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Kyetäkseen vastaamaan muuttuvan työelämän sekä ulkopuolelta tulevien muuttuvien teki-

jöiden vaatimuksiin, on organisaation johdossa ymmärrettävä uudistaa johtamistapaansa säi-

lyttääkseen kilpailukykynsä. Yksi tällä hetkellä suosittu johtamistapa on itseohjautuvat tii-

mit, joissa työn johtamisen valta ja vastuu on siirretty tiimille itselleen. Tässä mallissa joh-

tajat tai esihenkilöt eivät enää ohjaa tiimin työskentelyä, vaan luovat mahdollisuudet tiimin 

menestymiselle. Itseohjautuvilla tiimeillä pyritään poistamaan organisaatiosta turhaa byro-

kratiaa sekä nopeuttamaan ja ketteröittämään organisaation toimintaa. Itseohjautuvuuden to-

teutumiseen tiimeissä tarvitaan luottamusta tiimin jäsenten välillä. Ilman luottamusta itseoh-

jautuva tiimi ei kykene toimimaan tehokkaasti eikä näin ollen onnistu saavuttamaan tavoit-

teitaan.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen luottamuksen ilmapiiri kahdessa 

case organisaation itseohjautuvassa tiimissä vallitsee sekä löytää tekijöitä, joilla luottamuk-

seen voidaan itseohjautuvassa tiimissä positiivisesti vaikuttaa. Tutkimus toteutettiin laadul-

lisena tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin lomakehaastattelulla ja aineisto analysoitiin 

käyttäen teorialähtöistä sisältöanalyysia.  

Tutkimuksen tuloksen mukaan kummassakin tutkittavassa tiimissä vallitsi hyvä luottamuk-

sen ilmapiiri. Hieman yllättävää oli, että tutkimusaineisto antoi viitteitä siitä, että lyhyem-

män aikaa yhdessä työskennelleessä tiimissä vallitsi vahvempi luottamuksen ilmapiiri kuin 

kauemmin aikaa yhdessä työskennelleessä tiimissä. Luottamukseen positiivisesti vaikutta-

vista tekijöistä nousi esiin muun muassa tiimin matala vaihtuvuus, tiedon ja osaamisen jaka-

minen sekä tiimin jäsenten työmäärän säilyttäminen kestävällä tasolla. Tutkielman lopussa 

esitetään käytännön suosituksina niitä luottamusta parantavia tekijöitä, joihin esihenkilöiden 

tulisi kiinnittää huomiota.   
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To be able to meet the demands of a changing work life as well as changing factors from 

outside, the management of an organization must understand how to reform its management 

style to remain competitive. One currently popular way of leading is self-directed teams, 

where the power and responsibility to lead the work has been transferred to the team itself. 

In this model, leaders or supervisors no longer lead the work of the team but create opportu-

nities for the team to succeed. Self-directed teams aim to eliminate unnecessary bureaucracy 

in the organization and to speed up and agile the organization's operations. Realization of 

self-direction in teams requires trust between team members. Without trust, a self-directed 

team will not be able to function effectively and will therefore fail to achieve its goals. 

The purpose of this study was to determine the atmosphere of trust in the two self-directed 

teams of a case organization and to find factors that can have a positive effect on trust in the 

self-directed team. The study was conducted as a qualitative case study. The material was 

collected through a form interview and the material was analyzed using theory-based content 

analysis. 

According to the results of the study, there was a good atmosphere of trust in both teams 

under study. It was somewhat surprising that the research data suggested that there was a 

stronger atmosphere of trust in the team that worked together for a shorter period than in the 

team that worked together for a longer period. Among the factors that positively affected 

trust was the low turnover of the team, the sharing of knowledge and expertise, and the 

maintenance of the workload of the team members at a sustainable level. At the end of the 

study, the confidence-building factors to which supervisors should pay attention are pre-

sented as practical recommendations.   
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1 Johdanto 
Työelämä on muuttunut edellisten vuosikymmenten aikana huomattavasti. Vaikeaa on sa-

noa, koska tämä työelämän muutos on alkanut ja millaiseksi työelämä vielä tulevaisuudessa 

tulee muotoutumaan. Työn luonne on siirtynyt tasaisesti pois suorittavasta työstä kohti asi-

antuntijatyötä. Tieto aineettomana pääomana on päätynyt korvaamaan perinteisiä tuotanto-

tekijöitä kuten työvoimaa ja pääomaa. Asiantuntijatyön raaka-aineesta eli tiedosta on tullut 

yrityksille taloudellisen kasvun kilpailuedun ydinlähde. Tässä uudessa taloudessa ideat ovat 

miljardien arvoisia, kun taas itse tuotteet maksavat vähemmän. (Hadad S., 2017, 203–206) 

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut työn luonteen muuttumisen kohti asiantuntija-

työtä. Koko ajan enemmän ja enemmän suorittavan tason töitä voidaan hoitaa täysin tekno-

logian avulla. Lisäksi teknologian kehittyminen mahdollistaa asiantuntijatyön tekemisen te-

hokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat periaatteel-

lisella tasolla sen, että kaikki tieto on kaikkien käytettävissä koko ajan. Tiedon lisääntyminen 

ja sen saatavuus luo asiantuntijatyöhön aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Asiantuntija-

työssä aineettomat hyödykkeet, kuten tieto ja tiedonhallinta ovat uusia ydinosaamisia. 

Suorittavassa työssä lisäarvo muodostuu esimerkiksi siitä, että samalla tuotantokustannuk-

sella pystytään tuottamaan enemmän tuotteita. Asiantuntijatyössä puolestaan lisäarvoa luo-

daan ihmisten välisissä, joko fyysisissä tai virtuaalisissa, kohtaamisissa.  Näissä kohtaami-

sissa vaihdetaan tietoa, opitaan uutta ja kehitellään uusia näkökulmia ja ajatuksia. Näiden 

kohtaamisten pohjalta lopulta muodostuu se idea, joka onkin miljardin arvoinen. Tätä uu-

denlaista työnteon mallia ei voi enää johtaa samalla tavalla kuin aikaisemmin on johdettu 

suorittavaa työtä.  

Teknologian kehittymisen mahdollistama työn luonteen muuttuminen on aiheuttanut sen, 

että koko johtamistapa on kokenut murroksen. Ymmärrys siitä, että asiantuntijatyötä ei voida 

johtaa samalla tavalla kuin suorittavaa työtä, on luonut uusia johtamisen tapoja. Yksi uusista 

johtamisen tavoista on itseohjautuvuus. Itseohjautuvassa toimintatavassa keskiössä ovat it-

seohjautuvat moniosaajatiimit. Johtajat ja esihenkilöt eivät enää varsinaisesti johda työtä, 

vaan heidän roolinsa on luoda mahdollisuudet itseohjautuvan moniosaajatiimin menestymi-

selle.  

Samanaikaisesti työn luonteen muutoksen ja johtamistavan murroksen kanssa finanssialalla 

on tapahtunut murros. Finanssialaa on muokannut tiukkeneva sääntely, teknologian kehitys, 
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asiakaskäyttäytymisen nopea muutos sekä uudet kilpailijat, joita voisi kuvata jopa disruptii-

visiksi. Tämä kaikki toimi lähtölaukauksena tutkielman case organisaation, OP-Ryhmän, 

suurelle organisaatiomuutokselle. Alkuvuonna 2019 lähti käyntiin OP-Ryhmän organisaa-

tiorakenneteen muutosmatka perinteisestä byrokraattisesta organisaatiosta kohti itseohjau-

tuvaa ketterää organisaatiota.  

Uudessa organisaatiomallissa OP Ryhmän organisaatio on ketterä. Se on jaettu toimialueit-

tain heimoihin, ja heimojen sisällä toimiviin itseohjautuviin tiimeihin. Tässä uudessa orga-

nisaatiomallissa itseohjautuvat tiimit tekevät päätöksiä itsenäisesti, koska tiimin asiantunti-

joilla oletetaan olevan paras olemassa oleva tieto tiimin töihin liittyvissä asiaoissa. Tällä uu-

della organisaatiorakenteella OP-Ryhmä pyrkii vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin 

nopeasti ja ilman turhaa byrokratiaa. 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Lähtökohta tälle tutkimukselle onkin ollut kysymys siitä, mitä OP-Ryhmän organisaa-

tiomuutoksen jälkeen itseohjautuvissa tiimeissä on tapahtunut luottamukselle. Työntekijät 

organisoitiin itseohjautuvaan malliin tiimeittäin ja jokaisen työntekijän on pitänyt opetella 

uusi tapa toimia ja tehdä töitä. Organisoituminen itseohjautuviin tiimeihin ei ollut itseohjau-

tuvaa, vaan tiimit muodostettiin osaamisalueittain. Langfred (2007) toteaa, että tällä tavoin 

muodostetuissa tiimeissä erilaiset jäsenten persoonallisuudet voivat aiheuttaa konflikteja ja 

näin ollen heikentää luottamusta. Langfred (2007) on havainnut itseohjautuvien tiimien ole-

van konfliktialttiita. Sosiaalisten suhteiden konfliktit heikentävät luottamusta ja tämä puo-

lestaan heikentää yksittäisen jäsenen tuntemaa autonomiaa tiimin sisällä. Uuden työskente-

lytavan opetteleminen on myös voinut aiheuttaa epäilyjä omasta tai muiden kyvykkyydestä 

tai pätevyydestä, mikä puolestaan myös heikentää luottamusta. Onko itseohjautuvissa tii-

meissä riittävästi luottamusta tiimin jäsenten kesken, jotta itseohjautuvuus voi toteutua par-

haalla mahdollisella tavalla, vai onko tiimin luottamuksen ilmapiirissä parannettavaa? 

Aikaisemmin itseohjautuvia tiimejä OP-Ryhmässä on tutkittu ainakin Karelia ammattikor-

keakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä.  Tässä työssä Henna 

Laakkonen (2020) on kvantitatiivisin menetelmin tutkinut, miten esimies voi olla itseohjau-

tuvan tiimin tukena OP-Ryhmän kolmessa itseohjautuvassa tiimissä. Tutkimuksen yhtenä 

johtopäätöksenä Laakkonen toteaa luottamuspulan tiimin sisällä olevan yksi näiden itseoh-

jautuvien tiimien menestymisen haasteista. Kyselytutkimuksen heikoimmat tulokset liittyi-

vät kollegoiden palautteenantoa koskeviin kysymyksiin. Onkin ymmärrettävää, että 
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vertaispalautteen antaminen vaatii tuekseen luottamuksen ilmapiiriä. Laakkosen tutkimuk-

sen hetkellä itseohjautuvat tiimit olivat toimineet vasta viisi kuukautta nykyisellä mallilla. 

Tiimin yhteisen historian puuttuminen saattaa olla syynä heikolle luottamuksen ilmapiirille 

(Makkonen, 2019). Tähän pohjautuen tulen tutkimaan minkälainen luottamuksen ilmapiiri 

valituissa OP Ryhmän itseohjautuvissa tiimeissä vallitsee tällä hetkellä ja mitkä tekijät pa-

rantavat tai heikentävät luottamuksen ilmapiiriä. 

Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, millainen luottamuksen ilmapiiri vallitsee valituissa 

OP Ryhmän itseohjautuvissa tiimeissä, sekä pyrkiä ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vai-

kuttavat itseohjautuvan tiimin jäsenten luottamuksen kokemukseen. Yhtenä tavoitteena on 

löytää tekijöitä, joita vahvistamalla tai heikentämällä tiimin luottamusta voitaisiin parantaa. 

Tutkielma on ajankohtainen sekä itseohjautuvuuden että luottamuksen näkökulmasta. Itse-

ohjautuvat tiimit ovat kasvattaneet suosiotaan työskentelymuotona viimeisten vuosien ai-

kana. Luottamukseen on puolestaan alettu kiinnittämään enemmän huomiota myös organi-

saatiokontekstissa. Tutkijat Inkinen, Kianto, Vanhala, Ritala (2017) ovat määritelleet luotta-

muksen olevan organisaatiolle tärkeä, erikseen käsiteltävissä oleva aineeton pääoma.  

Tutkimuksen konteksti, itseohjautuva tiimi, on mielenkiintoinen tutkimuskonteksti luotta-

mukselle. Luottamusta on tutkittu paljon esimies - alaissuhteessa. Itseohjautuvassa tiimissä 

tällaista esimies-alaissuhdetta ei kuitenkaan suoraan enää ole. Onkin siis mielenkiintoista 

tietää, millainen luottamuksen ilmapiiri OP Ryhmän itseohjautuviin tiimeihin on muodostu-

nut niiden oltua toiminnassa jo jonkin aikaa. Lisäksi on tärkeää saada selville itseohjautuvan 

tiimien jäsenten näkemykset siitä, miten luottamusta itseohjautuvassa tiimissä voidaan pa-

rantaa. Tässä tutkielmassa luottamusta tarkastellaan itseohjautuvan tiimin jäsenten välillä 

yksilö ja tiimi tasolla. 

Tämän tutkielman tuloksena saadaan tietoa tutkittavien tiimien luottamuksen ilmapiirin ti-

lanteesta. Tieto luottamuksen ilmapiirin tilanteesta on ensi arvoisen tärkeää tietoa case or-

ganisaatiolle. Lisäksi tuloksena saadaan tietoa siitä, millaisilla tekijöillä luottamukseen voi-

daan itseohjautuvassa tiimissä vaikuttaa positiivisesti. Nämä tekijät ovat yleistettävissä kaik-

kiin itseohjautuviin tiimeihin ja niiden pohjalta voidaan antaa käytännön suosituksia. Lisäksi 

luottamukseen positiivisesti vaikuttavissa tekijöissä näkyy myös vallitsevan etätyökonteks-

tin vaikutuksia. Tulevaisuuden hybridityömallin luottamuksen ilmapiirin kannalta, nämä ha-

vainnot ovat tärkeitä.  
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1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimusongelmaan pyritään löytämään vastaus pääkysymyksen ja kolmen alakysymyksen 

avulla. Pääkysymys on:  

- Minkälaista on luottamus itseohjautuvassa tiimissä ja miten siihen voidaan vaikut-

taa? 

Pääkysymyksen lisäksi tutkin aihetta seuraavien alakysymysten avulla: 

- Mitä on luottamus itseohjautuvassa tiimissä? 

- Minkälaiseksi itseohjautuvan tiimin jäsenet kokevat luottamuksen tiimissään? 

- Millä tekijöillä luottamusta voidaan vahvistaa itseohjautuvassa tiimissä? 

Päätutkimuskysymykseen haetaan vastauksia alakysymysten kautta. Kahdella ensimmäi-

sellä kysymyksellä selvitetään tiimin jäsenten näkemyksiä siitä mitä luottamus itseohjautu-

vassa tiimissä heidän mielestään on ja minkälainen kokemus heillä on tiimin luottamuksesta. 

Kolmannella alakysymyksellä selvitetään tekijöitä, joiden avulla luottamusta voidaan vah-

vistaa itseohjautuvan tiimin kontekstissa. Kun näihin alakysymyksiin on saatu vastaukset, 

voidaan vastata päätutkimuskysymykseen.   

Empiirisessä tutkimuksessa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia lomakehaastattelulla 

kahdesta OP Ryhmän itseohjautuvasta tiimistä. Luottamusta tarkastellaan tiimin jäsenten 

välillä yksilö ja tiimitasolla. Tämä tutkimus ei ota kantaa esimies – alaissuhteen luottamuk-

sen kokemukseen tai koko organisaatiotason luottamukseen. Tutkimuksen konteksti on tii-

min jäsenen pysyvä itseohjautuva tiimi, eikä tässä tutkimuksessa oteta kantaa tiimin jäsenen 

mahdollisesti väliaikaisissa tiimeissä kokemaan luottamukseen.  

Tässä tutkielmassa keskitytään yksilöiden väliseen luottamukseen ja tarkastelun näkökul-

mana on henkilötaso sekä tiimitaso. Fulmer ja Gelfand (2012) ovat määritelleet tiimin luot-

tamuksen tiimin jäsenten jaetuksi psykologiseksi tilaksi, johon liittyy halukkuus hyväksyä 

haavoittuvuus. Tässä tutkimuksessa ei pyritty selvittämään tiimin kollektiivista käsitystä 

luottamuksesta, vaan tiimin yksittäisen jäsenen käsitys luottamuksesta muihin tiimin jäse-

niin. Luottamuksen tarkastelu tiimitasolla on kuitenkin perusteltua ottaa mukaan tähän tut-

kimukseen, koska Costa (2013) on määritellyt tiimin luottamuksen muodostuvan tiimin yk-

sittäisten jäsenten luottamuksesta.  
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Tässä tutkimuksessa ei myöskään tarkasteltu tiimien välistä luottamusta tai luottamusta or-

ganisaatiotasolla. Tutkittavien tiimien määrä rajautui maksimissaan kahteen, koska tarkoitus 

oli saada selville tiimin todellinen luottamuksen ilmapiiri. Tämän tutkimuksen puitteissa ei 

ollut tarkoituksenmukaista syventyä useamman kuin maksimissan kahden tiimin luottamuk-

sen ilmapiiriin syvällisesti. Tämän tutkimuksen tuloksena löydettyjä tekijöitä, joita vahvis-

tamalla tai heikentämällä voidaan parantaa luottamuksen ilmapiiriä, voidaan soveltaa myös 

muihin OP Ryhmän itseohjautuviin tiimeihin. 

Tämän tutkielman fokukseen ei myöskään kuulu luottajan henkilökohtainen ominaisuus eli 

taipumus luottavaisuuteen. Koska tämä on jokaiselle luottajalle henkilökohtainen ja melko 

vakaana pysyvä ominaisuus, siihen on myös esihenkilöiden toimilla vaikea vaikuttaa. Tämän 

vuoksi luottajan taipumus luottavaisuuteen on rajattu pois tämän tutkielman fokuksesta. Em-

piirisessä osassa lomakehaastatteluun vastaavaksi tiimin jäseneksi hyväksyttiin mukaan 

myös tiimin vetäjät. OP Ryhmän toimintamallissa tiimin vetäjä toimii tasavertaisena tiimin 

jäsenenä muiden tiimin jäsenten kanssa. Tältä pohjalta on perusteltua huomioida myös tiimin 

vetäjien näkemykset tämän tutkimuksen tuloksissa. 

1.3 Aikaisempi tutkimus 

Aikaisemmin on havaittu, että luottamuksen käsitteen merkitys vahvistui itseohjautuvissa 

tiimeissä. Tämä johtui esihenkilöiden kontrollimekanismien vähenemisestä ja vuorovaiku-

tuksen lisääntymisestä. Itseohjautuvassa tiimissä yhteistyö on toiminnan perusta ja kontrol-

limekanismeja on käytössä vain hyvin vähän.  Kontrollimekanismien vähäisyys itseohjautu-

vassa tiimissä korostaa luottamuksen käsitteen tärkeyttä toimittaessa itseohjautuvasti. Itse-

ohjautuvassa tiimissä luottamus korvaa kontrollimekanismit. (Mayer, Davis, Schoorman, 

1995, 710)  

Itseohjautuvuudella, eli päätöksentekoa hajauttamalla ja kontrollimekanismeja poistamalla, 

pyritään saavuttamaan tehokkuutta. (Cohen, Ledford, 1994, 2). Kiffin-Petersen ja Cordery 

(2003) toteavat useiden tutkijoiden havainneen luottamuksen olevan kriittinen tekijä tiimin 

tehokaan toiminnan kannalta. Tästä voi siis vetää johtopäätöksen, että ilman luottamusta it-

seohjautuva tiimi ei voi toimia tehokkaasti, eikä näin ollen saavuttaa itseohjautuvuudelle 

asetettuja tavoitteita. Jotta itseohjautuva tiimi onnistuu toimimaan tehokkaasti, sen jäsenten 

on tehtävä yhteistyötä. Yhteistyötä tehdessään tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan pyr-

kiessään saavuttamaan tehokkaasti yhteisiä tavoitteitaan. Kun tiimin jäsenet tekevät 
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yhteistyötä, he ovat riippuvaisia toisistaan. (Ryu, Neubert, Gonzalez‐Mulé, 2021, 9) Toisin 

sanoen; jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan, kaikkien tiimin jäsenten panosta tarvitaan. 

Tiimin yhteistyön toteutuminen tarkoittaa yksittäiselle tiimin jäsenelle riskin ottamista sen 

suhteen, että kaikki tiimin jäsenet tekevät osuutensa töistä. Mayer at al. (1995) mukaan ai-

kaisemmin tavallisessa ulkoa johdetussa tiimissä tätä riskiä on pyritty minimoimaan erilai-

silla kontrollimekanismeilla, esimerkiksi esihenkilöiden valvonnalla, sopimuksilla ja palkit-

semisella. Itseohjautuvassa tiimissä ei kuitenkaan ole käytössä ulkopuolelta tulevia kontrol-

limekanismeja. Mayer et al (1995) mukaan ulkoisten kontrollimekanismien puuttuminen li-

sääkin tiimin jäsenten keskinäisestä riippuvuudesta aiheutuvaa riskiä.  

Mayer at al. (1995) toteavat luottamuksen olevan halukkuutta ottaa riski. Hyvän luottamuk-

sen tilanteessa tiimin jäsen on siis halukas ottamaan riippuvuudesta aiheutuneen riskin ja on 

valmis yhteistyöhön. Huonon luottamuksen tilanteessa puolestaan tiimin jäsen ei halua ottaa 

riskiä, eikä näin ollen halua tehdä yhteistyötä. Tätä ajatusta tukee Kiffin-Petersen ja Corde-

ry (2003) artikkeli, jossa todetaan luottamuksen olevan yhteistyön tärkein edeltäjä. Lisäksi 

heidän tutkimuksessaan havaittiin luottamuksen tiimin jäsenten välillä vaikuttavan positii-

visesti halukkuuteen tehdä yhteistyötä. Langfred (2007) jatkaa samalla linjalla ja toteaa al-

haisen luottamuksen vähentävän halukkuutta tehdä yhteistyötä. Tilanteessa, jossa toiseen tii-

min jäseneen ei kohdistu luottamusta, luottaja haluaa vähentää riskiä olemalla vähemmän 

riippuvainen tästä epäluotettavasta tiimin jäsenestä (Langfred, 2007, 888–889). 

