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nen ja aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksan ulkomaa-
laista monivuotista kausityöntekijää.  
 
Palkka oli tärkeä syy tulla joka vuosi uudelleen kausityöhön. Yksistään palkkaa ei kuitenkaan 
pidetty sitouttavana tekijänä. Merkittäviksi sitouttaviksi tekijöiksi nousivat palkan ohella 
työnantajien asenne työntekijöitä kohtaan, työntekijöiden arvostus ja oikeudenmukainen koh-
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The research deals with the commitment of seasonal workers on the berry farm and the rea-
sons for coming back to work on the same berry farm year after year. The research method 
was qualitative and the material was collected through thematic interviews. Eight foreign sea-
sonal workers were interviewed for the research. 
 
Salary was an important reason to come back to seasonal work every year. However, salary 
alone was not considered a binding factor. In addition to the salary, employer’s attitude to-
wards employees, the appreciation and fair treatment of employees, and a good and encourag-
ing atmosphere became significant committing factors. When employees are equal, a strong 
commitment to the employer is felt. When the values and goals of employees meet with those 
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sonal workers to the employer was seen strong and emotional, ie affective. In this research the 
form of commitment is both affective and continuance commitment. It can be stated that these 
forms of commitment together create a deep and strong commitment. Whichever the motivat-
ing factor was, everyone had a strong desire to stay in the company.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

  

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1 JOHDANTO ............................................................................................................................ 6 

1.1 Tutkimuksen taustaa ......................................................................................................... 8 

1.2 Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset .................................................... 8 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto ....................................................................................... 9 

1.4 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet ................................................................. 10 

1.5 Tutkimuksen rakenne ..................................................................................................... 11 

2 KAUSITYÖ ........................................................................................................................... 12 

2.1 Kausityön erityispiirteet ................................................................................................. 13 

2.2 Kausityön haasteet .......................................................................................................... 15 

3 HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN .................................................................................... 16 

3.1 Sitoutumiseen vaikuttavat tekijät.................................................................................... 17 

3.2 Sitoutumisen edut ja vaikutukset .................................................................................... 20 

3.3 Sitoutumisen lähestymistavat ......................................................................................... 21 

3.3.1 OCQ-sitoutumismalli …………………………………………………………….21 

3.3.2 Mayerin ja Schoormanin sitoutumismalli ………………………………………..23 

3.3.3 Muita sitoutumisen lähestymistapoja ……………………………………………24 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN ............................................................................... 33 

4.1 Tutkimuksen konteksti ja kohderyhmä ........................................................................... 33 

4.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston hankinta ..................................................................... 33 

4.3 Tutkimuksen toteutus ...................................................................................................... 34 

4.4 Tutkimusaineiston analyysi, käsittely ja tulkinta ............................................................ 35 

4.6 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti ........................................................................ 36 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET ............................................................................................. 37 

5.1 Taustatiedot .................................................................................................................... 37 

5.2 Työhön ja työtehtävään liittyvät tekijät .......................................................................... 37 

5.3. Yritykseen liittyvät tekijät ............................................................................................. 38 

5.4 Kollegoihin ja esimiestyöhön liittyvät tekijät ................................................................. 40 

5.5 Työtyytyväisyys ............................................................................................................. 41 

5.6 Uskollisuus ja sitoutuminen ............................................................................................ 43 

5.7 Arvot ja tavoitteet ........................................................................................................... 46 

5.8 Motivaatio ....................................................................................................................... 50 

5.9 Halu pysyä yrityksessä ................................................................................................... 51 



 

 

6 POHDINTA ........................................................................................................................... 53 

6.1 Sitoutumiseen vaikuttavat tekijät.................................................................................... 54 

6.1.1 Motivaatio ………………………………………………………………………..55 

6.1.2 Työtyytyväisyys ………………………………………………………………….56 

6.2 Arvot ja tavoitteet ........................................................................................................... 56 

6.3 Uskollisuus, sitoutuminen ja halu pysyä yrityksessä ..................................................... 57 

6.4 Sitoutumisen luonne ....................................................................................................... 58 

7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET .......................................................................... 61 

LÄHDELUETTELO ................................................................................................................ 65 

 

 

LIITTEET 

Liite 1. Haastattelun teemat 

Liite 2. Haastattelukysymykset / haastattelurunko 

 

KUVIOT 

Kuvio 1. Organisaatiositoutumiseen vaikuttavat tekijät 

Kuvio 2. Sitoutumisen luonne 

 

TAULUKOT 

Taulukko 1. Yhteenveto sitoutumismalleista 

Taulukko 2. Haastateltavien taustatiedot



6 
 

 

1 JOHDANTO 
 

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö 

puolestaan nähdään yhtenä yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä. Onkin siis perusteltua 

todeta, että monille yrityksille keskeinen menestyksen avain on hyvien työntekijöiden hank-

kiminen ja sitouttaminen (Viitala, 2009, 86). Ashmanin & Winstanleyn (2006) mukaan sitou-

tuneet työntekijät ovat lojaaleja, omistautuneempia sekä tuottavampia. Ruokolaisen (2011, 

11) mukaan organisaatioon sitoutuneet työntekijät suoriutuvat muita paremmin ja pysyvät or-

ganisaatiossa pidempään. Hänen mukaansa tämä parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta sekä 

vähentää henkilöstön vaihtuvuuteen liittyviä kustannuksia. Allenin ja Meyerin (1990) mukaan 

nimenomaan työntekijät, jotka ovat voimakkaasti sitoutuneita organisaatioon, jättävät sen to-

dennäköisesti viimeisenä. 

 

Muun muassa McColen (2013) mukaan henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa kustannuksia erityi-

sesti rekrytointiin ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen. Tämä kaikki pätee myös kausityös-

sä, jossa työsuhteen luonne on erilainen työn kausittaisen määräaikaisuuden vuoksi. Marjan-

viljely on yksi niistä elinkeinoista, joissa tarvitaan kausityöntekijöitä. Kuten missä tahansa 

kausityössä, myös marjanviljelyssä on tärkeää, että työntekijät sitoutuvat työhönsä koko kau-

deksi ja parhaimmillaan useaksi kaudeksi. Myös kausityöntekijöiden rekrytoinnin ja perehdy-

tyksen eteen nähdään paljon työtä, jonka vuoksi heidän sitoutuminen on yrityksen toiminnalle 

tärkeää.  

 

Tänä keväänä maailmanlaajuinen pandemia, COVID-19 eli uusi koronavirus, on vaikuttanut 

vahvasti myös kausityövoiman saatavuuteen. Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhko-

kuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi todettiin uusi, aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-

CoV-2. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2020) Kiinasta lähtöisin oleva virusepidemia levi-

ää tällä hetkellä myös Euroopassa ja muun muassa maiden rajoja on suljettu. Lisäksi muita 

liikkumista rajoittavia rajoituksia on laitettu voimaan myös Suomessa. Kaikki tämä aiheuttaa 

epätietoisuutta myös kesän kausityöhön ja tutun, sitoutuneen henkilöstön saatavuuteen. Vielä 

tätä tutkimusta kirjoittaessa ei ole täyttä varmuutta, kuinka moni kausityöntekijä pääsee Suo-

meen töihin.  
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Muun muassa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) mukaan kausityövoiman 

saatavuus on yksi koronakriisin aiheuttamista isoimmista hankaluuksista maaseudun elinkei-

noille. Kausityövoima on tärkeä kaikille tuotantosuunnille, niin myös marjanviljelyssä. Suuri 

osa sadosta jää tuottamatta ja korjaamatta ilman kausityövoimaa. Siitä huolimatta, että tilojen 

omistajat tekevät itse niin paljon kuin pystyvät, voi kausityövoiman puute aiheuttaa sen, että 

sato jää peltoon, tuleva siemensato vaarantuu tai kausi peruuntuu kokonaan, joka vaikuttaa 

myös tuleviin vuosiin. Pahimmassa tapauksessa moni yritys lopettaa maataloustuotannon py-

syvästi. (Mäki-Hakola, 2020)  

 

MTK:n raportti tuo vahvasti esille nimenomaan ulkomaisen työvoiman tarpeen. Kausityönte-

kijät tekevät laajasti erilaisia fyysistä kuntoa vaativia ja raskaita töitä. Monet viljelijät epäile-

vät MTK:n selvityksen mukaan suomalaisten kykyä suoriutua näistä tehtävistä. Raportista käy 

ilmi ulkomaisen kausityövoiman tärkeys maaseudun elinkeinoille sekä maatilojen tottumukset 

käyttää ulkomaista työvoimaa. (Mäki-Hakola, 2020) Samaa mieltä on Ylen Uutisten (Yle-

Uutiset, 2020) mukaan myös Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen toiminnanjoh-

taja Leena Koponen, joka ei usko, että kausityöntekijöiden tarvetta pystyttäisiin täyttämään 

kotimaisella työvoimalla. Hän toteaa marjanviljelyn olleen ulkomaalaisen työvoiman varassa 

jo 1990-luvulta lähtien. Koposen mukaan suomalaiset eivät ole halukkaita marjanviljelytyö-

hön, koska se on niin fyysistä sekä työntekijöiltä vaaditaan paitsi hyvää kuntoa ja motivaatio-

ta, myös ammattitaitoa. (Yle-Uutiset, 2020)  

 

MTK:n raportti tukee paljon viime aikoina mediassa käytyä keskustelua ulkomaisen ja eten-

kin tutun kausityövoiman merkityksestä maatiloille. Keskustelua käydään muun muassa vaih-

toehtoisista ratkaisuista tulevan kesän sadon korjuuseen. Myös MTK on esitellyt vaihtoehtoi-

siksi keinoiksi kausityövoiman turvaamiseen muun muassa suomalaisten työttömien velvoite-

työllistämisen, oppilaitosyhteistyön sekä vuokratyövoiman, varusmiesten tai turvapaikanhaki-

joiden käytön. (Mäki-Hakola, 2020) Nämä vaihtoehtoiset ratkaisut tarkoittaisivat sitä, että ko-

ko kausityöhenkilöstö olisi uusi ja vaatisi paljon perehdytystä. Myös niin sanotut sitoutuneet, 

motivoituneet luottotyöntekijät puuttuisivat, joiden merkitys perehdytyksessä, yrityksen toi-

minnassa ja kauden menestyksessä on suuri. 

 

Monivuotiset kausityöntekijät ovat yksi tärkeimmistä menestystekijöistä marjanviljely-

yrityksessä. Sitoutuneiden monivuotisten kausityöntekijöiden merkitys korostuu erityisesti 
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tässä haastavassa poikkeustilanteessa, joka uhkaa tutun marjanviljelyn kausityöhenkilöstön 

pääsyä tilalle töihin. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Tutkimuksen aihe on hyvin ajankohtainen. Kausityö henkilöstön sitoutumisen tutkimuskent-

tänä on hyvin tärkeä, mutta samalla vielä vähän tutkittu. Ruokolainen (2011, 12) toteaakin, 

että esimerkiksi Suomessa ei ole tehty kovinkaan paljon tutkimusta työntekijöiden sitoutumi-

sesta organisaatioon. Ulkomaisten kausityöntekijöiden saatavuus on ollut viime aikoina myös 

kovasti keskustelussa mediassa uuden koronaviruksen aiheuttaman mahdollisen kausityövoi-

mapulan vuoksi. Erilaisia ratkaisuja mahdolliseen ulkomaisen työvoiman korvaavaan henki-

löstöön on selvitetty ja pyritty löytämään. (Mäki-Hakola, 2020) 

 

Kuten jo aiemmin on todettu, sitoutuneiden ulkomaalaisten kausityöntekijöiden merkitys mar-

janviljelyssä on suuri. Trendinä marjanviljelyssä onkin ollut jo usean vuosikymmenen ajan 

hankkia työntekijät kausityöhön joko naapurimaasta Venäjältä, Ukrainasta tai Baltian maista. 

Erityisiä syitä tähän on ollut työntekijöiden saatavuuden lisäksi työntekijöiden vahva motivaa-

tio ja sitoutuminen koko kaudeksi ja usein myös monivuotiseksi työntekijäksi. Tämä trendi on 

näkynyt myös tutkimuksen kohteena olevassa itäsuomalaisessa marjanviljely-yrityksessä sekä 

marjanviljely-yrityksissä eri puolilla Suomea. Koska kyse ei ole pelkästä trendistä vaan mer-

kittävästä tekijästä kyseisen elinkeinon harjoittamisessa, on tärkeää tuntea hyvien kausityön-

tekijöiden sitoutumiseen vaikuttavat tekijät. 

 

1.2 Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää marjanviljelyalan kausityöntekijöiden sitoutunei-

suutta tulla vuosi toisensa jälkeen kausityöhön samalle työnantajalle. Tällä tutkimuksella pyri-

tään saamaan ymmärrystä monivuotisten kausityöntekijöiden sitoutumisesta marjanviljely-

alalla. Tarkoituksena on myös ymmärtää kausityöntekijöiden sitoutumisen merkitystä mar-

janviljelyssä ja kuinka hyvät työntekijät saadaan sitoutettua kausityöhön. Tämän kevään 

poikkeustilanteen, tällä hetkellä vahvasti Euroopassa leviävän koronaviruksen, myötä sitoutu-

neiden ja motivoituneiden kausityöntekijöiden tärkeys nousee vahvasti esiin. Tätä tutkimusta 

tehdessä ei ole varmaa, saadaanko tuttu ahkera henkilöstö töihin tulevaksi kesäksi. 



9 
 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan kausityötä ja kausityöntekijöitä maatiloilla. Tutkimuksessa 

käsitellään ulkomaalaisen kausityöhenkilöstön sitoutumista marjatiloilla. 

 

Tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: 

Millaista monivuotisten marjatilan kausityöntekijöiden sitoutuminen on? 

Kuinka sitouttaa hyvät kausityöntekijät monivuotisiksi työntekijöiksi? 

 

Alakysymys: 

Mikä motivoi työntekijöitä tulemaan vuosi toisensa jälkeen uudelleen samalle marjatilalle 

töihin? 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmä on laadullinen, jossa aineisto on kerätty yksilöhaas-

tatteluilla. Haastattelu on toteutettu teemahaastatteluna, joka on lomakehaastattelun ja avoi-

men haastattelun välimuoto. Haastattelu toteutettiin valituilla teemoilla yksityiskohtaisten ky-

symysten sijaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2010, 47-48) Haastattelutilanne luo mahdollisuuden 

suunnata tiedonhankintaa itse haastattelutilanteessa, koska siinä ollaan suorassa vuorovaiku-

tuksessa tutkittavan kanssa. Haastateltavalla on enemmän mahdollisuuksia tulkita lisäkysy-

myksiä ja sitä pidetään menetelmänä joustavampana sallien täsmennykset. Haastattelun etuna 

on myös vastausten selventäminen ja syventäminen haastattelutilanteessa. Haastattelu on hy-

vin joustava menetelmä ja se sopii hyvin moniin eri tutkimustarkoituksiin. (Hirsjärvi & Hur-

me, 2010, 34-36, 43) 

 

Tämän tutkimuksen haastattelun pohjana hyödynnettiin tutkimuksen teoreettisena viitekehyk-

senä olevia Mowdayn, Steersin ja Porterin OCQ-mallia sekä Mayerin ja Schoormanin sitou-

tumismallia. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa haastattelemalla itäsuomalaisen marjati-

lan kahdeksan pitkäaikaista ulkomaalaista kausityöntekijää. Haastateltaviksi valittiin henkilöt, 

jotka ovat olleet vähintään viisi vuotta töissä tilalla ja ovat vähintään kolme kuukautta vuo-

desta töissä kyseisellä tilalla. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä jo saapuneet tilalle töi-

hin, joten haastattelut suoritettiin henkilökohtaisesti kasvotusten. 
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1.4 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 
 

Tutkimuksen teoria koostuu henkilöstön sitoutumisesta, jota käsitellään aiempien tutkimusten 

kautta. Tutkimuksessa käsitellään myös kontekstin kautta kausityötä ja työntekijöiden sitou-

tumista kausityössä. Pääpaino tutkimuksessa on henkilöstön sitoutumisen eri lähestymista-

voissa, sitoutumiseen vaikuttavissa tekijöissä, sen eduissa sekä vaikutuksissa. Sitoutumista 

kausityössä on tutkittu vähemmän, mutta siitä löytyy tutkimuksia erityisesti maatalous- ja 

matkailualalta. 

 

Henkilöstön sitoutumista käsittelevää tutkimusta on tehty 1960-luvulta lähtien (Cohen, 2007). 

Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Mowdayn ja kumppaneiden OCQ-

sitoutumismalli sekä Mayerin ja Schoormanin sitoutumismalli. Mowdayn, Steersin ja Porterin 

vuonna 1979 laatima OCQ-sitoutumismalli (Organizational Commitment Questionnaire) on 

kehitetty mittaamaan organisaatiositoutumista (Cohen, 2007). Mowday kumppaneineen 

(1979) uskoi, että henkilöstön vaihtuvuutta pystytään ennustamaan paremmin sitoutumisella 

kuin työtyytyväisyydellä. Heidän mukaansa sitoutuminen korostaa organisaation arvoja ja ta-

voitteita, kun taas työtyytyväisyys painottuu enemmän tiettyyn tehtävään organisaatiossa. 

OCQ-sitoutumismallin perusteella työntekijän sitoutuminen organisaatioon rakentuu kolmesta 

komponentista: usko yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin, voimakas halu ponnistella organisaa-

tion hyväksi sekä vahva halu pysyä organisaation jäsenenä. (Cohen, 2007) 

 

Mayer ja Schoorman ovat vastaavasti luoneet mallin mittaamaan organisaatiositoutumista. 

Mayerin ja Schoormanin (1992) kehittämä 2-ulotteinen sitoutumismalli pohjautuu Marchin ja 

Simonin 1958 luomaan malliin työntekijöiden osallistumisesta ja tuottavuudesta. Mayer ja 

Schoorman kutsuivat osallistumiseen johtavaa sitoutumista jatkuvuuteen perustuvaksi sitou-

tumiseksi (continuance commitment) ja tuottavuuteen johtavaa sitoutumista arvoihin perustu-

vaksi sitoutumiseksi (value commitment). Jatkuvuuteen perustuvassa sitoutumisessa työnteki-

jä haluaa säilyttää jäsenyytensä organisaatioon, kun taas arvopohjaisessa sitoutumisessa työn-

tekijä puolestaan hyväksyy ja sitoutuu organisaation arvoihin ja tavoitteisiin. Mayer ja 

Schoorman osoittivat tutkimuksellaan, että henkilöstön vaihtuvuus liittyi voimakkaammin 

jatkuvuuteen kuin arvoihin perustuvaan sitoutumiseen ja työntekijöiden suorituskyky puoles-

taan vahvemmin arvopohjaiseen sitoutumiseen. (Mayer ja Schoorman, 1992) 
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Tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ovat kausityö, kausityöntekijät, sesonkityö, marjanviljely 

ja sitoutuminen. Lisäksi tutkimuksessa sivutaan kausityöntekijöiden motivointia sekä johta-

mista. Kevään maailmantilanteen myötä tutkimukseen nousi lisäksi yhdeksi taustatekijäksi 

myös COVID-19, koronavirus, jota on vaikea sivuuttaa tämän tutkimuksen aihetta käsitelles-

sä. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kausityön ja henkilöstön sitoutumisen ympäril-

le. Tutkittavana ilmiönä on henkilöstön sitoutuminen ja kontekstina kausityö. Tutkimuksessa 

käsitellään kausityöhenkilöstön sitoutumista. 

 

Tutkimuksen rakenne koostuu seitsemästä luvusta, joista ensimmäinen eli johdanto-osuus 

esittelee tutkimuksen aiheen, taustaa sekä tutkimusmenetelmävalintoja. Johdannossa esitel-

lään myös tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaus sekä teoreettista viitekehystä. Seuraavat luvut 

eli 2-3 ovat teoriaosuus, josta ensimmäisessä luvussa esitellään kausityötä ja seuraavassa osi-

ossa henkilöstön sitoutumista.  

 

Tutkimuksen neljäs kappale esittelee tutkimuksen empiiristä osuutta eli tutkimuksen 

toteutusta, tutkimusmetodien valintaa sekä aineistonkeruun ja analysoinnin vaiheita. Tässä 

luvussa esitellään lyhyesti myös tutkimuskonteksti. Viidennessä kappaleessa esitellään 

tutkimuksen tulokset ja kuudennessa luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia teoriaan ja 

aiempiin tutkimuksiin peilaten. Viimeinen eli seitsemäs luku on yhteenveto, jossa esitellään 

tutkielman johtopäätökset. Tässä osiossa myös pohditaan tutkimukselle mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 
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2 KAUSITYÖ 
 

Ainsworthin ja Purssin (2008) mukaan yksi silmiinpistävä trendi kehittyneissä maissa henki-

löstön saralla viimeisten 30 vuoden aikana on ollut tilapäisen työvoiman kasvu. Viimeisten 

kymmenen vuoden aikana Suomessa tilapäisestä työvoimasta onkin tullut merkittävä resurssi 

ennen kaikkea maatalous- ja puutarha-aloilla. (Helander & Saksela-Bergholm, 2012) 

 

Niemisen (2019) mukaan osaavan työvoiman saatavuus tulee olemaan jatkossakin haaste alu-

eiden elinvoimaisuudelle. Työvoiman saatavuusongelmia pyritään ratkomaan muun muassa 

lisäämällä muuntokoulutuspaikkoja, kehittämällä koulutusta yhä yrityslähtöisemmäksi sekä 

rekrytointikoulutuksilla. Kansainvälisen työvoiman hyödyntäminen ja työperäisen maahan-

muuton lisääminen nousevat tulevaisuudessa yhä tärkeämpään asemaan. (Nieminen, 2019) 

Nämä nähdään haasteena myös kausityössä.  

 

Maailmantalouden murros, globalisoituminen, on lisännyt ihmisten, tavaroiden, pääoman ja 

ideoiden liikkumista (Manka & Manka, 2016, 15). Yksi kausityön haasteista liittyy McColen 

(2013) mukaan nimenomaan henkilöstöön ja siihen miten parhaat heistä saadaan houkuteltua 

seuraavana vuonna takaisin. Haasteet näkyvät nimenomaan henkilöstöjohtamisen puolella 

yrityksissä, jotka harjoittavat kausityötä. 

