

ylimmällä johdolla on esimerkillinen voima siihen, miten yrityksestä puhutaan niin yrityksen 

sisällä kuin ulkopuolellakin.  

Henkilöstöhallinto voi siis ehdottomasti vaikuttaa sosiaalisen identiteetin muodostumiseen 

muun muassa viestinnällä, rekrytoinnilla: palkataan oikeanlaisia ihmisiä töihin yritykseen, 

tuomalla yrityksen arvot esille jokapäiväisessä toiminnassa, ryhmäyttämällä työntekijöitä, 

kouluttamalla esimiehiä ja näyttämällä itse esimerkkiä. On kuitenkin muistettava ettei vastuu 

sosiaalisen identiteetin muodostumisesta ole vain henkilöstöhallinnolla, vaan muutkin 

organisaation jäsenet ja toiminnot vaikuttavat tämän identiteetin muodostumiseen. Lisäksi 

on paljon identiteetin muodostumiseen vaikuttavia seikkoja, joita ei vielä tiedosteta ja joihin 

ei voida ollenkaan vaikuttaa.  

 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset  

Tämä työ keskittyi löytämään vastauksia siihen, millä keinoilla henkilöstöhallinto voi 

vaikuttaa sosiaaliseen identiteettiin ja sen muodostumiseen kansainvälisessä yrityksessä. 

Jotta työssä päästiin päätutkimuskysymyksen pariin, oli ensin selvitettävä muutama seikka 

työn aihealueista henkilöstöhallinnosta ja organisaatioidentiteetistä. Henkilöstöhallinnosta 

pyrittiin selvittämään, kuinka henkilöstöhallinto toimii nykypäivänä ja mitä asioita tulisi ottaa 

huomioon kansainvälisestä henkilöstöhallinnosta puhuttaessa. Sosiaalista identiteettiä 

käsitellessä otettiin esille myös organisaatioidentiteetin käsite ja tarkasteltiin, mitä tekijät 

näihin identiteettiin vaikuttavat. Työ sisälsi teoria- ja empiriaosiot, joissa teoriaosuudessa 

pyrittiin sekundäärilähteiden avulla vastaamaan apututkimuskysymyksiin liittyen 

henkilöstöhallintoon ja sosiaaliseen identiteettiin. Empiriaosuudessa etsittiin vastausta 

päätutkimuskysymykseen haastattelujen, apututkimuskysymysten sekä oman ajattelun 

kautta.  

Henkilöstöhallinto lähti kehittymään omaksi tieteenalakseen noin sata vuotta sitten. Toisten 

tutkijoiden mielestä henkilöstöhallinto on ollut jossain muodossa olemassa ihmisten 

sivilisaation alkuajoista lähtien, mutta akateemiseen maailmaan henkilöstöhallinnon 
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tutkimus on astunut vasta myöhemmin. Vasta viime vuosikymmeninä henkilöstöhallinnon 

rooli liiketoiminnassa on ymmärretty paremmin, mutta vielä tänäkin päivänä 

henkilöstöhallintoa voitaisiin organisaatioissa hyödyntää laajemmin. Henkilöstöhallintoa 

ryhdyttiin alun perin tutkimaan, jotta voitaisiin vastata käytännön työssä vastaan tulleisiin 

ongelmiin. Vasta 1970-luvulta lähtien henkilöstöhallinnon teoria ja käytäntö ovat lähteneet 

eroamaan toisistaan tutkimuksen saatua kritiikkiä liiasta käytännönläheisyydestä.  

Fiskarsissa henkilöstöstä on pidetty huolta jo 1800-luvulta lähtien, kun Fiskarsin ruukkiin 

perustettiin muun muassa koulu ja sairaala työntekijöitä ja heidän perheitään varten. 

Henkilöstöhallinto on huomioitu yrityksen strategiassa ja molemmat haastateltavat olivat 

tyytyväisiä siihen, miten henkilöstöhallinto otetaan yrityksessä huomioon. Fiskarsin 

henkilöstöhallinto on melko modernia, sillä työntekijöitä kannustetaan tekemään parhaansa 

ja heille annetaan vapauksia toteuttaa itseään. Toki tämäkin on työnkuvariippuvaista, mutta 

yleisesti ottaen henkilöstöstä välitetään ja heitä pyritään myös kuunnella.  