1.4 Tutkimuksen metodologia 

OP-Ryhmän kahdessa itseohjautuvassa tiimissä toteutetun tutkimuksen toteutustapa oli laa-

dullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen aineisto kerättiin lomakehaastatteluilla loka-marras-

kuussa 2021. Lomakehaastattelu lähetettiin 18 itseohjautuvan tiimin jäsenelle ja haastatte-

luun vastasi 11 tiimin jäsentä, vastausprosentin ollessa 61 %. Haastattelulomakkeen kysy-

mykset oli johdettu tutkimuksen alakysymyksistä.  

Kerätty aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisältöanalyysi menetelmällä. Tässä menetel-

mässä aineiston luokittelu perustuu tutkielman teoreettisesta viitekehyksestä muodostettuun 

analyysirunkoon. Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmät sekä aineiston analyysi käydään 

tarkemmin läpi luvussa 5.  
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1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Yksilön näkökulmasta itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että yksilö kokee omaavansa valin-

nanvapauden toiminnassaan. Näin lyhyesti itseohjautuvuuden määritteli Deci, Connell ja 

Ryan (1989). Puolestaan Neckin ja Houghtonin (2006) totesivat itseohjautuvuuden muodos-

tuvan yksilön erilaisista toimintamalleista liittyen käyttäytymiseen ja tiedostamiseen. Näi-

den käyttäytymisen ja tiedostamisen toimintamallien avulla yksilöllä on mahdollisuus vai-

kuttaa omaan itseohjautuvuuteensa ja tätä kautta tehokkuuteensa. Gannouni ja Ramboarison-

Lalao (2016) ovat painottaneet itseohjautuvuuteen liittyen yksilön omia asenteita ja kykene-

vyyttä toimia oma-aloitteisesti eli ilman ulkopuolelta tulevaa valvontaa.  

Katzenbach ja Smith (1993) ovat määritelleet tiimin olevan suhteellisen pieni määrä ihmisiä, 

joiden taidot täydentävät toisiaan. Tiimin jäsenet ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, ta-

voitteisiin ja toimintamalliin. Tiimin jäsenet myös tuntevat olevansa yhteisesti vastuussa 

saavutuksistaan. Tiimiä kuitenkin johdetaan esihenkilön toimesta. Tiimin ulkopuolinen esi-

henkilö määrittelee tiimin päämäärät, tavoitteet ja toimintatavat. Kun tiimiltä poistetaan esi-

henkilö, johtamisen valta valuu tiimille ja näin muodostuu itseohjautuva tiimi. Tiimin jäse-

net yhteistyössä organisoivat työt ja päämäärät sekä kokonaisuutena kantavat vastuun saa-

vutuksistaan. Costa (2003) on määritellyt itseohjautuvan tiimin olevan organisaatiollinen 

ryhmä, jolla on yhteinen saavutettavissa oleva tavoite. Tämän tavoitteen saavuttamiseen tii-

min jäsenet yhdessä osallistuvat. Saavuttaakseen tavoitteen, tiimin jäsenet ovat keskenään 

riippuvaisia niin, että he joutuvat luomaan yhteisen ymmärryksen ja käyttäytymismallit. 

Luottamuksen tarkastelemiseen on olemassa monenlaisia näkökulmia, johtuen luottamuksen 

monimutkaisesta olemuksesta. Tämän vuoksi kirjallisuudesta on hyvin vaikea löytää luotta-

mukselle yhtä yhtenäistä määritelmää. Useimmin kirjallisuudessa esiintyvä määritelmä luot-

tamukselle on Mayer et.al (1995) määritelmä luottamuksesta: Luottaja on halukas ottamaan 

riskin ja asettamaan itsensä haavoittuvaan asemaan uskomalla vastakkaisen osapuolen toi-

mintaan niin, että vastakkainen osapuoli ei ainakaan tarkoituksella vahingoita tai aiheuta 

harmia luottaneelle. Luottaja on siis halukas ottamaan riskin siitä, ettei vastakkainen osa-

puoli aiheuta hänelle ongelmia tarkoituksella. Toinen tunnettu luottamuksen määritelmä on 

Rousseau et al. (1998) määritelmä, joka kuvaa luottamusta psykologisena tilana sisältäen 

aikomuksen hyväksyä haavoittuvuus. Tämä luottamuksen psykologinen tila perustuu posi-

tiivisiin odotuksiin luotettavan aikomuksista tai käyttäytymisestä. 
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Mayer et al. (1995) luoman luottamuksen kehittymisen teoreettisen mallin mukaan luottaja 

arvioi luotettavan kolmea ominaisuutta; 1. kyvykkyyttä (ability), jolla tarkoitetaan luotetun 

pätevyyttä ja kykyä selviytyä tehtävistään, 2. hyväntahtoisuutta (benevolence), jolla tarkoi-

tetaan luotetun rehellistä ja avointa toimintaa ja 3. rehellisyyttä (integrity), jolla tarkoitetaan 

luotetun yhteisten periaatteiden mukaista toimintaa. Tämän arvion perusteella luottaja tekee 

päätöksen siitä ottaako riskin ja luottaa luotettavaan.  

Luottamuksella voi olla erilaisia muotoja erilaisissa tilanteissa. Luottamukseen vaikuttavat 

edellä kuvatut luotettavan ominaisuudet, konteksti, luottajan ja luotettavan välisen suhteen 

laatu sekä aika. Dietz ja Den Hartog (2006) ovat käyttäneet luottamuksen laadullista jaotte-

lua. Heidän mukaansa luottamuksen muodot alkaen epäluottamuksesta ja edeten kohti sy-

vempää luottamusta ovat; pelotteeseen, laskelmointiin, tietoon, suhteisiin ja samaistumiseen 

pohjautuva luottamus.  

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkielma muodostuu seitsemästä pääluvusta. Nämä pääluvut ovat johdanto, itseoh-

jautuvuus, luottamus, luottamus itseohjautuvassa tiimissä ja teoreettinen viitekehys, tutki-

muksen toteutus, tulokset sekä johtopäätökset. Tarkemmin näitä päälukuja kuvataan seuraa-

vissa kappaleissa.  

Johdantoluvun tarkoituksena on kuvata tutkimuksen tausta ja tarkoitus. Tarkemmalla tasolla 

tutkimusongelmaa avataan päätutkimuskysymyksen sekä alakysymysten avulla. Tässä kap-

paleessa esitellään myös aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Lisäksi käydään läpi 

keskeiset käsiteet ja tutkielman rakenne. 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tutkielman teoreettinen tausta. Tutkielman konteksti 

on itseohjautuva tiimi ja ensin käydäänkin läpi itseohjautuvuuteen liittyvää teoriaa. Tämän 

jälkeen teoriaosuus siirtyy käsittelemään teoriaa luottamuksen osalta. Viimeinen teoria kap-

pale on yhteenvetokappale, jossa vedetään yhteen luottamus itseohjautuvassa tiimissä ja esi-

tellään teoreettinen viitekehys. 

Tutkielman empiirisessä osassa käydään ensin läpi tutkimuksen case organisaatio, sekä mi-

ten tutkimuksen aineisto on hankittu ja analysoitu. Tämän jälkeen esitellään tulokset, joihin 

on sisälletty suoria haastatteluvastauksia. Tässä kappaleessa vastataan myös tutkimuskysy-

myksiin sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta.  
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Viimeinen kappale esittelee tehdyn tutkimuksen pohjalta vedetyt johtopäätökset. Tässä kap-

paleessa käsitellään myös tämän tutkimuksen rajoitukset ja käytännön suositukset siitä, mi-

ten itseohjautuvan tiimin luottamuksen ilmapiiriä voitaisiin parantaa sekä pohditaan mah-

dollisia jatkotutkimuskysymyksiä.   
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2 Itseohjautuvuus 
Itseohjautuvia tiimejä on työskentelymuotona ollut jo pitkään. Viimeisten vuosikymmenten 

aikana niiden määrän räjähdysmäinen kasvu johtuu työelämässä tapahtuneesta muutoksesta. 

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut sen, että työn luonne on siirtynyt enemmän 

kohti asiantuntijatyötä.  Organisaatioissa on ymmärretty, että uudenlaista asiantuntijatyötä 

ei voi enää johtaa samalla tavalla kuin aikaisemmin suorittavan tason työtä. Tämän pohjalta 

on syntynyt uudenlaisia johtamisen muotoja. Yksi uusi johtamisen muoto on itseohjautuvat 

tiimit. Itseohjautuvassa toimintatavassa keskiössä ovat itseohjautuvat moniosaajatiimit. Joh-

tajat ja esihenkilöt eivät enää varsinaisesti johda työtä, vaan heidän roolinsa on luoda mah-

dollisuudet itseohjautuvan moniosaajatiimin menestymiselle. 

Kappaleessa 2.1 pyritään antamaan lukijalle kuva siitä mitä on itseohjautuvuus perehtymällä 

itseohjautuvuuden määritelmiin. Kappaleessa 2.2 käydään läpi itseohjautuvuusteoriaa. Kap-

paleen 2.3 funktio on selventää itseohjautuvuuden tasoja eli sitä miten suuri päätäntävalta 

itseohjautuvalla tiimillä on. Tässä kappaleessa otetaan kantaa myös siihen mikä on itseoh-

jautuvuuden taso tämän tutkielman empiiriseen osuuteen osallistuvissa tiimeissä.  Kappale 

2.4 esittelee tiimin ja itseohjautuvan tiimin erityispiirteitä.  

2.1 Itseohjautuvuuden määritelmiä 

Itseohjautuvuuden yhteydessä on huomioitava mistä näkökulmasta tätä käsitettä tarkastel-

laan. Tässä tutkielmassa käsitellään vain yksilön ja tiimin itseohjautuvuuden näkökulmia.  

Yksilön näkökulmasta itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että yksilö kokee omaavansa valin-

nanvapauden toiminnassaan. Näin lyhyesti tämän käsitteen määritteli Deci Connell ja Ryan 

(1989). Puolestaan Neckin ja Houghtonin (2006) totesivat itseohjautuvuuden muodostuvan 

yksilön erilaisista toimintamalleista liittyen käyttäytymiseen ja tiedostamiseen. Näiden käyt-

täytymisen ja tiedostamisen toimintamallien avulla yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa 

omaan itseohjautuvuuteensa ja tätä kautta tehokkuuteensa. Gannouni ja Ramboarison-Lalao 

(2016) ovat painottaneet yksilön omia asenteita ja kykenevyyttä toimia oma-aloitteisesti eli 

ilman ulkopuolelta tulevaa valvontaa. Yhteenvetona yksilön itseohjautuvuudesta voidaan to-

deta, että pystyäkseen toimimaan itseohjautuvasti yksilöllä on oltavat siihen riittävä kyvyk-

kyys ja mahdollisuus. Työkontekstissa tämä tarkoittaa, että työntekijällä on oltava riittävästi 

tietotaitoa pystyäkseen johtamaan omaa työtään eli toimimaan itseohjautuvasti. Lisäksi or-

ganisaation johdon on mahdollistettava työntekijän toimiminen itseohjautuvasti. 
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Kun itseohjautuvuutta tarkastellaan tiimin näkökulmasta, on huomattava, että tiimin autono-

mia ei ole samaa asia kuin sen tiimin jäsenten autonomioiden yhteenlaskettu summa. Tiimin 

näkökulmasta tarkasteltuna pitää kiinnittää huomio tiimin vapauteen ja päätöksenteko ta-

soon, jolla tiimi voi toteuttaa työtehtäviään. (Langfred 2007, 888) Tätä aihetta käsitellään 

tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. Hackman (1986) määritelmän mukaan tiimin näkö-

kulmasta itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenillä on kyvykkyyttä organisoida työt 

parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteiden saavuttamiseksi. Cohen ja Ledford (1994) lisää-

vät näkökulmaan vielä sen, että tiimillä on oltava vapaus ja valta tehdä tarvittavat päätökset 

töiden organisoimiseksi. Wageman (1997) puolestaan painottaa sitä, että itseohjautuva tiimi 

vastaa töistään, seuraa omaa suoriutumistaan, muuttaa toimintamalliaan ratkaistakseen on-

gelmia ja sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin.  Langfred (2007) lisää vielä määritelmään tii-

min mahdollisuuden mukauttaa toimintaansa eri työtehtäviä, tilanteita ja olosuhteita vastaa-

vaksi. Yhteenvetona tiimin itseohjautuvuudesta voidaan todeta, että tiimin jäsenten riittävän 

osaamisen lisäksi tiimillä pitää olla valta ja vapaus tehdä tarvittavia päätöksiä pyrkiessään 

tavoitteisiin. Työkontekstissa tiimin itseohjautuvuus vaatii tiimin jäseniltä riittävää osaa-

mista. Osaaminen painottui myös yksilön itseohjautuvuuden tekijänä. Lisäksi organisaation 

johdon on annettava tiimille vapaus ja valta tehdä tarvittavia päätöksiä.  

2.2 Itseohjautuvuusteoria 

Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin kehittämä itseohjautuvuusteoria (Self-determination 

theory, SDT) on laaja-alainen teoria, jolla pyritään selittämään ihmisen käyttäytymistä. Itse-

ohjautuvuusteorian mukaan yksilö menestyy, kun yksilön kolme perustarvetta tyydyttyy. 

Tämän teorian mukaan yksilö tarvitsee pätevyyden (competence), yhteenkuuluvuuden (re-

latedness) ja autonomian (autonomy) tunnetta ollakseen sisäisesti motivoitunut. Tämä aja-

tusmalli voidaan näkemykseni mukaan tuoda myös tiimitasolle ja todeta tiimi menestymisen 

olevan mahdollista, kun sen jäsenten kolme perustarvetta tyydyttyy.  

Pätevyyden tunteella Ryan ja Deci (2019) tarkoittivat yksilön tunnetta siitä, että hän on oma-

toiminen ja osaava työssään. Tutkijoiden Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens 

ja Lens (2010) mukaan tuntiessaan pätevyyttä, yksilö tuntee olevansa tehokas vuorovaiku-

tuksessaan ympäristön kanssa. Tiimitasolle vietynä tämä tarkoittaa, että tiimin jäsenellä on 

oltava tunne omasta pätevyydestään, muuten hän ei kykene toimimaan tiimin täysivaltaisena 

jäsenenä. 



21 
 

Deci ja Ryan (2000) mukaan yhteenkuuluvuuden tunne perustuu yksilön tarpeeseen kuulua 

johonkin sosiaaliseen yhteisöön ja luoda läheisiä suhteita muihin. Van den Broeck et al. 

(2019) puolestaan liittävät yhteenkuuluvuuden tunteeseen, ryhmään kuulumisen lisäksi, tun-

teen huolehdittuna ja välitettynä olemisesta sekä siitä, että itse voi huolehtia ja välittää. Tii-

mitasolla tiimin jäsen voi tuntea yhteenkuuluvuutta tiimin luottaessaan, että hänestä ja hänen 

mielipiteistään välitetään sekä häntä autetaan silloin kun siihen on tarvetta. 

Ryan ja Deci (2019) mukaan autonomian tunteella tarkoitetaan tiimin jäsenen tarvetta toimia 

vapaaehtoisesti ja itseohjautuvasti. Tiimin jäsen ei siis tunne, että hän työskentelee ulkoisen 

pakon sanelemana, vaan hänellä on oma halu (motivaatio) työskennellä. Lisäksi Van den 

Broeck, Ferris, Chang ja Rosen (2016) painottavat, että autonomian tarve ei tarkoita tarvetta 

toimia muiden toiveiden vastaisesti, vaan se tarkoittaa toimimista oman vallinnan ja halun 

mukaan, vaikka se tarkoittaisikin muiden toiveiden noudattamista. 

Tutkijoiden Deci ja Ryan (2019) mukaan näiden kolmen perustarpeen – kyvykkyys, yhteen-

kuuluvuus ja autonomia – tyydyttyessä, itseohjautuvuusteorian mukaan yksilö kykenee toi-

mimaan sisäisen motivaation voimalla. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan yksilön spontaa-

nia uteliaisuutta ja kiinnostusta asioita sekä tehtäviä kohtaan. Toisin sanoen sisäinen moti-

vaatio on yksilön omaa halua tehdä asioita, ilman ulkopuolelta tulevaa ”pakkoa”.  

Kuvassa 1 havainnollistetaan tutkijoiden Deci, Olafsen ja Ryan (2017) luomaa itseohjautu-

vuusteorian soveltamista työpaikkakontekstissa. Tämän teorian mukaan perustarpeiden tyy-

dyttymisen pohjana on avoin ja itseohjautuvuuteen kaikin tavoin kannustava työpaikka, joka 

panostaa työntekijöiden osaamiseen ja yhteenkuuluvuuteen. Myös työntekijöiden yksilölli-

sillä henkilökohtaisilla muuttujilla, kuten esimerkiksi tavoitteilla, on vaikutusta perustarpei-

den tyydyttymiseen. Kun teorian mukainen pohja on kunnossa, niin itseohjautuvuuden pe-

rustarpeiden (pätevyys, yhteenkuuluvuus ja autonomia) on mahdollista tyydyttyä. Perustar-

peiden tyydyttyminen mahdollistaa työntekijöiden sisäisen motivaation syntymisen. Sisäi-

nen motivaatio on työntekijän omaa sisäistä halua työskennellä annetun tavoitteen saavutta-

miseksi. Sisäinen motivaatio puolestaan parantaa työn tuloksellisuutta ja työntekijän hyvin-

vointia.  Decin ja Ryanin (2000) mukaan tätä sisäistä motivaatiota ei voida synnyttää ihmi-

selle ulkoisilla ärsykkeillä, vaan sen syntymiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan oikeanlaiset 

olosuhteet. 
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Kuva 1. Itseohjautuvuuden teoria työpaikka kontekstissa (Mukailtu Deci, Olafsen & Ryan 

2017). 

 

2.3 Itseohjautuvuuden tasoja 

Itseohjautuvuutta kuvaa englannin kielessä monta eri termiä. Näitä ovat esimerkiksi self-

leading, self-directing, self-managing, autonomous teams ja autonomous work groups. Kir-

jallisuudessa näitä termejä käytetään osittain toistensa synonyymeinä. Osittain nämä termit 

erotellaan omiksi käsitteiksi, esimerkiksi itseohjautuvan tiimin päätöksenteon laajuuden pe-

rusteella. Stewart, Courtright ja Manz (2011) ovat kuvanneet itseohjautuvan tiimin päätök-

senteon laajuuden määrää jakamalla itseohjautuvuuden janalle kolme erilaista tiimiä. Toi-

sessa ääripäässä on ulkoa johdettu tiimi (externally managed), jossa tiimin jäsenillä ei ole 

olenkaan valtaa päättää töistään. Tässä tiimimallissa tiimin jäsenet eivät voi päättää mitä 

töitä tehdään eikä tiimin jäsenet myöskään voi päättää miksi ja miten työt tehdään. Toisessa 

ääripäässä on itseohjautuva tiimi (self-leadership), jossa tiimin jäsenillä on valta päättää käy-

tännössä kaikista töihinsä liittyvistä asioista. Tässä tiimimallissa tiimin jäsenet voivat päättää 

mitä töitä tehdään sekä tiimin jäsenet voivat myös päättää miksi ja miten työt tehdään. Kes-

kelle jää itseohjautuva tiimi (self-management), jossa tiimin jäsenet voivat päättää ainoas-

taan, miten työt tehdään. Tässä tiimimallissa tiimin suuntaa ja tavoitetta ohjataan tiimin ul-

kopuolelta, mutta tiimin jäsenillä on vapaus päättää, miten työt tehdään ja tavoitteisiin pääs-

tään. Kuva 2 havainnollistaa eri itseohjautuvien tiimien jakautumisen itseohjautuvuuden ja-

nalla.  
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Kuva 2. Päätöksenteon laajuus itseohjautuvassa tiimissä (mukaillen Stewart, Courtright ja 

Manz, 2011). 

 

Myös Langfred (2000) on päätynyt siihen, että itseohjautuvuutta voi olla monen eritasoista, 

kun tarkastellaan sekä tiimin jäsenen että tiimin autonomian suhdetta. Langfredin mukaan 

itseohjautuvuuden taso riippuu monista asioista kuten organisaatiokulttuurista, työn luon-

teesta ja käytettävissä olevista teknologiasta. Kuvassa 3 on havainnollistettu itseohjautuvuu-

den eri tasoja. Tyyppi 0 tiimissä sekä tiimin jäsenen että ryhmän autonomia on matala. Täl-

laisen tiimin jäsenellä tai tiimillä ei ole päätäntävaltaa. Tyyppi 1 tiimissä tiimin jäsenen au-

tonomia on matala, mutta tiimin autonomia on korkea. Tällaisessa tiimissä tiimi voi vaikut-

taa työtehtäviin, mutta yksittäiselle tiimin jäsenellä ei ole vaikutusmahdollisuuksia työtehtä-

viinsä. Tyyppi 2 tiimissä tiimin jäsenen autonomia on korkea, mutta tiimin autonomia on 

matala. Tällaisessa tiimissä tiimi ei voi vaikuttaa työtehtäviin, mutta yksittäinen tiimin jäsen 

voi vaikuttaa työtehtäviinsä. Tyyppi 3 tiimissä sekä tiimin autonomia että tiimin jäsenen au-

tonomia ovat korkeita. Tällaisessa tiimissä tiimi voi vaikuttaa työtehtäviin ja tiimin yksittäi-

nen jäsen voi vaikuttaa työtehtäviinsä. (Langfred, 2000, 565) 

Tiimit, joissa tiimin autonomia on matala eli Tiimit 0 ja 2, eivät nähdäkseni ole itseohjautu-

via tiimejä. Nämä ovat perinteisiä ulkoa ohjattuja tiimejä, joissa Tyyppi 0 - tiimissä ei ole 

mahdollisuutta tiimin jäsenenkään itseohjautuvuuteen. Tyyppi – 2 tiimissä puolestaan on 

mahdollisuus yksilön eli tiimin jäsenen itseohjautuvuuteen, mutta ei koko tiimin itseohjau-

tuvuuteen.  Tyyppi 1 ja 3 – tiimit puolestaan katson itseohjautuviksi tiimeiksi, koska näissä 
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tiimeillä on valta vaikuttaa tiimin työtehtäviin riippumatta siitä, onko yksittäisellä tiimin jä-

senellä mahdollisuutta itseohjautuvuuteen. Onkin siis tärkeää tehdä ero sen välille, puhu-

taanko tiimin vai yksilön itseohjautuvuudesta.  