 

Työnantajan kannalta henkilöstön pysyvyys ja heidän osaamisensa hyödyntäminen muun mu-

assa uusien henkilöiden perehdyttämisessä on oleellinen tekijä. Tämä pätee myös kausityössä, 

jossa henkilöstön vuosittainen vaihtuvuus merkitsee uuden henkilöstön perehdyttämistä. Kin-

nusen (2017) mukaan töiden sesonkiluonteisuus aiheuttaa taloudellisia haasteita työntekijöil-

le, mutta vaikuttaa myös työnantajien toimintaan. Hän toteaakin muun muassa henkilöstön 

suuren vaihtuvuuden sekä toistuvan uusien työntekijöiden rekrytoinnin ja perehdyttämisen 

vievän yrityksen resursseja. Ainsworth ja Purss (2007) myös käsittelevät tutkimuksessaan 

kausityöntekijöiden pysyvyyttä organisaatiossa, toisin sanoen heidän palaamistaan vuosi toi-

sensa jälkeen samoihin kausityötehtäviin ja sen hyötyjä. Heidän mukaansa merkittävimpiä 

hyötyjä on erityisesti perehdyttämiskustannusten säästö sekä jo tehtäviin perehdytetty osaava 

henkilöstö. Tämän vuoksi yritykselle olisikin eduksi, että samat kausityöntekijät työskenteli-

sivät useamman kauden. 
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Kinnusen (2017) mukaan vaihtuvuus on suurempaa matkailualalla kuin esimerkiksi metsä- ja 

puutarha-alalla. Tämä johtuu hänen mukaansa erityisesti siitä, että matkailuala työllistää run-

saasti nuoria ja opiskelijoita. Kinnunen toteaakin kausityön olevan monille nuorille vain ohi-

menevä vaihe elämässä, kunnes pysyvä työpaikka löytyy. Helander ja Saksela-Bergholm 

(2012) puolestaan haastattelivat tutkimuksessaan marjanviljelyalan kausityöntekijöitä, jotka 

olivat pääasiassa 20-60 –vuotiaita ja kotoisin Venäjältä, Virosta ja Ukrainasta. Tutkimuksen 

mukaan työntekijät kokivat saavansa parempaa palkkaa Suomessa kuin kotimaassaan. Mar-

janpoiminta osoittautui monille tärkeäksi lisäansioksi, joillekin jopa päätoimeksi. Opiskelijoil-

la puolestaan motiivina työskennellä Suomessa kausityössä oli palkan lisäksi maailmankuvan 

avartaminen ja kokemusten hankkiminen. (Helander ja Saksela-Bergholm, 2012) 

 

Helanderin ja Saksela-Bergholmin (2012) mukaan marjanpoimijoiden aiemmat hyvät koke-

mukset sekä hyvät välit työnantajaan ja muihin työntekijöihin vaikuttivat heidän motivaatioon 

tulla uudestaan Suomeen töihin. He kokivat muun muassa työntekijän ja työnantajan välisen 

luottamuksen tärkeäksi motivoivaksi tekijäksi. Ainsworthin ja Purssin (2007) tutkimuksen 

mukaan kausityöntekijöiden sitoutumisesta muihin tekijöihin kuin itse työnantajaorganisaa-

tioon on myös yritykselle etua. Mikäli esimerkiksi työnteon puitteet, työkaverit ja esimiesten 

toiminta on kunnossa, voivat työntekijät olla halukkaita tulemaan kausityöhön vuosi toisensa 

jälkeen. Kinnunen (2017) toteaakin kausityön tekemiseen löytyvän monia syitä. Hänen mu-

kaansa kausityö voi olla työntekijän oma valinta silloin, kun se sopii henkilön omaan tilantee-

seen. Hän korostaa, että kausityön tekeminen ei myöskään välttämättä merkitse sitä, että työn-

tekijä olisi toimettomana sesongin ulkopuolisen ajan. 

 

2.1 Kausityön erityispiirteet 
 

Kausityöllä tarkoitetaan Maahanmuuttoviraston mukaan työtä maatalouden ja matkailun alal-

la, jota tehdään tiettyinä vuoden aikoina (Maahanmuuttovirasto, 2020). TE-palvelut puoles-

taan kuvailee kausityön opiskelijoiden kesälomasijaistamisena tai joulun aikaan kaupan alan 

kiireapuna. TE-palveluiden mukaan sesonki- eli kausityö työllistää osaksi vuotta. Suurena se-

sonkityöllistäjänä ovat esimerkiksi talvella Lapin matkailukeskukset sekä kesällä saariston 

lomakohteet. Kesällä on tarjolla myös marjanpoimintatöitä marjaviljelmillä/puutarha-alan töi-

tä. (TE-palvelut, 2020) Kausityön luonne on hyvin erilainen verrattuna niin sanottuun nor-

maaliin jatkuvaan työhön.   
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Jolliffen ja Farnsworthin (2003) mukaan esimerkiksi Highman ja Hinch kuvaavat kausiluon-

teisuutta yhdeksi hallitsevimmista, mutta vähiten ymmärretyistä piirteistä matkailualalla. Hei-

dän mukaansa kausivaihtelua pidetään haastavana ongelmana muun muassa sen vuoksi, että 

tarkkaa aikaa kauden ajoitukselle ei ole aina mahdollista sanoa. Tämä on iso haaste erityisesti 

rekrytoinnissa ja edellyttää joustavuutta myös kausityöntekijöiltä. Saman voisi todeta pätevän 

myös maatalouden alalla satokauden ollessa muun muassa säästä riippuvainen. Baum (1999) 

puolestaan toteaa kausiluonteisen kysynnän vaikutusten olevan sekä julkisen että yksityisen 

sektorin huolenaihe matkailualalla. Kausiluonteisuus on turismin tyypillisimpiä piirteitä ja se 

vaikuttaakin turismin kaikkiin osa-alueisiin kuten markkinointiin (pakkaaminen, jakelu, hin-

noittelu); työmarkkinoihin (työn luonne ja laatu, osaava henkilöstö, työllisyyden kestävyys); 

liiketoiminnan rahoitukseen (kassavirta, hinnoittelu, sijoitusten houkutteleminen); sidosryh-

miin (toimittajat, välittäjät) sekä kaikkeen organisaation toimintaan. (Baum, 1999) 

 

Esimerkiksi Suomessa ulkomaalaisten kausityöntekijöiden työskentelyssä sovelletaan joulu-

kuussa 2017 voimaan tullutta Kausityölakia (907/2017). Tässä laissa kausiluonteisella toi-

minnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka kausittaisiin olosuhteisiin liittyvä toistuva tapahtuma 

tai tapahtumasarja edellyttää tiettyyn aikaan vuodesta työvoimaa huomattavasti enemmän 

kuin tavallinen toiminta. Ulkoministeriön (2018) mukaan kausityölaki perustuu EU:n kausi-

työdirektiiviin (2014/36/EU) ja sitä sovelletaan Suomessa tehtävään kausiluonteiseen työhön 

maatalouden ja matkailun aloilla. Kausityölakia ei sovelleta luonnonmarjanpoimintaan, koska 

luonnonmarjanpoiminta ei tapahdu työsuhteessa vaan aiesopimuksen ja ennakkoselvitysme-

nettelyn mukaisesti.  

 

Kausityölaki on erityislaki suhteessa ulkomaalaislakiin ja viisumisäännöstöön. Siltä osin, kun 

kausityölaissa ei muuta säädetä, sovelletaan ulkomaalaislakia ja viisumisäännöstöä. On tärkeä 

huomioida, että kausityölain voimaantulon myötä ulkomaalaisen ei ole enää sallittua tulla 

marjojen, hedelmien, erikoiskasvien, juuresten tai vihannesten poimintaan tai korjuuseen 

taikka turkistarhatyöhön enintään kolmeksi kuukaudeksi ilman kausityöhön tarkoitettua lupaa. 

Lähtökohtaisesti kaikkeen kausityöhön Suomessa tarvitaan jatkossa kausityöhön oikeuttava 

lupa. (Ulkoministeriö, 2020) Kausityölain mukaan kausityön tekeminen Suomessa edellyttää, 

että kolmannen maan kansalaisella on kausityöhön oikeuttava lupa, kuten kausityötodistus, 

kausityöviisumi tai kausityöoleskelulupa. Kausityön kesto voi olla enintään yhdeksän kuu-

kautta. Myös työnantajalla on erilaisia lakisääteisiä velvollisuuksia kausityössä. Kausityön 

täytyy perustua työsopimukseen, joka on tehty suoraan kausityöntekijän ja Suomessa olevan 
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työnantajan välillä. Kausityölakia ei sovelleta vuokratyöhön. Maahanmuuttoviraston mukaan 

kausityöluvan vaativia kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaali-

työt. (Maahanmuuttovirasto, 2020) 

 

2.2 Kausityön haasteet 
 

McColen (2013) mukaan yksi kausityön suurimmista haasteista on työvoiman saatavuus.  

Kausityö haastaa yritykset miettimään, kuinka parhaat kausityöntekijät saadaan houkuteltua 

takaisin myös seuraavaksi kaudeksi. Haasteet näkyvät nimenomaan henkilöstöjohtamisen 

puolella yrityksissä, jotka harjoittavat kausityötä. Ainsworth ja Purss (2007) nostavatkin esiin 

kausityökontekstin eroavaisuuksien ymmärtämisen myös henkilöstöjohtamisessa. He korosta-

vat, että esimerkiksi matkailussa ja maataloudessa työvoiman ikärakenne ja muut demografi-

set tekijät eroavat toisistaan. McCole (2013) puolestaan toteaa henkilöstön vaihtuvuuden vai-

kuttavan negatiivisesti kausityöyritykseen. Hänen mukaansa henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa 

kustannuksia erityisesti rekrytointiin ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen. McCole näkee 

yhtenä haasteena myös osaavan laadukkaan henkilöstön löytämisen kausityöhön. 

 

Jolliffe ja Farnsworth (2003) toteavat kausityön luonteen ja kausivaihtelun johtavan ja vaikut-

tavan dramaattisesti myös kausityöllisyyteen, vajaatyöllisyyteen sekä myös työttömyyteen. 

Heidän mukaansa kausityö vaatiikin henkilöstöjohtamiselta ylimääräisiä resursseja henkilös-

tön rekrytointiin, valintaan, koulutukseen ja pysyvyyteen. Jolliffen ja Farnsworthin (2003) 

mukaan kausivaihtelulle on ominaista muun muassa se, että tarkkaa ajankohtaa kausityön 

ajoittumiselle ei ole aina mahdollista sanoa etukäteen tai jo suunniteltu voi kausivaihtelun 

vuoksi muuttua. Tämä vaatii joustavuutta niin henkilöstöjohdolta kuin myös kausityönteki-

jöiltä. Kinnunen (2017) toteaakin kausityön sesonkiluonteisuuden aiheuttavan taloudellisia 

haasteita työntekijöille kuin myös vaikuttavan työnantajien toimintaan. Pandan ja Mishran 

(2017) mukaan kausityö aiheuttavaa myös väliaikaista työperäistä muuttoa. He toteavat työn 

perässä muuttavien kausityöntekijöiden työn riippuvan vuodenaikojen olosuhteista ja sitä suo-

ritetaan vain kyseisenä ajanjaksona. 
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3 HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN 
 

Sitoutuminen on ollut tutkimuksen kohteena 1960-luvulta lähtien. Cohenin (2007) mukaan se 

on yksi haastavimpia tutkimuskohteita organisaatiokäyttäytymisen, johtamisen ja henkilöstö-

hallinnan saralla. Lämsä ja Hautala (2005) toteavat sitoutumisen olevan käsite, jonka avulla 

tarkastellaan ihmisen suhdetta työntekoon. 

 

Viitalan (2009, 86) mukaan viime vuosituhannen lopulla henkilöstövoimavarojen johtamisen 

asiantuntijat ennakoivat, että rekrytoinnista on tulossa yrityksille henkilöstöjohtamisen suurin 

ja tärkein haaste. Sitä kriittisempää niille on saada palkattua erinomaisia osaajia, mitä sel-

vemmin yritykset saavuttavat kilpailuetunsa erityislaatuisen osaamisen varassa. Kilpailuetua 

saadaan siis luotua hyvien työntekijöiden hankinnalla. Toisena perusteluna nähtiin, että mo-

nella alalla tulee pulaa työntekijöistä. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että läntisten teollisuusval-

tioiden ikärakenne on vinoutunut ja nuoria tulee työmarkkinoille vuosi vuodelta vähemmän. 

Nämä ennakoinnit näyttävätkin jo osaltaan toteutuneen. Onkin siis perusteltua todeta, että 

monille yrityksille keskeinen menestyksen avain on hyvien työntekijöiden hankkiminen ja 

sitouttaminen. (Viitala, 2009, 86) 

 

Viitalan (2009, 86) mukaan yhä useampi yritys määrittelee henkilöstön sen tärkeimmäksi me-

nestystekijäksi ja osaamisen merkittävimmäksi kilpailuedun lähteeksi. Yrityksille on tärkeää 

sitouttaa kyvykästä henkilökuntaa toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. (Viitala, 2009, 86) 

Allenin ja Meyerin (1990) mukaan nimenomaan työntekijät, jotka ovat voimakkaasti sitoutu-

neita organisaatioon, jättävät sen todennäköisesti viimeisenä. Lampikoski (2005, 46) toteaakin 

sitoutuneen työntekijän olevan halukas ylläpitämään työsuhdetta työnantajaan, nauttivan or-

ganisaation jäsenyydestä sekä samaistuvan parhaimmillaan organisaatioon, sen tavoitteisiin, 

visioihin ja normeihin. Työntekijän hyväksyessä yrityksen ja organisaation arvot, visiot ja 

strategiat, lujittuu suhde entisestään. Tällöin työntekijä myös luottaa siihen, että työsuhde on 

jatkossakin hänelle hyödyllinen ja kannattava. (Lampikoski, 2005, 46) 

 

Mowday kumppaneineen (1979) näkee organisaatioon sitoutumisen työntekijän samaistumi-

sena organisaatioon ja osallistumisena yrityksen toimintaan. Heidän mukaansa sitoutumisen 

käsite jakautuu kolmeen osaan: 
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1. Vahva usko organisaation tavoitteisiin ja arvoihin ja niiden hyväksyminen 

2. Halu ponnistella huomattavasti organisaation hyväksi 

3. Vahva halu pitää jäsenyyttä organisaatiossa.  

 

Lämsän & Hautalan (2005, 92) mukaan yhtenä sitoutumisen määritelmänä voidaan pitää psy-

kologista kytköstä ihmisen ja kohteen välillä. He toteavat sitoutumisessa olevan erotettavissa 

kolme keskeistä ominaisuutta: 

 

1. Kohde, jonka näkökulmasta voidaan tarkastella, mihin ihminen sitoutuu. 

2. Luonne, jonka näkökulmasta voidaan tarkastella, millaista ihmisen sitoutuminen on 

luonteeltaan. 

3. Sekä sitoutumisen voimakkuus. 

 

Organisaatioon sitoutuneet työntekijät suoriutuvat muita paremmin ja pysyvät organisaatiossa 

pidempään, mikä osaltaan parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta kuin myös vähentää henkilös-

tön vaihtuvuuteen liittyviä kustannuksia (Ruokolainen, 2011, 11). Näitä kustannuksia ovat 

muun muassa rekrytointi- ja perehdyttämiskustannukset. Ashman & Winstanley (2006) nos-

tavat esiin aiempaa tutkimusta, jossa sitoutuneet työntekijät kokevat vahvaa tyydytystä sitou-

tumisesta. Heidän mukaansa sitoutuneet työntekijät ovat lojaaleja, omistautuneempia sekä 

tuottavampia.  

 

Jokivuoren (2002, 17) mukaan sitoutumista ei ole aivan yksinkertaista määritellä. Hän toteaa 

eri tieteenalojen tutkijoiden painottavan sitoutumisessa hieman eri näkökulmia. Jokivuori to-

teaa myös, että määritelmien ja lähestymistapojen vaihtelevuudesta huolimatta, sitoutumista 

pidetään tavallisesti sosiaalipsykologisena ilmiönä, jossa korostuu yksilön ja jonkin organi-

saation välinen suhde tai side. Ruokolainen (2011, 13) puolestaan toteaa henkilöstön sitoutu-

misen tutkimuksen olleen haastavaa organisaatiokäyttäytymisen ja johtamisen tutkijoille, 

koska sitoutumisen määritelmästä ei ole ollut yhteisymmärrystä.  

 

3.1 Sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 
 

Sitoutumiseen vaikuttavat useat tekijät. Ruokolainen (2011) on kategorisoinut sitoutumiseen 

vaikuttavat tekijät demografisiin ja henkilökohtaisiin taustatekijöihin, rooliin/työtehtävään ja  
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työhön liittyviin tekijöihin, organisaatioon liittyviin tekijöihin sekä ryhmä- ja johtosuhteisiin.  

Henkilökohtaisia taustatekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, koulutus, siviilisääty, tulot, 

motivaatio, osaaminen sekä tehokkuus. Työhön liittyviä tekijöitä ovat muun muassa työn it-

senäisyys, haasteellisuus ja hallinta, kun taas organisaatioon liittyviä tekijöitä esimerkiksi yri-

tyksen koko ja toimiala. Ryhmädynamiikkaan ja esimiestyöhön Ruokolainen listaa muun mu-

assa ryhmän yhtenäisyyden, esimiestoiminnan, viestinnän ja muun tuen. (Kuvio 1) 

 

 
 

Kuvio 1. Organisaatiositoutumiseen vaikuttavat tekijät (Ruokolainen, 2011, 18) 

 

Yksi oleellinen sitoutumiseen vaikuttava tekijä on motivaatio. Motivaatio on yksilön psyyk-

kinen tila, joka määrää, millä aktiivisuudella ja ahkeruudella ja mihin suuntautuneena hän tie-

tyssä tilanteessa toimii. (Peltonen & Ruohonen, 1987, Kauhanen 2010) Lämsän ja Hautalan 

mukaan (2005, 80) työmotivaatioon vaikuttavat ihmisen sisäiset tekijät, kuten tarpeet ja ulko-

puoliset ympäristötekijät, kuten palkkiojärjestelmät ja työn luonne. Juuti (2006, 38) toteaakin 

motivaation olevan monimutkainen ilmiö. Hänen mukaansa ihmisen käyttäytymistä tarkastel-

taessa taustalta löytyy aina lukuisia ristikkäisiä motiiveja. Ihmisen tarpeet, toiveet, pyrkimyk-
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set, odotukset ja vietit vaikuttavat monimutkaisella tavalla motivaatioon. Organisaation toi-

minnan kannalta keskeistä on motivaation tarkastelu, sillä organisaation toimivuus ja tuotta-

vuus ilmenevät sen mukaan, kuinka motivoituneita siellä työskentelevät henkilöt ovat. (Juuti, 

2006, 38) 

 

Lämsän ja Hautalan (2005, 82) mukaan Maslow’in vuonna 1943 kehittämässä tarvehierarki-

assa ihmistä motivoivat erilaiset tarpeet, jotka voidaan jakaa seuraavasti portaittain: 

 

1. Fysiologiset tarpeet, joihin kuuluvat nälkä, jano, uni, lämpö, suoja. Työpaikalla työ-

terveydenhuolto, ruokailu, liikunta, lepotauot, palautuminen.  

2. Turvallisuuden tarpeisiin luetaan kuuluvaksi varmuus ja suojautuminen fyysisiltä ja 

tunne-elämän haitoilta. Työpaikalla näihin lukeutuvat muun muassa varma työsuhde, 

hyvä työturvallisuus sekä ergonomia. Myös palkkaus synnyttää turvallisuutta.  

3. Sosiaalisiin tarpeisiin kuuluvat hyväksyntä, ystävyys, rakkaus välittäminen, yhteen-

kuuluvuuden tunne ja ryhmässä toimimisen tarve. Työyhteisössä sosiaalisiin tarpeisiin 

vaikuttavia asioita ovat ryhmät, tiimit, me-henki ja hyvä esimies-alainen-suhde. 

4. Arvostuksen tarpeisiin kuuluvat itsenäisyys, itsekunnioitus, kiitoksen saaminen, tun-

nustus, saavutukset, asema sekä muiden antama arvostus ja kunnioitus. Arvostuksen 

tarpeiden tyydyttäminen työssä tapahtuu tavoitteiden ja niiden saavuttamisen arvioin-

nin keinoja käyttäen, palkitsemisella ja kehityskeskusteluilla. 

5. Itsensä toteuttamisen tarpeisiin kuuluvat henkinen kasvu ja kehittyminen, omat saavu-

tukset, luovuus ja tiedon määrän lisääntyminen. Itsensä toteuttamisen tekijöitä työpai-

kalla ovat urakehitys, työnilo, tunne oman työn osaamisesta sekä sitoutuminen.  

 

Eräät motivaatioteoriat aliarvioivat palkkakustannusten merkitystä (Kauhanen, 2010). Esi-

merkiksi Maslowin tarvehierarkian mukaan palkan merkitys häviää sen jälkeen, kun elämisel-

le välttämättömät (fysiologiset) tarpeet ja turvallisuuden tarve on tyydytetty. Palkka on Mas-

lowin mukaan siis lähinnä perustarpeiden tyydyttämisen väline. Kun perustarpeet on tyydytet-

ty, ei niiden katsota enää ohjaavan työkäyttäytymistä. (Peltonen & Ruohonen, 1987, Kauha-

nen 2010) Frederik Herzbergin 2-faktoriteorian mukaan mielenkiinto palkkaa kohtaan johtuu 

lähinnä siitä, että sen avulla voidaan minimoida tyytymättömyyttä. 1960-luvulla Herzbergin 

tutkimuksissa havaittiin, että työtyytyväisyyttä saavat useimmiten aikaan saavutukset, tunnus-

tus, työ sinänsä, vastuu tai kasvu. (Kauhanen, 2010) 
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3.2 Sitoutumisen edut ja vaikutukset 
 

Kausiluontoisissa työpaikoissa työsuhteiden määräaikaisuus on normaalia. Sama pätee kesä-

työntekijöihin ja nuoriin. Työntekijöiden vaihtuvuus onkin suurta toimipaikoilla, joissa on 

paljon määräaikaisia sekä osa-aikaisia nuoria ja koulutettuja työntekijöitä ja pienintä perheel-

listen, asunnon omistajien ja naisten keskuudessa. (Lampikoski, 2005, 67) Työntekijöiltä vaa-

dittava osaamistaso kasvaa entisestään ja organisaatiot joutuvat investoimaan henkilöstönsä 

kehittämiseen ja osaamisen lisäämiseen. Ellei investointien kohteena oleva työntekijä pysy 

organisaation palveluksessa edes niiden tuottoaikaa, menevät nämä investoinnit hukkaan. 