Kansainväliseen henkilöstöhallintoon on pyritty löytämään yleisiä ja yhteisiä käytäntöjä 

globaalilla tasolla. Tämä on osoittautunut hankalaksi johtuen maiden välisistä eroista niin 

kulttuurissa kuin lainsäädännössäkin. Muita haasteita kansainvälisessä 

henkilöstöhallinnossa on ollut länsimaalaisen näkökulman painottuminen tutkimuksessa 

sekä ajankohtaiset aiheet kuten kansainvälinen terrorismi. Kansainvälisessä 

henkilöstöhallinnossa on enemmän huomioon otettavia seikkoja kuin kansallisessa 

henkilöstöhallinnossa. Organisaatioiden hierarkkisuuden madaltuminen ja kansainvälisen 

henkilöstön profiilimuutos ovat kansainvälisen henkilöstöhallinnon tutkimuksessa löydettyjä 

haasteita, jotka koskettavat myös tämän työn esimerkkiyritystä Fiskarsia.  

Fiskarsissa nimenomaan organisaation matalahierarkkinen malli sekä kansainvälisen 

henkilöstön profiilimuutos ovat tuoneet oman mausteensa kansainväliseen 

henkilöstöhallintoon. Henkilöstöhallinnon kontrollointi kansainvälisellä tasolla 

matalahierarkkisessa organisaatiossa saattaa osoittautua vaikeaksi eri tiimien ollessa 

vastuussa eri globaaleista prosesseista, jos kokonaiskuvan hahmottaminen käy tämän 

vuoksi haastavaksi. Eri globaalit tiimit voivat hyvin toimiessaan kuitenkin myös jakaa 

vastuuta ja tuoda laajempialaisesti eri ammattilaisten näkökulmia henkilöstöjohtajien 

käyttöön. Henkilöstön kansainvälistymisessä on kohdattu uudenlaisia haasteita muun 

muassa naisten työllistämisen suhteen sekä kansainvälisen terrorismin vuoksi. Fiskarsissa 
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pyritään kuitenkin kannustamaan henkilöstöä kansainvälistymään ja hakemaan uusia 

kokemuksia kansainvälisiltä markkinoilta.  

Sosiaalinen identiteetti muodostuu yksinkertaistetusti niin, että yksilö arvioi ympäristönsä 

sosiaalisia ärsykkeitä ja jakaa ne sisäryhmiin ja ulkoryhmiin sen mukaan, kokeeko hän 

yhteenkuuluvuutta näiden ärsykkeiden kanssa vai ei. Yrityksen sisällä sosiaaliset identiteetit 

muodostavat kokonaisuuden, jolloin organisaation yksilöiden on huomioitava ympäristönsä 

sosiaalisten ärsykkeiden lisäksi sitä, kuinka muut ryhmän yksilöt näkevät heidät. 

Organisaatioidentiteetti ja -kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, mikä tulee esille myös 

Fiskarsin tapauksessa. Kansainvälisessä ympäristössä sosiaalista identiteettiä tutkiessa on 

otettava huomioon kulttuurien väliset erot esimerkiksi Hofsteden dimensioiden avulla. 

Fiskarsissa yrityksen arvot ohjaavat vahvasti sosiaalisen identiteetin muodostumista 

yrityksessä. Tiimityö, innovaatio, rehtiys ja vastuullisuus näkyvät ennen kaikkea johdon 

jokapäiväisessä työarjessa ja he pyrkivät tuomaan arvoja esimerkin kautta myös osaksi 

alaistensa työtä. Arvot ja organisaatiokulttuuri ovat merkittävä osa sitä, kuinka työntekijän 

sosiaalinen identiteetti yritystä kohtaan muodostuu. Jos työntekijän on helppo samaistua 

yrityksen arvoihin, on todennäköisempää, että hän löytää yrityksen sisältä sosiaalisista 

ärsykkeistä itselleen enemmän sisäryhmä-ärsykkeitä. Myös samanhenkiset työntekijät 

vaikuttavat luonnollisesti työntekijän sosiaalisen identiteetin rakentumiseen yrityksen sisällä. 