 

Kuva 3. Itseohjautuvuuden tasot (mukaillen Langfred 2000). 

 

Suomen kielen itseohjautuva- termin perusteella ei voi päätellä itseohjautuvan tiimin itseoh-

jautuvuuden tasoa. Tämän vuoksi tämän Pro Gradun kannalta on tarpeellista käydä läpi eri-

laiset itseohjautuvuuden tasot, jotta tulee ymmärretyksi minkä tyyppistä itseohjautuvuutta 

tässä tutkielmassa käsitellään. OP Ryhmän kontekstissa itseohjautuvuudesta puhuttaessa 

parhaiten käytettäväksi sopii englanninkielinen termi self-managing. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että tiimin vetäjällä on oikeus ohjata tiimin suuntaa tiimin ulkopuolelta annettuja tavoitteita 

kohti, mutta tiimi päättää käyttämänsä työtavat päästäkseen tavoitteeseen. Self-management 

tiimimalli kuvaa siis parhaiten tässä Pro Gradu – tutkielman empiirisessä osassa tutkittavia 

tiimejä. Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkittavat tiimit ovat kaikki Tyyppi 3 - tiimejä. Tiimit 

voivat vaikuttaa työtehtäviin ja suunnitteluun sekä yksittäisellä tiimin jäsenellä on vaikutus-

valtaa töihinsä. 
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2.4 Itseohjautuva tiimi 

Katzenbach ja Smith (1993) ovat määritelleet tiimin olevan suhteellisen pieni määrä ihmisiä, 

joiden taidot täydentävät toisiaan. Tiimin jäsenet ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, ta-

voitteisiin ja toimintamalliin. Tiimin jäsenet myös tuntevat olevansa yhteisesti vastuussa 

saavutuksistaan. Tiimiä kuitenkin johdetaan esihenkilön toimesta ja päämäärät, tavoitteet ja 

toimintatavat tulevat annettuina. Kun tiimiltä poistetaan esihenkilö, johtamisen valta valuu 

tiimille ja näin muodostuu itseohjautuva tiimi. Tiimi yhteistyössä organisoi työt ja päämäärät 

sekä kokonaisuutena kantaa vastuun saavutuksistaan. Costa (2003) on määritellyt itseohjau-

tuvan tiimin olevan organisaatiollinen ryhmä, jolla on yhteinen saavutettavissa oleva tavoite, 

ja jonka saavuttamiseen tiimin jäsenet osallistuvat sekä ovat vastuussa tavoitteen saavutta-

misesta. Näin ollen he ovat keskenään riippuvaisia tavalla, että he joutuvat luomaan yhteisen 

ymmärryksen ja käyttäytymismallit. Kiffin-Petersen ja Cordery (2003) kuvaavat itseohjau-

tuvalla tiimillä olevan lisääntynyt vastuu työn tekemiseen liittyvissä päätöksissä sekä tiimin 

sisäiseen toimintaa liittyvissä päätöksissä.  

Itseohjautuvat tiimit toimivat osana organisaatiota. Organisaation on kuitenkin luotava itse-

ohjautuvuutta tukeva kulttuuri ja sen on oltava valmis hajauttamaan johtajuutta. Organisaa-

tion matalalla hierarkialla varmistetaan avoin tiedonkulku ja mahdollisuus palautteen anta-

miseen. Ylimmän johdon tuki itseohjautuvuudelle on ensisijaisen tärkeää. Johtajien ja esi-

henkilöiden on luotava suotuisa ilmapiiri itseohjautuvuudelle, jossa kokeilut ja virheet ovat 

sallittuja. (Hoda, Noble, Marshall, 2011, 13) Itseohjautuvat tiimit ovat siis yksi keino hajaut-

taa päätöksentekoa ja valtaa organisaatiossa asiantuntijatasolle. Tämän asiantuntijatason ole-

tetaan olevan paras taso tehdä päätöksiä, koska heillä on paras tuntemus aiheeseen liittyvistä 

yksityiskohdista, työtavoista, työmenetelmistä ja asiakkaiden tarpeista. (Lee, Edmondson, 

2017, 3) Itseohjautuvan tiimin yhteydessä voidaan käyttää myös termiä yhteisöohjautuvuus, 

mikä terminä hyvin kuvaa itseohjautuvan tiimin toimintaa. (Martela, Hakanen, Hoang, 

Vuori, 2021) 

Itseohjautuvuuden eli sisäisen motivaation syntymiseen tarvitaan siis oikeanlaiset olosuh-

teet. Menestyäkseen itseohjautuva tiimi tarvitsee konfliktivapaan, luottamuksellisen ja tii-

min jäsenen autonomiaa tukevan ilmapiirin. (Makkonen, 2019, 11) Tiimin sisäinen luotta-

mus edesauttaa tiimin jäseniä toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ilman luotta-

musta tiimin jäsenet eristäytyvät toisistaan, eivätkä halua olla toisistaan riippuvaisia. Tiimin 
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menestymiseen tarvitaan siis luottamusta, jotta toisten auttaminen ja yhteistyö on mahdol-

lista. (DeOrtentiis, Summers, Ammeter, Douglas. Ferris 2013, 525)   



27 
 

3 Luottamus 
Tämän luvun ensimmäisessä kappaleessa pyritään ottamaan selvää siitä mitä luottamus on. 

Luottamuksen määritteleminen tarkasti kirjallisuuden pohjalta on melkeinpä mahdotonta. 

Ensimmäiseen kappaleeseen olen valikoinut otoksen yksilöiden välisen luottamuksen mää-

ritelmistä kuvaamaan luottamuksen monimuotoista käsitettä. Toisessa kappaleessa käydään 

läpi luottamuksen tasoja organisaatiokontekstissa. Tämän kappaleen päätarkoitus on antaa 

lukijalle ymmärrys siitä, että organisaatiossa luottamusta esiintyy monella eri tasolla sekä 

ymmärrys siitä minkä tason luottamukseen tässä Pro Gradu – tutkielman empiirisessä osi-

ossa keskitytään.  

Kolmannessa kappaleessa käydään läpi luottamuksen kehittymisen teoreettinen malli sekä 

luotettavan ominaisuuksiin liitettävät tekijät: kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja rehellisyys. 

Neljäs kappale sisältää otoksen siitä millaista luottamusta yksilöiden välillä organisaatiokon-

tekstissa voi esiintyä. Tässä kappaleessa käydään läpi myös epäluottamuksen käsite.  

Luottamus voi varomattomasti ajateltuna kuulostaa pieneltä arkipäivän asialta. Toisaalta 

luottamus organisaatiokontekstissa voi kuulostaa ”kovien business-ihmisten” mielestä täy-

deltä ”huuhaalta”. Kun luottamusta pohditaan tarkemmin, niin maalaisjärjelläkin on ymmär-

rettävissä, että luottamus on kaiken meidän toimintamme perusta ja pohja. Jopa rahamark-

kinat perustuvat luottamukselle ja monelle tutun asuntolainan koron, euriborin, taso perustuu 

luottamukselle. Luottamus ei siis ole ihan pikku juttu. Organisaatiokontekstissa luottamus 

luo pohjan kaikelle yhteistyölle, yhteistyöllä saavutetulle tehokkuudelle (Mayer et al, 1995, 

710) sekä tehokkuudella saavutetulle liiketoiminnan menestymiselle.  

3.1 Luottamuksen määritelmiä 

Luottamusta on tutkittu laajasti eri tieteenaloilla. Psykologia pyrkii ymmärtämään luotta-

musta yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien ja luottamukseen vaikuttavien tilanteiden 

avulla. Sosiologia ja sosiaalipsykologia puolestaan painottavat luottamuksen ilmentymistä 

erilaisten sosiaalisten suhteiden välillä. (Malkamäki, 2017, 23–24) Malkamäki (2017) toteaa 

myös, että luottamukseen vaikuttaa konteksti. Perheen sisäinen luottamus saattaa olla aivan 

erilaista kuin työpaikalla koettu luottamus. Organisaatiokontekstissa luottamusta on aikai-

semmin tutkittu eri tasoilla; ihmisten välillä, tiimi- ja organisaatiotasolla sekä hallintoraken-

teisiin liittyen (Costa, 2003, 605). 
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Tässä tutkielmassa luottamuksen kontekstina toimii organisaatio ja sen sisällä toimiva itse-

ohjautuva tiimi. Organisaation sisälläkin luottamusta voidaan tarkastella monella eri tasolla. 

Fulmer ja Gelfand (2012) ovat määritelleet organisaatiossa esiintyvälle luottamukselle 

kolme tasoa; henkilötaso (individual level), tiimitaso (team level) ja organisaatiotaso (or-

ganizational level). Kaikilla näillä tasoilla luottamuksen kohteet voivat vielä vaihdella. Luot-

tamuksen moniulotteinen, abstrakti olemus aiheuttaa haasteita luottamuksen määrittelemi-

selle.  

Luottamuksen tarkastelemiseen on olemassa monenlaisia näkökulmia. Tämän vuoksi kirjal-

lisuudesta on hyvin vaikea löytää luottamukselle yhtä yhtenäistä määritelmää. Tämä johtuu 

luottamuksen monimutkaisesta olemuksesta. Hankaluuksia luottamuksen määrittelyssä ovat 

aiheuttaneet muun muassa epäselvyydet riskin ja luottamuksen suhteesta, epäselvyydet siitä 

mikä on luottamuksen edellytys ja lopputulema sekä vaikeudet hahmottaa luottajan ja luote-

tun rooleja. (Mayer, Davis, Schoorman, 1995, 709). Luottamuksen määritelmiä on jakanut 

myös näkemys siitä, onko luottamus psykologinen tila (Rousseau, Sitkin, Burt ja Camerer, 

1998) vai kehittyvä prosessi (Lewicki, Bunker, 1996 ja Skinner, Dietz, Weibel, 2014). Osa 

tutkijoista on sitä mieltä, että luottamus näyttäytyy käyttäytymisenä (Skinner et al., 2014 ja 

Mayer at al., 1995) ja osa tutkijoista puolestaan ei ota kantaa luottamuksen ilmentymiseen 

käyttäytymisenä (Rousseau et al. 1998 ja Fulmer ja Gelfand, 2012).  

Mayer et.al (1995) ovat määritelleet luottamuksen seuraavasti: Luottaja on halukas ottamaan 

riskin ja asettamaan itsensä haavoittuvaan asemaan uskomalla vastakkaisen osapuolen toi-

mintaan niin, että vastakkainen osapuoli ei ainakaan tarkoituksella vahingoita tai aiheuta 

harmia luottaneelle. Luottaja on siis halukas ottamaan riskin siitä, ettei vastakkainen osa-

puoli aiheuta hänelle ongelmia tarkoituksella. Rousseau et al. (1998) puolestaan kuvaavat 

luottamusta psykologisena tilana, joka sisältää aikomuksen hyväksyä haavoittuvuus. Tämä 

luottamuksen psykologinen tila perustuu positiivisiin odotuksiin luotettavan aikomuksista 

tai käyttäytymisestä. Fulmer ja Gelfand (2012) perustivat yksilöiden välisen luottamuksen 

määrittelynsä Rousseau et al. määritelmään, tutkiessaan luottamusta organisaation eri ta-

soilla. Heidän määritelmänsä luottamuksesta käsittää myöskin psykologisen tilan, johon liit-

tyy positiiviset odotukset luotettavasta ja halukkuus hyväksyä haavoittuvuus.  

Mayerin et al. (1995) ja Rousseau et al (1998) määritelmät eroavat toisistaan suhtautumises-

saan siihen tapahtuuko käyttäytymistä luottamuksen ilmentymänä. Mayer et al. määritelmän 

mukaan käyttäytymistä pidetään luottamuksen välittömänä tuloksena. Tämä ilmenee niin, 
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että luottaja ottaa riskin ja tämän pohjalta tapahtuu jokin toiminta, esimerkiksi luottaja antaa 

tärkeän työn luotettavalle. Rousseau et al. määritelmä puolestaan jättää kokonaan pois käyt-

täytymisen luottamuksen ilmentymänä. Tässä määritelmässä käsitellään vain psykologista 

tilaa ja positiivisia odotuksia. (Skinner et al. 2014, 208) Costa (2003) puolestaan yhdistää 

luottamuksen määritelmässään kummankin tekijän. Hänen mukaansa luottamus ei ole vain 

odotuksiin perustuva psykologinen tila, vaan luottamukseen liittyy myös luottamusta ilmen-

tävää käyttäytymistä.  

Luottamusta voi kuvata myös prosessina. Yleisellä tasolla luottamuksen prosessi kuvataan 

seuraavasti: luottaja päättää ottaa riskin ja luottaa luotettavaan. Luotettava päättää olla hyö-

dyntämättä luottajan haavoittuvuutta ja täyttää luottajan häneen kohdistamat odotukset. Näin 

luottajan luottamus voi kehittyä edelleen luotettavaa kohtaan. Vaihtoehtoisesti luotettava voi 

käyttää hyväkseen luottajan haavoittuvuutta ja näin heikentää luottamusta. Tässä tapauk-

sessa luottamus voi myös kokonaan loppua. (Skinner et al., 2014, 207–208) 

Skinner et al. (2014) painottavat käyttäytymistä luottamuksen ilmentymänä omassa artikke-

lissaan. Heidän mukaansa luottamus on prosessi, joka sisältää kolme vaihetta. Prosessi alkaa 

uskomuksista luotettavan luotettavuuteen liittyen. Yleisesti luotettavan luotettavuuteen lii-

tetään kolme ominaisuutta; kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja rehellisyys. Tämä perustuu 

Mayer et al. vuonna 1995 artikkelissa julkaistuun luottamuksen kehittymisen teoreettiseen 

malliin. Tätä mallia käsitellään myöhemmin tässä luvussa. Varsinainen päätös luottaa teh-

dään näiden uskomusten perusteella. Viimeisenä vaiheena on päätöksen aiheuttama riskin-

ottotoiminta (risk-taking act), jonka kautta luottaja osoittaa luottamuksensa. Tällaisia luotta-

musta osittavia riskinottotoimintoja voivat olla esimerkiksi lisääntynyt yhteistyö, arkaluon-

toisten tietojen jakaminen tai kontrollimekanismien vähentäminen. Riskinottotoiminta on 

siis luottamuksen määrittävä vaihe. Riskinottotoiminnan kautta luotettava voi kokea luotta-

jan luottamuksen joko positiivisena tai negatiivisena. 

Huolimatta luottamuksen määritelmien monimuotoisuudesta ja tutkijoiden erilaisista näke-

myksistä, usealle luottamuksen määritelmälle yhteistä on kuitenkin käsitys siitä, että luotta-

muksen kriittisiä elementtejä ovat positiiviset odotukset muiden käyttäytymistä kohtaan sekä 

mahdollisen haavoittuvuuden hyväksyminen. (Costa, 2003, 606) 

Luottamuksen kanssa läheisesti käytettäviä käsitteitä ovat yhteistyö (cooperation), varmuus 

(confidence) ja ennustettavuus (predictability). Luottamukseen liittyy riskin käsite ja 
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puolestaan näihin lähikäsitteisiin riskin käsitettä ei liity ja se aiheuttaa näiden käsitteiden 

eroavuuden. (Mayer et al., 1995, 712–714) Malkamäki (2017) lisää vielä tähän lähikäsittei-

den listaan helposti luottamukseen sekoitettavat luottavaisuuden ja luotettavuuden. Näiden 

käsitteiden erottaminen luottamuksen käsitteestä on tärkeää, jotta itse luottamuksen käsite 

voidaan ymmärtää oikein. 

3.2 Luottamuksen tasot organisaatiokontekstissa 

Luottamusta voidaan tarkastella organisaatiossa eri tasoilla. Tutkimuksessaan Fulmer ja Gel-

fand (2012) ovat määritelleet organisaatiossa esiintyvälle luottamukselle kolme tasoa, joiden 

näkökulmasta luottamusta voidaan tarkastella. Nämä ovat henkilötaso (individual level), 

tiimitaso (team level) ja organisaatiotaso (organizational level). Tämän tutkielman empiiri-

sessä osassa keskitytään yksilöiden väliseen luottamukseen ja tarkastelun näkökulmana on 

henkilötaso ja tiimitaso.  

Fulmer ja Gelfand (2012) ovat määritelleet tiimin luottamuksen tiimin jäsenten jaetuksi psy-

kologiseksi tilaksi, johon liittyy halukkuus hyväksyä haavoittuvuus. Luottamuksen tarkas-

telu tiimitasolla on perusteltua ottaa mukaan tähän tutkimukseen, koska tiimin kollektiivinen 

luottamus muodostuu tiimin yksittäisten jäsenien kokemasta luottamuksesta. Tiimin luotta-

mus muodostuu tiimin yksittäisien jäsenten luottamuksesta (Costa, 2003, 606). 

Kuvassa 4 on Fulmeria ja Gelfandia mukaillen kuvattu organisaatiossa esiintyvät luottamuk-

sen tasot (vasen reuna) ja luottamuksen kohdistumisen kohteet (yläosa). Taulukkoon olen 

merkinnyt kursiivilla ne luottamuksen tasot, joiden näkökulmasta luottamusta tässä tutki-

muksessa tarkastellaan sekä kohteen, mihin luottamus kohdistuu. Sekä henkilö- että tiimita-

soilla luottamuksen kohteena on henkilö. Tässä tutkimuksessa keskitytään henkilöiden väli-

seen luottamukseen tiimissä eli tiimin jäsenten väliseen luottamukseen. Yksittäisen tiimin 

jäsenen kokema luottamus voi siis kohdistua kollegaan. Tiimissä toimiva tiimin vetäjä huo-

mioidaan tämän Pro Gradu – tutkielman empiirisessä osiossa kollegana.  
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Kuva 4. Luottamuksen kohdistuminen eri tasoilla (Malkamäki, 2017, mukaillen Fulmer ja 

Gelfand 2012). 

 

Henkilötason näkökulmasta tarkasteltuna luottamus voi kohdistua toiseen henkilöön, tiimiin 

tai organisaatioon. Yleisesti henkilöiden välinen luottamus voi olla kollegoiden, esihenkilön 

ja alaisen tai neuvottelukumppanien välistä luottamusta. McCauley ja Kuhnert (1992) ovat 

todenneet organisaatiossa ilmenevän sekä vertikaalista, että horisontaalista luottamusta. Ver-

tikaalisella luottamuksella tarkoitetaan työntekijöiden luottamusta esihenkilöihin ja johtoon 

sekä esihenkilöiden ja johdon luottamusta alaisiin. Horisontaalisella luottamuksella puoles-

taan tarkoitetaan organisaatiossa samalla tasolla olevien välistä luottamusta.  Tässä tutkiel-

massa keskitytään henkilötasolla toiseen henkilöön kohdistuvaan luottamukseen, joka on 

horisontaalista luottamusta tiimin sisällä.  

Tiimitason näkökulmasta tarkasteltuna luottamus voi kohdistua henkilöön, tiimiin tai orga-

nisaatioon. Fulmer ja Gelfand (2012) ovat määritelleet tiimin luottamuksen tiimin jäsenten 

jaetuksi kollektiiviseksi luottamukseksi. Costa (2003) puolestaan toteaa, että tiimin luotta-

mus muodostuu tiimin jäsenten luottamuksesta. Tämän perusteella tiimitason luottamuksen 

tarkastelussa, jonka kohteena on henkilö, voidaan käsitellä tiimin jäsenten välistä luotta-

musta. Tässä tutkielmassa keskitytään tiimitasolla henkilöön kohdistuvaan luottamukseen. 

Lisäksi luottamusta voi tarkastella organisaatiotasolla. Tämä näkökulma ei kuulu tämän Pro 

Gradu – tutkielman fokukseen.  
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3.3 Luottamuksen kehittymisen teoreettinen malli 

Mayer et al. (1995) kehittivät kahden välisen luottamuksen kehittymisen teoreettisen mallin 

käytettäväksi organisaatio kontekstissa. Tässä luottamuksen kehittymisen mallissa on huo-

mioitu sekä luottamuksen ennakkotekijät että lopputulokset. Mayer et al. mukaan luottamuk-

seen liittyy luottajan ja luotettavan osapuolen erilaiset ominaisuudet sekä halukkuus riskin 

ottamiseen. Tällä mallilla pyritään selvittämään miksi luottaja luottaa luotettavaan.  

Luottajan osalta on huomioitava, kuinka luottamukseen taipuvainen luottaja on. Taipumuk-

sen luottaa voidaan ajatella olevan yleistä halukkuutta luottaa muihin ihmisiin. Luottaja voi 

suhtautua lähtökohtaisesti epäilevästi kaikkeen tai jopa sokeasti luottaa kaikkeen ja kaikkiin. 