(Lampikoski, 2005, 77) 

 

Sitoutuminen luokin etuja niin työntekijöille kuin organisaatioille. Lojaliteetti yritykselle näh-

dään useimmissa tapauksissa henkilölle kannattavana. Etuina ovat muun muassa työpaikka-

varmuus ja erilaisten etujen karttuminen. Lisäksi sitoutuminen takaa tutun sosiaalisen ympä-

ristön sekä ihmissuhteiden säilyvyyden. Tämä kaikki edellyttää työntekijältä hyvän organisaa-

tion valintaa, jolloin henkilöt voivat nauttia mielenkiintoisesta työstään, erinomaisista työ-

oloistaan, kollegojensa kunnioituksesta sekä turvallisuuden tunteesta. (Lampikoski, 2005, 79) 

 

Organisaation onnistuessa sitouttamaan työntekijänsä, seuraa siitä muun muassa seuraavanlai-

sia etuja (Lampikoski, 2005, 36, 77): 

• uuden henkilöstön rekrytoinnin, valinnan ja perehdytyksen säästöt 

• imagoetu - uusien työntekijöiden rekrytointi helpottuu 

• avaintietojen, taitojen, kokemusten, keksintöjen ja patenttien säilyminen organisaa-

tiossa 

• tulevaisuuden työpaikkojen luominen 

• suorituskyvyn, tuottavuuden ja tehokkuuden säilyminen ja parantuminen 

• asiakkaiden lojaliteetin ja tyytyväisyyden pysyminen 

• asiakasasioiden kitkaton hoito 

• kilpailukyvyn ja tulotason säilyminen 

• innovatiivinen, motivoitunut ja vakaa henkilöstö 

• korkea suorituskyky 

• tavoitteiden ja tulosten saavuttaminen 

• tulevaisuuden tuloksentekokyvyn varmentuminen  
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Sitoutumisesta on siis etua niin työntekijälle itselleen kuin myös organisaatiolle, jossa työnte-

kijä työskentelee. Sitoutunut henkilöstö voidaan nähdä yritykselle tärkeänä tekijänä. Sitoutu-

neiden monivuotisten kausityöntekijöiden rooli onkin erityisen tärkeä, erityisesti perehdyttä-

misen näkökulmasta. Muun muassa Ainsworthin ja Purssin (2007) mukaan merkittävimpiä 

hyötyjä sitoutuneen kausityöhenkilöstön pysyvyydessä organisaatiossa on nimenomaan pe-

rehdyttämiskustannusten säästö sekä jo tehtäviin perehdytetty osaava henkilöstö. 

 

3.3 Sitoutumisen lähestymistavat 
 

Sitoutumista on tutkittu ja käsitelty eri lähestymistapojen kautta. Useista esitetyistä sitoutu-

mismalleista löytyy yhtäläisyyksiä, mutta myös uusia näkökulmia. Cohenin (2007) mukaan 

voidaan puhua eri sitoutumisen aikakausista. Ensimmäisenä puhutaan 1960-luvun teorioista, 

joista merkittävimpänä Howard Beckerin Side Bet –teoria. Seuraavana Cohen listaa sitoutu-

misen keskivaiheen, jolla hän viittaa 1970-luvun psykologiseen lähestymistapaan. Yksi tunne-

tuimmista ja lainatuimmista sitoutumisen lähestymistavoista tällä aikakaudella on Porterin, 

Steersin, Mowdayn ja Bowlianin vuonna 1974 esiin tuoma teoria, jonka lähtökohtana on sa-

maistuminen organisaatioon sitoutumisen kautta. Sitoutuminen nähdään psykologisena sitee-

nä organisaatioon. Heidän tutkimuksen pohjalta valmistui OCQ-sitoutumismalli. Kolmannella 

aikakaudella puhuttiin moniulotteisista sitoutumismalleista, joista johtavimmat olivat Cohenin 

(2007) mukaan Allenin ja Meyerin (1984) sekä O´Reillyn ja Chatmanin (1986) sitoutumis-

mallit. Tähän vaiheeseen kuului myös muita moniulotteisia lähestymistapoja, mutta merkittä-

vimpiä olivat edelliset. 

 

Tämän tutkimuksen johtaviksi sitoutumismalleiksi valikoituivat Mowdayn ja kumppaneiden 

OCQ-sitoutumismalli sekä Mayerin ja Schoormanin sitoutumismalli, joita käsitellään tar-

kemmin seuraavissa luvuissa. Lisäksi esitellään lyhyesti sitoutumisen lähestymistapoja eri 

aikakausilta. 

 

3.3.1 OCQ-sitoutumismalli 

 

Mowdayn, Steersin ja Porterin vuonna 1979 laatima OCQ-sitoutumismalli (Organizational 

Commitment Questionnaire) on kehitetty mittaamaan organisaatiositoutumista (Cohen, 2007). 

Mowday kumppaneineen uskoivat, että henkilöstön vaihtuvuutta pystytään ennustamaan pa-
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remmin sitoutumisella kuin työtyytyväisyydellä. Sitoutuminen eroaa monella tapaa työtyyty-

väisyyteen verrattuna. Sitoutuminen muun muassa on globaalimpaa ja se vastaa organisaation 

tunneperäisiin asioihin paremmin. Sitoutuminen myös korostaa organisaation arvoja ja tavoit-

teita, kun taas työtyytyväisyys painottuu enemmän tiettyyn tehtävään organisaatiossa. (Mow-

day et al., 1979)  

 

OCQ-sitoutumismallin perusteella työntekijän sitoutuminen organisaatioon rakentuu kolmesta 

komponentista: usko yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin, voimakas halu ponnistella organisaa-

tion hyväksi sekä vahva halu pysyä organisaation jäsenenä (Cohen, 2007). Mowdayn ja 

kumppaneiden (1979) 15-kohtainen sitoutumiskysely pohjautuu ja rakentuu näiden kolmen 

komponentin ympärille. Kysely koostuu 15 väittämästä ja 7-portaisesta arviointiasteikosta 

välillä vahvasti eri mieltä – täysin samaa mieltä.  

 

OCQ-mallin sitoutumiskysely tehtiin yhdeksän eri organisaation erilaisissa työtehtävissä toi-

mivalle 2563 työntekijälle. Kyselylomake pitää sisällään 15 väittämää, joista osa on positiivia 

ja osa negatiivisia. Negatiivisten väittämien perässä on merkintä (N). Väittämät esitellään seu-

raavaksi suomennettuna: 

 

1. Olen valmis antamaan itsestäni paljon tämän organisaation menestyksen eteen.  

2. Kerron ystävilleni organisaation olevan upea paikka olla töissä. 

3. Tunnen erittäin vähän uskollisuutta yritystä kohtaan. (N) 

4. Voisin ottaa vastaan minkä tahansa työtehtävän, mikäli yrityksessä pysyminen sitä 
edellyttää. 

5. Mielestäni omat ja organisaation arvot ovat hyvin samanlaiset.  

6. Tunnen ylpeyttä voidessani kertoa muille olevani osa tätä organisaatiota.  

7. Voisin aivan hyvin olla töissä toisessa organisaatiossa, mikäli vain työtehtävät olisivat 
samanlaiset. (N) 

8. Tässä yrityksessä työskentely tuo parhaat puoleni esiin. 

9. Yrityksestä lähtö vaikuttaisi hyvin vähän tämän hetkiseen elämäntilanteeseeni. (N) 

10. Olen äärimmäisen iloinen valitessani juuri tämän yrityksen muiden joukosta.  

11. En voi saavuttaa paljoakaan jäädessäni työskentelemään tähän yritykseen. (N) 

12. En koe olevani samaa mieltä yrityksen henkilöstöpolitiikasta tärkeissä työsuhdeasiois-
sa. (N) 

13. Yrityksen tulevaisuus merkitsee minulle todella paljon. 
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14. Tämä on minulle paras mahdollinen yritys työskennellä. 

15. Yrityksessä työskentely oli ehdottomasti virhe. (N) 

 

Useat tutkijat, kuten esimerkiksi Angle & Perry vuonna 1981, ovat hyödyntäneet ja jatkoja-

lostaneet tätä tunnettua sitoutumismallia.  

 

3.3.2 Mayerin ja Schoormanin sitoutumismalli 

 

Mayerin ja Schoormanin (1992) kehittämä 2-ulotteinen sitoutumismalli pohjautuu Marchin ja 

Simonin vuonna 1958 luomaan malliin työntekijöiden osallistumisesta ja tuottavuudesta. 

Mayer ja Schoorman (1992) kutsuivat osallistumiseen johtavaa sitoutumista jatkuvuuteen pe-

rustuvaksi sitoutumiseksi (continuance commitment) ja tuottavuuteen johtavaa sitoutumista 

arvoihin perustuvaksi sitoutumiseksi (value commitment). Jatkuvuuteen perustuvassa sitou-

tumisessa työntekijä haluaa säilyttää jäsenyytensä organisaatioon. Tällöin työntekijä on moti-

voitunut, hän haluaa työskennellä organisaatiossa eikä hänellä ole aikomusta vaihtaa työnan-

tajaa. Arvopohjaisessa sitoutumisessa työntekijä puolestaan hyväksyy ja sitoutuu organisaati-

on arvoihin ja tavoitteisiin. Hyväksyessään organisaation arvot, työntekijä on vahvasti moti-

voitunut ja valmis tekemään merkittäviä panostuksia organisaation vuoksi. Tämä puolestaan 

luo tehokkuutta organisaatiossa. (Mayer & Schoorman, 1992) 

 

Kuten OCQ-malli, myöskin Mayerin ja Schoormanin sitoutumismalli pohjautuu kyselylo-

makkeeseen ja väittämiin, jotka olivat pääosin positiivisia. He tutkivat 288 rahoitusalan työn-

tekijän sitoutumista oheisten väittämien avulla: 

 

Jatkuvuusperusteiseen sitoutumiseen liittyvät väittämät: 

1. Mitä kauemmin työskentelen organisaatiossa, sitä vaikeampi sieltä on lähteä. 

2. Minulle olisi vaikeaa sopeutua uuteen organisaatioon. 

3. Monia muutoksia täytyisi tapahtua, että lähtisin tästä organisaatiosta. 

4. Mikäli päättäisin lähteä nyt organisaatiosta, olisi se vaikeaa perheelleni.  

5. Hyväksyisin minkä tahansa työtehtävän säilyttääkseni paikkani tässä organisaatiossa. 

6. Minulle olisi helppoa lähteä tästä yrityksestä ja luopua niistä eduista, jotka olen saa-

vuttanut tässä yrityksessä. (N) 

7. Tulen työskentelemään tässä organisaatiossa eläkeikään saakka. 
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8. Minun olisi vaikeaa selittää lähtöni tästä yrityksestä perheelleni ja ystävilleni. 

9. Luopuisin paljosta lähtiessäni tästä yrityksestä. 

10. Olen kiitollinen mahdollisuudesta, jonka tämä organisaatio on mahdollistanut minulle. 

 

Arvoperusteiseen sitoutumiseen liittyvät väittämät: 

1. Tämä organisaatio on minulle paras mahdollinen paikka työskennellä. 

2. Koen ylpeyttä kertoessani olevani osa tätä organisaatiota. 

3. Olen yleensä organisaation kanssa samaa mieltä henkilöstöpoliittisista asioista. 

 

Mayer ja Schoorman (1992) osoittivat tutkimuksellaan, että henkilöstön vaihtuvuus liittyi 

voimakkaammin jatkuvuuteen kuin arvoihin perustuvaan sitoutumiseen ja työntekijöiden suo-

rituskyky puolestaan vahvemmin arvopohjaiseen sitoutumiseen. Aiemmasta tutkimuksesta 

poiketen, poissaolojen korrelaatio jatkuvuuteen perustuvan sitoutumisen kanssa ei ollut vah-

vempi kuin arvoihin perustuvaan sitoutumiseen. (Mayer & Schoorman, 1992) 

 

3.3.3 Muita sitoutumisen lähestymistapoja 

 
Mowdayn ja kumppaneiden sekä Mayerin ja Schoormanin sitoutumismallien lisäksi useat eri 

organisaatiotutkijat ovat tutkineet ja luoneet eri teorioita henkilöstön sitoutumisen selvittämi-

seen ja ymmärtämiseen. Eri sitoutumismallit ja teoriat saavat vaikutteita edeltäjiltään ja useat 

tutkijat ovatkin hyödyntäneet olemassa olevia malleja, jonka pohjalta kyseinen teoria on syn-

tynyt. Useissa malleissa onkin paljon yhtäläisyyksiä mutta myös eroavaisuuksia. 

 

Beckerin Side Bet –sitoutumismalli 

 

Yksi ensimmäisiä sitoutumismalleja on Howard S. Beckerin Side Bet –teoria vuodelta 1960. 

Cohenin (2007) mukaan Beckerin malli perustuu organisaation jäsenen henkilökohtaisiin, ai-

neettomiin sijoituksiin eli betseihin. Sitoutuminen organisaatioon muodostuu piiloinvestoin-

neista, jotka työntekijä lähtiessään organisaatiosta menettäisi. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi-

lön sitoutuminen on seurausta pelosta menettää niin sanotut sijoituksensa. Sitoutuminen on 

sitä voimakkaampaa, mitä enemmän työntekijällä on piiloinvestointeja organisaatioon. (Co-

hen, 2007) 
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Beckerin (1960) mukaan sitoutumisen käsitettä käytetään laajalti, mutta sitä ei ole juurikaan 

analysoitu. Se sisältää epäsuoran selityksen ihmisten käyttäytymisestä. Beckerin mukaan 

työntekijät sitoutuvat piiloinvestointien välityksellä organisaatioon. Hänen mukaansa piiloin-

vestoinnit vahvistuvat ajan kuluessa ja niiden korvaaminen on vaikeaa, jolloin työntekijän on 

vaikeampi lähteä organisaatiosta työskenneltyään siellä kauan.  

 

Beckerin (1960) mukaan piiloinvestoinnit voidaan jakaa seuraavasti: 

1) käyttäytymisnormit, jotka muodostuvat kulttuurin mukaan 

2) imagon ylläpitäminen 

3) palkkiojärjestelmät 

4) erityisosaaminen 

5) tekijät, jotka eivät liity työhön 

 

Beckerin mallia on hyödynnetty ja kehitetty edelleen myöhemmissä tutkimuksissa, kuten 

esimerkiksi Jaros kumppaneineen vuonna 1993. 

 

Etzionin teoria 

 

Etzioni oli ensimmäisiä tutkijoita, joka erotteli sitoutumisen eri muotoja. Swailesin (2002) 

mukaan Etzioni nosti tutkimuksessaan vuonna 1961 esiin kolmenlaista sitoutumisen osalli-

suutta: moraalinen, laskelmoiva sekä vieraannuttava sitoutuminen. Swailes toteaa Etzionin 

kielteisenä pidetyn vieraannuttavan sitoutumisen syntyvän, kun käyttäytymistä rajoitetaan an-

karasti esimerkiksi pakollisen jäsenyyden kautta. Laskelmoiva sitoutuminen puolestaan voi-

daan nähdä organisaatiolle joko positiivisena tai negatiivisena. Laskelmoiva sitoutuminen on 

olennainen muoto liike-elämän organisaatioille ja sen voidaan nähdä perustuvan kompromis-

siin, jossa työntekijät vertaavat organisaatiolle antamaansa panosta sieltä saamaansa. (Swai-

les, 2002) 

 

Moraalinen sitoutuminen taas merkitsee erittäin positiivista suhdetta organisaatioon. Puhdas 

moraalinen sitoutuminen syntyy, kun työntekijät toimivat yksilöllisesti ja sisäistävät organi-

saation säännöt ja arvot. Sosiaalinen moraalinen sitoutuminen syntyy, kun sisäistäminen joh-

tuu muiden sosiaalisten tekijöiden, kuten työryhmän, asiakkaiden, toimittajien tai johtoryh-

män painostuksesta. Etzioni rinnasti moraalisen sitoutumisen erittäin vahvaan sitoutumiseen. 

Etzionin teorian mukaan työntekijä sitoutuu yhteen muotoon kerrallaan. (Swailes, 2002) 
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Kanterin teoria 

 

Kanter (1968) käsitteli sitoutumista kolmen lähestymistavan kautta. Hänen näkökulmansa pe-

rustui jatkuvaan, yhteenkuuluvaan ja kontrolloivaan sitoutumiseen. Jatkuvassa sitoutumisessa 

työntekijä omistautuu organisaation jatkuvuudelle ja toiminnalle. Yhteenkuuluvuuteen perus-

tuvassa sitoutumisessa on kyse sosiaalisista suhteista, kun taas kontrollointiin perustuvassa 

sitoutumisessa työntekijä on sitoutunut organisaation sääntöihin, jotka muokkaavat hänen 

käytöstään. Kanterin tutkimus oli edistysaskel uskollisuuden ja sosiaalisiin ryhmiin osallistu-

misen ymmärtämisessä. Kanterin artikkelissa on esitetty keskustelua sitoutumisesta prosessi-

na, joka sitoo toimijoita sosiaalisiin järjestelmiin. (Kanter, 1968) 

 

Tulokset auttavat ymmärtämään, miksi joidenkin ryhmien jäsenet ovat vahvasti sitoutuneita 

kun taas toiset eivät. Tämä ongelma näyttäytyy ryhmien rakenteessa sekä niiden organisaatio-

asetelman vaikutuksessa. Kanterin esittämiä näkökulmia tukevat erottavat ja yhdistävät pro-

sessit sekä organisaation käytänteet ja asetelmat. Nämä erottavat onnistuneen epäonnistunees-

ta eli onko organisaatio saanut sitoutettua työntekijänsä vai ei. (Kanter, 1968) 

 

Salancikin teoria 

 

Salancikin (1977) mukaan yksilön käyttäytyminen, tiedostettu tai tiedostamaton, voidaan 

nähdä vahvana sitoutumisen indikaattorina. Hänen mukaansa sitoutumista voidaan pitää itses-

täänselvyytenä, jolloin emme tiedosta sen olemassa oloa ja se tietämättä kontrolloi käytös-

tämme. Sitoutuminen näkyy organisaatioissa Salancikin mukaan suotuisasti, mutta myös hai-

tallisesti eli sen vaikutukset voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Hänen tutkimuksensa kes-

kittyy kuitenkin siihen, kuinka sitoutumista voidaan parhaiten johtaa yksilön ja organisaation 

edun mukaisesti. Salancik (1977) toteaa sitoutumisen olevan periaatteessa yksinkertaista - ku-

ka tahansa voi sitoutua mihin tahansa. Ongelmana hänen mukaansa onkin saada yksilö sitou-

tumaan käyttäytymiseen, joka on henkilölle itselleen ja organisaatiolle hyväksi. 

 

Anglen ja Perryn teoria 

 

Angle ja Perry (1981) keskittyivät tutkimuksessaan työntekijöiden sitoutumiseen ja tehokkuu-

teen ja niiden yhteyteen. He kehittivät edelleen Porterin ja kumppaneiden 1974 luomaa ja 

myöhemmin jatkojalostamaa OCQ-sitoutumismallia lisäten malliin kaksi uutta kysymyspatte-
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ristoa/mittaria mittaamaan arvoperusteista sitoutumista (value commitment) ja jäämiseen pe-

rustuvaa sitoutumista (commitment to stay). Koska nämä asiat liittyvät tehokkuuden eri indi-

kaattoreihin, havaittiin niiden välillä muutamia merkittäviä eroja. (Angle & Perry, 1981) 

 

Angle ja Perry (1981) tutkivat matalapalkkaisten kuljetusalan työntekijöiden sitoutumisen ja 

tehokkuuden yhteyttä. Sitoutumisen nähtiin yhdistyvän henkilöstön sopeutumiskykyyn, vaih-

tuvuuteen ja myöhästelyyn, mutta ei liikennöimiskustannuksiin tai toistuviin poissaoloihin. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää systemaattinen yhteys työntekijöiden sitoutumisen 

ja organisaation tehokkuuden välille. (Angle & Perry, 1981) 

 

Wienerin teoria 

 

Wiener (1982) puolestaan näki organisaatioon sitoutumisen normatiivisena prosessina. Hänen 

mukaansa työntekijä, joka on sitoutunut organisaatioon, toimii sisäistettyjen normatiivisten 

paineiden alla vastaten organisaation etuihin ja tavoitteisiin. Wiener (1982) toi tutkimukses-

saan esiin kolme sitoutumistyyppiä: sokeasti uskollinen (blind loyalty), moraaliset velvolli-

suudet omaava (moral obligation) sekä tasapainoinen (balanced) sitoutuminen.  

 

Organisaatioon samaistumista sekä uskollisuuden ja velvollisuuden yleisiä arvoja pidetään 

sitoutumisessa ratkaisevina tekijöinä. Sitoutumiseen voivat siis vaikuttaa sekä henkilökohtai-

set että organisatoriset tekijät. Tutkijat nostivat myös rekrytoinnin, henkilöstövalinnan sekä 

sosialisaation roolin keskusteltaessa työntekijöiden sitoutumisesta. (Wiener, 1982) 

 

O’Reillyn ja Chatmanin sitoutumismalli 

 

O’Reillyn ja Chatmanin (1986) mukaan organisaatiositoutumisella on myös psykologisen 

kiintymyksen puoli, joka on nähtävissä siteenä työntekijän ja organisaation välillä. Heidän 

tutkimuksensa mukaan työntekijän kyky sisäistää ja omaksua organisaatiossa olevia asenteita 

kuvaa sitoutumisen syvyyttä. Sitoutuminen jaetaan tällöin kolmeen komponenttiin: mukautu-

minen (compliance), samaistuminen (identification) ja sisäistäminen (internalization). 