Mitä enemmän samanhenkisiä työntekijöitä yritykseen rekrytoidaan, sitä suurempi 

todennäköisyys on, että ihminen löytää työympäristöstään ”sisäpiiriin” kuuluvia 

ominaisuuksia ja kokee kuuluvansa yhteisöön 

Lopulta, pohdittaessa henkilöstöhallinnon keinoja vaikuttaa sosiaaliseen identiteettiin, 

päädyttiin siihen tulokseen, että henkilöstöhallinnon on ehdottomasti mahdollista olla 

vaikuttamassa identiteetin muodostumiseen omilla keinoillaan. Konkreettisia keinoja 

henkilöstöhallinnolle auttaa sosiaalisen identiteetin rakentumisessa olivat esimerkiksi 

pyrkimykset sitouttaa työntekijöitä, hyvien etenemismahdollisuuksien ja henkilöstöetujen 

tarjoaminen, rekrytointiin panostaminen ja työntekijöiden ryhmäyttäminen. Sosiaalinen 

identiteetti ei kuitenkaan muodostu ainoastaan näitä keinoja käyttämällä, vaan identiteettiin 

vaikuttavat monet eri tekijät ja identiteetti itsessään on kompleksi kokonaisuus, jonka 

laajuutta ei aivan voida edes ymmärtää. Jatkotutkimusta aiheesta voitaisiinkin tehdä 

nimenomaan henkilöstön näkökulmasta ja tuoda ikään kuin tässä tutkimuksessa selvitetty 

teoria käytäntöön. Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka henkilöstö itse kokee tässä 
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tutkimuksessa esille tulleiden keinojen vaikuttavan sosiaaliseen identiteettiinsä, vai jäävätkö 

johdon pyrkimykset sitouttaa henkilöstöä vain ajatuksen tasolle.  

 

 TEORIA EMPIRIA 

Henkilöstöhallinto Ø Perinteinen ja moderni 
Ø Strategiaan vasta vähän 

aikaa sitten  

Ø Fiskarsissa modernia 

henkilöstöjohtamista 
Ø HR löytyy myös strategiasta 

Kansainvälinen 

henkilöstöhallinto 

Ø Länsimaalaisen näkökulman 

painottuminen tutkimuksessa 
Ø Kansainvälisen terrorismin 

lisääntyminen 
Ø Organisaatioiden hierarkian 

madaltuminen 
Ø Kansainvälisen henkilöstön 

profiilimuutos 

Ø Fiskarsissa painotetaan 

kansainvälistymisen tärkeyttä 
Ø Matala organisaatiohierarkia 

saattaa muodostua 

haasteeksi mutta voi myös 

olla mahdollisuus 
 

Sosiaalinen identiteetti Ø Sosiaaliset ärsykkeet 

jakautuvat sisä- ja 

ulkoryhmiin 
Ø Organisaatioidentiteetin ja –

kulttuurin vahva yhteys 
Ø Sosiaaliseen identiteettiin 

vaikuttavat sekä kuinka yksilö 

itse näkee itsensä että kuinka 

muut näkevät hänet 

Ø Arvot ohjaavat vahvasti 

sosiaalisen identiteetin 

muodostumista 
Ø Vahva organisaatiokulttuuri 

arvojen tukena vaikuttaa 

myös identiteetin 

muodostumiseen 
Ø Samanhenkisellä 

työyhteisöllä merkitys 

sisäryhmään kuuluvien 

sosiaalisten ärsykkeiden 

määrään 
Henkilöstöhallinnon 

vaikutus sosiaaliseen 

identiteettiin 

Ø Henkilöstöhallinnon keinoja vaikuttaa sosiaaliseen identiteettiin 

muun muassa pyrkimykset sitouttaa työntekijöitä, hyvien 

etenemismahdollisuuksien ja henkilöstöetujen tarjoaminen, 

rekrytointiin panostaminen ja työntekijöiden ryhmäyttäminen 
Ø Paljon muitakin sosiaaliseen identiteettiin vaikuttavia tekijöitä on 

olemassa, eikä ole ainoastaan henkilöstöhallinnon tehtävä 

sitouttaa henkilöstöä 
Taulukko 5. Yhteenveto  
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