Taipumus luottamukseen on siis yksilöllistä ja sitä pidetään henkilön ominaisuutena, joka 

pysyy samana kaikissa tilanteissa. (Mayer et al. 1995, 715–716)  

Luottajan taipumus luottamukseen siis pysyy samana tilanteesta riippumatta. Luottamuksen 

määrä luotettavaa kohtaan kuitenkin vaihtelee. Näin ollen Mayer et al. (1995) päätyivät sii-

hen, että luotettavaan osapuoleen liittyy tekijöitä, jotka vaikuttavat luottamuksen määrään. 

Luotettavaan osapuoleen liittyy aina luotettavuus eli kuinka luotettava osapuoli hän on. 

Mayer et al. mukaan luotettavan luotettavuuteen vaikuttavia ominaisuuksia ovat:  

1. kyvykkyys (ability), jolla tarkoitetaan luotetun pätevyyttä ja kykyä selviytyä tehtävistään. 

Blomqvist (2002) on jakanut kyvykkyyden vielä kahteen osaan; substanssiosaamiseen ja yh-

teistyö kykyihin. Lisäksi Dietz ja Den Hartog (2006) mainitsevat kyvykkyyden yhteydessä 

riittävät taidot ja tiedot.  

2. hyväntahtoisuus (benevolence), jolla tarkoitetaan luotetun rehellistä ja avointa toimintaa. 

Blomqvist (2002) mainitsee tässä yhteydessä luotettavan aikomukset, motiivit ja moraalin 

luottamukseen vaikuttavina tekijöinä. Lisäksi Dietz ja Den Hartog (2006) kuvaavat hyvän-

tahtoisuutta hyväntahtoisena motivaationa, henkilökohtaisena ystävyytenä sekä aitona huo-

lena toisen hyvinvoinnista. 

3. rehellisyys (integrity), jolla tarkoitetaan luotetun yhteisten periaatteiden mukaista toimin-

taa. Puolestaan Blomqvist (2002) kuvaa integriteettiä henkilön johdonmukaisena toimintana. 

Dietz ja Den Hartog (2006) puolestaan kuvaavat rehellisyyteen kuuluvan toisen osapuolen 

hyväksymien periaatteiden noudattamisen, jotka sisältävät rehellisyyden ja oikeudenmukai-

sen kohtelun sekä tekopyhyyden välttämisen. 
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Luottajan luottamukseen taipuvaisuuden ja luotettavan luotettavuutta lisäävien ominaisuuk-

sien lisäksi yhtenä tärkeänä luottamuksen kehittymisen mallin komponenttina on riski. Luot-

tamus johtaa riskin ottamiseen. (Mayer et al. 1995, 724). Tätä voidaan havainnollistaa esi-

merkiksi seuraavalla tavalla: Esihenkilö antaa alaiselleen tärkeän työn tehtäväksi ja luottaa 

alaisen suoriutuvan työstä. Samalla esihenkilö ottaa riskin työn epäonnistumisesta. Riskin 

käsitteeseen kuuluu siis luottajan odotukset kahdenvälisen suhteen kontekstisidonnaisesta 

haitasta tai hyödystä (Mayer et al. 1995, 726). 

Näiden luottamuksen osatekijöiden pohjalta Mayer et al. (1995) loivat luottamuksen kehit-

tymisen teoreettisen mallin, joka on kuvattu kuvassa 5.  

 

Kuva 5. Luottamuksen kehittymisen teoreettinen malli (mukaillen Mayer et al. 1995). 

 

Vaikka tämä Mayer et al. (1995) artikkeli on noussut luottamuksen tiedeartikkeleiden klas-

sikoiden joukkoon, on artikkelia toki kritisoitu ja kommentoitu monelta näkökannalta. 

Mayer et al. (1995) toteavat itsekin artikkelissaan, että luottamuksen kehittymisen teoreetti-

nen malli sopii kuvaamaan luottamuksen kehittymistä yhdessä hetkessä, eikä siis huomioi 

aikaa yhtenä luottamuksen kehittymiseen vaikuttavana tekijänä. 

Lisäksi luotettavan luotettavuuden osatekijöitä on esitetty olevan enemmän kuin Mayer et 

al. mallissa esitetyt kolme kappaletta. Esimerkiksi Blomqvist (2002) on väitöskirjassaan esit-

tänyt identiteetin olevan yksi luotettavan luotettavuuden osatekijä. Identiteetillä Blomqvist 

tarkoittaa tässä tapauksessa luotettavan itsetuntemusta eli luotettava tuntee itsensä ja 
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ymmärtää oman toimintansa mahdollisuudet ja heikkoudet. Tämän itsetuntemuksen pohjalta 

luotettava kykenee arvostamaan muita toimijoita. Identiteetti on siis ymmärrystä omasta ase-

mastaan suhteessa muihin. Lisäksi Cunningham ja McGregor (2000) ovat artikkelissaan kä-

sitelleet luottamuksen ja työn muotoilun vaikutusta työntekijöiden sitoutumiseen ja työtyy-

tyväisyyteen. Tässä yhteydessä he esittävät yhdeksi luotettavan luotettavuuden osatekijäksi 

ennustettavuutta. Ennustettavuuden lisäämistä luotettavuuden yhdeksi osatekijäksi he perus-

telivat sillä, että ennustettavuus on yksi kaikkein viitatuimmista tekijöistä, kun määritellään 

luottamusta. Dietz ja Den Hartog (2006) kuvaavat ennustettavuuden olevan käyttäytymisen 

johdonmukaisuutta ja säännöllisyyttä.  

Mayer et al. mallin pohjalta rakennettu hieman moniulotteisempi malli luottamuksen kehit-

tymisestä on tutkijoiden Dietz ja Den Hartog (2006) luomus. Tässä mallissa luottamuksen 

prosessi etenee prosessin syötteistä luottamukseen uskomuksena. Tämän jälkeen seuraa luot-

tamus päätöksenä, jonka lopputulemana on luottamukseen perustava toiminta. Niin kuin 

Mayer at al. malli, myös tämä malli pitää sisällään loopin prosessin alkuun. Tämä tarkoittaa 

sitä, että luottamuksesta saatu kokemus vaikuttaa prosessin alun tekijöihin joko positiivisesti 

tai negatiivisesti. Mayer et al. mallissa luottajan aiempi luottamuksen kokemus vaikuttaa 

jatkossa luottajan kokemukseen luotettavan luotettavuuden osatekijöitä. Dietz ja Den Hartog 

mallissa luottamuksen prosessin syötteitä ovat; luottajan taipumus luottavaisuuteen, luotet-

tavan luonne, motiivit, kyvyt ja käyttäytyminen, luottajan ja luotettavan suhteen laatu ja 

luonne, tilannekohtaiset ja organisaatioon pohjautuvat rajoitukset sekä työperäisten tilantei-

den aiheuttamat rajoitteet. Mallin mukaan luottamuksesta saatu kokemus vaikuttaa näihin 

kaikkiin luottamuksen prosessin syötteisiin. Dietz ja Den Hartog malli havainnollistetaan 

kuvassa 6. 
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Kuva 6. Luottamuksen kehittyminen (mukaillen Dietz, Den Hartog, 2006). 

 

3.4 Luottamuksen muotoja 

Puhuttaessa luottamuksesta ei voida ottaa jyrkkää näkökulmaa siihen, onko luottamusta vai 

ei ole. Luottamuksella voi olla erilaisia muotoja erilaisissa tilanteissa, ja luottamukseen vai-

kuttavat edellä esitetyt luottamuksen prosessin syötteet. Seuraavaksi käydään läpi luotta-

muksen erilaisia muotoja alkaen epäluottamuksesta edeten kohti aina syvempää luottamuk-

sen muotoa. Läpikäynnin jaottelu perustuu Dietz ja Den Hartog (2006) artikkelissa esitettyyn 

jaotteluun erilaisista luottamuksen laadullisista muodoista.  

Pelotteeseen perustuva luottamus – Epäluottamus 

Pelotteeseen perustuvaan luottamukseen ei liity positiivisia odotuksia luotettavan hyväntah-

toisuudesta. Käytännössä vain ulkoisten voimien ja sanktioiden uhka saa yksilöt esimerkiksi 

työskentelemään yhdessä. Tähän luottamuksen muotoon ei liity riskinottamista eikä ole tar-

vetta arvioida luotettavan luotettavuuteen liittyviä tekijöitä. Pelotteeseen perustuvaa luotta-

musta voidaankin pitää samana asiana kuin epäluottamus. (Dietz, Den Hartog, 2006, 6) 

Samalla tavalla kuin luottamus, myös epäluottamus on moniulotteinen vaikeasti määriteltä-

vissä oleva asia. Harisalo ja Miettinen (2010) kuvaavat kirjassaan epäluottamusta luottamuk-

sen kääntöpuoleksi. Heidän näkökulmastaan luottamus ja epäluottamus sijoittuisivat luotta-

muksen janalla eri ääripäihin. Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, että 



36 
 

epäluottamus on luottamuksen vastakohta. Lewicki, McAllister ja Bies (1998) käsittelevät 

artikkelissaan luottamusta ja epäluottamusta erillisinä käsitteinä, joilla on yhteisiä ulottu-

vuuksia ja määrittelevät epäluottamuksen varmoiksi negatiivisiksi odotuksiksi toisen käyt-

täytymistä kohtaan.  

Laskelmointiin perustuva luottamus – matala luottamus 

Lewicki ja Bunker (1996) ovat päätyneet jakamaan luottamuksen kolmeen eri tasoon: las-

kelmointiin perustuvaan luottamukseen (calculus-based trust), tietoon perustuvaan luotta-

mukseen (knowledge-based trust) sekä samaistumiseen perustuvaan luottamukseen (identi-

fication-based trust). Luottamuksen kehittymiseen näiden tasojen välillä vaikuttaa aika. Las-

kelmointiin perustuvan luottamuksen tasolla luottaja päättää luottaa luotettavaan, koska 

muussa tapauksessa luottajalle saattaisi koitua ongelmia yhteistyön epäonnistuessa. 

Tutkijoiden Dietz ja Den Hartog (2006) mukaan laskelmointiin perustuvaa luottamusta ei 

vielä voida pitää todellisena luottamuksena. Nimensä mukaisesti luottamusta tällä tasolla 

pidetään kannattavana vain tiukan kustannus-hyötyanalyysin perusteella. Esimerkiksi vain 

yhteistyön tekemisestä laskelmoitu hyöty saa ihmiset työskentelemään yhdessä. Tällä luot-

tamuksen tasolla kuitenkin vielä säilyy epäilys toista osapuolta kohtaan.  

Tietoon perustuva luottamus, kognitiivinen luottamus – luottavainen luottamus 

Yhteistyön jatkuessa ja ajan kuluessa siirrytään luottamuksen seuraavalle tasolle. Lewicki ja 

Bunker (1996) mukaan tämä taso on tietoon perustuva luottamuksen taso. Tällä tasolla luot-

taja on havainnut luotettavan toimivan ennakko-odotusten mukaisesti ja näin ollen luottaja 

voi olettaa, että luotettavan toiminta on ennustettavaa. Tätä tasoa vodaan pitää verrannolli-

sena kognitiiviselle luottamukselle. McAllister (1995) on jakanut luottamuksen kognitiivi-

seen ja affektiiviseen luottamukseen. Kognitiivinen luottamus on tietoon perustuvaa luotta-

musta. Kognitiivinen luottamus voi muodostua esimerkiksi siten, että uudesta kollegasta on 

vahvat positiiviset suositukset ja uusi kollega ensimmäisissä tapaamisissa osoittaa hyvää tie-

totaitoa. Näin saadut tiedot ja havainnot mahdollistavat kognitiivisen luottamuksen synty-

misen. Dietz ja Den Hartog (2006) määrittelevät tietoon perustuvan luottamuksen olevan 

positiivista varmuutta, joka perustuu aiempaan ennustettavuuteen.  
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Suhteisiin perustuva luottamus, affektiivinen luottamus – vahva luottamus 

Aikaisempien havaintojen vahvistaessa luottamuksen kokemusta voidaan siirtyä luottamuk-

sen seuraavalle tasolle. Suhteisiin perustuva luottamus on luonteeltaan subjektiivisempi ja 

tunnepitoisempi. Suhteisiin perustuva luottamus pohjautuu ennemminkin suhteen laatuun 

kuin luotettavan luotettavuuden osatekijöiden havainnointiin. (Dietz, Den Hartog, 2006, 6) 

Rousseau et al. (1998) määrittivät suhteisiin perustuvan luottamuksen syntyvän toistuvasta 

vuorovaikutuksesta luottajan ja luotettavan välillä. Luotettavuus aikaisemmassa vuorovai-

kutuksessa kasvattaa luottajan positiivia odotuksia luotettavan aikomuksista. Tunteet muo-

dostuvat luottajan ja luotettavan välisessä suhteessa, koska toistuva ja pidempiaikainen vuo-

rovaikutus johtaa kiintymyksen muodostumiseen. Tästä johtuen suhteisiin perustuvaa luot-

tamusta kutsutaan myös affektiiviseksi luottamukseksi. McAllister (1995), joka jakoi luot-

tamuksen kognitiiviseen ja affektiiviseen luottamukseen, kuvaa affektiivisen luottamuksen 

olevan tunteeseen tai ihmissuhteisiin perustuvaa luottamusta.  

Samaistumiseen perustuva luottamus – täydellinen luottamus 

Lewicki ja Bunker (1996) mukaan syvin luottamuksen taso on samaistumiseen perustuva 

luottamuksen taso. Se perustuu luottajan ja luotetun vuorovaikutuksen kautta rakentunee-

seen yhteiseen ymmärrykseen ja arvomaailmaan. Tämän tasoista luottamusta esiintyy lähei-

sissä ihmissuhteissa. Dietz ja Den Hartog (2006) määrittelevät tämän syvimmän luottamuk-

sen tason olevan sellainen, että molemmat osapuolet omaksuvat yhteisen identiteetin ja kum-

pikin osapuoli voi edustaa toisen osapuolen intressejä etuja täydellä varmuudella.  

Epäluottamuksesta luottamukseen 

Laskelmointiin perustuvan luottamuksen ja tietoon perustuvan luottamuksen välillä ylitetään 

todellisen luottamuksen raja, kun epäilykset väistyvät ja korvautuvat positiivisilla odotuk-

silla. Positiiviset odotukset perustuvat varmaan tietoon toisesta osapuolesta, mukaan lukien 

hänen motiivinsa, kykynsä ja luotettavuutensa. (Dietz, Den Hartog, 2006, 6) Tätä havain-

nollistetaan kuvassa 7.  
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Kuva 7. Luottamuksen muotoja (mukaillen Dietz, Den Hartog, 2006). 

 

Kuvassa 7 on nähtävissä todellisen luottamuksen rajan sijoittuvan laskelmointiin perustuvan 

luottamuksen ja tietoon perustuvan luottamuksen väliin. Ennen tuota rajaa olevia luottamuk-

sen muotoja ei voida pitää todellisena luottamuksena, koska vasta tuon rajan jälkeen positii-

viset odotukset perustuvat varmaan tietoon toisesta.  Kun positiiviset odotukset perustuvat 

varmaan tietoon toisesta, voidaan todeta todellisen luottamuksen syntyneen.   
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4 Luottamus itseohjautuvassa tiimissä ja teoreettinen viitekehys 
Aikaisemmin on siis havaittu, että luottamuksen käsitteen merkitys vahvistui itseohjautu-

vissa tiimeissä. Tämä johtui esihenkilöiden kontrollimekanismien vähenemisestä ja vuoro-

vaikutuksen lisääntymisestä. Itseohjautuvassa tiimissä yhteistyö on toiminnan perusta ja 

kontrollimekanismeja on käytössä vain hyvin vähän. Kontrollimekanismien vähäisyys itse-

ohjautuvassa tiimissä korostaa luottamuksen käsitteen tärkeyttä toimittaessa itseohjautu-

vasti. Itseohjautuvassa tiimissä luottamus korvaa kontrollimekanismit. (Maeyr et al. 1995, 

710) 

Itseohjautuvuudella, eli päätöksentekoa hajauttamalla ja kontrollimekanismeja poistamalla, 

pyritään saavuttamaan tehokkuutta. (Cohen, Ledford, 1994, 2) Kiffin-Petersen ja Cordery 

(2003) toteavat useiden tutkijoiden havainneen luottamuksen olevan kriittinen tekijä tiimin 

tehokaan toiminnan kannalta. Tästä voi siis vetää johtopäätöksen, että ilman luottamusta it-

seohjautuva tiimi ei voi toimia tehokkaasti, eikä näin ollen saavuttaa itseohjautuvuudelle 

asetettuja tavoitteita. Jotta itseohjautuva tiimi onnistuu toimimaan tehokkaasti, sen jäsenten 

on tehtävä yhteistyötä. Yhteistyötä tehdessään tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan pyr-

kiessään saavuttamaan tehokkaasti yhteisiä tavoitteitaan. Kun tiimin jäsenet tekevät yhteis-

työtä, he ovat riippuvaisia toisistaan. (Ryu, Neubert, Gonzalez‐Mulé, 2021, 9) Toisin sanoen; 

jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan, kaikkien tiimin jäsenten panosta tarvitaan. 

Yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi tarkoittaa yksittäiselle tiimin jäsenelle riskin otta-

mista sen suhteen, että kaikki tiimin jäsenet tekevät osuutensa töistä. Mayer et al. (1995) 

mukaan aikaisemmin tavallisessa ulkoa johdetussa tiimissä tätä riskiä on pyritty minimoi-

maan erilaisilla kontrollimekanismeilla, esimerkiksi esihenkilöiden valvonnalla, sopimuk-

silla ja palkitsemisella. Itseohjautuvassa tiimissä ei kuitenkaan ole käytössä ulkopuolelta tu-

levia kontrollimekanismeja. Ulkoisten kontrollimekanismien puuttuminen lisää tiimin jäsen-

ten keskinäisestä riippuvuudesta aiheutuvaa riskiä.  

Mayer at al. (1995) mukaan luottamus on halukkuutta ottaa riski. Hyvän luottamuksen tilan-

teessa tiimin jäsen on siis halukas ottamaan riippuvuudesta aiheutuneen riskin ja on valmis 

yhteistyöhön. Huonon luottamuksen tilanteessa puolestaan tiimin jäsen ei halua ottaa riskiä, 

eikä näin ollen halua tehdä yhteistyötä. Tätä ajatusta tukee Kiffin-Petersen ja Cordery (2003) 

artikkeli, jossa todetaan luottamuksen olevan yhteistyön tärkein edeltäjä. Lisäksi heidän tut-

kimuksessaan havaittiin luottamuksen tiimin jäsenten välillä vaikuttavan positiivisesti ha-

lukkuuteen tehdä yhteistyötä. Langfred (2007) jatkaa samalla linjalla ja toteaa alhaisen 
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luottamuksen vähentävän halukkuutta tehdä yhteistyötä. Tilanteessa, jossa toiseen tiimin jä-

seneen ei kohdistu luottamusta, luottaja haluaa vähentää riskiä olemalla vähemmän riippu-

vainen tästä epäluotettavasta tiimin jäsenestä (Langfred, 2007, 888–889). Tätä havainnollis-

tetaan kuvassa 8.  

 

Kuva 8. Luottamus itseohjautuvassa tiimissä. 

 

Toinen näkökulma tarkastella luottamuksen tärkeyttä itseohjautuvassa tiimissä on yhteen-

kuuluvuuden tunne. Makkonen (2019) on Pro Gradu – tutkielmassaan havainnut yksilöiden 

välisen luottamuksen vahvistavan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yang ja Guy (2004) tutkies-

saan itseohjautuvien tiimien menestystekijöitä havaitsivat, että tiimin yhteenkuuluvuuden 

tunne toimii ennakkotekijänä tiimin menestymiselle. Tiimin yhteenkuuluvuuden kautta voi-

daan saavuttaa tehokkuutta ja näin saavuttaa tiimin menestyminen. Tästäkin näkökulmasta 

tarkasteltuna luottamus on itseohjautuvan tiimin menestymisen ensimmäinen ennakkotekijä, 

joka mahdollistaa yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteenkuuluvuuden tunne mahdollistaa tii-

min menestymisen. 
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Kiffin-Petersen ja Cordery (2003) toteavat tiimin huonon luottamusilmapiirin johtavan sii-

hen, että tiimin jäsenet eivät ole avoimia. Tämä puolestaan johtaa huonoon tiedon jakami-

seen, tehottomaan ongelmanratkaisuun sekä vähentyneeseen luovuuteen.  Costa (2003) puo-

lestaan artikkelissaan tutkii luottamuksen hyötyjä tiimille. Hänen mukaansa hyvä luotta-

musilmapiiri on tärkeä tiimien toiminnalle ja hyvinvoinnille, sillä luottamus toimii ennak-

kotekijänä itseohjautuvan tiimin yhteistyölle, tehokkuudelle, työtyytyväisyydelle, tiimin jä-

senten paremmalle sitoutumiselle sekä lisäksi vähentää konflikteja tiimin sisällä. 