(O’Reilly ja Chatman, 1986) 

 

Mukautumisessa työntekijä hyväksyy ja noudattaa tiettyjä asenteita ja käyttäytymistä palkki-

on odottamisen toivossa. Mukautumisessa on mahdollista, että työntekijän oma mielipide 
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poikkeaa organisaation arvoista. Samaistumisessa taas yksilö hyväksyy ja noudattaa yrityksen 

arvoja sekä on ylpeä saadessaan edustaa työnantajaansa ja olla organisaation jäsen. Arvot ei-

vät kuitenkaan automaattisesti siirry hänen omaan arvomaailmaansa. Sisäistämisessä yksilön 

ja organisaation arvot ovat samanlaiset, jolloin työntekijä työskentelee yrityksen arvojen mu-

kaisesti. (O’Reilly ja Chatman, 1986) 

 

Allenin ja Meyerin sitoutumismalli 

 

Allenin ja Meyerin (1990) tutkimuksen perusteella sitoutuminen koostuu kolmesta eri osa-

alueesta: 

 

1. Laskelmoivasta sitoutumisesta 

2. Normatiivisesta sitoutumisesta 

3. Affektiivisesta sitoutumisesta 

 

Laskelmoivassa sitoutumisessa työntekijä miettii kustannuksia, jotka aiheutuvat organisaa-

tiosta lähtemisestä. Jos lähtemisestä aiheutuvat kulut nousevat liian suuriksi, pysyy työntekijä 

yrityksessä. Laskelmoivassa sitoutumisessa hyvällä palkalla ja urakehitysmahdollisuuksilla on 

selkeä vaikutus sitoutumiseen. Työntekijän jatkaessa työskentelyään yrityksessä perustuu hä-

nen sitoutumisensa haluamisen sijaan tarpeeseen. (Allen & Meyer, 1990) 

 

Normatiivinen sitoutuminen perustuu organisaation ohjeiden ja normien ymmärtämiseen ja 

noudattamiseen. Normatiivisesti sitoutuneet työntekijät tekevät töitä velvollisuudentunnos-

taan. (Allen & Meyer, 1990) Lämsän ja Hautalan (2005, 93-94) mukaan normatiivinen sitou-

tuminen tarkoittaa ihmisen sisäistämiä normeja, sääntöjä ja ohjeita, joiden seuraaminen johtaa 

siihen, että työ tehdään ahkerasti ja sopimusten mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan normit pe-

rustuvat lainsäädäntöön ja muodollisiin sopimuksiin. Muodolliset normit eivät kuitenkaan yk-

sistään riitä sitoutumiseen. Henkilön normatiivisen sitoutumisen taustalla on muodollisen so-

pimuksen lisäksi aito velvollisuuden tunne suorittaa työ ajallaan hyvällä ammattitaidolla. 

Työtä pidetään velvollisuutena, joka tulee tehdä niin hyvin kuin mahdollista. (Lämsä ja Hau-

tala, 2005, 93-94). 

 

Työntekijän emotionaalista kiintymystä organisaatiota kohtaan kutsutaan affektiiviseksi sitou-

tumiseksi. Affektiivisen siteen muodostavat työntekijän ja työyhteisön väliset positiiviset ko-
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kemukset. Nämä kokemukset muodostuvat tilanteissa, joissa työntekijä kokee organisaation 

työtavat, organisaatiokulttuurin ja palkitsemisen oikeudenmukaisiksi. Affektiivisesti sitoutu-

neet työntekijät työskentelevät, koska he haluavat tehdä niin. (Allen & Meyer, 1990) Lämsän 

ja Hautalan (2005, 93-94) mukaan tunneperäisellä sitoutumisella tarkoitetaan ihmisen arvoi-

hin, tunteisiin ja samaistumiseen perustuvaa sitoutumista. Heidän mukaansa työntekijä tuntee 

työn tekemisen arvokkaaksi ja tärkeäksi suorittaen sen innolla sekä tuntien kiintymystä työn 

tekemiseen. Tunneperäistä sitoutumista voidaankin pitää syvimpänä sitoutumisen muotona, 

jonka vuoksi työntekijä on halukas panostamaan työhönsä eikä laske työhön käyttämiään uh-

rauksia. Vahvimmillaan tunneperäistä sitoutumista voidaan pitää intohimona, kutsumuksena 

tai elämäntehtävänä. (Lämsä ja Hautala, 2005, 94). 

 

Jarosin ja kumppaneiden sitoutumismalli 

 

Jaros, Jermier, Koehler ja Sincich (1993) loivat moniulotteisen sitoutumismallin, jossa esiin-

tyy kolme eri sitoutumisen muotoa: jatkuvuuteen perustuva, tunnepitoinen sekä moraalinen 

sitoutuminen. He kehittivät 8-kohdan mallin arvioimaan näitä sitoutumisen komponentteja.  

 

Jarosin ja kumppaneiden (1993) jatkuvuuteen perustuva sitoutuminen pohjautuu Beckerin si-

de-bet teoriaan. Siinä tarkastellaan työntekijän tekemiä sijoituksia organisaatioon, jotka vä-

hentävät työntekijän halukkuutta lähteä organisaatiosta. Työntekijä joutuu punnitsemaan pa-

nostensa tärkeyden ja kokeekin olevansa pakotettu tekemään työtä, koska lähtemisen kustan-

nukset ovat korkeat. Tunnepitoinen eli affektiivinen sitoutuminen puolestaan perustuu työnte-

kijän ja organisaation väliseen emotionaaliseen suhteeseen. Moraalinen sitoutuminen taas ku-

vaa Jarosin ja kumppaneiden mukaan työntekijän velvollisuutta tehdä työnsä ja noudattaa an-

nettuja normeja. Työntekijä sitoutuu yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin. (Jaros et al., 1993) 

 

Tutkimus osoitti, että nämä sitoutumisen muodot vaikuttivat epäsuorasti henkilöstön vaihtu-

vuuteen. Jaros kumppaneineen näkikin aiempien sitoutumistutkijoiden ajatusten ja mallien 

olevan liian yksiulotteisia. (Jaros et al., 1993) 

 

Palkkio- ja luottamusperusteinen sitoutumismalli 

 

Lämsän ja Hautalan (2005, 95) mukaan sitoutumisen luonnetta voidaan kuvata palkkio- ja 

luottamusperusteisen mallin kautta, joka on kehitetty hyveteoreettisen kohtuullisuuden ajatte-
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lun pohjalta. Tässä mallissa sitoutumisen luonne on jaettu luottamus- ja palkkioperusteiseen 

sitoutumiseen. Mallin mukaan sitoutuminen jakautuu neljään tyyppiin sitoutumisen asteen 

perusteella: pakkoon perustuva sitoutuminen, luottava sitoutuminen, välineellinen sitoutumi-

nen sekä tasapainoinen sitoutuminen. (Kuvio 2) 

 

 
 

Kuvio 2. Sitoutumisen luonne (Lämsä ja Hautala, 2005, 95; alkuperäinen Lämsä ja Savolai-

nen, 2000) 

 

Pakkoon perustuvassa sitoutumisessa työntekijällä ei ole vaihtoehtoa vaan hänen on tehtävä 

kyseistä työtä. Sekä pakkoon perustuva että välineellinen sitoutuminen nähdään kuuluvan 

palkkioperusteiseen sitoutumiseen. Työntekijän ajatellaan vertaavan työstä saatuja palkkioita 

tekemäänsä työpanokseen. Sitoutuminen perustuukin aineellisiin, sosiaalisiin sekä psykologi-

siin palkkioihin. Luottamusperusteinen sitoutuminen sisältää puolestaan moraalisia ja tunne-

peräisiä aineksia, kuten työntekijän velvollisuus työtään ja työpaikkansa menestystä kohtaan. 

Moraalisen velvollisuuden suorittaminen synnyttää myös oikeuksia työntekijälle. Näitä oi-

keuksia ovat muun muassa oikeus kannustavaan ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen, hyvään 

työhön ja työyhteisöön sekä inhimilliseen ja tasapuoliseen kohteluun. (Lämsä ja Hautala, 

2005, 95-96) 

 

Cohenin 4-ulotteinen malli 

 

Cohen (2007) puolestaan kuvasi sitoutumista neljän komponentin mallin mukaan. Hänen mie-

lestään työntekijän sitoutuminen organisaatioon riippuu siitä, missä vaiheessa työsuhdetta si-
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toutumista mitataan. Cohen jakaakin sitoutumisen aikaan ennen työsuhteen alkua ja työsuh-

teen alkamisen jälkeen. Hänen mukaansa sitoutumisen taso voi siis vaihdella työuran eri vai-

heissa.  

 

Cohen jakaa sitoutumisen perustan joko välineelliseen tai psykologiseen kiintymykseen. 

Työntekijän instrumentaalinen eli välineellinen sitoutumisalttius syntyy ennen työsuhteen al-

kamista. Työntekijän psykologista kiintymistä ennen työsuhteen alkamista kuvaa puolestaan 

normatiivinen sitoutumisalttius. Työsuhteen alkamisen jälkeen sitoutuminen voi olla instru-

mentaalista eli välineellistä tai affektiivista sitoutumista. Affektiivinen sitoutuminen vastaa 

Allenin ja Meyerin vastaavaa määritelmää, kun taas instrumentaalinen sitoutuminen jatku-

vuussitoutumista heidän mallissaan. (Cohen, 2007) 

 

Yhteenveto sitoutumismalleista 

 

Seuraavassa on yhteenveto edellä kuvatuista sitoutumisen lähestymistavoista eri aikakausilta. 

Kuten oheisesta taulukosta (Taulukko 1) näkyy, monissa sitoutumismalleissa on paljon yhtä-

läisyyksiä, mutta jokaisesta löytyy myös jokin sille ominainen piirre. 
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Taulukko 1: Yhteenveto sitoutumismalleista 

Tutkija ja sitoutumalli Sitoutumisen muoto/ilmentyminen Ominaista 
Beckerin Side Bet -
sitoutumismalli (1960) 

Jatkuva sitoutuminen (piiloinvestoinnit) Piiloinvestoinnit 

Etzionin teoria (1961) 1) Moraalinen sitoutuminen (puh-
das tai sosiaalinen) 

2) Laskelmoiva sitoutuminen 
3) Vieraannuttava sitoutuminen 

 Ensimmäinen tutkija, joka erotteli sitou-
tumisen eri muotoja 

Kanterin teoria (1968) 1) Jatkuva sitoutuminen 
2) Yhteenkuuluva sitoutuminen 
3) Kontrolloiva sitoutuminen 

Tutkimus oli edistysaskel uskollisuuden ja 
sosiaalisten ryhmien osallistumisen ym-
märtämisessä 

Mowday et al. OCQ-
sitoutumismalli (1979) 

Affektiivinen sitoutuminen 
Samaistuminen organisaatioon sitoutumi-
sen kautta 
 

15-kohtainen sitoutumiskyselylomake 
Henkilöstön vaihtuvuuden ennustaminen 
(vaihtuvuus vs. työtyytyväisyys) 

Salancikin teoria (1977)  Yksilön käyttäytyminen 
- tiedostettu 
- tiedostamaton 

Sitoutuminen suotuisaa tai haitallista 

Sitoutumisen vaikutukset voivat olla posi-
tiivisia tai negatiivisia. 
 
Kuinka sitoutumista voidaan parhaiten 
johtaa yksilön ja organisaation edun mu-
kaisesti? 

Anglen & Perryn teoria 
(1981) 

 OCQ-mallin jatkojalostus 
+ arvoperustainen sitoutuminen 
+ jäämiseen perustuva sitoutuminen 

Sitoutumisen ja tehokkuuden yhteys 

Wienerin teoria (1982) 1) Sokeasti uskollinen sitoutuminen 
2) Moraaliset velvoitteet omaava si-

toutuminen 
3) Tasapainoinen sitoutuminen 

Sitoutuminen on normatiivinen prosessi 
Sitoutumistyypit 
 

O’Reillyn ja Chatmanin si-
toutumismalli (1986) 

1) Mukautuminen 
2) Samaistuminen 
3) Sisäistäminen 

Psykologinen side työnantajan ja työnteki-
jän välillä 
Sitoutumisen syvyys 
 

Allenin ja Meyerin sitoutu-
mismalli (1990) 

1) Laskelmoiva sitoutuminen 
2) Normatiivinen sitoutuminen 
3) Affektiivinen sitoutuminen 

Johtava moniuloitteinen sitoutumismalli 

Mayerin ja Schoormanin 
sitoutumismalli (1992) 

1) Jatkuvuuteen perustuva sitoutuminen 
2) Tuottavuuteen johtava sitoutuminen 

2-ulotteinen sitoutumismalli 
Työntekijöiden osallistuminen ja tuotta-
vuus 

Jarosin ja kumppaneiden 
sitoutumismalli (1993) 

1) Jatkuvuuteen perustuva sitoutuminen 
2) Tunnepitoinen sitoutuminen 
3) Moraalinen sitoutuminen 

Moniulotteinen sitoutumismalli 
Kyseenalaistivat aiemmat yksiulotteiset 
mallit 

Lämsä ja Savolainen: Palk-
kio- ja luottamusperustei-
nen sitoutumismalli (2000) 
(Lämsä ja Hautala, 2005) 

1) Palkkioperusteinen sitoutuminen 
(pakkoon perustuva ja välineellinen) 

2) Luottamusperusteinen sitoutuminen 
(luottava ja tasapainoinen) 

Sitoutumisen luonne palkkio- ja luotta-
musperusteinen 
Hyveteoriaan perustuva malli 

   Cohen (2007) 
4-uloitteinen malli 

1) Instrumentaalinen sitoutumis-
alttius 

2) Normatiivinen sitoutumisalttius 
3) Instrumentaalinen sitoutuminen 
4) Affektiivinen sitoutuminen 

Sitoutuminen muuttuu työsuhteen aikana 
(sitoutumisen muoto ennen ja jälkeen 
työsuhteen alkamisen) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

Tässä osiossa käydään läpi tutkimusmenetelmän valintaa, aineiston hankintaa, tutkimuksen 

toteutusta, aineiston analyysiä sekä tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi esitellään tarkemmin 

tutkimuksen kontekstia ja kohderyhmää. 

 

4.1  Tutkimuksen konteksti ja kohderyhmä 
 

Tutkimuksen kohderyhmänä on monivuotiset kausityöntekijät ja kontekstina marjanviljelyala, 

jolle kausiluonteinen työ on ominaista. Tutkimuskontekstina ja case-yrityksenä tässä tutki-

muksessa on itäsuomalainen pitkänlinjan marjatila, jolla on lähes neljänkymmenen vuoden 

kokemus marjanviljelystä ja noin kolmenkymmenen vuoden kokemus ulkomaalaisista kausi-

työntekijöistä. Perheyrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2010 ja se yhtiöitettiin 

osakeyhtiöksi vuonna 2017. Työntekijöitä yrityksellä on vuosittain noin 150, joista suurin osa 

on joko Venäjältä tai Ukrainasta. Täysin uusia työntekijöitä tästä määrästä on vuosittain lähes 

puolet. Monivuotisten työntekijöiden merkitys uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja 

työnjohdollisissa tehtävissä on merkittävä. 

 

4.2  Tutkimusmenetelmä ja aineiston hankinta 
 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena ja aineistonkeruumenetelmäksi va-

likoitui teemahaastattelu. Kvalitatiivinen tutkimus valittiin, jotta voidaan ymmärtää kausi-

työntekijöiden syitä palata vuosi toisensa jälkeen ja heidän sitoutuneisuutta yritykseen. Sy-

vemmän ymmärryksen saamiseksi on laadullinen tutkimusmenetelmä perusteltua. Hirsjärven 

ja Hurmeen (2010, 34) mukaan haastattelu on käytetyimpiä laadullisen tutkimuksen tiedonke-

ruumuotoja. Heidän mukaansa haastattelutilanne luo mahdollisuuden suunnata tiedonhankin-

taa itse haastattelutilanteessa, koska siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan 

kanssa. Haastattelu on hyvin joustava menetelmä ja se sopii hyvin moniin eri tutkimustarkoi-

tuksiin (Hirsjärvi ja Hurme, 2010, 34). 

 

Teemahaastattelu sopi hyvin tähän tutkimukseen, koska se on puolistrukturoitu haastattelu-

menetelmä, jossa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin. Teemahaastattelu on lomake-

haastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto ja sille on ominaista, että jokin haastattelun 
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näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Haastattelun etuna on myös vastausten selven-

täminen ja syventäminen haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2010, 47) Erityisesti kun 

haastattelija ja haastateltavat tulevat eri maasta ja kulttuurista sekä kieli ei ole haastattelijan 

äidinkieli, tukee teemahaastattelu haastattelun kulkua ja aineiston analyysiä. Haastattelutilan-

ne mahdollistaa myös väärinymmärrysten selventämisen sekä vastausten tarkentamisen. Tee-

mahaastattelu sopii myös tutkimuksen kohteena olevan ilmiön ymmärtämiseen ja aineiston 

keruuseen. Tutkimusongelmaan vastaamiseksi halutaan syvempää tietoa, johon laadullinen 

menetelmä sopii.  

 

4.3  Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimusprosessi alkoi haastateltavien valinnalla. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla mar-

jatilan kahdeksaa monivuotista työntekijää. Haastateltaviksi valikoituivat henkilöt, jotka ovat 

olleet tilalla töissä vähintään viisi vuotta. Haastateltaviksi valittiin henkilöt, joilla on pitkä 

työlupa eli ovat kausityössä tilalla joko kuusi tai yhdeksän kuukautta sekä kaksi kolmen kuu-

kauden kausityötodistuksella töissä olevaa työntekijää. Kaikki haastateltavat ovat kotoisin 

Ukrainasta.  

 

Haastatteluteemat (Liite 1) ja haastattelurunko (Liite 2) muotoutuivat tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen pohjalta. Lisäksi haastattelulomakkeeseen nousi taustatekijöiksi Ruokolaisen 

(2011, 18) tutkimuksen pohjalta sitoutumiseen vaikuttavat tekijät (Kuvio 1). Haastattelutee-

moja rakennettiin OCQ-mallin sekä Mayerin ja Schoormanin mallin kyselylomaketta hyödyn-

täen (Liite 1). Haastattelun lopullisiksi teemoiksi haastattelurunkoon (Liite 2) valikoituivat 

näin ollen haastateltavan taustatiedot, joka piti sisällään henkilökohtaiset tekijät, työhön ja 

työtehtävään liittyvät tekijät, yritykseen liittyvät tekijät sekä kollegoihin liittyvät tekijät. 

OCQ-mallin sekä Mayerin ja Schoormanin mallin pohjalta teemoiksi valikoituivat työtyyty-

väisyys, uskollisuus ja sitoutuminen, arvot ja tavoitteet, motivaatio sekä halu pysyä yritykses-

sä. 

 

Haastattelut toteutettiin kahden päivän aikana 17.-18.5.2020. Toisena päivänä haastateltiin 

kuusi työntekijää ja seuraavana päivänä kaksi. Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin. 

Haastattelut nauhoitettiin sekä niiden aikana tehtiin muistiinpanoja. Haastatteluaineisto litte-
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roitiin kahdeksan päivän sisällä haastatteluista. Haastattelukielenä oli venäjä, mutta haastatte-

lut litteroitiin suomeksi. 

 

4.4  Tutkimusaineiston analyysi, käsittely ja tulkinta 
 

Hirsjärven ja kumppaneiden (2009, 221) mukaan kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johto-

päätökset ovat tutkimuksen ydinasia. Aineiston analyysimenetelmän tulee olla sopusoinnussa 

tutkimusongelman sekä aiemmin tehtyjen menetelmävalintojen kanssa (Alasuutari, 2001, 82). 

Tämän tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä, joka on Tuomen ja Sa-

rajärven (2018, 103) mukaan perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadulli-

sen tutkimuksen perinteissä. Heidän mukaansa sisällönanalyysin pyrkimyksenä on kuvata ai-

neiston sisältöä sanallisesti. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2010, 143) mukaan laadullisen aineiston käsittely pitää sisällään usei-

ta vaiheita. Heidän mukaansa analyysissä eritellään ja luokitellaan aineistoa, kun taas syntee-

sissä luodaan kokonaiskuvaa ja esitetään tutkittava ilmiö uudessa perspektiivissä. Tämän tut-

kimuksen haastatteluaineistot litteroitiin kahdeksan päivän sisällä haastatteluista. Litteroinnit 

mahdollistivat samalla myös tutkimustulosten luokittelun ja pohtimisen, mikä edesauttoi tut-

kimustulosten kirjoittamista ja tulkintaa. Litterointiaineistosta luokiteltiin nousseita asioita 

teemoittain sekä haastatteluiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Haastateltavien taustatiedot koottiin 

yhteen helpottamaan aineiston käsittelyä (Taulukko 2). 

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelumenetelmällä, mutta samalla pyrittiin ha-

vainnoimaan haastateltavaa henkilöä haastattelutilanteessa. Koska haastattelut toteutettiin ve-

näjäksi, mikä ei ole tutkijan äidinkieli, haastattelun ohella tehtiin havaintoja sekä tarvittaessa 

täsmennettiin kysymyksiä ja vastauksia, mikä auttoi tekemään oikeita tulkintoja sekä ymmär-

tämään tutkittavaa ilmiötä paremmin. Tässä tutkimuksessa käytettiin kuitenkin tiedonkeruu-

menetelmänä haastattelua. Itse tiedonkeruumenetelmänä havainnointi on Hirsjärven ja kump-

paneiden (2009, 212-217) mukaan oltava systemaattista ja tarkkaan suunniteltua. 
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4.6 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti  
 

Laadullista tutkimusta arvioidaan ensisijaisesti sen validiteetin, mutta myös sen reliabiliteetin 

kautta. Hirsjärven ja Hurmeen (2010, 184-185) mukaan tutkimuksen reliaabeliuden ja vali-

diuden käsitteet perustuvat ajatukselle siitä, että tutkijalla on mahdollisuus päästä käsiksi ob-

jektiiviseen todellisuuteen ja objektiiviseen totuuteen. Validius tarkoittaa heidän mukaansa 

tutkimuksen pätevyyttä eli tutkimuksen mittarin tai tutkimusmenetelmän sopivuutta. Reliaa-

belius puolestaan tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten luotettavuutta. Mikäli haastattelu 

toistettaisiin samalle henkilölle uudelleen, saataisiin aikaan sama tulos. Triangulaatio eli use-

amman tutkimusmenetelmän yhteiskäyttö parantaisi tutkimuksen validiutta (Hirsjärvi ym. 

2009, 231-233), mutta sitä ei tässä tutkimuksessa ollut mahdollista systemaattisesti hyödyn-

tää. 

 

Hirsjärven ym. (2009, 232) mukaan tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteutuksesta vahvis-

taa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Haastatteluissa on pyritty läpinäkyvyyteen koko 

tutkimusprosessin ajan muun muassa esittämällä kaikille valinnoille perustelut. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2010, 184-185) mukaan haastattelun laatuun vaikuttavat muun muassa hyvä haas-

tattelurunko sekä hyvät tekniset välineet. Haastattelurunko testattiin yhdellä henkilöllä ennen 

varsinaisia haastatteluita, jonka pohjalta haastattelurunkoa ja -kysymyksiä muokattiin toimi-

vimmiksi itse haastattelutilanteisiin. Tämä vaikutti aineistonkeruun onnistumiseen. Haastatte-

luiden tallennus varmistettiin kahdella nauhoittimella. 

 

Luotettavuutta voidaan tarkastella tässä tutkimuksessa myös haastattelukielen osalta. Haastat-

telut on tehty venäjäksi, joka ei ole tutkijan äidinkieli. Haastattelutilanne on kuitenkin antanut 

tutkijalle mahdollisuuden täsmentää ymmärtämänsä ennen tulkintaa. Tutkijalla on yrityksessä 

työnantajarooli ja näin ollen hänellä on oma kiinnostus tutkimuskohteeseen, mutta sen ei ole 

annettu vaikuttaa haastattelutilanteisiin, tutkimustuloksiin tai tutkimustulosten käsittelyyn. 

Toki tässä on olemassa pieni riski, että haastateltavat ovat kaunistelleet asioita haastattelijalle. 

Toisaalta tutun haastattelijan kanssa on myös helppo keskustella vaikeastakin aiheesta. Luo-

tettavuutta on siis tarkasteltava myös tältä kannalta ja ymmärrettävä riski haastattelutulosten 

kaunistelun osalta. Tutkimuksen luotettavuus on varmistettu muun muassa aiemmin kuvatuil-

la toimenpiteillä. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää kausityöntekijöiden sitoutumista sekä mikä 

heitä motivoi palaamaan vuosi toisensa jälkeen samalle marjatilalle. Tässä osiossa esitetään 

teemahaastattelun avulla kerättyjä tuloksia. Tulokset esitetään ja analysoidaan teemoittain 

mukaillen haastattelun rakennetta. 

 

5.1 Taustatiedot 
 

Haastateltavista on koottu taulukko taustatietoineen (Taulukko 2). Haastateltavista kolme oli 

naisia ja viisi miehiä ja iältään he olivat 28 - 42 vuotiaita. Heistä viidellä oli perhe ja lapsia, 

kahdella puoliso sekä yksi oli perheetön. Viiden haastateltavan lapset olivat kotona joko puo-

lison tai isovanhempien kanssa haastateltavan ollessa töissä Suomessa.  

 

Taulukko 2. Haastateltavien taustatiedot 

 
H Ikä Sukupuoli Siviilisääty 

Työskennellyt 
tilalla vuotta 

Työskentelee 
tilalla 2020 kk 

1 37 v nainen naimisissa 8 6 
2 39 v nainen naimisissa 7 3 
3 42 v mies naimisissa 8 9 
4 28 v mies naimisissa 7 9 
5 32 v mies naimaton 7 6 
6 31 v nainen naimisissa 5 3 
7 33 v  mies naimisissa 8 9 
8 32 v mies naimisissa 7 9 

 

 

5.2 Työhön ja työtehtävään liittyvät tekijät 
 

Tämä teema käsitteli muun muassa työtehtävien luonnetta sekä urakehitystä kausityössä. 

Kaikki haastateltavat olivat olleet yrityksessä useampana vuonna peräkkäin töissä case-

yrityksessä. Kolmella haastateltavista oli meneillään kahdeksas vuosi peräkkäin tilalla. Neljä 

haastateltavaa oli ollut kuusi vuotta tilalla töissä ja tämä vuosi oli heille kaikille seitsemäs. 

Yhdellä haastateltavalla oli viides vuosi tilalla töissä. Hän tuli tilalle töihin kuusi vuotta sitten, 

mutta viime vuonna ei saanut lastenhoitajaa vanhempien sairastuttua, joten hän joutui ole-

maan sen vuoden kotona lapsen kanssa miehen työskennellessä case-yrityksessä.  
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Haastateltavista kuusi ei ole ollut Suomessa muualla kausityössä kuin kyseisessä yrityksessä. 

Kaksi oli ollut ennen kyseiselle tilalle tuloa kausityössä toisessa yrityksessä Suomessa. Yksi 

henkilö oli ollut töissä yhden sesongin ja toinen kaksi sesonkia. Molemmat heistä olivat olleet 

yhdellä ja samalla tilalla yhden sesongin ja toinen henkilö kolmella eri tilalla seuraavana 

vuonna. Sitä seuraavana vuonna hän tuli case-yritykseen töihin. Yksi henkilö oli ollut aikai-

semmin töissä vuoden Puolassa ja toinen henkilö Skotlannissa.  

 

Neljä haastateltavaa on tänä vuonna töissä yrityksessä kausityöluvalla yhdeksän kuukauden 

ajan. Kahdella haastateltavalla on kuuden kuukauden kausityölupa ja kahdella haastateltavalla 

kolmen kuukauden kausityötodistus, jonka perusteella he voivat työskennellä Suomessa 90 

päivää. Molemmat haastateltavat haluaisivat jatkaa työskentelyään tilalla seuraavat 90 päivää, 

jolloin heille tulisi hakea kausityölle jatkolupa.  

 

Kaikki kahdeksan haastateltavaa olivat tulleet aluksi poimimaan mansikoita. Kahden vuoden 

poimintatyön jälkeen he olivat siirtyneet lisäksi istutustyöhön, johon valitaan vuosittain 150 

hengen joukosta 25 henkilön ryhmä. Yksi henkilö on siirtynyt työnjohtotehtäviin ja hoitanut 

tätä työnkuvaa viiden vuoden ajan. Haastateltavista viisi on toiminut alkukeväisin uusien pel-

tojen perustamistyövaiheissa sekä kesäisin pakkaamotyössä. Yksi henkilö on toiminut aikai-

semmin poimintatyön lisäksi istuttajana sekä viime vuonna pakkaamotyössä. Haastateltavien 

kertomuksista voidaan olettaa, että urakehitys on ollut kaikilla haastateltavilla nousujohteinen. 

Seitsemän haastateltavaa oli edennyt urallaan työnjohdollisiin ja pakkaamotehtäviin.  

 

5.3. Yritykseen liittyvät tekijät 
 

Tässä teemassa keskusteltiin erityisesti työnantajan tuntemuksesta ja yrityksen ilmapiiristä 

sekä muista yritykseen liittyvistä asioista. Kaikki haastateltavat kokivat tuntevansa työnanta-

jan erittäin hyvin. He korostivat vastauksissaan sitä, että ovat olleet jo useampana vuonna ti-

lalla töissä. Kaksi haastateltavista korosti sitä, että pystyvät kommunikoimaan hyvin työnanta-

jan kanssa, sillä yksi tilanomistajista puhuu venäjää. Tällöin väärinymmärryksiä ei pääse syn-

tymään, kun kommunikointi tapahtuu työntekijöiden omalla kielellä.  
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”Tunnen oikein hyvin. Minulle työnantajat ovat hyviä ihmisiä. Työnantajien kanssa on helppo 

olla yhteydessä ja keskustella asioista. Minulle aina kerrotaan selkeästi mitä minun pitää teh-

dä.” (5)  

 

Haastateltavat totesivat myös tekevänsä työnantajien kanssa töitä, jota he pitivät erittäin hy-

vänä asiana. Se sai myös heidät tekemään työnsä niin hyvin kuin pystyivät. Haastateltavista 

yksi korosti myös tilan ”vanhan isännän” upeaa asennetta työtä kohtaan, sillä jo eläkkeellä 

oleva isäntä lähtee joka aamu kuudelta töihin. Vaikka heillä ei yhteistä kieltä olekaan, kaikki 

tuntuivat pitävän vanhan isännän työmoraalista. Haastateltavista kaksi painotti myös, kuinka  

suomalainen työnantaja eroaa ukrainalaisesta työnantajasta nimenomaan sen mukaan, että hän 

tekee fyysistä työtä työntekijöiden kanssa. Haastateltavat näkivät sen tärkeänä asiana, joka 

myös motivoi heitä tekemään töitä paremmin. Heille oli tärkeää, että työnantajat näyttävät 

omalla esimerkillään, että jokainen tilalla tehtävä työ on yhtä arvokas. Haastateltaville merkit-

si paljon myös työnantajan ja työntekijöiden välinen kommunikointi. Kaikki haastateltavat 

painottivat sitä, että minkäänlaisia ongelmia työnantajan kanssa ei ole ollut. Yksi haastatelta-

va koki myös jokapäiväiset tervehdykset merkityksellisiksi.  

 

”Ukrainassa työnantaja vain katsoo, ei tee töitä. Täällä myös työnantaja on saappaat jalassa 

pellolla ja voi tehdä työntekijöiden kanssa töitä. Se miellyttää minua oikein paljon.”  (1) 

 

”Jos olen ollut täällä töissä jo 8 vuotta, tunnen työnantajat oikein hyvin. Tiedän jo, miten he 

tekevät töitä. He ovat aina ystävällisiä. Sanovat joka kerta nähdessämme: Terve, mitä kuuluu, 

miten voitte.” (7) 

 

Ilmapiiri 

 

Ilmapiiri oli kaikkien haastateltavien mielestä yrityksessä hyvä. Yksi haastateltava korosti 

myös maaseudun rauhaa. Toisen haastateltavan mielestä hyvän ilmapiirin luo työnantajien 

hyvä asenne työntekijöitä kohtaan. Hän painotti, kuinka työpaikalla korostetaan aina sitä, että 

jokainen työ on yhtä arvokas ja kaikki työntekijät ovat samanarvoisia. Tätä teemaa käsiteltiin 

monen muunkin kysymyksen yhteydessä, muun muassa keskusteltaessa arvoista ja tavoitteista 

sekä motivaation merkitystä tarkasteltaessa.  

 

”Minua miellyttää tehdä täällä töitä, koska ilmapiiri on rauhallinen.” (3) 
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”Minua miellyttää oikein paljon tämän yrityksen ilmapiiri. Olen ollut muualla töissä ja päät-

tänyt, että tulen vain ja ainoastaan tänne töihin.” (6) 

 

”On hyvä ilmapiiri. Kaikki työntekijät ovat samanarvoisia. Ei ole ongelmia. Ihmiset tulevat 

tänne tekemään töitä ja heillä on selkeä päämäärä tehdä töitä.” (4) 

 

Kolmen haastateltavan mielestä yritys on kuin heidän toinen kotinsa. He matkustavat tuhan-

sien kilometrien päästä toiseen maahan. Parhaimmillaan he ovat töissä Suomessa jopa yhdek-

sän kuukauden ajan. Heidän perheensä ja ystävänsä odottavat kotimaassa, joten haastateltavat 

näkivät tärkeänä sen, että ilmapiiri on sellainen, että he viihtyvät töissä niin pitkän ajan. Yksi 

haastateltava totesi jopa ajattelevansa ja pukeutuvansa kuin suomalaiset.  

 

”Me puhumme keskenämme, että tämä on kuin toinen kotimme.” (1)  

 

5.4 Kollegoihin ja esimiestyöhön liittyvät tekijät 
 

Tässä teemassa käytiin keskustelua kollegoihin ja esimiestoimintaan liittyvistä asioista. Tee-

ma piti sisällään myös yrityksen johtamiseen liittyviä asioita. Kaikki haastateltavat totesivat 

tulevansa hyvin toimeen työnantajan kanssa. Kuuden haastateltavan mukaan on tärkeää, että 

työnantaja antaa selkeät ohjeet töiden suhteen. Yhden haastateltavan mielestä aamupalaveri 

oli tärkeä rituaali kesäisin, koska silloin osa työntekijöistä voi olla eri tehtävissä, eivätkä vält-

tämättä kohtaa päivän aikana. 

 

”Tulen hyvin toimeen työnantajan kanssa. He antavat meille töitä ja neuvovat aina, kuinka 

asiat täytyy tehdä.” (5) 

 

”Minua miellyttää oikein kovasti työnantajien asenne työntekijöitä kohtaan.” (3) 

 

”Meillä on joka aamu palaveri, jossa kerrotaan mitä tulemme tekemään. Tiedämme työtehtä-

vämme ja mitä meidän täytyy tehdä.” (7) 

 

Haastateltavat tulivat hyvin toimeen myös kollegojensa kanssa. Tilalla on uusia ja useita vuo-

sia töissä olleita henkilöitä. Tällä hetkellä kuuden haastateltavan ystävä on tulossa yritykseen 
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töihin. Tilalle otetaan pääasiassa vain tuttuja työntekijöitä tai heidän ystäviään ja sukulaisiaan. 

Tämä vaikuttanee osaltaan siihen, kuten haastateltavista kaikki totesivat, ettei minkäänlaisia 

ongelmia kollegoiden kesken ole. Ihmisten todettiin tietävän, mihin he ovat tulossa, millai-

seen työhön ja millaiset asuinolosuhteet ovat.  

 

”Tunnen työkaverit hyvin. Olemme ystäviä täällä. Talvella emme tapaa, mutta kirjoitamme ja 

soitamme.” (4) 

 

”Viestittelemme heti uuden vuoden jälkeen ja odotamme, milloin pääsemme tulemaan töihin. 

Kun tulee toukokuu, oikein odotamme pääsevämme tänne töihin. Lentokentällä on jo sellainen 

tunne, että olemme tulossa kotiin.”  (6) 

 

Osaltaan vastausten yhteneväisyyttä edesauttaa varmastikin se, että kaikki yrityksen työnteki-

jät ovat kotoisin joko Ukrainasta tai Venäjältä. Heillä on samanlainen kulttuuri ja he puhuvat 

samaa kieltä. Kaikki haastateltavat totesivat tavanneensa toisensa yrityksessä ja ystävysty-

neensä vuosien aikana. Haastateltavat asuvat yhteismajoituksessa, jossa neljän hengen huo-

neiden lisäksi on yhteiset keittiö-, oleskelu- sekä saniteettitilat. Kolmen haastateltavan sanoin, 

heillä on oma perhe täällä. Talvisin he eivät tapaa pitkien välimatkojen vuoksi, vaan pitävät 

yhteyttä puhelimitse, Viberin ja Facebookin kautta.  

 

5.5 Työtyytyväisyys 
 

Haastattelujen perusteella haastateltavat olivat erittäin tyytyväisiä työskentelyyn yrityksessä. 

Erityisesti kaksi haastateltava totesi, että mikäli he eivät olisi tyytyväisiä, he eivät tulisi yri-

tykseen töihin. Haastateltavista kuusi korosti olevansa tyytyväisiä myös asuinolosuhteisiin. 

Yksi haastateltava puolestaan kiitteli työnantajan järjestämää kyytiä kaupassa käyntiä varten, 

koska tila sijaitsee kymmenen kilometriä taajamasta. Vaikka haastateltavat saavatkin tilalta 

perunoita, porkkanoita, sipulia, kaalia ja kalaa, on tärkeää, että he pääsevät viikoittain kaup-

paan. Kuuden haastateltavan mielestä tärkeää on työnteon mahdollisuus. Vastauksista voi 

päätellä, että työtyytyväisyyteen vaikuttaa erityisesti se, että kaikille on koko ajan töitä. Jo-

kainen haastateltava korosti jossain vaiheessa haastattelua, että heillä on mahdollisuus tehdä 

yrityksessä töitä koko työluvan ajan. Sitä pidettiin erityisen tärkeänä, sillä kotona odottavat 
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perhe ja lapset, joista he ovat erossa pitkään. Se tarkoittaa myös mahdollisimman isoa tienes-

tiä työskentelyajalta.   

 

”Olen oikein tyytyväinen. Olen ollut täällä töissä seitsemän vuotta, mutta näen, että tulen 

työskentelemään vielä seuraavat 30 vuotta.” (2) 

 

”Olen todella tyytyväinen. Työ ja palkka ovat hyvät, olosuhteet ja asuminen, kaikki on hyvin. 

Aina kun kysymme, voimmeko mennä kauppaan, voimme mennä.” (7)  

 

”Kyllä, olen todella tyytyväinen. Olen ollut täällä jo kahdeksan vuotta. En tulisi tänne, jos en 

olisi tyytyväinen.” (1)  

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että kyseinen yritys on heille paras paikka työskennellä. Kaksi 

haastateltavista oli ollut toisessa yrityksessä töissä ennen case-yritykseen tuloa ja heillä oli 

omakohtaista kokemusta toisesta yrityksestä, johon peilasivat vastauksiaan. Haastateltavista 

kuusi oli tullut suoraan tilalle töihin lukuun ottamatta kahden haastateltavan pestiä Puolassa ja 

Skotlannissa. Suomessa he eivät kuitenkaan olleet aikaisemmin olleet töissä. Kaikki heistä 

olivat kuulleet ja lukeneet internetistä ihmisten kokemuksista. He totesivat huonojen koke-

musten tulevan julki internetissä.  

 

”Olen ollut jo monta vuotta töissä täällä ja minua miellyttää tehdä töitä täällä. Työnantajien 

asenne työntekijöitä kohtaan on hyvä. Täällä on miellyttävä työskennellä, koska on rauhallis-

ta ja hiljaista. ” (3) 

 

”He (ystävät) etsivät parempaa ja parempaa. He sanovat, että on enemmän ongelmia, kun 

vaihtavat työpaikkaa. Ja joka paikassa on ukrainalaisia. Joka paikassa on ongelmia, mutta 

aiheuttavat itse ongelmia. ” (4) 

 

Yhden henkilön ystävät vaihtoivat koko ajan paikkaa etsien parempaa ja parempaa vaihtoeh-

toa. Haastateltavista kaksi totesi, että kun löytää hyvän työpaikan, ei se vaihtamalla parane, 

eikä sitä kannata menettää.  
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5.6 Uskollisuus ja sitoutuminen 
 

Kysyttäessä haastateltavilta miksi he tulevat aina uudestaan kausityöhön, kaikki nostivat esiin 

palkan merkityksen. Palkka nousi monessa muussakin teemassa esiin. Kaikkien haastatelta-

vien mukaan he tienaavat Suomessa työskennellessään moninkertaisesti verrattuna oman 

maansa palkkatasoon. Lisäksi he toivat keskustelussa voimakkaasti esiin, että työskenneltyään 

jo monta vuotta saman työnantajan palveluksessa, on raha edelleen tärkeä asia, mutta yrityk-

sen ilmapiirillä, työnantajien asenteella sekä ylipäänsä työnteon mahdollisuudella on suuri 

merkitys. Kaksi haastateltavista korosti vakauden merkitystä, jonka yrityksessä työskentely 

heille antaa. He voivat olla varmoja, että tulevat työskentelemään koko työluvan voimassa-

oloajan ja töitä on tarjolla koko ajan.  

 

”Tulemme tietenkin tekemään töitä ja ansaitsemaan rahaa. Mutta tärkeää on työnantajien 

asenne työntekijöitä kohtaan. Me ikävöimme työnantajaa aina, kun emme ole täällä töissä.” 

(2) 

 

”Tulen tänne, koska työskentely täällä antaa vakauden. Tiedän, että täällä on aina töitä. Jos 

tulen tänne kuudeksi kuukaudeksi, tiedän, että voin olla töissä koko kuuden kuukauden ajan.”  

(1) 

 

”Minua vain miellyttää olla töissä Suomessa ja tässä yrityksessä. Työnantajat ovat todella 

mukavat.” (7) 

 

”Tulen tänne tekemään töitä ja saamaan rahaa. Raha on tärkeä. Tulen myös vähän lepää-

mään ja katsomaan Suomea.”  (3) 

 

Kaksi haastateltavaa korosti Suomesta saatavan palkan suuruutta oman kotimaansa palkkata-

soon verrattuna. Ukrainasta ansaittava kuukausipalkka on noin 200 euroa. Kaikki eivät kui-

tenkaan saa tällaista palkkaa, sillä moni Suomeen tuleva työntekijä on työtön. Kotona on 

maksettava vuokra, sähkö, vesi, elintarvikkeet sekä kaikki muut juoksevat kulut. Vaikkakin 

he joutuvat maksamaan työluvat, matkat, vakuutukset sekä elintarvikkeet Suomen hintojen 

mukaan, on Suomeen tulo silti erittäin kannattavaa. Suomesta tienattava palkkasumma mah-

dollistaa muun muassa asunnon hankkimisen Ukrainasta tai sillä pystyy elättämään perheen 
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yli vuoden. Ukrainalaiseen tapaan perheeseen luetaan kuuluvaksi myös molempien aviopuoli-

soiden vanhemmat sekä mahdollisesti myös muuta sukua. 

 

”Kaikki tulevat tekemään töitä ja ansaitsemaan rahaa. Voi työskennellä Ukrainassakin, mutta 

siellä joudumme etsimään töitä uudelleen ja uudelleen ja miettimään, missä maksetaan 

enemmän. Meidän kaupungista on todella vaikeaa löytää töitä. Jos haluamme vaikka ostaa 

asunnon, on pakko lähteä ulkomaille töihin.”  (4) 

 

”Kaikki tulevat tekemään töitä ja ansaitsemaan rahaa, että voi elättää perheen. Teemme ko-

tona myös töitä, mutta saamme noin 200 € kuukaudessa. Kun tulemme tänne tekemään töitä, 

voimme elää sillä rahalla yli vuoden.”  (1) 

 

Neljä henkilöä totesi, että ovat jo tottuneita työskentelemään kyseisessä yrityksessä. Kun tun-

tee yrityksen ja tietää työn sekä työnantajat, antaa se varmuuden tehdä kyseistä työtä. Työs-

kentelyolojen lisäksi myös asuinoloilla koettiin olevan merkitystä. Kolme haastateltavaa ko-

rosti hyvien asuinolojen olevan tärkeä osa työntekoa.  