Langfred (2007) toteaa itseohjautuvien tiimien olevan konfliktialttiita. Tiimin sisäisellä luot-

tamuksella on kuitenkin vaikutusta siihen, riiteleekö itseohjautuvassa tiimissä keskenään 

asiat (task conflict) vai ihmiset (relationship conflict). Matalan luottamuksen vallitessa tii-

missä, asioiden riitelystä on matala kynnys siirtyä siihen, että tiimin jäsenet riitelevät keske-

nään. (Simons, Peterson, 2000, 5) Tämän perusteella voi päätellä luottamuksen olevan erit-

täin tärkeää itseohjautuvassa tiimissä: mitä parempi luottamus itseohjautuvassa tiimissä on, 

sitä varmemmin tiimin sisällä riitelee vain asiat, eikä tiimin jäsenten välisiä konflikteja synny 

niin helposti. Pro Gradu – tutkielmassaan Tähtinen (2018) tutkiessaan itseohjatutuvuuden 

tukemista peilistämisen avulla havaitsi, että tiimin sisäisen luottamuksen taso laskee kon-

fliktien myötä.  Tästä voi siis helposti syntyä itseohjautuvaan tiimiin negatiivinen kierre: 

huono luottamus johtaa konfliktiin, jonka vuoksi luottamus laskee edelleen ja tämä johtaa 

lisääntyneeseen konfliktien määrään. Jotta tällaiseen kierteeseen ei päädytä, on tärkeää huo-

lehtia itseohjautuvan tiimin hyvästä luottamuksen ilmapiiristä.  

Teoreettinen viitekehys 

Tämän Pro Gradu – tutkielman teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana on ollut Mayer et al. 

(1995) luoma luottamuksen kehittymisen teoreettinen malli. Tämän mallin pohjalta viiteke-

hyksessä ovat mukana osapuolet luottaja ja luotettava. Tämä malli sopii tämän Pro Gradu – 

tutkielman lähtökohdaksi, koska tutkielman tarkoituksen mukaisesti keskitytään yksilöiden 

väliseen luottamuksen itseohjautuvassa tiimissä. Kuva 9 havainnollistaa tämän tutkielman 

teoreettisen viitekehyksen. 

Tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä ei kuitenkaan keskitytä luottajan ominai-

suuksiin, koska Mayer et al. (1995) mukaan luottajan ominaisuus eli taipumus luottavaisuu-

teen on henkilökohtainen ominaisuus ja pysyy samana tilanteesta riippumatta. Simons ja 

Peterson (2000) toteavat artikkelissaan useiden tutkijoiden päätyneen tutkimuksissaan 
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siihen, että luottamuksella kollegoiden välillä sekä luottamuksella esihenkilö - alaissuhteessa 

on suurempi vaikutus yksilön asenteisiin ja käyttäytymiseen itseohjautuvaa tiimityötä koh-

taan, kuin luottajan taipumuksella luottavaisuuteen. Esihenkilöiden on vaikea vaikuttaa luot-

tajan henkilökohtaiseen ominaisuuteen eli taipumukseen luottaa. Tämän vuoksi luottajan tai-

pumus luottavaisuuteen on rajattu pois tämän Pro Gradu – tutkielman fokuksesta.  

Tämän tutkielman teoreettiseen viitekehykseen valikoitui luotettavan luotettavuuden osate-

kijöiksi Mayer et al. (1995) mallin mukaiset osatekijät: kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja re-

hellisyys. Nämä luotettavuuden osatekijät valikoituivat mukaan, koska ne esiintyvät kirjal-

lisuudessa useimmin puhuttaessa luotettavan luotettavuuden osatekijöistä ((Dietz, Den Har-

tog, 2006, 4). Tutkielman teoreettisen viitekehyksen mukaisesti luottaja arvioi luotettavan 

ominaisuuksia; kyvykkyyttä, hyväntahtoisuutta ja rehellisyyttä.  Luottaja päätyy luotettavan 

arviossaan joko luottamukseen tai epäluottamukseen. Tässä yhteydessä voimme siis pitää 

epäluottamusta luottamuksen vastakohtana, vaikka esimerkiksi tutkijat Lewicki, McAllister 

ja Bies (1998) eivät olekaan tätä mieltä ja käsittelevät artikkelissaan luottamusta ja epäluot-

tamusta erillisinä käsitteinä, joilla on yhteisiä ulottuvuuksia.  

Luottaja arvioi voiko hän luottaa toiseen osapuoleen eli luotettavaan. Mayer et al. (1995) 

luottamuksen kehittymisen teoreettisen mallin mukaan luottaja arvioi tässä tapauksessa luo-

tettavan kolmea erilaista ominaisuutta; kyvykkyyttä, hyväntahtoisuutta ja rehellisyyttä. Ar-

vioituaan luotettavan ominaisuudet luottaja tekee päätöksen siitä luottaako hän luotettavaan. 

Tämän arvion lopputulemana on siis joko luottamus tai epäluottamus.  

Luottamuksella on erilaisia muotoja organisaatiokontekstissa, jossa itseohjautuva tiimi toi-

mii. Pelotteeseen perustuvaan luottamukseen ei liity positiivisia odotuksia luotettavan hy-

väntahtoisuudesta. Pelotteeseen perustuvaa luottamusta voidaankin pitää samana asian kuin 

epäluottamusta. (Dietz, Den Hartog, 2006, 6) Luottaja voi myös perustaa luottamuksensa 

laskelmointiin. Tässä tapauksessa luottaja päättää luottaa luotettavaan, koska muussa ta-

pauksessa luottajalle saattaisi koitua ongelmia yhteistyön epäonnistuessa. (Lewicki, Bunker, 

1996, 119–121) Yhteistyön jatkuessa ja ajan kuluessa siirrytään luottamuksen seuraavalle 

tasolle. Lewicki ja Bunker (1996) mukaan tämä taso on tietoon perustuva luottamuksen taso. 

Aikaisempien havaintojen edelleen vahvistaessa luottamuksen kokemusta voidaan siirtyä 

yhä vahvemmalle luottamuksen tasolle. Suhteisiin perustuva luottamus on luonteeltaan sub-

jektiivisempi, tunnepitoisempi ja pohjautuu ennemminkin suhteen laatuun kuin luotettavan 

luotettavuuden osatekijöiden havainnointiin. (Dietz, Den Hartog, 2006, 6). Lewicki ja 
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Bunker (1996) mukaan syvin luottamuksen taso on samaistumiseen perustuva luottamuksen 

taso. Heidän mukaansa organisaatiokontekstissa tämän tason luottamus on kuitenkin suh-

teellisen harvinaista.   

Tähän tutkielmaan valitsin luottamusta ilmentäviksi käyttäytymismuodoiksi avoimen kom-

munikaation, johon olen yhdistänyt palautteen antamisen avoimen kommunikaation ilmen-

tymänä sekä tarpeen kontrolloida muiden tiimin jäsenten työtä. Tutkielman empiirisessä 

osassa käytetään luottamusta ilmentäviä käyttäytymisen muotoja kontrollitekijöinä varmis-

tamaan luottamuksen ilmapiirin tasoa. Edellä mainitut luottamusta ilmentävät käyttäytymis-

muodot ovat ensiarvoisen tärkeitä toimittaessa tutkielman kontekstissa eli itseohjautuvassa 

tiimissä.  

Mayer et al. (1995) havaitsivat, että luottamuksen käsitteen merkitys vahvistui itseohjautu-

vissa tiimeissä. Tämä johtui esihenkilöiden kontrollimekanismien vähenemisestä ja vuoro-

vaikutuksen lisääntymisestä. Kiffin-Petersen ja Cordery (2003) kävivät artikkeliaan varten 

läpi aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia, joissa oli käsitelty monia alhaisen luottamuksen seu-

rauksia. He mainitsevat Zandin vuonna 1972 tekemän havainnon, jonka mukaan alhainen 

luottamus aiheuttaa tiedon panttaamista ja Stricklandin jo vuonna 1958 tekemän havainnon 

siitä, että matala luottamus aiheuttaa tarvetta kollegoiden työn jatkuvalle seurannalle. Myös 

Costa (2003) ja Langfred (2004) ovat todenneet luottamuksen puutteen aiheuttavan tarvetta 

lisätä tiimin jäsenten töihin liittyvää seurantaa. Tämän pohjalta avoin kommunikaatio ja 

tarve kontrolloida ovat tämän tutkielman kannalta perusteltuja käyttäytymismuotoja kont-

rollitekijöinä huomioitavaksi.  Yhteenvetona voidaan siis todeta, että hyvän luottamuksen 

ilmapiirissa itseohjautuvan tiimin jäsenet kommunikoivat ja jakavat tietoa avoimesti, eikä 

heillä ole tarvetta seurata tai kontrolloida muiden tiimin jäsenten töitä. 
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Kuva 9. Tutkielman teoreettinen viitekehys. 

 

Kuvassa 9 havainnollistetaan tutkielman teoreettista viitekehystä. Viitekehyksen mukaisesti 

luottaja arvioi luotettavan ominaisuuksia ja tämän arvioinnin pohjalta muodostuu joko luot-

tamus tai epäluottamus luotettavaa kohtaan. Luottamuksella sekä epäluottamuksella on eri-

laiset luottamusta ilmentävät käyttäytymismuodot. Tähän tutkielmaan valikoitui luottamusta 

ilmentäviksi käyttäytymismuodoiksi kommunikaatio, johon olen yhdistänyt palautteen an-

tamisen ja muiden tiimin jäsenten töiden kontrolloinnin tarve.  
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5 Tutkimuksen toteutus 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa ymmärrys tiimin jäsenen luottamuksen koke-

muksesta itseohjautuvassa tiimissä sekä vastata tutkimuskysymykseen: Minkälaista on luot-

tamus itseohjautuvassa tiimissä ja miten siihen voi vaikuttaa? Tutkimus toteutettiin OP Ryh-

män kahdessa itseohjautuvassa tiimissä.  

5.1 Case organisaation esittely 

OP Ryhmä on suomen suurin finanssiryhmä, joka muodostuu 137 osuuspankista 

(31.12.2020 tilanne) sekä keskusyhteisöstä. Liiketoiminta on jaettu segmenteittäin kolmeen 

osa-alueeseen: Vähittäispankki, Yrityspankki sekä Vakuutus. (OP Ryhmä 2021) Vuonna 

2019 OP Ryhmässä aloitettiin sen 120-vuotisen historian suurin organisaatio ja toimintata-

pamuutos. Muutokset asiakaskäyttäytymisessä, kilpailuympäristössä, teknologiassa ja sään-

telyssä toimivat ajureina organisaation muutokselle.  

Organisaatiota madallettiin päätöksentekotasoja poistamalla. Uusi organisaatiomalli on ket-

terä, jossa liiketoimintasegmenttien sisällä toiminnot on jaettu heimoihin ja heimojen sisällä 

itseohjautuviin tiimeihin. Valta päätösten teosta on hajautettu ja siirretty pääosin itseohjau-

tuville tiimeille. Itseohjautuvat tiimit ovat uuden ketterän toimintamallin ydin ja ne on val-

tuutettu itse ratkaisemaan, miten liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan. Tällä kaikella pyri-

tään vastaamaan nopeasti tapahtuviin toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutok-

siin.  

Tämän pro Gradun empiirinen tutkimus toteutettiin OP Ryhmän Vähittäispankin Asuntora-

hoitus ja Asumisen palvelut -heimon kahdessa tiimissä: PALA-DLA-tiimi ja Credit Engine 

tiimi.  

5.2 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 

Tällä tutkimuksella ei pyritty saavuttamaan yleistettäviä tuloksia luottamuksen ilmapiirin 

osalta, vaan tarkoituksena on ymmärtää syvällisesti tiimin jäsenten kokemuksia tiimin luot-

tamuksesta tiimin jäsenten välillä. Tämän tutkimuksen toisena osana pyrittiin löytämään te-

kijöitä, joilla luottamukseen voidaan vaikuttaa positiivisesti. Nämä löydetyt tekijät ovat 

yleistettävissä case organisaation muihinkin itseohjautuviin tiimeihin. Tältä pohjalta tutki-

musmenetelmäksi valikoitui laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus.  

Laadullisessa tutkimuksessa kerätään tietoja, jotka pyrkivät kuvailemaan aihetta. Määrälli-

sessä tutkimuksessa kerätyn tiedon avulla aihetta pyritään mittamaan. Tämän tutkimuksen 



46 
 

tavoitteena on ymmärtäminen, ei määrien mittaaminen. Laadullisessa tutkimuksessa pyri-

tään kuvaamaan, ymmärtämään tai tulkitsemaan jotakin ilmiötä, siinä ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  Vallin ja Aaltolan (2015) mukaan laadullisen tutki-

muksen tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelut, havainnointi tai valmiiden 

aineistojen ja dokumenttien käyttäminen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään vastaamaan 

kysymyksiin miksi, miten ja millainen. Aineistoa kerätään määrälliseen tutkimukseen ver-

rattuna suhteellisen suppeasti. Tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään niin sanotun peh-

meän tiedon pohjalta. Tämä tutkimusmuoto sopii hyvin esimerkiksi toiminnan kehittämi-

seen, vaihtoehtojen etsintään ja sosiaalisten ongelmien tulkitsemiseen.  

Tutkimusstrategiana käytettiin tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksella kerätään yksityiskoh-

taista tietoa yksittäisestä tapauksesta ja pyritään kuvailemaan ilmiöitä (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 130). Tapaustutkimuksen käyttäminen tutkimusstrategiana tässä tutkimuk-

sessa oli selkeä valinta tutkimuksen lähtökohdasta juontuen. Tutkimuksen lähtökohtana oli 

aikaisemmin tehty tapaustutkimus, jossa tutkimus oli toteutettu OP Ryhmän, OP Vähittäis-

pankin, Asuntorahoitus ja Asumisen palvelut -heimon kolmessa itseohjautuvassa tiimissä. 

Tämän aikaisemmin tehdyn tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä havaittiin luottamuspulan 

tiimin sisällä olevan yksi näiden itseohjautuvien tiimien menestymisen haasteista. Tämän 

tutkielman tutkimuksessa kerätään tietoa OP Ryhmän, OP Vähittäispankin, Asuntorahoitus 

ja Asumisen palvelut -heimon kahdesta tiimistä ja pyritään kuvailemaan luottamuksen ilma-

piiriä näissä tiimeissä. Tavoitteena oli saada syvällistä tietoa tietyn heimon itseohjautuvan 

tiimin jäseniltä luottamuksen ilmapiiristä tiimissä. Tätä tavoitetta tapaustutkimus tutkimus-

strategian ominaisuudessa tuki hyvin.  

Tutkimuksessa käsiteltiin yksilöiden välistä luottamusta eli luottamusta tiimin jäsenten vä-

lillä sekä luottamusta tiimitasolla. Fulmer ja Gelfand (2012) ovat määritelleet tiimin luotta-

muksen tiimin jäsenten jaetuksi psykologiseksi tilaksi, johon liittyy halukkuus hyväksyä 

haavoittuvuus. Tässä tutkimuksessa ei pyritty selvittämään tiimin kollektiivista käsitystä 

luottamuksesta vaan tiimin yksittäisen jäsenen käsitys luottamuksesta muihin tiimin jäseniin. 

Luottamuksen tarkastelu tiimitasolla on kuitenkin perusteltua ottaa mukaan tähän tutkimuk-

seen, koska Costa (2013) on määritellyt tiimin luottamuksen muodostuvan tiimin yksittäis-

ten jäsenten luottamuksesta.  

Tässä tutkimuksessa ei myöskään tarkasteltu tiimien välistä luottamusta tai luottamusta or-

ganisaatiotasolla. Tutkittavien tiimien määrä rajautui maksimissaan kahteen, koska tarkoitus 
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oli saada selville tiimin todellinen luottamuksen ilmapiiri. Tämän tutkimuksen puitteissa ei 

ollut tarkoituksenmukaista syventyä useamman kuin maksimissan kahden tiimin luottamuk-

sen ilmapiiriin syvällisesti. Tämän tutkimuksen tuloksena löydettyjä tekijöitä, joita vahvis-

tamalla tai heikentämällä voidaan parantaa luottamuksen ilmapiiriä, voidaan soveltaa myös 

muihin OP Ryhmän itseohjautuviin tiimeihin. 

Tässä tutkimuksessa tiimin jäseneksi luettiin mukaan myös tiimin vetäjät. OP Ryhmän toi-

mintamallissa tiimin vetäjä toimii tasavertaisena tiimin jäsenenä muiden tiimin jäsenten 

kanssa. Tältä pohjalta on perusteltua huomioida myös tiimin vetäjien näkemykset tämän tut-

kimuksen tuloksissa.  

5.3 Aineiston hankinta 

Ensimmäisen suunnitelman mukaan tutkimuksen aineisto olisi hankittu teemahaastattelui-

den avulla. Tämä suunnitelma kuitenkin muuttui tutkimuksen aiheen arkaluontoisuuden 

vuoksi. Tutkimuksen aineisto hankittiin lomakehaastatteluilla. Lomakehaastattelun valin-

taan aineiston keruumenetelmänä vaikutti tutkittavan aiheen arkaluonteisuus. Minulla on 

pitkä ura OP Ryhmässä ja olen tehnyt tiivistä yhteistyötä tutkittavien tiimien kanssa. Tämän 

vuoksi tavallisessa haastattelutilanteessa olisi voinut realisoitua riski siitä, että haastatteli-

jalle ei uskalleta kertoa luottamuksesta tiimin sisällä riittävän avoimesti. Tähän perustuen 

anonyymi lomakehaastattelu on parempi ratkaisu aran aiheen aineiston keräämiseen tässä 

tutkimuksessa. Lomakehaastattelu toteutettiin Google Formsilla loka-marraskuun 2021 ai-

kana. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli aikaisemmin Karelia ammattikorkeakoulun ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä tehty tutkimus. Tässä työssä Henna Laakko-

nen (2020) on kvantitatiivisin menetelmin tutkinut, miten esimies voi olla itseohjautuvan 

tiimin tukena OP-Ryhmän, OP Vähittäispankin, Asuntorahoitus ja Asumisen palvelut -hei-

mon kolmessa itseohjautuvassa tiimissä. Tutkimuksen yhtenä johtopäätöksenä hän toteaa 

luottamuspulan tiimin sisällä olevan yksi näiden itseohjautuvien tiimien menestymisen haas-

teista. 

Laakkosen tutkimuksen inspiroimana tämän tutkimuksen kohteeksi valikoitui sama kohde-

ryhmä eli OP Ryhmän, OP Vähittäispankin, Asuntorahoitus ja Asumisen palvelut -heimo. 

Lähestyin kesän 2021 aikana heimon Business Leadia sähköpostilla. Esittelin lyhyesti tutki-

muksen keskeisimmät ajatukset ja tavoitteet sekä tiedustelin, voisinko toteuttaa tutkimuksen 

joissakin heimon itseohjautuvissa tiimeissä. Business Lead oli hyvin kiinnostunut 
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suunnitellusta tutkimuksesta ja hän toimitti minulle tiimiensä vetäjien eli Product Ownerei-

den yhteystiedot. Tämän jälkeen allekirjoitimme vielä sopimuksen opinnäytetyön tekemi-

sestä OP Ryhmälle. Näin varmistettiin, että saan julkisesti käyttää OP Ryhmän nimeä tutki-

muksessa. 

Tutkimukseen liittyvien lupa-asioiden selvittyä lähestyin Product Ownereita sähköpostilla. 

Esittelin jälleen lyhyesti tutkimuksen keskeisimmät ajatukset ja tavoitteet sekä tiedustelin, 

olisiko jotkut tiimit innokkaita lähtemään mukaan tutkimukseen. Kaksi tiimiä ilmoittautui 

heti. Nämä tiimit olivat PALA-DLA-tiimi ja Credit Engine-tiimi. Myöhemmin mukaan il-

moittautui vielä Digital consumer loan -tiimi. Elokuussa lähestyin näiden tiimien Product 

Ownereita uudelleen ja pyysin heitä toimittamaan minulle tutkimukseen osallistuvien tii-

mien jäsenten yhteystiedot. PALA-DLA-tiimistä ilmoitettiin seitsemän tiimin jäsenen yh-

teystiedot ja Credit Engine-tiimistä 11 tiimin jäsenen yhteystiedot. Digital consumer loan -

tiimi ei useista pyynnöistä huolimatta ilmoittanut tiimin jäsenten yhteystietoja, joten tämä 

tiimi jäi pois tutkimuksesta. 

Lomakehaastattelu on haastattelun strukturoiduin muoto. Jokainen kysymys on muotoiltava 

siten, että sillä saadaan vastaus tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta kes-

keiseen kysymykseen. Lisäkysymyksiä ei ole mahdollista tehdä, joten kysymysten sisältö on 

mietittävä tarkoin etukäteen. (Tuomi, Sarajärvi, 2018, 87) Haastattelulomakkeen muodosta-

misen aloitin ottamalla pohjaksi tutkimuksen alakysymykset: 

1. Mitä on luottamus itseohjautuvassa tiimissä?  

2. Minkälaiseksi itseohjautuvan tiimin jäsenet kokevat luottamuksen tiimissään? 

3. Mitä tekijät vahvistavat / heikentävät luottamusta itseohjautuvassa tiimissä? 

Tutkimuksen alakysymyksiin linkittämällä muodostin haastattelulomakkeelle (liite 1) avoi-

mia kysymyksiä ja esimerkkipyyntöjä. Ensimmäiseen kysymykseen liittyy haastattelulo-

makkeella kolme avointa kysymystä, toiseen kysymykseen liittyy seitsemän avointa kysy-

mystä esimerkkipyyntöineen ja kolmanteen kysymykseen liittyy kaksi avointa kysymystä. 

Lisäksi haastattelulomakkeella on kolme perustietokysymystä.  

Tämän jälkeen lähetin haastattelukysymykset ohjaajalle kommentoitavaksi. Saadun palau-

teen perusteella päädyin tekemään tietosuojailmoituksen (liite 2), muokkasin hieman kysy-

myksiä ja lisäsin kaksi perustietokysymystä. En kuitenkaan lisännyt kysymyksiin 
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esimerkkejä luottamukseen vaikuttavista eri tekijöistä, koska oletin sen olevan liian johdat-

televaa. Haluan tiimien jäsenten itse miettivän nämä tekijät ilman minkäänlaista ohjausta. 