 

”Tulin viime vuonna, koska kaikki oli hyvin edellisvuonna. Tulin tänä vuonna, koska kaikki oli 

hyvin viime vuonna. Minusta on mukava olla täällä töissä ja olen jo tottunut tähän työhön. 

Kun tulen tänne, tiedän työnantajat ja työnantajat tietävät minut, joten on helppoa työsken-

nellä yhdessä.”  (5) 

 

”Ei, ei, ei ole enää vain raha. Yksinkertaisesti me tiedämme mihin olemme tulossa. Me tie-

dämme millaiset olot, meillä on kuin perhe täällä. Me sanommekin, ettemme enää tule vain 

Suomeen, vaan tulemme kotiin.” (1) 

 

Kaikki kahdeksan haastateltavaa sanoivat tulevansa seuraavana vuonna uudestaan töihin case-

yritykseen. Kuusi haastateltavaa korosti sitä, että vaikka heillä on kova halu tulla töihin Suo-

meen, voi kotona silti tapahtua mitä vain, joka estäisi työnteon seuraavana vuonna. Jos vain 

perheellä ja vanhemmilla on kaikki hyvin ja oma terveys sallii työnteon, ovat he tulossa uu-

delleen töihin.  

 

”Tulen ensi kesänä uudestaan. Vielä en ole tienannut niin paljon, että se riittäisi minulle ja 

perheelleni (loppuelämäksi).” (8) 
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Kaikki haastateltavat olivat valmiita tekemään mitä tahansa työtehtäviä yrityksessä. Vaikka 

seitsemän haastateltavaa olikin jo siirtynyt joko työnjohdollisiin tai pakkaamotöihin, olivat he 

valmiita tekemään sitä työtä, jonka työnantajat heille antavat.  

 

”Tietysti. Tulemme tänne mansikkatöihin, joten on tärkeää tehdä kaikenlaisia töitä mitä meil-

le sanotaan. Emme voi vain sanoa, että tekisimme jotain tiettyä työtä.” (5) 

 

”Olen valmis tekemään, mitä minulle sanotaan.” (8) 

 

”Voin tehdä kaikkea, mitä työnantajat minulle sanovat. En pelkää työtä.” (3)  

 

”Olemme aina valmiita tekemään töitä. Haluamme työskennellä niin, että satokausi saadaan 

hyvin päättymään. Olemme valmiita tekemään töitä yöllä (laittamalla hallaharsoja kiinni ke-

väällä) ja päivällä niin, että saamme kerättyä kaikki mansikat. Me rakastamme tätä työtä. Me 

teemme tätä työtä myös itsellemme.” (2) 

 

Kun kyseessä on kausityöyritys, voi tilalla olla hyvinkin erilaisia tai akuutteja työtehtäviä 

hoidettavana. Suurimpana uhkana alkukesästä on esimerkiksi halla, joka voi yhdessä yössä 

tuhota kaikki mansikankukat. Tuolloin ihmisten on oltava valmiudessa levittämään harsoja 

vaikka keskellä yötä. 

 

Yrityksen tulevaisuus 

 

Keskustellessa yrityksen tulevaisuudesta, kaikille vastaajille oli tärkeää, millainen tulevaisuus 

yrityksellä on edessään. Haastateltavat korostivat sen merkitystä nimenomaan siltä kannalta, 

että mikäli yrityksellä menee hyvin, on heille myös töitä tarjolla. Kuusi haastateltavista totesi, 

että kun he tulivat yritykseen kahdeksan tai seitsemän vuotta sitten töihin, on siitä lähtien yri-

tyksessä tapahtunut vuosittain kehitystä ja kasvua. Viiden haastateltavan mukaan oli tärkeää, 

että tilalle tehdään vuosittain uusia peltoja, sillä se mahdollistaa muun muassa uusien lajik-

keiden kokeilun uusissa pelloissa. Kaksi haastateltavaa totesi myös aikaisten, keskikesän sekä 

myöhäisten lajikkeiden mahdollistavan sen, että kaikki työntekijät pystyvät työskentelemään 

yrityksessä vähintään kolmen kuukauden ajan.  
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”Minä näen, että tästä on tulossa oikein iso yritys. Työnantajat koko ajan kehittävät kaikkea 

uutta. On enemmän peltoja, että meille olisi enemmän töitä. Kasvattavat yritystä. Se on oikein 

tärkeää. Olosuhteet ovat hyvät ja niitä parannetaan koko ajan. On koko ajan kaikkea uutta.” 

(7) 

 

Kolme haastateltavaa näki yrityksen tulevan kasvamaan entisestään. He ovat tulleet töihin 

kahdeksan vuotta sitten ja kasvua on tapahtunut kahdeksassa vuodessa merkittävästi. Myös 

uusia toimitiloja on rakennettu ja vanhoja korjattu. 

 

5.7 Arvot ja tavoitteet 
 

Kaikki haastateltavat totesivat tuntevansa yrityksen arvot. Yksi haastateltavista oli jopa val-

mistautunut haastatteluun niin hyvin, että hän oli käynyt tutustumassa yrityksen internet-

sivuihin ja kertoi ottaneensa selvää yrityksen arvoista. Kaikki haastateltavat totesivat arvojen 

vastaavan yrityksen toimintatapaa; tehdään asiat laadukkaasti ja tuotetaan laadukasta mansik-

kaa. Ollaan vastuullisia; pidetään huolta toisista sekä ympäristöstä. Arvostetaan henkilökuntaa 

ja pidetään huolta heidän hyvinvoinnistaan. Uudistutaan ja pysytään kehityksessä mukana.  

 

Laatu 

 

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että yrityksen tärkein arvo on laadukkuus. Vii-

den haastateltavan mukaan laatu näkyy kaikessa tekemisessä, ei vain pelkästään lopputuot-

teessa eli mansikassa. Kahden haastateltavan mielestä laatu tarkoittaa myös sitä, että yrityk-

sessä on kaikki paikat kunnossa, rakennukset hyvässä kunnossa ja on siistiä. Kolmen haasta-

teltavan mukaan laatu näkyy jo istutusvaiheessa; istutetaan hyvin ja oikeaoppisesti mansikat, 

että kaikki taimet lähtevät hyvin kasvamaan ja saadaan hyvä sato. Kahden haastateltavan mu-

kaan sen takia myös kitketään, että mansikat on helpompi poimia.  

 

”Meillä on samanlaiset arvot. Täytyy tehdä asiat laadukkaasti. Tiedämme, että jos emme 

poimi laadukasta mansikkaa, kukaan ei osta niitä. Sitten meille ei ole enää töitä.” (2) 

 

Kahden haastateltavan mielestä mansikka täytyy olla niin laadukasta, että asiakas ostaa sen 

myös seuraavan kerran. Yhden haastateltavan mukaan tilalla on aina poimittu mansikat niin, 
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että ajatellaan loppukuluttajaa. Tilalla on ollut käytössä kaksi vuotta omalla brändillä varuste-

tut laatikot sekä rasiat. Haastateltavan mukaan on tärkeää, että mansikat ovat niin hyviä, kuin 

yrityksen brändi antaa ymmärtää.  

 

Henkilökunta 

 

Kaikkien kahdeksan haastateltavan mukaan yrityksessä pidetään hyvää huolta työntekijöistä. 

Kaikki korostivat työnantajan asennetta työntekijöitä kohtaan. Henkilökohtaista kontaktia ja 

keskusteluyhteyttä pidettiin myös tärkeänä asiana. Vastaajat arvostivat myös asuinoloja, sillä 

haastateltavista kuusi korosti niiden tärkeyttä. Yksi haastateltavista piti tärkeänä palkanmak-

sun yhteydessä tapahtuvaa keskustelua, että hänelle kerrotaan mistä mikäkin palkanosa koos-

tuu. Tällaiseen hän ei ollut aikaisemmin työskennellään törmännyt. 

 

”Täällä on kaikki hyvin. On wc:t, suihkut, keittiöt ja kaikki asuinmukavuudet. Täällä on mei-

dän oikein hyvä olla.” (6) 

 

”…(aiemmassa yrityksessä) annettiin vain palkka. Täällä työnantaja kertoo kaikki mitä tie-

nasitte mistäkin työstä, mitä työtä teitte, mistä palkka koostuu. Asenne työtä ja meitä kohtaan 

on täällä hyvä.” (6) 

 

Kaikkein tärkeimmäksi asiaksi haastateltavat kokivat sen, että kaikki työntekijät ovat saman-

arvoisia. Kaikki kahdeksan haastateltavaa totesivat tämän näkyvän yrityksen toiminnassa kai-

kessa tekemisessä. Oli kyse mansikoiden poimimisesta tai työnjohtotehtävistä, kaikkien työ 

on yhtä tärkeää. Kaksi haastateltavista totesi myös, että vaikka tilalla on ollut pitkään töissä 

olleita henkilöitä, ovat kaikki työntekijät tilalla yhtä arvokkaita.  Kaikki haastateltavat kokivat 

olevansa osa yritystä. Yksi haastateltava totesi työntekijöiden tekevän tätä työtä myös itseään 

varten.  

 

”En tunne todellakaan niin, että joku toinen työntekijä olisi tärkeämpi tai joku toinen työteh-

tävä arvokkaampi. Kaikki näkevät, että täällä kaikki ovat samanarvoisia ja kaikilla on saman-

laiset mahdollisuudet tehdä töitä.” (6) 

 

”Ei ole merkitystä, kuinka kauan olet ollut tilalla töissä. Olitpa ollut tilalla töissä 15 vuotta 

tai ensimmäistä vuotta, kaikki ovat samanarvoisia.” (1) 
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Haastateltavista kolme korosti myös sitä, että haluavat samalla nähdä Suomea ja eri kulttuu-

ria. Työntekijöille joka vuosi järjestettävä ostosmatka lähikaupunkiin onkin kesän odotetuin 

tapahtuma kaupunkikierroksineen ja toritapahtumineen. Myös tilalla järjestettävää mansikka-

juhlaa pidettiin tärkeänä osana työntekijöiden kunnioitusta ja arvostusta. Yhden haastateltavan 

mukaan myös kahvitauot tarjoiluineen auttavat jaksamaan työssä. 

 

”Viime vuonna oli oikein hieno mansikkajuhla ja vielä syksyllä menimme ravintolaan järven 

rannalle syömään. Se oli todella upeaa. Paljon kiitoksia työnantajalle. Saimme vähän levä-

tä.” (7) 

 

Uudistuminen 

 

Haastateltavat näkivät myös yrityksen toimintojen uudistumisen arvokkaana asiana. Peltovil-

jelyssä on tapahtunut paljon muutoksia muun muassa uudenlaisen penkinmuotoilun ansiosta. 

Mansikoiden pakkaamisen siirtyminen sisätiloihin kaksi vuotta sitten oli merkittävä uudistus 

tilalla. Tänä vuonna se tulee entistä enemmän helpottumaan rasialinjaston johdosta, jota kaksi 

haastateltavista oli kokoamassa. Uusi pakkaamohalli on ollut käytössä vuoden ja viime talve-

na sinne rakennettiin uudet toimisto- ja sosiaalitilat, joita myös työntekijät käyttävät.  

 

”Työnantajat tekevät kaiken niin, että meidän on helpompi tehdä töitä, me teemme kaiken niin 

hyvin ja laadukkaasti kuin pystymme. Meidän puoleltamme on myös arvostus työnantajia koh-

taan, kun he tekevät niin, että meidän olisi helpompi tehdä töitä” (2) 

 

”Täällä on tapahtunut paljon muutoksia; on tullut uusi iso pakkaamohalli ja mansikoiden 

punnitus tapahtuu sisätiloissa. Työnantajat tekevät kaiken niin, että työntekijöiden olisi hel-

pompi tehdä töitä. Ei tarvitse jonottaa pellolla mansikkakoppien kanssa, vaan ne viedään 

suoraan autoon ja sieltä pakkaamoon. Ihmisille on myös tärkeää, että auto sijoitetaan niin, 

että heillä on mahdollisimman lyhyt kävelymatka autolle. Tällöin he saavat kerättyä enemmän 

mansikoita, kun jonottamiseen ja kävelemiseen ei mene paljon aikaa.” (5)  

 

Yrityksen uudistuminen ja kehittäminen nähtiin hyvänä asiana. Tilalla tehtävät muutokset ja 

panostukset koettiin panostuksena myös työn tekemiseen. 
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Tavoitteet 

 

Haastatteluissa tuli esiin, että kaikki haastateltavat tietävät ja tuntevat omat tavoitteensa. Heil-

le on kertynyt vuosien mittaan kokemusta työstä ja päivän tavoitteet tuodaan esille kesäisin 

joka päivä aamupalaverissa. Kausityön luonteen ja marjanviljelyalan hektisyyden vuoksi vä-

lillä joudutaan tekemään pidempää päivää, johon kaikki haastateltavat olivat varautuneita. 

Mikäli tavoitteena on saada poimittua tietty peltolohko tiettynä päivänä, tehdään töitä niin, 

että lohko saadaan poimittua.  

 

”Työnantajat kertovat meille, kuinka tehdään ja miten pitää tehdä. Joskus on pitkiä päiviä, 

jos on esimerkiksi tulossa huono ilma ja joku pelto täytyy saada valmiiksi.” (7) 

 

Kaksi haastateltavista totesi tavoitteiden määräytyvän sen mukaan, mitä työtä kukin tekee. 

Tavoitteet ovat erilaiset riippuen siitä, istuttaako vai poimiiko työntekijä mansikoita. Samoin 

tavoitteet määräytyvät sen mukaan esimerkiksi kerätäänkö pellolta harsot vai tehdäänkö uutta 

peltoa.  

 

Yrityksen suosittelu tutuille 

 

Kuusi haastateltavaa kertoi, että heidän ystäviään on tulossa töihin yritykseen tulevana kesä-

nä. Tilan työntekijät ovat pääosin joko vanhoja työntekijöitä tai heidän sukulaisiaan, ystäviään 

ja tuttujaan. Kuusi haastateltavista koki tärkeäksi sen, että mikäli kutsuvat ystäviään töihin, 

haluavat he työntekijöiden tekevän töitä niin, että tämä miellyttää myös työnantajaa.   

 

”Minun kauttani tulee tänä vuonna 80 ihmistä. Jos sanoisin heille, että kyseessä on huono 

työpaikka, kukaan ei tulisi. Joka vuosi tulee enemmän ja enemmän. Kerron ihmisille, että 

täällä te voitte tehdä töitä.” (1) 

 

”Tänä vuonna tulee kahdeksan ystävääni. Nyt pelkään pyytää ihmisiä, koska on paljon sellai-

sia nuoria, jotka haluavat vain tulla lomalle. Suosittelen vain sellaisille ihmisille, jotka halua-

vat tehdä töitä. Haluan, että ihminen itse haluaa nimenomaan tulla töihin.” (6) 

 

”Kyllä, kerron kaikille, että työskentelen Suomessa ja se on suuri kunnia minulle.” (2) 
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Kolmen haastateltavan mielestä on tärkeää kertoa ystäville, että työ on raskasta ja välillä on 

pitkiä päiviä, etteivät nämä asiat tule heille yllätyksenä. Kyseessä on sesonkityö, jossa men-

nään sään armoilla. Mansikat on poimittava, vaikka vettä sataisi koko kesän. 

 

5.8 Motivaatio 
 

Haastattelussa selvitettiin kausityöntekijöiden motivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä usei-

den kysymysten avulla. Keskustelua käytiin muun muassa palkasta, työkavereista, työnanta-

jasta, asuintiloista sekä perheistä. Erityisesti työnantajan asenne nousi useassa haastattelussa 

tärkeäksi motivoivaksi tekijäksi, vaikkakin palkkaa pidettiin tärkeimpänä motivoivana tekijä-

nä. Yksi vastaaja painotti sitä, että hän tietää jo tilalle tullessaan, paljonko voi saada palkkaa 

työskentelyaikana. Erityisen painoarvon sai se asia, että tilalla on tarjolla töitä juuri sen aikaa, 

jonka työntekijät ovat aikoneet olla töissä. Toisen vastaajan mukaan vapaa-ajan vietto ystä-

vien kanssa on myös tärkeä osa Suomessa vietettyä aikaa. Vapaapäivinä on mahdollisuus 

muun muassa kalastamiseen. Perheen koettiin olevan suuri motivoiva tekijä kolmen haastatel-

tavan mielestä. Kyseessä on pitkä aika olla erossa perheestä, mutta työtä tehdään nimenomaan 

perhettä varten. Perheet pitävät yhteyttä Viberin ja Skypen avulla, joten lasten syntymäpäivät 

ja kouluun lähtemiset onnistuvat tilalta käsin.  

 

”Minua motivoi perheeni. Seitsemän vuotta olen jo tullut tänne töihin ja teen sen perheeni 

takia.” (8)  

 

”En voi saada kotimaassani tällaista palkkaa. Olen jo tottunut tulemaan tänne monta vuotta 

ja minua miellyttää tehdä töitä täällä. Tulen tänne sen takia. Täällä on oikein hyvät työnanta-

jat.” (7) 

 

”Kaikkein tärkeintä on ansaita rahaa ja viettää aikaa ystävien kanssa, levätä hiukan täällä. 

Työnantajilla on myös suuri merkitys.” (3) 

 

”Varmuus, että tulen tekemään töitä. Teen töitä tulevaisuuden eteen. Tiedän, että kun minulla 

on kuuden kuukauden työlupa, tulen tekemään töitä kuusi kuukautta. Tiedän, paljonko tulen 

ansaitsemaan täällä rahaa. Teen töitä sen aikaa ja sitten menen Ukrainaan ja voin elää siellä 
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sillä rahalla, tehdä suunnitelmia mitä haluan tehdä. Kuuden kuukauden kuluttua voin taas 

tulla takaisin ja tehdä töitä. Se on se vakaus, että tiedän tekeväni töitä.” (4) 

 

”Taloudellinen puoli. Ymmärrän, että saan täältä enemmän palkkaa.” (5)  

 

Kahden haastateltavan mukaan heidän tehtävänään on huolehtia omista vanhemmistaan koti-

maassaan. Kun työntekijät tulevat tienaamaan Suomeen, eivät he elätä pelkästään omaa per-

hettään, vaan myös vanhempansa. Mikäli kotimaassa on kaikki hyvin, voi työntekijä keskittyä 

pelkästään työntekoon ja tienaamiseen.  

 

”Ensimmäisenä vuonna minua motivoi se, kun vanhempani sairastelivat ja minun täytyi tiena-

ta rahaa heitä varten. Nyt onneksi kaikki on hyvin ja tulen tänne töihin mielelläni.” (2)  

 

Kaikki haastateltavat totesivat jatkavansa yrityksessä työskentelyä vielä vuosia, mikäli vain 

terveys ja elämäntilanne sen sallivat. Ukrainalaiseen tyypilliseen tapaan he kantavat huolta 

myös omista vanhemmistaan ja heidän hyvinvoinnistaan. Lapsille hoitajan saaminen on mer-

kittävä asia, mikäli työntekijä on Suomessa jopa kuusi tai yhdeksän kuukautta.  

 

5.9 Halu pysyä yrityksessä 
 

Tämä teema herätti eniten keskustelua. Erityisesti ihmettelyä herätti, miksi heiltä kyseistä asi-

aa kysytään. Kaikki haastateltavat totesivat, etteivät halua vaihtaa yritystä. He painottivat teh-

neensä töitä jo monta vuotta yrityksessä ja olisivat jo vaihtaneet yritystä, mikäli olisivat ha-

lunneet. Haastateltavilla olisi ollut mahdollisuus vaihtaa yritystä jo aikaisemmin, esimerkiksi 

heti ensimmäisen vuoden jälkeen. Yksi haastateltava totesi, että hän tiesi heti yritykseen tul-

lessaan tulevansa työskentelemään pitkään yrityksessä. 

 

”En halua vaihtaa yritystä. Rehellisesti, en osaa sanoa mitä pitäisi tapahtua, että en tulisi 

tänne enää. Ei ole sellaista mahdollisuutta, että jotain tapahtuisi. Ainoastaan sellainen tilan-

ne, jos työnantajat sanoisivat, etten olisi enää tervetullut töihin.” (6) 

 

Haastateltavat kokivat työpaikan vaihtamisen erittäin raskaaksi prosessiksi. Pahimmassa ta-

pauksessa haastateltavat pelkäsivät menettävänsä elinikäisen työsuhteen yrityksessä. Kolme 
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haastateltavaa pohti muun muassa, että pystyisivätkö he enää tulemaan takaisin yritykseen, 

mikäli he lähtisivät etsimään ”parempaa” työpaikkaa. Viisi haastateltavaa tiedusteli, miksi 

heidän pitäisi miettiä yrityksestä lähtemistä, koska ovat tyytyväisiä kyseisessä yrityksessä 

työskentelyyn. Tätä asiaa tarkennettiin useaan otteeseen myös vapaan sanan osiossa.  

 

”Ei ole helppoa vaihtaa yritystä, kun ei tiedä uudesta yrityksestä mitään. Näen, kuinka ihmi-

set kotimaassamme ovat olleet töissä Suomessa ja itkevät, kun töitä on ollut vain kolme tuntia 

päivässä ja he eivät ole tienanneet mitään.” (4) 

 

Pohdittaessa menetystä, joka työpaikan vaihtamisesta aiheutuisi, oli kuudella haastateltavalla 

ensimmäisenä mielessä raha. Viisi haastateltavaa pohti myös menettävänsä sosiaalisen ver-

koston, joka yrityksessä on luotu. Työntekijät ovat tiiviisti yhdessä koko työskentelyaikansa, 

sillä he asuvat yhdessä tilalla ja tekevät yhdessä töitä. Elämä pyörii koko ajan työn ja työkave-

reiden ympärillä myös vapaapäivinä, sillä mansikkapellot näkyvät majoitustilojen ikkunoista, 

vapaapäivinä valmistetaan hilloja ja keskustellaan mansikoista.  