Varmistaakseni, että tulen haastattelulomakkeen kysymyksillä varmasti saamaan vastaukset 

tutkimuksen alakysymyksiin, testasin haastattelulomakkeen OP-Asuntoluottopankin itseoh-

jautuvan tiimin neljällä vastaanottajalla. Lähetin heille viikolla 36 haastattelukirjeen (liite 3) 

ja tietosuojailmoituksen. Viikon 37 maanantaina lähetin lomakehaastattelun neljälle jäse-

nelle testattavaksi. Vastauksia sain neljältä vastaanottajalta. Sain myös kommentteja koskien 

haastattelukirjettä ja itse kysymyksiä. Saadut vastaukset linkitin alustavaan teoreettiseen vii-

tekehykseeni (teorialähtöinen sisällönanalyysi) ja analysoin tulokset. Tulokset käytiin vielä 

ohjaajan kanssa läpi ja päädyin siihen, että haastattelulomakkeen kysymyksillä tulen saa-

maan vastauksen tutkimuskysymykseeni. 

Ensimmäinen tutkittava tiimi oli PALA-DLA-tiimi. Tässä tiimissä tutkimukseen osallistuvia 

tiimin jäseniä on 7 henkilöä. Lähetin heille haastattelukirjeen ja tietosuojailmoituksen vii-

kolla 39 ja varsinaisen haastattelun viikon 40 maanantaina (4.10.). Lomakehaastatteluun 

vastaamiselle annoin kaksi viikkoa aikaa (15.10.viimeinen vastauspäivä). Vastauksia sain 

kaikkiaan 4 kpl. Vastausprosentti näin ollen oli 57 %. Saatujen vastausten jälkeen vielä var-

mistin, että haastattelulomakkeen kysymykset ovat oikein muotoiltuja tutkimuskysymyk-

seen nähden.  

Toinen tutkittava tiimi oli Credit Engine-tiimi. Tässä tiimissä tutkimukseen osallistuvia tii-

min jäseniä on 11 henkilöä. Lähetin heille haastattelukirjeen ja tietosuojailmoituksen vii-

kolla 43 ja varsinaisen haastattelun viikon 44 maanantaina (1.11.). Lomakehaastatteluun 

vastaamiselle annoin kaksi viikkoa aikaa (12.11.viimeinen vastauspäivä). Vastauksia sain 

kaikkiaan 7 kpl. Vastausprosentti näin ollen oli 64 %. 

Yhteensä lomakehaastattelu lähetettiin 18:lle kahden eri tiimin jäsenelle ja tähän vastasi 11 

tiimin jäsentä. Vastausprosentin ollessa kokonaisuudessaan 61 %.  

5.4 Aineiston analysointi 

Lomakehaastatteluilla saatu aineisto analysoitiin käyttäen teorialähtöistä sisältöanalyysia. 

Tällöin aineiston analyysin luokittelu perustuu aikaisempaan teoriasta johdettuun käsitejär-

jestelmään. Teorialähtöisen sisältöanalyysin ensimmäinen vaihe onkin analyysirungon muo-

dostaminen (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 127). Tämän tutkielman teoreettinen analyysirunko 

johdettiin luottamuksen teorioista. Analyysirunko muodostui kuvan 10 mukaiseksi. 



50 
 

 

Kuva 10. Teoreettinen analyysirunko. 

 



51 
 

Aineisto analysoitiin tiimeittäin ja kaikki analyysin toimenpiteet käytiin läpi kummankin 

tiimin vastausten kohdalla. Saadun aineiston käsitteleminen aloitettiin lukemalla aineisto 

läpi useaan kertaan. Näin varmistettiin kokonaiskuvan saaminen vastauksista. Tämän jäl-

keen aineistoa analysoitiin aineistolähtöisen sisältöanalyysin mukaisesti. Ensimmäinen 

vaihe aineistolähtöisessä sisältöanalyysissä on pelkistäminen eli redusointi, jossa kaikki 

tälle tutkimukselle epäolennainen karsitaan aineistosta pois (Tuomi, Sarajärvi, 2018, 123). 

Näin pyritään löytämään aineistosta pelkistetyt ilmaukset. Pelkistämisessä on huomioita-

vaa, että yhdestä vastauksesta voi löytää useampia pelkistettyjä ilmauksia (Tuomi, Sara-

järvi, 2018, 124). Redusoimalla löydetyt pelkistetyt ilmaukset liitettiin teorialähtöisen ana-

lyysirungon alaluokkiin.  

Analyysi PALA-DLA – tiimi 

Neljä vastausta, haastattelulomake lähetettiin seitsemälle vastaajalle. Vastausprosentti 57 

%.  

Vastaajista kolme on työskennellyt PALA-DLA tiimissä 1–2 vuotta ja yksi vastaaja 2–3 

vuotta. Kyseessä on siis jo vähintään vuoden yhdessä työskennellyt tiimi.  

 

Kuva 11. Työskentely tässä tiimissä. 

 

Vastaajista kahdella on aikaisempaa kokemusta itseohjautuvista tiimeistä yli 3 vuotta, yh-

dellä vastaajista 2–3 vuotta ja yhdellä vastaajista 1–2 vuotta. Kaikki vastaajat ovat siis 

työskennelleet itseohjautuvassa tiimissä ennen nykyistä PALA-DLA – tiimiä. Itseohjau-

tuva tiimi on siis kaikille vastaajille tuttu konteksti työskennellä. 
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Kuva 12. Kokemus työskentelystä itseohjautuvassa tiimissä. 

 

Vastaajista kolme on työskennellyt OP Ryhmässä alle viisi vuotta ja yksi vastaaja 6–10 

vuotta.  

 

Kuva 13. Työskentely OP Ryhmässä. 

 

Vastauksista nousi viisi viittausta tietoon perustuvaan luottamukseen. Viittauksissa tär-

keimpänä tekijänä oli luotettavan toiminnan ennustettavuus. Muut luottamuksen muodot 

eivät saaneet viittauksia. Tietoon perustuvaan luottamukseen viittaavat esimerkiksi seuraa-

vat vastaukset:  

”Jokaiseen tiimin jäseneen voi luottaa että hänelle allokoidut tehtävät tulevat teh-

dyiksi asetetuissa aikarajoissa tiimin yhteisiä tavoitteita tukien.” 

” Voin luottaa. Esimerkiksi lomakaudella voin luottaa että sijaiseni hoitaa joitain 

minulle kuuluvia tehtäviä.”  
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Yhdestä vastauksesta löytyi viite epäluottamuksen suuntaan.  

”Pääosin voin (luottaa). Toki joidenkin yksilöiden työmäärä on siinä määrin suuri, 

että pienet asiat saattavat unohtua/hautautua ja niiden edistyminen täytyy erikseen 

varmistaa.” 

Aikaisemmin esitellyn teorian mukaan luottamus perustuu luottajan arviointiin luotettavan 

hyväntahtoisuudesta, kyvykkyydestä ja rehellisyydestä. Hyväntahtoisuuteen löytyi vas-

tauksista viittauksia neljä kertaa. Tärkeimpänä tekijänä auttaminen. Näitä ovat esimerkiksi: 

”Tiimillä selkeästi yhteiset tavoitteet ja työkuormaa jaetaan mahdollisuuksien mu-

kaan ilman sen kummempia mutinoita.” 

”Jos jollain on töitä liikaa ja apua tarvitaan on kaveri valmis auttamaan.” 

Kyvykkyys sai viittauksia neljä kertaa. Näitä ovat esimerkiksi: 

” Tiimin itse asettamat tavoitteet yleensä saavutetaan ja tavoitteet vastaavat mui-

den osapuolten asettamia tavoitteita.” 

” Tiimissä on osaamista laajasti eri alueilta, joten luottamuksen rakentamisessa 

tämä auttaa.” 

Kyvykkyyteen liittyen löytyi myös kaksi viitettä siitä, että kaikki tiimin jäsenet eivät ole 

täysin tyytyväisiä tiimin osaamisen tilanteeseen. Alla olevat vastaukset viittaavat tähän, 

kun kysyttiin, onko tiimisi jäsenillä riittävästi osaamista suhteessa tiiminne töihin. 

” On ja ei. Osaaminen tiimissä on hieman liiaksi siiloutunut eli tiimin jäsenillä on 

vahvat erikoisosaamisalueet, joissa ollaan todella hyviä.” 

”Osaamista on juuri ja juuri riittävästi.” 

Rehellisyys ei puolestaan saanut yhtään suoraa viittausta. Tästä ei kuitenkaan voida pää-

tellä, että tiimissä olisi ongelmia rehellisyyden kanssa. Yleisen luottamuksen ollessa tii-

missä hyvä, tiimin jäsenet eivät voi kokea ongelmalliseksi muiden tiimin jäsenten rehelli-

syyttä.   
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Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tiimissä on avoin kommunikaatio. Haastattelun vas-

tauksissa ei ollut yhtään viittausta kommunikaatio-ongelmiin. Hyvästä kommunikaatiosta 

kertovat esimerkiksi seuraavat vastaukset: 

” Koko tiimillä on tapana tuoda ongelmalliset asiat esiin aikaisessa vaiheessa eli 

silloin, kun niille vielä voidaan tehdä jotakin.” 

”Helppo kommunikaatio ja huumori auttavat kummasti luottamuksen kanssa.” 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että palautetta tiimin sisällä kyllä annetaan, mutta ei riit-

tävästi. Tähän viittaavat esimerkiksi nämä vastaukset kysymykseen: ”Annatteko avointa 

palautetta toisillenne tiimissäsi?”:  

 ” Jonkin verran. Enemmänkin voisi palautetta antaa.” 

 ” Kyllä mutta melko harvoin. Yleensä retrossa. Hieman väkisin.” 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että heillä ei ole tarvetta seurata tai valvoa muiden tii-

min jäsenten töiden edistymistä, kun heiltä kysyttiin, haluaisivatko he pystyä paremmin 

seuraamaan / valvomaan tiimin jäsenten töitä. Kolme vastaajaa neljästä on valmis anta-

maan muille tiimin jäsenille täyden vastuun töiden loppuunsaattamisesta. Esimerkiksi näin 

oli vastattu kysymykseen; olisitko valmis antamaan tiimisi jäsenille täyden vastuun yhteis-

ten töiden loppuunsaattamisesta: 

”Näin on jo nyt. Kuka tahansa tiimissä on vastuussa yhteisten töiden tekemisest ja 

loppuunsaattamisesta.” 

”Kyllä. Porukka saa lopulta aina hommat hoidettua mutta varautuisin kuitenkin 

viivästyksiin.” 

 

Yksi vastaajista puolestaan oli vastannut seuraavasti: 

 ” En täysin, mitä tulee muutamaan tekniseen osaamisalueeseen.”  
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Kuvan 14 taulukkoon on koottu yhteenveto PALA-DLA - tiimin vastaajien näkemyksistä 

luottamusta lisäävistä tekijöistä itseohjautuvassa tiimissä.  

 

Kuva 14. PALA-DLA – tiimin vastaajien näkemys luottamusta edistävistä tekijöistä. 

 

Kuvan 15 taulukkoon on koottu yhteenveto PALA-DLA - tiimin vastaajien näkemyksistä 

luottamusta heikentävistä tekijöistä itseohjautuvassa tiimissä.  

 

Kuva 15. PALA-DLA - tiimin vastaajien näkemys luottamusta heikentävistä tekijöistä. 

 

Analyysi Gredit engine – tiimi 

Seitsemän vastausta, haastattelulomake lähetettiin 11 vastaajalle. Vastausprosentti 64 %.  

Vastaajista viisi on työskennellyt Gredit Engine tiimissä alle vuoden ja kaksi vastaajaa 1–2 

vuotta. Kyseessä on siis melko vähän aikaa yhdessä työskennellyt tiimi.  
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Kuva 16. Työskentely tässä tiimissä. 

 

Vastaajista kolme on työskennellyt aikaisemmin itseohjautuvassa tiimissä 1–2 vuotta, kol-

mella vastaajalla on kokemusta itseohjautuvasta tiimityöskentelystä yli 3 vuotta ja yhdellä 

vastaajalla ei ole aikaisempaa kokemusta työskentelystä itseohjautuvassa tiimissä. Vastaa-

jien kokemus työskentelystä itseohjautuvassa tiimissä vaihtelee siis huomattavasti. 

 

Kuva 17. Kokemus työskentelystä itseohjautuvassa tiimissä. 

 

Kuusi vastaajaa on työskennellyt OP Ryhmässä alle viisi vuotta ja yksi vastaaja yli 11 

vuotta. Vastaajien työkokemus OP Ryhmässä painottuu alle viiden vuoden kokemukseen.   
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Kuva 18. Työskentely OP Ryhmässä. 

 

Vastauksista nousi 11 viittausta tietoon perustuvaan luottamukseen. Tärkeimpänä tekijänä 

luotettavan toiminnan ennustettavuus. Tietoon perustuvaan luottamukseen viittaavat esi-

merkiksi seuraavat vastaukset:  

” Luottamus syntyy teoista. Jos näen, että kollega tekee sen mitä on sovittu ja laatu 

on hyää voin luottaa häneen jatkossakin” 

”jos jollekin antaa jonkun homman tehtäväksi niin se myös tekee sen, tai kertoo jos 

törmää ongelmiin” 

Kolme viitettä löytyi suhteisiin perustuvaan luottamukseen. 

”Luottamus näkyy niin, että ilmapiiri on suht rento, kukaan ei komentele toisia, ih-

miset yleisesti ottaen tuntuvat pitävän toisistaan.” 

”Esimerkiksi lounaalle lähtiessä useammat pitävät huolta, että kenenkään että 

kaikki mukaan haluavat saadaan mukaan samaan porukkaan. Eli jos joku on esi-

merkiksi poissa työpisteeltään, kun muut ovat lähdössä lounaalle nähdään erikseen 

vaivaa sen selvittämiseksi, haluaisiko puuttuva tiimiläinen myös mukaan.” 

Kolmesta vastauksesta löytyi viitteitä epäluottamuksen suuntaan.  

”Aina ei tulla hyvin toimeen. Taustalla on usein yksilön oirehdinta, joka ei välttä-

mättä millään tavalla liity tiimiin. Kun yksi oireilee niin ihminen vetäytyy, eikä ole-

kaan enää avoin ja osaamistaan jakava.” 

”Tiimissä on eri taustan omaavia ja hieman erilaisia persoonallisuuksia, joka 

haastaa jossain määrin yhteistekemistä. Ajan kanssa uskon tämän paranevan, kun 
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opimme tuntemaan toistemme toimintatavat ja luonteet, kunhan muistamme huomi-

oida toiset.” 

Aikaisemmin esitellyn teorian mukaan luottamus perustuu luottajan arviointiin luotettavan 

hyväntahtoisuudesta, kyvykkyydestä ja rehellisyydestä. Hyväntahtoisuuteen löytyi vas-

tauksista viittauksia neljä kertaa. Näitä ovat esimerkiksi: 

”Aika reiluja, yleensä toista autetaan, mutta apua ei kyllä hirveän helposti tarjota 

aktiivisesti vaan sitä pitää osata pyytää. Tähän saattaa vaikuttaa se, että etätöissä 

toista ei näe ja näin esim. toisten kuulumisten kuuleminen ei luonnistu jouhevasti 

toimistolla. Etätyö vaatii paljon aktiivisuutta siltä, joka on esim. uusi.” 

”Tiiminjäsenet ovat nähdäkseni reiluja ja tasapuolisia toiminnassaan.” 

Kyvykkyys sai viittauksia 10 kertaa. Näitä ovat esimerkiksi: 

”Tiimilläni on riittävä osaaminen tiimimme töihin suhteutettuna. Kun saa tehdä 

töitä ihmisten kanssa, joita pitää taitavia on heihin myös helppo luottaa.” 

” Tiimimme vastuut ja osaamistarpeet ovat itseasiassa hyvin kattavat. Toisaalta 

osa meistä tekee mallinnusta ja data-analyysia kun taas osa on keskittynyt tekni-

seen kehittämiseen ja koodaamiseen. Oma vaikutelmani on, että yleisellä tasolla 

tiimimme pystyy vastaamaan näihin monipuolisiin vaateisiin ja saa asioita ai-

kaan.” 

Kyvykkyyteen liittyen löytyi myös kaksi viitettä siitä, että kaikki tiimin jäsenet eivät ole 

täysin tyytyväisiä tiimin osaamisen tilanteeseen. Alla olevat vastaukset viittaavat tähän, 

kun kysyttiin: ”Onko tiimisi jäsenillä riittävästi osaamista suhteessa tiiminne töihin?” 

”Suurimmalla osalla on, mutta kuten edellisessä kohdassa kerroin, pari tiimin jä-

sentä on vielä vähän liian kokemattomia. Tilanne varmasti paranee kun he vain 

ovat OP:lla töissä kauemmin ja oppivat lisää.” 

”Voin luottaa suurimpaan osaan tiimin jäsenistä. Kaksi sellaista jäsentä on tii-

missä, joiden kanssa on välillä ihan pientä luottamuspulaa, mutta sekään ei johdu 

siitä, että he olisivat jotenkin persoonina patologisia, vaan enemmän siitä että he 

ovat vielä työssään niin kokemattomia etten uskalla täysin sydämin päästää heitä 

tekemään hommia itsenäisesti.” 
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Rehellisyyteen liittyi neljä viittausta. Näitä olivat esimerkiksi seuraavat: 

“kukaan ei valehtele” 

”Esimerkiksi jos joku mokaa jotain, niin syytä ei yritetä vieritellä toisten niskoille. 

Tämä tietysti parantaa luottamusta.” 

Tiimin avoimeen kommunikaatioon viittasi kuusi vastausta. Näitä ovat esimerkiksi seuraa-

vat: 

”Ikinä ei ole mistään asiasta riidelty epärakentavasti. Kaikesta on pystytty puhu-

maan.” 

”Luottamus näkyy niin, että mahdollisista virheistä omassa tai muiden tekemisessä 

uskalletaan puhua suoraan ja toisten näkökulmia uskalletaan haastaa.” 

Kommunikaatio ongelmiin puolestaan viittasi kaksi vastausta: 

”minusta ainakin tuntuu siltä, että täysin avoimesti ei kerrota siitä missä mennään 

tehtävien osalta, mitä tehdään, eikä kysytä apua silloin kun sitä tarvitaan - tai aina-

kin tässä voisi vielä entisestään kehittyä. Parityöskentelyä voisi olla varsinkin da-

tan ja mallinnuksen osalta enemmän.” 

”välillä voi tulla kommentteja, jotka voivat luoda pahaa mieltä, jos jää epävar-

maksi mitä kollega tarkoitti ja oliko kommentin takana esim. jotain henkilökoh-

taista.” 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että palautetta tiimin sisällä kyllä annetaan, mutta ei riit-

tävästi. Tähän viittaavat esimerkiksi nämä vastaukset kysymykseen: ”Annatteko avointa 

palautetta toisillenne tiimissäsi?” 

”Ei paljoa, enemmänkin voisi olla, ja palautetta pitää yleensä erikseen pyytää.” 

”Avointa palautetta annetaan silloin tällöin, mutta ei kovin syvällistä. Negatiivista 

palautetta en ole huomannut usein.” 

Vastauksissa oli viisi viitettä siitä, että ei ole tarvetta seurata tai valvoa muiden tiimin jä-

senten töiden edistymistä, kun heiltä kysyttiin, haluaisivatko he pystyä paremmin seuraa-

maan / valvomaan tiimin jäsenten töitä. 
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”Saan päivittäin päivityksen siitä, mitä kukin on tehnyt ja mitä suunnittelevat kulu-

vana päivänä tekevänsä. Tämä riittää minulle hyvin.” 

”Haluaisin kyllä tietää paremmin, mitä kukakin tekee, mutta esteenä sille ei ole asi-

oiden salailu, vaan lähinnä kiire - ei ehdi perehtyä toisten hommiin kun omia on 

sen verran paljon.” 

Yksi viite löytyi siihen, että on tarvetta parempaan tiimin jäsenten töiden seuraamiseen tai 

valvomiseen. 

”Kyllä, sillä en aina luota siihen että asiat etenevät. Läpinäkyvyys lisäisi avoi-

muutta ja täten luottamusta. Nyt kun työtehtävät saattavat olla piilossa niin tukea-

kin on vaikea antaa.” 

Kaikki vastaajat olivat jossain määrin valmiita antamaan muille tiimin jäsenille vastuun 

töiden loppuunsaattamisesta. Esimerkiksi näin oli vastattu kysymykseen; olisitko valmis 

antamaan tiimisi jäsenille täyden vastuun yhteisten töiden loppuunsaattamisesta: 

”Pääasiassa kyllä. Tiimi on sopinut yhteisistä toimintatavoista ja siitä mikä on val-

miin työn määritelmä. Nämä kaipaavat tosin pientä päivitystä.” 

”Kyllä ehdottomasti! Tähän myös pyrin ja odotankin. Tosin tähän ei aina päästä, 

jolloin tiimi luonnollisestikin tarvitsee tukea.” 

Kuvan 19 taulukkoon on koottu yhteenveto Gredit engine - tiimin vastaajien näkemyksistä 

luottamusta lisäävistä tekijöistä itseohjautuvassa tiimissä.  

 

Kuva 19. Gredit engine - tiimin vastaajien näkemys luottamusta lisäävistä tekijöistä. 
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Kuvan 20 taulukkoon on koottu yhteenveto Gredit engine - tiimin vastaajien näkemyksistä 

luottamusta heikentävistä tekijöistä itseohjautuvassa tiimissä.  