 

”Menettäisin ison tienestin. En näe, että missään olosuhteessa voisin saada Ukrainasta täl-

laista palkkaa. Me olemme jo tottuneet olemaan täällä töissä koko kesän ja tapaamme täällä 

kaikki ihmiset. En osaa kuvitella toisenlaista kesää enää.” (3) 

 

”Haluan sanoa, että en halua missään nimessä vaihtaa työpaikkaa. Minua miellyttää täällä 

kaikki. Minua miellyttää kaikkein eniten työnantajat ja heidän asenteensa, kuinka he kohtele-

vat työntekijöitä.” (6) 

 

”Menettäisin varmuuden työstä. Jos menisin toiseen paikkaan ja siellä ei tehtäisikään kuten 

täällä ja tuntisin itseni epämukavaksi. Se voisi aiheuttaa sen, että joutuisin etsimään koko 

ajan uutta paikkaa. Olen jo tottunut tulemaan tänne ja tekemään täällä töitä.” (8) 
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6 POHDINTA 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin peilaten. 

Teemat poikkeavat haastattelu- ja tutkimustulosten teemoista, joista nousseiden asioiden poh-

jalta niitä on yhdistelty tässä osiossa. 

 

Kuten Viitala (2009, 86) toteaa, yhä useampi yritys määrittelee henkilöstön sen tärkeimmäksi 

menestystekijäksi ja osaamisen merkittävimmäksi kilpailuedun lähteeksi. Yrityksille on tär-

keää sitouttaa kyvykästä henkilökuntaa toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. Tässä pro gradu 

–tutkimuksessa selvitettiin nimenomaan niitä sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikut-

tavat kausityöhenkilöstön sitoutumiseen. 

 

Ruokolaisen (2011, 11) mukaan organisaatioon sitoutuneet työntekijät suoriutuvat muita pa-

remmin ja pysyvät organisaatiossa pidempään, mikä osaltaan parantaa tehokkuutta ja tuotta-

vuutta kuin myös vähentää henkilöstön vaihtuvuuteen liittyviä kustannuksia. Sitoutumisesta 

on siis etua niin työntekijälle itselleen kuin myös organisaatiolle, jossa työntekijä työskente-

lee. Sitoutunut henkilöstö voidaan nähdä yritykselle tärkeänä tekijänä. Sitoutuneiden moni-

vuotisten kausityöntekijöiden rooli onkin erityisen tärkeä, erityisesti juuri perehdyttämisen 

näkökulmasta. Ainsworthin ja Purssin (2007) mukaan merkittävimpiä hyötyjä sitoutuneen 

kausityöhenkilöstön pysyvyydessä organisaatiossa on nimenomaan perehdyttämiskustannus-

ten säästö sekä jo tehtäviin perehdytetty osaava henkilöstö.  

 

Lampikosken (2005, 46) mukaan sitoutunut työntekijä on halukas ylläpitämään työsuhdetta 

työnantajaan, nauttii organisaation jäsenyydestä sekä samaistuu parhaimmillaan organisaa-

tioon, sen tavoitteisiin, visioihin ja normeihin. Työntekijän hyväksyessä yrityksen arvot, visiot 

ja strategiat, lujittuu suhde entisestään. Tällöin työntekijä myös luottaa siihen, että työsuhde 

on jatkossakin hänelle hyödyllinen ja kannattava. Tässä pro gradu –tutkimuksessa voitiin 

nähdä paljon samoja piirteitä eli työntekijän hyväksyessä yrityksen arvot, visiot ja strategiat, 

koettiin suhde yritykseen ja työnantajaan lujittuvan entisestään.  

 

Mowday et al. (1979) näkee organisaatioon sitoutumisen työntekijän samaistumisena organi-

saatioon ja osallistumisena yrityksen toimintaan. Heidän mukaansa sitoutumisen käsite jakau-

tuu kolmeen osaan: vahva usko organisaation tavoitteisiin ja arvoihin ja niiden hyväksyminen, 
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halu ponnistella huomattavasti organisaation hyväksi sekä vahva halu pitää jäsenyyttä organi-

saatiossa. Tässä pro gradu -tutkimuksessa nähdään kaikilla haastateltavilla olevan vahva usko 

organisaation arvoihin ja tavoitteisiin, huomattava halu ponnistella organisaation hyväksi ja 

tehdä työnsä mahdollisimman hyvin sekä vahva halu pitää jäsenyyttä organisaatiossa tulemal-

la vuosi toisensa jälkeen ulkomailta tilalle töihin pitkäksikin aikaa. 

 

Mayerin ja Schoormanin (1992) mukaan jatkuvuuteen perustuvassa sitoutumisessa työntekijä 

haluaa säilyttää jäsenyytensä organisaatioon. Tällöin työntekijä on motivoitunut, hän haluaa 

työskennellä organisaatiossa eikä hänellä ole aikomusta vaihtaa työnantajaa. Arvopohjaisessa 

sitoutumisessa työntekijä puolestaan hyväksyy ja sitoutuu organisaation arvoihin ja tavoittei-

siin. Hyväksyessään organisaation arvot, työntekijä on vahvasti motivoitunut ja valmis teke-

mään merkittäviä panostuksia organisaation vuoksi. Tämä puolestaan luo tehokkuutta organi-

saatiossa. Tässä pro gradu –tutkimuksessa oli selkeästi nähtävissä työntekijöiden olevan mo-

tivoituneita, haluavan työskennellä organisaatiossa, eikä heillä ollut aikomusta vaihtaa työn-

antajaa. Toisaalta taas esiin nousi myös se, että työntekijä on motivoitunut ja valmis tekemään 

merkittäviä panostuksia organisaation vuoksi. Työntekijöiden voidaan todeta olevan erittäin 

motivoituneita ja valmiita tekemään merkittäviäkin panostuksia organisaation vuoksi tulemal-

la vuosi toisensa jälkeen töihin tilalle, kun oma perhe jää Ukrainaan odottamaan jopa yhdek-

säksi kuukaudeksi. 

 

6.1 Sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 
 

Haastatteluissa selvitettiin sitoutumiseen vaikuttavia taustatekijöitä, jotka teemoitettiin muun 

muassa Ruokolaisen (2011, 18) esittämän mallin (Kuvio 1) mukaisesti. Nämä teemat olivat 

haastateltavien taustatekijät, työhön ja työtehtävään liittyvät tekijät, yritykseen liittyvät tekijät 

sekä kollegoihin ja esimiestyön liittyvät tekijät.  

 

Tässä tutkimuksessa mukana olleista kahdeksasta haastateltavasta viidellä oli lapsia, kahdella 

puoliso ja yksi oli naimaton. Kaikki haastateltavat totesivat kuitenkin tulevansa Suomeen ni-

menomaan elättääkseen perheensä. Työhön liittyviin tekijöihin Ruokolainen (2011, 18) listasi 

kuuluvan muun muassa työn haasteellisuuden sekä hallinnan. Tässä tutkimuksessa voidaankin 

todeta seitsemän haastateltavan edenneen urallaan, joka taas vaikuttaa vahvasti sitoutumiseen. 

Ryhmädynamiikkaan ja esimiestyöhön Ruokolainen (2011, 18) listaa muun muassa ryhmän 
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yhteneväisyyden, esimiestoiminnan, viestinnän ja muun tuen. Tässä tutkimuksessa haastatel-

tavat kokivat suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta kollegojensa kanssa, korostivat tulevansa 

hyvin toimeen työnantajien kanssa sekä totesivat saavansa tarvitsemansa ohjeet suorittaa heil-

le annettua työtehtävää. 

 

6.1.1 Motivaatio 

 

Muun muassa Ruokolaisen (2011, 18) ja Kauhasen (2010) mukaan motivaatio on yksi sitou-

tumiseen vaikuttava tekijä. Motivaatio oli yhtenä tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksistä, 

jonka pohjalta se nousi myös yhdeksi teemaksi haastatteluihin ja tähän tutkimukseen. 

 

Lämsän ja Hautalan (2005, 82) mukaan työmotivaatioon vaikuttavat ihmisen sisäiset tekijät 

kuten tarpeet ja ulkopuoliset ympäristötekijät kuten palkkiojärjestelmät ja työn luonne. Tässä 

pro gradu -tutkimuksessa tuli selkeästi esille, mitkä kaikki tekijät ruokkivat haastateltavien 

motivaatiota. Fysiologisista tarpeista haastateltavat korostivat asuinolojen merkitystä. Monen 

haastateltavan mukaan on tärkeää, että heillä on käytössään kaikki asuinmukavuudet. Yksi 

haastateltava piti tärkeänä kahvitaukojen merkitystä tarjoiluineen. Haastateltavat korostivat 

myös varmaa työsuhdetta sekä vakautta, joka heille on muodostunut yrityksessä työskentelyn 

myötä. Nämä seikat voidaankin lukea turvallisuuden tarpeisiin. Siihen voidaan lukea kuulu-

vaksi myös palkkaus, joka osaltaan synnyttää turvallisuuden tunnetta. Kaikki haastateltavat 

tulevat nimenomaan kausitöihin Suomeen tienaamaan ja ansaitsemaan rahaa.  

 

Lämsän ja Hautalan (2005, 82) mukaan sosiaalisiin tarpeisiin kuuluvat hyväksyntä, ystävyys, 

rakkaus, välittäminen, yhteenkuuluvuuden tunne ja ryhmässä toimimisen tarve. Työyhteisössä 

sosiaalisiin tarpeisiin vaikuttavia asioita ovat ryhmät, tiimit, me-henki ja hyvä esimies-

alainen-suhde. Tämä oli nähtävissä kaikkien haastateltavien osalta, sillä haastateltavat koros-

tivat työnantajan asenteen merkitystä sekä kokivat suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta kolle-

gojensa ja työnantajien kanssa. Haastateltavat korostivat tulevansa kuin kotiin, eivät pelkäs-

tään töihin. Se kertoo syvästä sitoutumisesta. Haastateltavien mukaan he kokevat olevansa 

yksi iso perhe tässä yrityksessä. Arvostuksen tarpeiden tyydyttäminen työssä tapahtuu tavoit-

teiden ja niiden saavuttamisen arvioinnin keinoja käyttäen, palkitsemisella ja kehityskeskuste-

luilla. Voidaankin todeta kaikkien haastateltavien kokevan saavansa arvostusta yrityksessä 

sekä omana itsenään, että myös työntekijöinä. Itsensä toteuttamisen tekijöitä työpaikalla taas 

ovat urakehitys, työnilo, tunne oman työn osaamisesta sekä sitoutuminen (Lämsä ja Hautala, 
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2005, 82). Tässä pro gradu –tutkimuksessa tuli selkeästi esille työnilon, osaamisen merkityk-

sen sekä urakehityksen suuri merkitys. 

 

Kauhasen (2010) mukaan eräät motivaatioteoriat aliarvioivat palkkakustannusten merkitystä. 

Esimerkiksi Maslowin tarvehierarkian mukaan palkan merkitys häviää sen jälkeen, kun elä-

miselle välttämättömät (fysiologiset) tarpeet ja turvallisuuden tarve on tyydytetty. Palkka on 

Maslowin mukaan siis lähinnä perustarpeiden tyydyttämisen väline. Kun perustarpeet on tyy-

dytetty, ei niiden katsota enää ohjaavan työkäyttäytymistä. Tässä pro gradu –tutkielmassa tä-

mä oli selkeästi nähtävissä. Vaikka palkalla koettiinkin olevan suuri merkitys, ei raha kuiten-

kaan ollut ainoa sitoutumiseen vaikuttava tekijä, vaan tärkeäksi koettiin myös työnantajien 

asenne, työskentely- ja asuinolot sekä ilmapiiri. 

 

6.1.2 Työtyytyväisyys 

 

Työtyytyväisyys nousi OCQ-mallin pohjalta yhdeksi haastattelun teemoista. Mowday ja 

kumppanit (1979) korostavat sitoutumisen ja työtyytyväisyyden eroja. Heidän mukaansa työ-

tyytyväisyys painottuu enemmän tiettyyn tehtävään yrityksessä. Työtyytyväisyyden haastatte-

lukysymykset pohjautuivatkin OCQ-mallin työtyytyväisyyttä käsitteleviin kysymyksiin. 

 

Haastatteluissa nousi selvästi esiin työntekijöiden tyytyväisyys työhön ja työnantajaan. Kaikki 

haastateltavat olivat tyytyväisiä sekä palkkaan, työtehtävään että asuinoloihin. Toisaalta taas 

haastateltavat kokivat olevansa valmiita tekemään mitä tahansa työtä yrityksessä. Tähän osal-

taan vaikuttanee myös se, että haastateltavat ovat nähneet tilanomistajien tekevän kaikenlaista 

työtä ja tilalla työnarvostus on suuri. Kaikki työtehtävät sekä työntekijät ovat tilalla samanar-

voisia haastateltavien mukaan. 

 

6.2 Arvot ja tavoitteet 
 

Yhtenä haastattelun teemana oli arvot ja tavoitteet, joita sekä OCQ-kysely että Mayerin ja 

Schoormanin sitoutumiskysely käsittelee. Yhtenä OCQ-sitoutumismallin teemoista, joiden 

ympärille sitoutumiskysely pohjautuu ja rakentuu, on nimenomaan usko yrityksen tavoittei-

siin ja arvoihin. Mayer ja Schoorman nimesivät tuottavuuteen johtavan sitoutumisen arvoihin 

perustuvaksi sitoutumiseksi, joka oli osa heidän kyselynsä sisältöä. 
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Haastatteluista nousi esiin, että yrityksen arvot vastaavat työntekijöiden omia arvoja. Kaikki 

olivat tietoisia yrityksen arvoista ja kokivat, että tilalla tehdään työtä kyseisten arvojen mu-

kaan. Kaikki haastateltavat totesivat laadukkuuden olevan yksi tilan tärkeimmistä arvoista. 

Laadukkuuden koettiin näkyvän kaikessa tekemisessä, ei vain pelkästään lopputuotteessa. 

Toisena arvona nähty henkilökunnan arvostus ja hyvinvointi oli haastateltavien mielestä yri-

tyksen toiseksi tärkein arvo. Kaikki haastateltavat kokivat tilalla työskentelevien työntekijöi-

den kohtelun olevan samanarvoista. Työntekijöistä pidettiin myös huolta taukojen, vapaapäi-

vien ja asuinolosuhteiden laadukkuuden myötä. Kaikki haastateltavat näkivät yrityksen uudis-

tuvan ja kehittävän toimintaansa. Vuosittain on rakennettu uusia toimitiloja, laajennettu pelto-

ja sekä löydetty uusia ratkaisuja avomaatyöskentelyyn. Haastateltavat pitivät tätä arvoa erit-

täin tärkeänä ja näkivät, myös, että tulevaisuudessa yritys tulee laajenemaan nimenomaan 

näiden ominaisuuksien ansiosta. Yrityksen toimintaa nähtiinkin kehitettävän ja uudistettavan 

myös työntekijöitä ajatellen. 

 

6.3 Uskollisuus, sitoutuminen ja halu pysyä yrityksessä 
 

Yhtenä haastattelun teemoista oli uskollisuus sekä sitoutuminen ja viimeisenä kausityönteki-

jöiden halu pysyä yrityksessä. Nämä teemat pohjautuivat sekä Mowdayn ja kumppaneiden 

OCQ-mallista että Mayerin ja Schoormanin sitoutumismallista. Tässä pohdintaosiossa nämä 

teemat on yhdistetty, koska niissä nousi esiin paljon samankaltaisuuksia ja samoja asioita. 

Teemojen kysymykset poikkesivat toisistaan, vaikka keskustelu toikin esiin samoja teemoja.  

 

Uskollisuus ja sitoutuminen -teema toi vahvimmin esiin kausityöntekijöiden sitoutumista ja 

vastasi parhaiten kysymykseen, miksi he tulevat vuosi toisensa jälkeen uudelleen samaan työ-

hön. Halu pysyä yrityksessä -teema puolestaan käsitteli yrityksen vaihtoa ja yrityksestä lähtöä 

sekä sen vaikutuksia työntekijään. Yhtenä OCQ-sitoutumismallin teemoista, joiden ympärille 

sitoutumiskysely pohjautuu ja rakentuu, on vahva halu pysyä yrityksen jäsenenä. Tässä pro 

gradu –tutkimuksessa haastateltavat painottivat tuntevansa yrityksen toimintatavat ja kertoivat 

positiivisista kokemuksistaan yrityksessä. Heillä oli vahva halu pysyä yrityksessä. 

 

Haastateltavien voidaan todeta olevan erittäin sitoutuneita työnantajayritykseen. Palkan todet-

tiin olevan merkittävä tekijä siihen, miksi haastateltavat tulevat vuodesta toiseen Suomeen 

töihin. Työntekijät tulevat tienaamaan perheensä elantoa. Palkan lisäksi erittäin tärkeiksi teki-
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jöiksi nousivat myös työnantajien asenne ja arvostus työntekijöitä kohtaan, työpaikan ilmapii-

ri, vakaus sekä asuinolosuhteet. Suurin osa haastateltavista korosti työpaikan vakautta, sitä 

että heillä on tieto siitä, että voivat työskennellä yrityksessä koko työlupa-aikansa. Tämä koet-

tiin erittäin tärkeäksi, samoin kuin se, että töitä on koko ajan tarjolla. Työntekijät tietävät jo 

etukäteen, paljonko suurin piirtein tienaavat kesän ja työskentelyolonsa aikana rahaa, joka 

tuntui motivoivan heitä entisestään.  

 

Suurin osa haastateltavista koki halu pysyä yrityksessä -teeman erittäin hankalaksi. He eivät 

ymmärtäneet, miksi teemassa tiedustellaan halua vaihtaa yritystä, koska kukaan haastatelta-

vista ei sitä halunnut. Heille oli vaikeaa myös kuvitella tilannetta, jonka takia he lähtisivät yri-

tyksestä. Kaikki haastateltavat olivat olleet useampana vuonna töissä yrityksessä, eikä min-

käänlaisia ongelmia ollut aikaisemmin ollut, niin että niiden vuoksi työntekijöiden tulisi vaih-

taa yritystä. Yrityksen vaihto koettiin erittäin raskaaksi prosessiksi ja osalla olikin mielessä 

ystävien kokemukset ongelmista toisessa yrityksessä. Kaikki olivat tyytyväisiä työhönsä ja 

yritykseen, joten heillä ei ollut syytä vaihtaa työnantajaa. Keskustelussa nousi esiin myös, mi-

tä he menettäisivät vaihtaessaan työpaikkaa. He ovat olleet useita vuosia tilalla töissä ja tunte-

vat yrityksen arvot, toiminnan ja tilan käytänteet. He ovat myös edenneet työtehtävissä tilalla. 

Hyvän palkan ja työn vakauden lisäksi he kokisivat menettävänsä myös sosiaaliset verkostot, 

koska kollegoista ja työnantajista on muodostunut tilalla erittäin läheisiä. Beckerin (1960) 

mukaan työntekijät sitoutuvatkin organisaatioon piiloinvestointien välityksellä, jotka työnteki-

jä lähtiessään yrityksestä menettäisi. Hänen mukaansa piiloinvestoinnit vahvistuvat ajan kulu-

essa ja niiden korvaaminen on vaikeaa, jolloin työntekijän on vaikeampi lähteä organisaatios-

ta työskenneltyään siellä kauan. Sitoutuminen onkin Beckerin mukaan sitä voimakkaampaa, 

mitä enemmän työntekijällä on piiloinvestointeja organisaatioon. Allenin ja Meyerin (1990) 

mukaan nimenomaan työntekijät, jotka ovat voimakkaasti sitoutuneita organisaatioon, jättävät 

sen todennäköisesti viimeisenä. 

 

6.4 Sitoutumisen luonne 
 

Tässä pro gradu –tutkimuksessa kausityöntekijöiden sitoutumisen voidaan todeta olevan af-

fektiivista eli tunneperäistä. Kuten Allen ja Meyer (1990) toteavat, työntekijän emotionaalista 

kiintymystä organisaatiota kohtaan kutsutaan affektiiviseksi sitoutumiseksi. Affektiivisen 

siteen muodostavat työntekijän ja työyhteisön väliset positiiviset kokemukset. Nämä 
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kokemukset muodostuvat tilanteissa, joissa työntekijä kokee organisaation työtavat, 

organisaatiokulttuurin ja palkitsemisen oikeudenmukaisiksi. Allenin ja Meyerin (1990) mu-

kaan affektiivisesti sitoutuneet työntekijät työskentelevät, koska he haluavat tehdä niin.  

 

Etzionin teorian mukaan taas moraalinen sitoutuminen merkitsee erittäin positiivista suhdetta 

organisaatioon. Puhdas moraalinen sitoutuminen syntyy, kun työntekijät toimivat yksilöllises-

ti ja sisäistävät organisaation säännöt ja arvot. (Swailes, 2002) Tässä pro gradu –tutkielmaessa 

voidaan todeta työntekijöiden sisäistäneen organisaation säännöt ja arvot. Kaikki haastatelta-

vat totesivat tekevänsä töitä organisaation arvojen mukaan. Jokainen haastateltava tunsi ja tie-

si organisaation arvot ja halusi työskennellä organisaatiossa niiden mukaan. O’Reillyn ja 

Chatmanin (1986) mukaan organisaatiositoutumisella on myös psykologisen kiintymyksen 

puoli, joka on nähtävissä siteenä työntekijän ja organisaation välillä. Heidän tutkimuksensa 

mukaan työntekijän kyky sisäistää ja omaksua organisaatiossa olevia asenteita kuvaa sitoutu-

misen syvyyttä. Tässä pro gradu –tutkimuksessa voidaan todeta yksilön ja organisaation arvo-

jen olevan samanlaiset, jolloin työntekijä työskentelee yrityksen arvojen mukaisesti ja voi-

daan puhua sisäistämisestä. 

 

Myös Jarosin ja kumppaneiden (1993) sitoutumismallin mukaan voidaan todeta kyseessä ole-

van tunnepitoinen sitoutuminen, joka puolestaan perustuu työntekijän ja organisaation väli-

seen emotionaaliseen suhteeseen, jolloin työntekijöiden sitoutumisen voidaan todeta olevan 

syvää. Toisaalta taas sitoutumista voidaan tarkastella osin myös luottamusperusteisena, joka 

Lämsän ja Hautalan (2005, 95) mukaan sisältää moraalisia ja tunneperäisiä aineksia, kuten 

työntekijän velvollisuus työtään ja työpaikkansa menetystä kohtaan. Heidän mukaansa moraa-

lisen velvollisuuden todetaan synnyttävän työntekijälle myös oikeuksia kuten oikeus kannus-

tavaan ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen, hyvään työhön ja työyhteisöön sekä inhimilliseen 

ja tasapuoliseen kohteluun. Näiden pro gradu –tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella 

haastateltavat tunsivat saavansa arvostusta työstään sekä kokivat olevansa tärkeitä yritykselle. 

 

Tarkasteltaessa työntekijöiden uskollisuutta ja halua pysyä yrityksessä, voidaan todeta sitou-

tumisen olevan todella voimakasta. Työntekijät ovat useita vuosia tilalla työskennellessään 

saavuttaneet hyvän palkan lisäksi paljon aineettomia etuja kuten sosiaaliset verkostot. Läh-

tiessään yrityksestä, he menettäisivät nämä saavutetut edut ja verkostot, mikä osaltaan vaikut-

taa heidän sitoutumisensa voimakkuuteen. Sen lisäksi, että sitoutuminen on hyvin emotionaa-
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lista, voidaan sen todeta olevan myös laskelmoivaa, nähden sen kuitenkin positiivisena tekijä-

nä. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Lisäksi lopuksi esitetään 

tämän tutkimuksen pohjalta nousseet ehdotukset jatkotutkimukseksi.  

 

Tässä pro gradu –tutkimuksessa saatiin vastaus sille asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tut-

kimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista monivuotisten marjatilan kausityöntekijöiden si-

toutuminen on ja kuinka sitouttaa hyvät kausityöntekijät monivuotisiksi työntekijöiksi. Jotta 

voitiin saada vastaus tutkimusongelmaan, selvitettiin myös, mikä motivoi työntekijöitä tule-

maan vuosi toisensa jälkeen uudelleen samalle marjatilalle töihin. Tutkimus toteutettiin laa-

dullisena tutkimuksena haastattelemalla kahdeksan itäsuomalaisen marjatilan pitkäaikaista 

työntekijää. Teemahaastattelut suoritettiin toukokuussa yrityksen toimitiloissa.  

 

Täysin vastaavaa aikaisempaa tutkimusta ei löytynyt, joten tutkimuksen teoriaan hyödynnet-

tiin vastaavia tutkimuksia matkailualalta. Tämän alan luonteen todettiin kuitenkin olevan hy-

vin samankaltainen maatalousalan kanssa, koska kyseessä on kausityöala. Matkailualan todet-

tiin työllistävän enemmän nuoria ja opiskelijoita, kun taas maatalousalalla perheelliset työnte-

kijät tulevat tienaamaan elantoa perheelleen.  

 

Marjanviljelyalan kausityöllä oli suuri merkitys haastateltaville erityisesti hyvän palkan takia. 

Kaikki haastateltavat olivat olleet kausityössä Suomessa vähintään viisi, jopa kahdeksan vuot-

ta. Kahdeksasta haastateltavasta kaksi aikoi olla töissä kuluvana vuonna kuusi kuukautta ja 

neljä yhdeksän kuukautta. Kaksi haastateltavista tuli puolestaan töihin kausityötodistuksella, 

joka oikeuttaa 90 päivän työskentelyyn Suomessa. Työskentelyaikaa voidaan pitää suhteelli-

sen pitkänä, sillä osalle kotimaassa oloaika jää vain kolmen tai kuuden kuukauden mittaiseksi 

ja suurimmalla osalla haastateltavista kotimaassa odottivat puoliso ja lapset.  

 

Tämä tutkimus antaa tietoa kaikille kausityövoimaa käyttäville maatalousyrittäjille kausityön-

tekijöiden halukkuudesta tulla vuosi toisensa jälkeen tilalle töihin sekä tietoa, mitkä tekijät 

vaikuttavat heidän sitoutumiseensa. Merkittävää oli haastateltavien esiin nostama asia, että 

pelkästään raha ei ole kaikkein määräävin tekijä kausityöhön ja yritykseen sitoutumisessa. 

Raha on toki tärkeä ja motivoiva, mutta merkittävää oli huomata, kuinka suuri merkitys esi-

merkiksi työnantajien asenteella oli. Myös asuin- ja työskentelyolosuhteilla koettiin olevan 
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merkitystä. Työntekijöiden kohtelu ja arvostus nousivat monessa teemassa esiin ja sitä paino-

tettiin rahan ohella yhtä tärkeäksi tekijäksi. Tähän voisi todeta, että ”niin metsä vastaa, kuin 

sinne huudetaan” sekä ”kohtele toisia niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan”.  

 

Tutkimus rajautui monivuotisiin koko kauden työskenteleviin kausityöntekijöihin. Aineisto 

kerättiin kahdeksalla yksilöhaastattelulla, jotka nauhoitettiin rauhallisessa paikassa yrityksen 

toimistotiloissa, jolloin muut eivät voineet niihin vaikuttaa. Tutkijalla oli oma intressi tutki-

muksen kohteeseen, mutta sen ei annettu vaikuttaa haastattelutilanteeseen. Tutkimuksen luo-

tettavuudesta kertoo tarkasti kuvattu tutkimuksen toteutus ja analyysi. 

 

Tässä pro gradu –tutkimuksessa alatutkimuskysymyksenä oli, mikä motivoi työntekijöitä tu-

lemaan vuosi toisensa jälkeen uudelleen samalle marjatilalle töihin. Haastateltavia motivoi 

etenkin kausityöstä saatava palkka, jonka todettiin olevan huomattavasti suurempi heidän ko-

timaastansa saamaan tienestiin. Suurena motivoivana tekijänä todettiin myös olevan tieto sii-

tä, että työ on vakaata ja työntekijä pystyy työskentelemään koko työlupa-aikansa yrityksessä. 

Tämä osaltaan auttoi myös siihen, että työntekijä pystyi jo etukäteen miettimään, kuinka pal-

jon tulee tienaamaan kausityöstä sinä vuonna. Hyvillä asuinolosuhteilla todettiin olevan myös 

tärkeä merkitys. Merkittäviksi motivoiviksi tekijöiksi nousivat työnantajien asenne työnteki-

jöitä kohtaan, työntekijöiden arvostus ja kohtelu sekä hyvä ja lämmin ilmapiiri. Lisäksi monet 

korostivat sosiaalisen verkoston tärkeyttä ja osa käyttikin kollegoista ja työnantajista ilmaisua 

”kausityöperhe”. Ainsworthin ja Purssin (2007) tutkimuksen mukaan kausityöntekijöiden si-

toutumisesta myös muihin tekijöihin kuin itse työnantajaorganisaatioon on yritykselle etua. 

Kun työnteon puitteet, suhde kollegoihin ja esimiesten toiminta on kunnossa, voivat työnteki-

jät olla halukkaita tulemaan kausityöhön vuosi toisensa jälkeen. 

 

Päätutkimuskysymyksenä oli, millaista monivuotisten marjatilan kausityöntekijöiden sitou-

tuminen on. Sitoutumisen voidaan nähdä olevan hyvin affektiivista eli tunnepitoista, mutta 

samalla positiivisessa mielessä myös laskelmoivaa. Näiden sitoutumisen muotojen voidaan 

todeta yhdessä muodostavan erittäin syvän ja voimakkaan sitoutumisen. Haastateltavat olivat 

hyvin motivoituneita työskentelemään kausityöyrityksessä pitkiäkin aikoja. Työntekijöiden ja 

organisaation arvot ja tavoitteet kohtasivat, mikä loi syvän siteen työntekijöiden ja yrityksen 

välille. Työntekijät kokivat ilmapiirin kannustavana ja oikeudenmukaisena. Työntekijöillä 

nähtiin olevan myös piiloinvestointeja yritykseen, jotka he menettäisivät vaihtaessaan yritys-

tä. Työntekijät ovat useita vuosia tilalla työskennellessään saavuttaneet hyvän palkan lisäksi 
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paljon aineettomia etuja, joihin voidaan lukea esimerkiksi sosiaaliset verkostot eli suhde kol-

legoihin ja työnantajaan. Lähtiessään yrityksestä he menettäisivät nämä saavutetut edut ja 

verkostot, mikä osaltaan luo voimakasta sitoutumista yritykseen. Kun he toteavat yrityksen 

olevan heille kuin toinen koti ja työnantajien ja kollegoiden olevan heille kuin perhe, he eivät 

halua menettää niitä vaihtamalla työnantajaa. 

 

Toisena päätutkimuskysymyksenä oli, kuinka sitouttaa hyvät kausityöntekijät monivuotisiksi 

työntekijöiksi. Haastateltavien sitoutumiseen vaikutti selkeästi raha, jota kaikki haastateltavat 

korostivat haastattelussa. Kuitenkin palkan lisäksi tärkeiksi tekijöiksi nousivat myös työnteki-

jöiden oikeudenmukainen ja hyvä kohtelu. Työnantajien asenteella koettiin olevan erityinen 

merkitys. Silloin kun kaikki työntekijät ovat samanarvoisia, koetaan työpaikalla olevan erityi-

sen hyvä ilmapiiri. Myös panostaminen yrityksen työskentelyolosuhteisiin sekä yrityksen ke-

hittäminen koettiin tärkeäksi ja sitouttavaksi tekijäksi. Haastateltavat kokivat, että yrityksessä 

tehdään kehitystoimia myös työntekijöitä varten. Monet haastateltavista olivatkin kiinnostu-

neita yrityksen tulevaisuudesta, koska he kokivat sen vaikuttavan heidän mahdollisuuteensa 

tehdä tilalla töitä myös tulevaisuudessa.  

 

Sitoutuminen luo etuja niin työntekijöille kuin organisaatioille. Lojaliteetti yritykselle näh-

dään useimmissa tapauksissa henkilölle kannattavana. Etuina ovat Lampikosken (2005, 79) 

mukaan mm. työpaikkavarmuus ja erilaisten etujen karttuminen. Lisäksi sitoutuminen takaa 

tutun sosiaalisen ympäristön sekä ihmissuhteiden säilyvyyden. Tämä kaikki edellyttää työnte-

kijältä hyvän organisaation valintaa, jolloin henkilöt voivat nauttia mielenkiintoisesta työs-

tään, erinomaisista työoloistaan, kollegojensa kunnioituksesta sekä turvallisuuden tunteesta.  

 

Sitoutumisesta on siis etua niin työntekijälle itselleen kuin myös organisaatiolle, jossa työnte-

kijä työskentelee. Sitoutunut henkilöstö voidaan nähdä yritykselle tärkeänä tekijänä. Sitoutu-

neiden monivuotisten kausityöntekijöiden rooli onkin erityisen tärkeä, erityisesti perehdyttä-

misen näkökulmasta. Muun muassa Ainsworthin ja Purssin (2007) mukaan merkittävimpiä 

hyötyjä sitoutuneen kausityöhenkilöstön pysyvyydessä organisaatiossa on nimenomaan pe-

rehdyttämiskustannusten säästö sekä jo tehtäviin perehdytetty osaava henkilöstö. Tämän pro 

gradu –tutkimuksen kautta kyseisessä yrityksessä voidaan todeta tämän asian olevan yksi 

merkittävimpiä asioita. Kun yrityksessä työskentelee noin 150 kausityöntekijää, on osaavalla 

henkilöstöllä merkittävä painoarvo. Mikäli kaikki työntekijät olisivat uusia, olisi yrityksen 

erittäin vaikeaa olla niin tehokas kuin se tällä hetkellä on. Suurin osa ajasta menisi perehdyt-
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tämiseen sekä työtehtävien opettamiseen. Yritykselle onkin äärimmäisen tärkeää saada vuosit-

tain samat tutut työntekijät tulemaan töihin. Ashman & Winstanleyn (2006) mukaan sitoutu-

neet työntekijät ovat lojaaleja, omistautuneempia sekä tuottavampia. Tämä on helppo allekir-

joittaa myös tutkimuksen kontekstina olevassa yrityksessä.  

 

Jatkotutkimuksena voisi tehdä samasta aiheesta isomman otoksen hyödyntäen määrällisen ja 

laadullisen tutkimuksen yhdistelmää. Tutkimukseen voitaisiin ottaa myös kausityöntekijöitä 

eri tiloilta. Tällöin saataisiin laaja joukko kausityöntekijöitä osallistumaan tutkimukseen. Jat-

kotutkimusaiheena voisi myös tutkia koronaviruksen vaikutusta kausityöluonteiseen marjan-

viljelyalaan. Myös kausityöstä saatavan tienestin puuttumisen vaikutusta voitaisiin tutkia nii-

den kausityöntekijöiden osalta, jotka eivät pääse tänä vuonna tulemaan Suomeen. 
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LIITE 1. 

HAASTATTELUN TEEMAT 
 
Kysymysteemat haastatteluun, josta haastattelulomake rakentui. 

 

• Taustatiedot/henkilökohtaiset tekijät/elämäntilanne 

1. Ikä, perhe, mistä kotoisin 

 

• Työhön ja työtehtävään liittyvät tekijät 

1. Monta vuotta olet ollut kausityössä, monta vuotta Suomessa? 

2. Onko ollut muilla tiloilla/muussa kausityössä töissä? 

3. Millaisia työtehtäviä olet tehnyt?  

4. Mitä tämä työ merkitsee sinulle? 

 

• Organisaatioon liittyvät tekijät 

1. Monta vuotta olet työskennellyt tällä tilalla? 

2. Mitä työtehtäviä sinulla on tällä tilalla? 

3. Monta kuukautta olet ollut aikaisempina vuosina/olet tänä kesänä? 

4. Kuinka hyvin tunnet työnantajan? Työkaverit? 

5. Millainen ilmapiiri työpaikalla on? 

6. Tunnetko yrityksen arvot? Vastaavatko ne omia arvojasi? 

 

• Kollegoihin ja esimiestyöhön liittyvät tekijät 

1. Millainen suhde työnantajaan? 

2. Millainen suhde työkavereihin? 

3. Millaisena pidät organisaation esimiestoimintaa? 

 

• Merkitykset (sitoutuminen, motivaatio, palkka, työnantaja jne.) 

1. Mikä motivoi sinua tässä työssä? Miten kuvailisit omaa motivaatiota tätä työtä kohtaan? Miksi 
olet tullut vuodesta toiseen uudestaan? 

2. Miten kuvailisit sitoutumistasi työtä kohtaan? Työnantajaa kohtaan? Kuinka sitoutunut koet 
olevasi? 

3. Millainen merkitys sinulle on palkalla? Työkavereilla? Työnantajilla? 

4. Oletko tyytyväinen työhösi? 

5. Aiotko tulla ensi vuonna uudestaan? Miksi?  

6. Mikä saa sinut tekemään tätä työtä? 

7. Mikä saisi sinut vaihtamaan yritystä? 



•  OCQ-kyselymalli 

 

1. Kuinka paljon olet valmis tekemään tämän yrityksen eteen? 

2. Voisitko suositella yritystä ystävillesi ja tutuillesi? 

3. Kuinka uskollinen koet olevasi yritykselle? 

4. Voisitko tehdä yrityksessä muita tehtäviä? 

5. Kohtaavatko yrityksen arvot omien arvojesi kanssa? 

6. Koetko olevasi osa tätä yritystä? Oletko ylpeästi osa yritystä? Kuinka ylpeä olet yrityksen jäsenenä? 

7. Kuinka ajattelisit samasta työstä toisessa organisaatiossa? Olisiko helppoa vaihtaa toiseen yritykseen? 

8. Kuinka koet yrityksen toiminnan vaikuttavan suorituskykyysi/tehokkuuteesi? 

9. Kuinka yrityksestä lähtö vaikuttaisi sinuun ja elämäntilanteeseesi? 

10. Oletko ollut tyytyväinen valitessasi tämän yrityksen? Kuinka koet sen verrattuna muihin? Onko muut 
tuttuja? 

11. Mitä pysyminen tässä työssä ja yrityksessä sinulle antaa? 

12. Kuinka koet työntekijöiden kohtelun? Pidätkö sitä tasavertaisena ja hyvänä? 

13. Kuinka paljon sinulle merkitsee yrityksen kohtalo/tulevaisuus? Onko sillä merkitystä? 

14. ja 15. Mikä merkitys tällä yrityksellä on sinulle? Paras vaihtoehto/virhe? Olisiko parempia vaihtoehto-
ja? 

 

• Mayer ja Schoorman 

 

Jatkuvuusperusteinen 
 

1. Kuinka kokisit lähdön yrityksestä? 

2. Kuinka luulet sopeutuvasi uuteen yritykseen, jos lähtisit täältä? 

3. Mitä pitäisi tapahtua, että lähtisit tästä yrityksestä? 

4. Miten lähtösi tästä yrityksestä vaikuttaisi sinuun/perheeseesi? 

5. Hyväksyisitkö minkä tahansa työtehtävän yrityksessämme, jos työskentely sitä vaatisi? 

6. Olisiko sinulle helppoa tehdä päätös lähteä yrityksestä? Koetko menettäväsi saavuttamasi edut lähties-
säsi? 

7. Kuinka kauan olet ajatellut jatkaa työskentelyä tässä yrityksessä? 

8. Miten muut esim. perheesi/työkaverisi/ystäväsi suhtautuisivat yrityksestä lähtöön/vaihtamiseen? 

9. Mitä menettäisit lähtiessäsi tästä yrityksestä? 

10. Mitä sinulle merkitsee mahdollisuus työskennellä tässä yrityksessä? 

Arvoperusteinen 
 

1. Koetko, että tämä yritys on sinulle paras vaihtoehto työskennellä? Miksi? 

2. Kuinka kerrot muille työskentelystäsi tässä yrityksessä? Oletko ylpeä/iloinen/pakko? 

3. Täsmääkö yrityksen henkilöstöpolitiikka omaan arvomaailmaasi? 



LIITE 2. 

HAASTATTELUKYSYMYKSET / HAASTATTELURUNKO 

 
Nimi: 
 
Taustatiedot 
 

• Taustatiedot/henkilökohtaiset tekijät/elämäntilanne 

1. Ikä, perhe ja lapset (hoidossa?), mistä olet kotoisin? 

• Työhön ja työtehtävään liittyvät tekijät 

1. Monta vuotta olet ollut kausityössä, monta vuotta Suomessa, mitä talvella? 

2. Oletko ollut muilla tiloilla töissä/muussa kausityössä? 

3. Millaisia työtehtäviä olet tehnyt? Oletko edennyt urallasi? 

• Yritykseen liittyvät tekijät 

1. Monta kuukautta olet tänä kesänä töissä? Entä aiemmin? 

2. Kuinka hyvin tunnet työnantajan? Entä työkaverit (vanhat/uudet työkaverit, ta-
paatteko vapaa-ajalla, oletteko ystäviä)? 

3. Millainen ilmapiiri työpaikalla on? Vaikuttaako työskentelyyn? 

• Kollegoihin ja esimiestyöhön liittyvät tekijät 

1. Miten tulet toimeen työnantajan kanssa? Entä työkavereiden? 

2. Millaisena pidät yrityksen esimiestoimintaa? Kuinka mielestäsi yritystä, henki-
löstöä ja työtä johdetaan? 

Työtyytyväisyys 
 

1. Oletko tyytyväinen työhösi? Entä työnantajaan? 

2. Mikä merkitys yrityksellä on sinulle? Olisiko parempia vaihtoehtoja? Koetko, 
että tämä yritys on sinulle paras vaihtoehto työskennellä? Miksi? 

3. Mitä työskentely tässä työssä ja yrityksessä sinulle antaa? 

Uskollisuus/ sitoutuminen 
 

1. Miksi tulet vuodesta toiseen uudestaan? Aiotko tulla ensi vuonna? Miksi? 
Esim. työn/palkan/työkavereiden/työnantajan takia?  

2. Mitä sinulle merkitsee mahdollisuus työskennellä tässä yrityksessä? Kuinka 
paljon olet valmis tekemään tämän yrityksen eteen? 

3. Voisitko tehdä yrityksessä muita tehtäviä, jos työskentely sitä vaatisi? 

4. Kuinka paljon sinulle merkitsee yrityksen tulevaisuus? Onko sillä merkitystä? 



Arvot ja tavoitteet 
 

1. Tunnetko yrityksen arvot? Vastaavatko/kohtaavatko ne omien arvojesi kanssa? 

2. Yhtenä arvona on henkilöstön arvostus ja hyvinvointi. Kuinka koet työnteki-
jöiden kohtelun? Pidätkö sitä tasavertaisena ja hyvänä? (Yrityksen toiminta ja 
henkilöstöpolitiikka täsmäävät omaan arvomaailmaani?) 

3. Onko yrityksen tavoitteet sinulle selkeät? Onko oman työsi tavoitteet sinulle 
selkeät? Eli mitä sinulta odotetaan? 

4. Koetko olevasi osa tätä yritystä? Oletko ylpeästi osa yritystä?  

5. Voisitko suositella yritystä ystävillesi ja tutuillesi? Kuinka kerrot muille työs-
kentelystäsi tässä yrityksessä? Oletko ylpeä/iloinen/pakko?  

6. Te teette hyvin työnne, vaikuttaako yrityksen toiminta siihen vai mistä tämä 
johtuu? (Kuinka koet yrityksen toiminnan vaikuttavan suorituskykyysi/ tehok-
kuuteesi?) 

Motivaatio 
 

1. Mikä motivoi sinua tässä työssä? Mikä saa sinut tekemään tätä työtä ja muut-
tamaan kesäksi Suomeen?  

2. Millainen merkitys sinulle on palkalla? Työkavereilla? Työnantajilla? 

3. Voisitko kuvitella jatkavasi vielä vuosia työskentelyä tässä yrityksessä?  

Halu pysyä yrityksessä 
 

1. Kuinka yrityksestä lähtö vaikuttaisi sinuun ja elämäntilanteeseesi? Kuinka ko-
kisit lähdön yrityksestä? Miten muut esim. perheesi/työkaverisi/ystäväsi suh-
tautuisivat yrityksestä lähtöön/vaihtamiseen? 

2. Mikä saisi sinut vaihtamaan yritystä? Mitä pitäisi tapahtua, että lähtisit tästä 
yrityksestä?  

3. Olisiko sinulle helppoa lähteä yrityksestä/vaihtaa toiseen yritykseen? Kuinka 
luulet sopeutuvasi uuteen yritykseen, jos lähtisit täältä?  

4. Mitä menettäisit lähtiessäsi tästä yrityksestä?  

 
Vapaa sana/muuta 
 
Mitä haluaisit vielä sanoa? 
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