 

Kuva 20. Gredit engine - tiimin vastaajien näkemys luottamusta heikentävistä tekijöistä. 
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6 Tulokset 
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset ensin kummankin tiimin osalta niin, että 

jokaiseen tutkimuksen alakysymykseen etsitään vastaus. Tutkimuksen alakysymykset toi-

mivat numeroimattomina väliotsikoina. Luvun lopussa esitetään yhteenvetotaulukko tutki-

muksen tuloksesta, sekä vastataan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen.  

Tulokset PALA – DLA – tiimi 

Mitä on luottamus itseohjautuvassa tiimissä? 

Tutkimuksen aineiston mukaan tiimiläisten luottamus on suurimmalta osin tietoon perustu-

vaa luottamusta / kognitiivista luottamusta.  Tietoon perustuva / kognitiivinen luottamus 

vaatii aikaa muodostuakseen, sillä tällä luottamuksen tasolla luottajan on pitänyt ensin to-

deta luotettavan toimivan ennustettavasti. PALA-DLA tiimi on työskennellyt yhdessä vä-

hintään yli vuoden. Tämä aika, jonka tiimi on työskennellyt yhdessä, on mahdollistanut tie-

toon perustuvan / kognitiivisen luottamuksen muodostumisen tiimin jäsenten välille. Tii-

min jäsenelle on jo muodostunut tietoa siitä, miten muut tiimin jäsenet toimivat. Tämän 

tiedon perusteella jokainen tiimin jäsen tekee sitten päätöksen siitä luottaako muihin tiimin 

jäseniin. 

Minkälaiseksi itseohjautuvan tiimin jäsenet kokevat luottamuksen tiimissään? 

Tiimissä on hyvä luottamuksen ilmapiiri. Kaikkien vastaajien vastauksista löytyi viitteitä 

tähän. Epäluottamukseen viittasi kuitenkin yksi vastaus, kun kysyttiin voitko luottaa tiimisi 

jäseniin:  

” Pääosin voin. Toki joidenkin yksilöiden työmäärä on siinä määrin suuri, 

että pienet asiat saattavat unohtua/hautautua ja niiden edistyminen täytyy 

erikseen varmistaa.” 

Tiimissä arvostetaan toisten tiimin jäsenten osaamista ja heitä pidetään hyväntahoisina. 

Kyvykkyyden osalta oli kuitenkin viitteitä osaamisen siiloutumisesta. Tämä näkyi suoraan 

vastauksessa: 

 ” Osaaminen tiimissä on hieman liiaksi siiloutunut”   
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Ja kysyttäessä antaisitko täyden vastuun muille tiimin jäsenille töiden loppuun saattami-

sesta:  

” En täysin, mitä tulee muutamaan tekniseen osaamisalueeseen.” 

 Rehellisyys ei saanut yhtään viittausta tiimin tutkimusaineistossa. Luottamuksen ilmapii-

rin ollessa tiimissä hyvä, en kuitenkaan oleta rehellisyyden / epärehellisyyden aiheuttavan 

ongelmia tässä tiimissä luottamuksen suhteen. Oletukseni tämän suhteen on, että rehelli-

syys on niin itsestään selvä luottamuksen osatekijä, että ei ole ollut tarvetta mainita sitä 

erikseen. 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tiimissä on avoin kommunikaatio. Tällainen luotta-

musta ilmentävä käyttäytyminen viittaa hyvään luottamukseen tiimissä. Tämän työn teoria-

osuudessa on käyty läpi kommunikaatiota luottamusta ilmentävänä käyttäytymisenä. Teo-

rian mukaan hyvä luottamus edesauttaa avointa kommunikaatiota ja alhainen luottamus tie-

don panttaamista. Tässä tutkielmassa käsitellään palauteen antamista avoimen kommuni-

kaation ilmentymänä. Tutkimusaineistossa onkin tämän osalta hieman ristiriitaistaisuuksia. 

Vaikka kaikki tiimin vastaajat ovatkin sitä mieltä, että tiimissä on avoin kommunikaatio, 

silti palautteen antamisessa tiimin sisällä havaittiin olevan parantamisen varaa. Koska tässä 

työssä palautteen antamista käsiteellään avoimen kommunikaation ilmentymänä, niin voi-

daan todeta riittämättömän palautteen tason merkitsevän heikompaa luottamusta tiimissä.  

Tässä tutkielmassa käsiteltävä toinen luottamusta ilmentävä käyttäytyminen on tarve kont-

rolloida muiden tiimin jäsenten töitä. Tutkimusaineiston mukaan tiimin jäsenillä ei ole 

kontrolloinnin tarvetta toisten töihin. Teoriaosuudessa on mainittu tutkijoiden Costa (2003) 

ja Langfred (2004) todenneen luottamuksen puutteen aiheuttavan tarvetta lisätä tiimin jä-

senten töihin liittyvää seurantaa. Koska vastaajien mukaan tällaista tarvetta ei tässä tiimissä 

ilmennyt, voidaan pitää tätä viitteenä hyvästä luottamuksesta tiimin sisällä.   

Millä tekijöillä luottamusta voidaan vahvistaa itseohjautuvassa tiimissä? 

Kuvaan 21 on koottu yhteenveto luottamusta parantavista tekijöistä PALA-DLA – tiimin 

vastauksiin perustuen. Näistä vastauksista mielenkiintoisimpina pidän työhyvinvoinnin ja 

työn määrän vaikutuksia luottamukseen. Työhyvinvointi on kaikilta osin tiimin jäsenille 

tärkeää. Itseohjautuvan tiimin luottamuksen ilmapiiriin voidaan kuitenkin vaikuttaa myös 
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työhyvinvoinnin kautta. Huolehtimalla työhyvinvoinnista voidaan vähentää poissaoloja ja 

tiimin jäsenten vaihtuvuutta. Tiimin vakaus puolestaan parantaa tiimin luottamuksen ilma-

piiriä, koska tiimin jäsenet voivat tietää tiimin kokoonpanon säilyvän muuttumattomana.  

Huolehtimalla myös siitä, että työkuorma säilyy kestävällä tasolla, on vaikutusta tiimin 

luottamuksen ilmapiiriin. Kestävällä tasolla oleva työkuorma vaikuttaa tiimin luottamuk-

sen ilmapiiriin työhyvinvoinnin kautta, sekä suoraan. Tiimin jäsenen liiallinen työkuorma 

aiheuttaa lopulta sen, että hän ei selviydy kaikista töistään. Tämä puolestaan näyttäytyy 

muille tiimin jäsenille tekemättöminä töinä, joka suoraan vaikuttaa negatiivisesti luotta-

mukseen. Tiimin jäsenet eivät voi tässä tilanteessa luottaa, että kaikki työt tulevat tehtyä.  

 

Kuva 21. Luottamusta parantavat tekijät PALA-DLA – tiimin vastuksiin perustuen. 

 

Tulokset Gredit Engine – tiimi 

Mitä on luottamus itseohjautuvassa tiimissä? 

Tutkimuksen aineiston mukaan Gredit engine tiimin jäsenten luottamus on suurimmalta 

osin tietoon perustuvaa luottamusta / kognitiivista luottamusta.  Tutkimusaineistosta havai-

taan kuitenkin viitteitä myös suhteisiin perustuvasta luottamuksesta. Nämä viitteet suhtei-

siin perustuvaan luottamukseen osoittavat korkeampaan luottamukseen tiimissä. Tämä on 

hieman ristiriitainen havainto, koska vastaajat ovat työskennelleet suhteellisen lyhyen ai-

kaan yhdessä tässä tiimissä ja luottamuksen oletetaan kasvavan ajan kuluessa. Tässä 
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havainnossa saattaa olla kyse siitä, että tiimin uudet (alle vuoden tiimissä työskennelleet) 

jäsenet luovat vasta uusia sosiaalisia suhteita tiimin sisällä ja näin ollen sosiaalisten suhtei-

den merkitys korostuu myös luottamuksen osalta.  

Minkälaiseksi itseohjautuvan tiimin jäsenet kokevat luottamuksen tiimissään? 

Tiimissä on hyvä tai vahva luottamuksen ilmapiiri. Kaikkien vastaajien vastauksista oli ha-

vaittavissa viitteitä tähän. Tutkimusaineistossa havaitaan kuitenkin viittauksia epäluotta-

muksenkin suuntaan. Epäluottamusta aiheuttaa tiimistä johtumaton yksilön oirehdinta sul-

keutuneisuudella. Tällaisissa tilanteissa olisi tärkeää kyetä selvittämään mistä yksilön oi-

rehdinta johtuu ja pyrkiä vaikuttamaan asiaan niin, että asia saataisiin korjattua. Aineis-

tossa mainittiin myös erilaisten persoonallisuuksien vaikuttavan luottamukseen negatiivi-

sesti. Samassa vastauksessa todettiin myös, että nämä erilaiset persoonallisuudet todennä-

köisesti tulevat tasaantumaan ajan kuluessa. Tämä havainto sopii hyvin vasta vähän aikaa 

yhdessä työskennelleen tiimin tilanteeseen.   

Tiimissä arvostetaan toisten tiimin jäsenten osaamista, rehellisyyttä ja heitä pidetään hy-

väntahtoisina. Kyvykkyyden osalta oli viitteitä luottamuspulasta muutaman uuden vielä 

kokemattoman tiimin jäsenen osalta. Tämä on samanlainen havainto kuin PALA-DLA tii-

min kohdalla. Tiimin vaihtuvuuden ollessa suuri tiimin luottamuksen ilmapiiri heikkenee. 

Uusi tiimin jäsen ei heti alussa kykene hoitamaan töitään täysin itsenäisesti, koska osaa-

mista ei vielä ole riittävästi. Tämä vaikuttaa siihen, että muut tiimin jäsenet eivät voi luot-

taa kaikkien töiden valmistuvan ilman kontrollia.   

Tiimissä on pääsääntöisesti avoin kommunikaatio. Löytyi kylläkin useampi viite myös toi-

mimattomasta kommunikaatiosta. Toimimaton kommunikaatio voi olla seurausta tiimin ly-

hyestä yhteisestä työhistoriasta. Uudet tiimin jäsenet eivät välttämättä vielä kykene kom-

munikoimaan täysin avoimesti. Kommunikaatio ongelmia voi aiheuttaa myös Covid – pan-

demian vuoksi etätyö kontekstiin siirtyminen. Ilman kasvokkain tapahtuvaa kommunikaa-

tiota voidaan helposti päätyä liian vähäisen kommunikaatioon tai väärinymmärryksiin. Tä-

mänkin tiimin kohdalla on hieman ristiriitainen havainto liittyen avoimeen kommunikaati-

oon ja palautteen antamiseen. Vaikka tiimissä onkin avoin kommunikaatio, silti palautteen 

antamisessa tiimin sisällä havaittiin olevan parantamisen varaa. Tämä antaa signaalia hei-

komman luottamuksen suuntaan tiimissä.  
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Tämänkin tiimin kohdalla tarkasteltiin kontrollin tarvetta luottamusta ilmentävänä käyttäy-

tymisenä. Kahdella vastaajalla on tarve parempaan kontrollointiin tiimin sisällä. Toinen 

vastaaja ei luota töiden etenevän ja toisen vastaajan parempaan kontrollin tarpeeseen vai-

kuttaa kiire. Hänellä ei siis ole aikaa seurata muiden työtä niin hyvin kuin haluaisi. Muilla 

vastaajilla ei ole kontrolloinnin tarvetta toisten töihin. Tämä viittaa hyvään luottamukseen 

tiimissä, koska tiimin jäsenet voivat luottaa muiden tiimin jäsenten hoitavan työnsä ilman 

kontrollointia.  

Millä tekijöillä luottamusta voidaan vahvistaa itseohjautuvassa tiimissä? 

Kuvan 22 taulukkoon on koottu yhteenveto luottamusta parantavista tekijöistä Gredit en-

gine – tiimin vastauksiin perustuen. Näistä tekijöistä pidän mielenkiintoisimpina kiireeseen 

ja työtaakkaan sekä epäviralliseen tutustumiseen liittyviä havaintoja. Kiireen ja liiallisen 

työtaakan heikentävä vaikutus luottamukseen on aivan sama havainto, kuin myös toisessa 

tutkitussa tiimissä nousi esiin. Kun tiimin jäsenen työtaakka on liiallinen, hänen on mahdo-

tonta selviytyä kaikista töistään. Tämä puolestaan näyttäytyy muille tiimin jäsenille teke-

mättöminä töinä, joka puolestaan vaikuttaa suoraan negatiivisesti luottamukseen. Tiimin 

jäsen ei enää voi luottaa, että kaikki työt tulevat tehtyä liiallisen kiireen ja työtaakan tilan-

teessa.  

Vallitsevassa etätyökontekstissakin on mahdollisuuksia järjestää tilaisuuksia epäviralliseen 

tutustumiseen. Oletettavaa kuitenkin on, että tällaiset ei kasvokkain tapahtuvat epäviralliset 

tutustumistilaisuudet eivät ole niin tehokkaita kuin kasvokkain tapahtuvat. Tällaiset tilai-

suudet kuitenkin ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta tiimin jäsenet voivat tutustua toisiinsa 

myös työroolien ulkopuolella. Tämä edesauttaa ymmärtämään erilaisia persoonallisuuksia 

sekä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä kaikki puolestaan lisää luottamuksen ilmapii-

riä tiimissä.  
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Kuva 22. Luottamusta parantavat tekijät Gredit engine – tiimin vastuksiin perustuen. 

 

Yhteenveto 

Kuvassa 23 esitetään taulukkomuodossa yhteenveto tutkimuksen tuloksesta. Taulukossa 

esitetään tiimeittäin vastaajien määrä, vastausprosentti, yhdessä työskentelyaika sekä vas-

taukset alatutkimuskysymyksittäin. Tämän yhteenvetotaulukon tarkoituksena on selkeyttää 

tutkimuksen tuloksia ja helpottaa tutkittujen tiimien vertaamista keskenään.   
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Kuva 23. Yhteenveto tutkimuksen tuloksesta. 

PALA - DLA - tiimi Gredit engine - tiimi

Vastaajia 4 7

Vastausprosentti 57 % 64 %

Työskentely tässä tiimissä

Vastaajista kolme on työskennellyt 

PALA-DLA tiimissä 1–2 vuotta ja 

yksi vastaaja 2–3 vuotta. 

Vastaajista viisi on työskennellyt 

Gredit Engine tiimissä alle vuoden 

ja kaksi vastaajaa 1–2 vuotta.

Mitä on luottamus 

itseohjautuvassa tiimissä?

Luottamus on tietoon perustuvaa 

luottamusta / kognitiivista 

luottamusta. 

Luottamus on osin tietoon perustuvaa 

luottamusta / kognitiivista 

luottamusta.  Löytyy kuitenkin 

viitteitä myös suhteisiin perustuvasta 

luottamuksesta.

Minkälaiseksi itseohjautuvan 

tiimin jäsenet kokevat 

luottamuksen tiimissään?

Tiimissä on hyvä luottamuksen 

ilmapiiri.

Tiimissä on hyvä tai vahva 

luottamuksen ilmapiiri.

Millä tekijöillä luottamusta 

voidaan vahvistaa 

itseohjautuvassa tiimissä?

Määrittelemällä selvästi tiimin 

käytänteet, tehtävät, tavoitteet ja 

vastuut.

Tuomalla esiin onnistumisten lisäksi 

epäonnistumiset ja ongelmat.

Varmistamalla riittävä osaaminen, 

tiedon siiloutumisen estäminen.

Tarjoamalla proaktiivisesti apua 

toisille tiimin jäsenille

Antamalla säännöllistä palautetta. 

Positiivisen palautteen antaminen 

julkisesti ja rakentavan palautteen 

antaminen kahden kesken.

Huolehtimalla ilmapiristä, jossa 

avoin kommunikaatio on kaikille 

tiimin jäsenille mahdollista

Huolehtimalla, että kaikilla tiimin 

jäsenillä on avoin pääsy seuraamaan 

tilannetta töiden edistymistä.

Huolehtimalla, että tiimin yhteiset 

pelisäännöt on tarkoin määritelty ja 

oikein ymmärretty.

Luomalla positiivinen ilmapiiri, 

jossa uskalletaan keskustella myös 

ongelmista, epäonnistumista ja 

pyytää tarvittaessa apua.

Huolehtimalla, että kaikilla tiimin 

jäsenillä on näkyvyys töiden 

etenemiseen.

Huolehtimalla tiimiläisten 

työhyvinvoinnista, niin että 

vaihtuvuus ja poissaolot pysyvät 

mahdollisimman alhaisella tasolla.

Varmistamalla, että uudet työntekijät 

integroituvat tiimiin etätyöaikana.

Varmistamalla, että kiire ja 

työkuorma pysyy kaikilla tiimin 

jäsenillä kestävällä tasolla. 

Panostamalla varsinkin etätyö 

kontekstissa kommunikaatioon niin, 

että ei synny väärinymmärryksiä.

Huolehtimalla siitä, että kiire ja 

liiallinen työtaakka ei aiheuta 

ongelmia tiimissä.

Huomioimalla erilaiset 

persoonallisuudet ja luotava 

mahdollisuuksia epäviralliseen 

tutustumiseen. 
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Tutkimuksen pääkysymys on: ”Minkälaista on luottamus itseohjautuvassa tiimissä ja miten 

siihen voi vaikuttaa Tutkimuksen tuloksen perusteella tähän kysymykseen voidaan vastata 

luottamuksen olevan tutkittujen itseohjautuvien tiimien osalta pääosin tietoon perustuvaa 

luottamusta.  Tutkimustuloksen mukaan kummankin tiimin luottamuksen ilmapiirin oli 

hyvä. Tutkimusaineistossa oli kummankin tiimin osalta viitteitä myös epäluottamukseen. 

Näitä olivat palautteen määrä, kiire ja liiallinen työtaakka sekä etätyökontekstin aiheuttamat 

haasteet. Lisäksi kuvassa 23 on nähtävissä ne tekijät, joilla luottamuksen ilmapiiriin voidaan 

vaikuttaa positiivisesti. Nämä luottamuksen ilmapiiriin itseohjautuvassa tiimissä positiivi-

sesti vaikuttavat tekijät voidaan yleistää koskemaan myös muita case organisaation itseoh-

jautuvia tiimejä. 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Kaikessa tutkimuksessa on arvioitava tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018) mukaan laadullisen tutkimuksen alalla on erilaisia käsityksiä siitä, miten laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta käsitellään. Tyypillisin tapa käsitellä tutkimuksen luotettavuutta 

on arvioida sen validiteettia ja reliabiliteettia. Tätä tapaa on kuitenkin kritisoitu laadullisen 

tutkimuksen yhteydessä siitä, että validiteetin ja reliabiliteetin arviointi perustuu määrällisen 

tutkimuksen arviointiin. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan valitulla aineistonkeruumenetel-

mällä. Lomakehaastattelu valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi sen vuoksi, että oli ole-

massa riski siitä, että tutulle haastattelijalle ei kerrota arkaluonteisesta tutkimusaiheesta riit-

tävän avoimesti. Lomakehaastattelun avulla vastaajat pystyivät vastaamaan täysin anonyy-

misti. Lisäksi käytettäessä lomakehaastattelua vastaajat voivat valita häiriöttömän, itselleen 

parhaiten sopivan hetken haastatteluun vastaamiseen sekä he voivat käyttää aikaa vastauksen 

miettimiseen ennen vastaamista. 

 Lomakehaastattelun haasteena on, että tarkentavia lisäkysymyksiä ei voi tehdä. Tämän 

vuoksi lomakehaastattelun kysymykset testattiin eri itseohjautuvalla tiimillä ennen varsi-

naista tutkimusta. Näin pyrittiin varmistamaan haastattelukysymysten olevan relevantteja 

sekä varmistamaan, että haastattelukysymyksillä varmasti saadaan vastaus tutkimuskysy-

mykseen.  

Tutkimus toteutettiin kahdessa eri tiimissä, mikä parantaa luotettavuutta verrattuna yhdessä 

tiimissä tehtyyn tutkimukseen. Lomakehaastattelu lähetettiin 18 itseohjautuvan tiimin 
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jäsenelle ja vastauksia saatiin 11 kappaletta, vastausprosentin ollessa näin 61 %. Käytettä-

essä lomakehaastattelua saavutettu vastausprosentti on suhteellisen hyvä. Hyvä vastauspro-

sentti puolestaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta.  

Aineiston analysointi tapahtui käyttäen teorialähtöistä sisältöanalyysia. Analyysin vaiheet 

on kuvattu luvussa 5.4. Tutkimusaiheisto oli suhteellisen pieni, joten sen läpikäyminen use-

aan kertaan oli mahdollista tämän työn puitteissa. Analyysivaihe on toteutettu huolella ja 

kummallekin tutkittavalle tiimille erikseen. Analyysiosiossa esitetään myös suoria lainauk-

sia aineistosta, jotta voidaan nähdä, minkälaisista vastauksista on saatu viitteitä eri käsittei-

siin.   
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7 Johtopäätökset 
Itseohjautuvat tiimit työskentelymuotona ovat kasvattaneet suosiotaan huomattavasti vii-

meisten vuosien aikana. Jo vuonna 1995 Mayer et al. havaitsivat, että luottamus korvaa kont-

rollimekanismit itseohjautuvassa tiimissä. Tutkijat Inkinen et al. (2017) ovat määritelleet 

luottamuksen olevan organisaatiolle tärkeä, erikseen käsiteltävissä oleva aineeton pääoma. 

Tämä havainto voidaan viedä myös tiimitasolle ja näin ollen pitää luottamusta itseohjautu-

van tiimin aineettomana pääomana, jonka avulla tiimi pyrkii menestymään. Tähän perustuen 

hyvä luottamuksen ilmapiiri itseohjautuvassa tiimissä onkin ensiarvoisen tärkeää.  

Tässä tutkielmassa tutkittiin kahden OP Ryhmän itseohjautuvan tiimin luottamuksen ilma-

piiriä. Ensimmäinen tutkittava tiimi oli PALA-DLA tiimi. Tämän tiimin tutkimustulokset 

viittaavat siihen, että tiimissä on tietoon perustuvaa luottamusta eli luottavaista luottamusta. 

Tämä on ennakko-odotuksen mukainen tutkimuksen tulos. Lewicki ja Bunker (1996) jakoi-

vat luottamuksen kolmeen eri tasoon: laskelmointiin perustuvaan, tietoon perustuvaan ja sa-

maistumiseen perustuvaan luottamukseen. Luottamuksen kehittymiseen näiden tasojen vä-

lillä vaikuttaa aika. Tiimin jäsenten yhteistyön jatkuessa ja ajan kuluessa siirrytään aina luot-

tamuksen seuraavalle tasolle. Tietoon perustuvan luottamuksen tasolla luottaja on havainnut 

luotettavan toimivan ennakko-odotusten mukaisesti ja näin ollen luottaja voi olettaa, että 

luotettavan toiminta on ennustettavaa. 

PALA-DLA tiimi on työskennellyt yhdessä vähintään yhden vuoden ajan ja näin ollen tiimin 

jäsenet ovat jo ehtineet kerätä tietoa toisistaan, niin että ovat kykeneviä muodostamaan en-

nakko-odotuksia toistensa toiminnasta. Tiimin jäsenet ovat ehtineet arvioida Mayer et al. 

(1995) luottamuksen muodostumisen teoreettisen mallin mukaisesti toisten tiimin jäsenten 

luotettavuutta eli rehellisyyttä, hyväntahtoisuutta ja kyvykkyyttä. Näin tiimin jäsenet ovat 

kykeneviä ”ennustamaan” miten muut jäsenet tiimissä toimivat ja ”tietävät” voivansa luottaa 

toisiinsa. 

Arvioidessa muita tiimin jäseniä hyväntahtoisuus ja kyvykkyys saivat kumpikin viittauksia, 

mutta rehellisyyteen ei tutkimusaineistossa havaittu olevan yhtään viittausta.  Tästä en kui-

tenkaan vedä johtopäätöstä siitä, että rehellisyyden suhteen tiimissä olisi haasteita. Tiimin 

luottamus on luottavaisen luottamuksen tasolla ja mielestäni näin ei voi olla, jos rehellisyy-

den suhteen olisi tiimin jäsenten välillä haasteita. Oletettavaa onkin, että rehellisyyttä pide-

tään luottamuksen suhteen niin itsestäänselvyytenä, että sitä ei edes mainita.  
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Vaikka PALA-DLA tiimissä luottamus onkin suhteellisen hyvällä tasolla, tutkimusaineis-

tosta havaittiin viitteitä myös haasteista, jotka saattavat alentaa luottamuksen määrää tii-

missä. Näitä olivat uusiin työntekijöihin liittyen osaamisen puutteellisuus, tiedon siiloutu-

minen sekä kiire ja liiallinen työmäärä. Näihin asioihin esihenkilöiden tulee jatkossa kiinnit-

tää huomiota. Uusien työntekijöiden nopea perehdyttäminen ja kouluttaminen vaikuttaa uu-

den työntekijän luotettavuuden arvioinnissa kyvykkyyden osalta positiivisesti ja luo mah-

dollisuuden luottamuksen nopeampaan kehittymiseen. Tiedon siiloutumisen osalta ongelma 

liittyy luotettavuuden arvioinnissa myös kyvykkyyteen. Esimerkiksi tiedetään, että henkilö 

A osaa ainoana tietyn asian. Luottajan onkin vaikea luottaa henkilöihin B ja C tässä asiassa, 

koska heidän kyvykkyytensä ei riitä. Luottamuksen näkökulmasta tiedon ja osaamisen jaka-

minen on tiimin sisällä ensiarvoisen tärkeää. Kiire ja liiallinen työmäärä saavat aikaan sen, 

että asioita unohtuu ja asioita jää tekemättä. Tämä puolestaan näyttäytyy muille tiimin jäse-

nille tekemättöminä töinä, joka suoraan vaikuttaa luotettavuuteen ja luottamukseen negatii-

visesti. Luottamuksen ja tietysti yleisen työhyvinvoinninkin kannalta esihenkilöiden tulisi 

tarkastella säännöllisin väliajoin tiimin jäsenten työmäärää ja tarvittaessa tehdä toimia työ-

määrän pitämiseksi kestävällä tasolla.  

PALA-DLA tiimin jäsenillä ei ollut tarvetta toisten tiimin jäsenten töiden kontrolloimiseen. 

He kaikki pitivät tiimin kommunikaatiota avoimena ja hyvänä. Tällainen käyttäytyminen 

luottamuksen ilmentymänä vahvistaa tutkimuksen tulosta hyvästä luottamuksen ilmapiiristä 

tiimissä. Vaikka kommunikaation tasoa yleisesti pidettiinkin tiimissä hyvänä, niin silti pa-

lauteen antaminen koettiin vielä riittämättömäksi.  

Gredit Engine - tiimin tutkimustuloksista oli havaittavissa, että tiimissä on tietoon perustu-

vaa luottamusta eli luottavaista luottamusta. Lisäksi tutkimustuloksista löytyy viitteitä suh-

teisiin perustuvasta luottamuksesta eli vahvasta luottamuksesta. Tämä ei ole ennakko-odo-

tuksen mukainen tutkimuksen tulos, sillä tiimi on vasta melko vähän aikaa työskennellyt 

yhdessä. Vastaajista viisi on työskennellyt Gredit Engine tiimissä alle vuoden ja vastaajista 

kaksi 1–2 vuotta. Tulokset osiossa jo pohdin sitä, johtuuko sosiaalisiin suhteisiin liittyvien 

asioiden nousemin esille tutkimuksessa siitä, että tiimin uudet (alle vuoden tiimissä työsken-

nelleet) jäsenet luovat vasta uusia sosiaalisia suhteita tiimin sisällä. Näin ollen sosiaalisten 

suhteiden merkitys korostuu myös luottamuksen osalta.  

Arvioitaessa muiden tiimin jäsenten luotettavuutta hyväntahtoisuus, rehellisyys ja kyvyk-

kyys saivat kaikki useita viittauksia. Tässä tiimissä mainittiin uuden työtekijän 
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kokemattomuuden vaikuttavan kyvykkyyden arviointiin ja näin ollen heikentävän luotta-

musta. Lisäksi Gredit Engine tiimin tutkimusaineistosta nousi esiin myös muita luottamusta 

heikentäviä tekijöitä, kuten erilaiset persoonallisuudet sekä yksilön oirehdinta. Koska ky-

seessä on vasta vähän aikaa yhdessä työskennellyt tiimi, niin eri persoonallisuuksien yhteen-

törmäykset vaikuttavat varmastikin luottamukseen negatiivisesti. Langfred (2007) toteaa, 

että tiimeissä jäsenten erilaiset persoonallisuudet voivat aiheuttaa konflikteja ja näin ollen 

heikentää luottamusta tiimin jäsenten välillä. Niin kuin vastaajakin vastauksessaan toteaa, 

on oletettavaa, että aika on persoonallisuuksien tasaantumisessa ratkaiseva tekijä. Yksilön 

oirehdinnan liitän puolestaan stressiin ja kiireeseen. Kun työmäärä ja stressi kasvavat liian 

suureksi, työhyvinvointi heikkenee ja henkilö vetäytyy muista. Tämä puolestaan johtaa esi-

merkiksi huonoon kommunikaatioon ja tätä kautta luottamuksen alenemiseen.  

Gredit Engine tiimin jäsenillä ei ollut pääsääntöisesti tarvetta toisten tiimin jäsenten töiden 

kontrolloimiseen ja suurin osa piti tiimin kommunikaatiota avoimena ja hyvänä. Tällainen 

käyttäytyminen luottamuksen ilmentymänä vahvistaa tutkimuksen tulosta hyvästä luotta-

muksen ilmapiiristä tiimissä. Vaikka kommunikaation tasoa yleisesti pidettiinkin tiimissä 

hyvänä, silti palauteen antaminen koettiin vielä riittämättömäksi. 

Käytännössä itseohjautuvan tiimin esihenkilöiden tulisi huomioida itseohjautuvan tiimin toi-

minnassa luottamuksen näkökulmasta seuraavia asioita. Tiimin vaihtuvuus tulisi pitää suh-

teellisen alhaisena, koska uusien tiimin jäsenten kokemattomuus vaikuttaa luottamukseen 

negatiivisesti. Tiimin sisällä osaamista ja tietoa pitää pyrkiä jakamaan mahdollisimman pal-

jon, sillä tiedon siiloutumisella on negatiivinen vaikutus luottamukseen. Osaamisen siilou-

tumisen estämisen lisäksi on varmistettava, että tiimissä on kaikkiaan riittävästi tarvittavaa 

osaamista. Lisäksi esihenkiköiden tulisi tarkastella tiimin jäsenten työmäärää säännöllistesti, 

sillä liiallinen työmäärä johtaa usein tekemättömiin töihin, joka suoraan vaikuttaa negatii-

viesti tiimin luottamuksenilmapiiriin. Myös huolehtimalla tiimiläisten työhyvinvoinnista 

niin, että poissaolot pysyvät mahdollisimman alhaisella tasolla, voidaan vaikuttaa luotta-

mukseen positiivisesti. Lisäksi itseohjautuvan tiimin luottamuksen ilmapiiriä voidaan paran-

taa määrittelemällä selvästi tiimin käytänteet, tehtävät, tavoitteet ja vastuut sekä panosta-

malla palautteen antamiseen, varmistamalla töiden läpinäkyvyys ja avoin kommunikaatio. 

Varsinkin etätyö kontekstissa on panostettava avoimeen kommunikaatioon niin, ettei luotta-

musta alentavia tahattomia väärinkäsityksiä pääse syntymään. Lisäksi etätyöaikana on huo-

lehdittava uusien tiimin jäsenten integroimisesta tiimiin. Olisi myös hyvä luoda 
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mahdollisuuksia epäviralliseen tutustumiseen tiimin jäsenille, näin erilaiset persoonallisuu-

det pääsisivät tutustumaan toisiinsa ja ymmärtäisivät toisiaan paremmin. Tämä puolestaan 

vähentää konfliktien määrää tiimin sisällä ja parantaa luottamusta.  

Rajoitteet 

Tämän tutkimuksen rajoituksena on tutkimuksen otoksen suhteellisen pieni koko. Lomake-

haastattelu lähetettiin 18 vastaajalle ja vastauksia tuli 11 kappaletta. Otoksen pieni koko on 

luonteenomaista laadulliselle tutkimukselle, jossa aineistoa kerätään määrälliseen tutkimuk-

seen verrattuna suppeammin. Tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää tutkimukseen osallis-

tuvien tiimien luottamuksen ilmapiirin tilanne, eikä tätä tulosta ole tarkoituskaan yleistää 

muihin tiimeihin. Tutkimuksessa löydetyt luottamusta parantavat tekijät puolestaan ovat sel-

laisenaan yleistettävissä myös muiden tiimien käyttöön. 

Oman rajoitteensa tutkimukselle asetti myös tiedonkeruumenetelmäksi valikoitunut loma-

kehaastattelu. Tutkimusta suunnitellessani aineistonkeruumenetelmäksi oli vaihtoehtoina 

strukturoitu haastattelu esimerkiksi Teamsin välityksellä tai lomakehaastattelu. Tutkimuk-

sen aiheen arkaluonteisuuden vuoksi päädyin lomakehaastatteluun, olettaen vastaajien vas-

taavan rehellisemmin tällä haastattelumuodolla. Lomakehaastattelun haasteena on, että lisä-

kysymyksiä ei voi tehdä. Teamsin välityksellä toteutetussa haastattelussa lisäkysymysten 

esittäminen olisi ollut mahdollista. Tässä vaiheessa on mahdotonta tietää kumpi aineiston-

keruumenetelmä olisi tuottanut paremman aineiston. Olisiko Teamsin välityksellä toteute-

tuilla haastatteluilla saanut laajemman aineiston, mutta olisiko vastaukset olleet yhtä rehel-

lisiä? 

Tutkimuksen aikana vallinnutta, Covid – pandemian aiheuttamaa, etätyökontekstia ei huo-

mioitu etukäteen tutkimuksessa. Pandemian aikana kaikki tiimin jäsenet ovat työskennelleet 

pääosin etätyönä. Vähentyneellä kasvokkain tapahtuvalla vuorovaikutuksella on varmastikin 

vaikutusta tiimin jäsenten väliseen luottamukseen. Luottamuksen muodostuminen oletetta-

vasti hidastuu vain verkon kautta tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Tutkimustuloksissa 

nousikin muutamia tähän liittyviä huomioita. Etätyökontekstissa tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota selkeään vuorovaikutukseen ja uusien tiimin jäsenten nopeaan tiimiin integroimi-

seen.  
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Jatkotutkimusehdotukset 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, onko rehellisyys tärkeämpi osatekijä luot-

tavuuden arvioinnissa kuin hyvätahtoisuus tai kyvykkyys. Ajatus perustuu tutkimukseni tu-

loksissa ilmenneeseen tilanteeseen, jossa tiimissä on hyvä luottamus, mutta silti rehellisyys 

ei saanut yhtään viittausta tutkimusaineistossa. Tutkimuksen tuloksissa päädyin tämän ha-

vainnon osalta siihen lopputulemaan, että tiimissä vallitseva hyvä luottamuksen ilmapiiri ei 

voisi toteuta tilanteessa, jossa rehellisyys olisi ongelmana. Tämän vuoksi olisikin mielen-

kiintoista selvittää onko rehellisyys luottamuksen osatekijöiden osalta tärkein tekijä.  

Toinen esiin noussut jatkotutkimuskysymys on kokemus vähäisestä palautteen määrästä, 

vaikka tiimissä todetaan olevan avoin kommunikaatio ja hyvä luottamus. Mielenkiintoista 

olisi selvittää mitä palautteeksi ymmärretään. Onko vain virallisissa tilanteissa annettu pa-

laute ”oikeaa” palautetta ja normaalisti työnohessa saatua palautetta ei pidetä ”oikeana” pa-

lautteena. Oikein annetulla sekä negatiivisella että positiivisella palautteella voidaan toden-

näköisesti vaikuttaa tiimin luottamuksen ilmapiiriin. Tästä syystä olisi hyvä ymmärtää mil-

lainen palaute koetaan oikeana palautteena.  

Tuloksia analysoidessani pohdin myös, että olisi mielenkiintoista jakaa tietoon perustuva 

luottamus ”organisaatiotietämykseen” ja ”tietämykseen luotettavan luotettavuudesta”. Aja-

tuksena on siis se, että vaikuttaako instituutiopohjainen luottamus tiimin jäsenten väliseen 

luottamukseen jollakin tavalla vielä tietoon perustuvan luottamuksen tasolla. Tämä ajatus 

pohjautuu case organisaation OP Ryhmän hyvään maineeseen ja siihen, että tiimin jäsenillä 

on mielikuva tämän hyvämaineisen ja halutun työnantajan muista työntekijöistä. Tietoon 

pohjautuvan luottamuksen tasolla tiimin jäsen voi siis aikaisemman kokemuksensa pohjalta 

tietää voivansa luottaa toiseen tiimin jäseneen. Voiko osa tästä luottamukseen johtavasta 

tiedosta olla kuitenkin ”organisaatiotietämystä”, joka vahvistaa tai heikentää tiimin jäsenen 

tietämystä luottaa toiseen tiimin jäseneen? 

 Viimeisenä jatkossa mahdollisesti kiinnostavana tutkimuskohteena pidän sitä, miksi vain 

vähän aikaan yhdessä työskennelleen tiimin tutkimustuloksissa on viitteitä suhteisiin perus-

tuvaan luottamukseen. Tämä oli tutkimuksen mielenkiintoinen havainto. Aikaisemmin tässä 

tutkielmassa pohdin, johtuuko ilmiö siitä, että lyhyen aikaa yhdessä työskennelleet tiimin 

jäsenet vasta muodostavat sosiaalisia suhteita. Tämän seurauksena tutkimuksen tuloksissa-

kin painottuisivat sosiaaliset suhteet luottamuksen osalta.  
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Liitteet 

 
Liite 1 Haastattelulomake 

Tervetuloa vastaamaan lomakehaastatteluun! 

Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on muodostaa näkemys itseohjautuvan tiimin jäsenten 

välisestä luottamusilmapiiristä sekä löytää ne tekijät, jotka vaikuttavat tiimin jäsenten väliseen 

luottamukseen.  Olen sopinut tiimisi Product Ownerin kanssa tiiminne osallistumisesta tähän tut-

kimukseen.  

Tällä lomakkeella sinun tulee ensin antaa suostumus henkilötietojen keräämiseen. Olen aikaisem-

min lähettänyt sinulle sähköpostilla tietosuojailmoituksen tähän liittyen.  

Tämän jälkeen lomakkeella on 12 kysymystä liittyen luottamukseen itseohjautuvassa tiimissä. 

Luethan kysymykset huolellisesti. Toivon sinun vastaavan kysymyksiin rehellisesti ja kattavasti 

sekä käyttäen esimerkkejä. Lopuksi on kolme perustietokysymystä.  

Tämä anonyymi lomakehaastattelu vie aikaasi noin 30 minuuttia. Vastaathan viimeistään xx.xx.  

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen tähän lomakehaastatteluun, minut tavoittaa parhaiten sähkö-

postitse salla-maarit.hillberg@student.lut.fi 

Kiitos jo etukäteen osallistumisestasi tähän tutkimukseen!  

Ystävällisin terveisin 

Salla Hillberg 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan tähän graduun liittyvään tutkimukseen. Lisäksi annan suos-

tumukseni henkilötietojeni keräämiseen gradun laadinnassa syntyvään tutkimusrekisteriin. Minua 

on informoitu aikaisemmin sähköpostilla lähetetyllä tietosuojailmoituksella. 

Mitä sinun näkökulmastasi katsottuna luottamus tarkoittaa tiimissäsi? 

Miten luottamus tai epäluottamus näkyy käytännössä tiimissäsi? 

Kuinka sinä voit edistää luottamusta tiimissäsi? 

Voitko luottaa tiimisi jäseneen / jäseniin? Kerro esimerkkien avulla mitkä tekijät vaikuttavat luot-

tamukseesi. Kerro myös, jos et voi luottaa tiimisi jäseneen / jäseniin. 

Onko tiimisi jäsenillä riittävästi osaamista suhteessa tiiminne töihin? Miten tämä vaikuttaa mieles-

täsi luottamukseen? Kerro esimerkki. 

Tulevatko tiimisi jäsenet hyvin toimeen keskenään? Miten tämä vaikuttaa mielestäsi luottamuk-

seen? Kerro esimerkki. 

Ovatko tiimisi jäsenet reiluja muita kohtaan toiminnassaan tiimin sisällä? Miten tämä vaikuttaa 

luottamukseen? Kerro esimerkki. 

Olisitko valmis antamaan tiimisi jäsenille täyden vastuun yhteisten töiden loppuunsaattamisesta? 

Perustele vastauksesi. 
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Haluaisitko pystyä paremmin seuraamaan / valvomaan tiimisi jäsenten töitä? Perustele vastauk-

sesi. 

Annatteko avointa palautetta toisillenne tiimissäsi? 

Mitkä tekijät saavat sinut luottamaan tiimisi jäseniin? 

Mitkä tekijät heikentävät luottamustasi tiimisi jäseniin? 

Kuinka kauan olet työskennellyt tässä tiimissä? 

Oletko aikaisemmin (ennen nykyistä tiimiäsi) työskennellyt itseohjautuvassa tiimissä? 

Kuinka kauan olet työskennellyt OP Ryhmässä? 
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Liite 2 Tietosuojailmoitus 

PRO GRADUA KOSKEVA TIETOSUOJAILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14 

Laatimispäivämäärä: 8.9.2021 

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään? 

Henkilötietoja kerätään Pro Gradun ”Riittääkö luotto itseohjautuvuuteen? Luottamuksen ilmapiiri 

itseohjautuvassa tiimissä.” tutkimukseen liittyen. Tutkimus toteutetaan OP Vähittäispankin, Asun-

torahoitus ja Asumisen palvelut -heimon 2 tiimissä. 

Mitä tietoja kerätään? 

Sinusta kerätään seuraavia tietoja: IP-osoite (Google Forms tallentaa tämän tiedon), kuinka kauan 

olet työskennellyt nykyisessä tiimissä, kuinka kauan olet työskennellyt OP Ryhmässä, kuinka pal-

jon sinulla on kokemusta työskentelystä itseohjautuvassa tiimissä. 

Millä perusteella kerään tietoja? 

Opinnäytetöiden osalta henkilötietojen keräämisperuste on suostumus, joka tullaan pyytämään 

sähköisesti toteutettavan lomakehaastattelun yhteydessä.  

Mistä kaikkialta henkilötietoja kerätään? 

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. 

Kenelle tietoja siirretään?  

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta eteenpäin. 

Minne tietoja siirretään? 

Tutkimusaineistoa säilytetään ulkoisten palveluntarjoajien palvelimilla, joiden serverit eivät välttä-

mättä sijaitse Euroopan talousalueella (Google Forms). Tästä johtuen tässä kohdassa ilmoitetaan, 

että henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  

Kerättyä aineistoa säilytetään ulkoisten palveluntarjoajien palvelinten lisäksi tutkijan omalla ko-

neella, johon on pääsy vain tutkijalla itsellään. Kerätyssä aineistossa ei ole suoria tunnistetietoja. 

Tutkijalla ei ole pääsyä IP-osoitetietoihin. 

Kuinka kauan kerättyä aineistoa säilytetään?  

Kerätty aineisto tullaan tuhoamaan gradun valmistuttua. Alustava aikataulu gradun valmistumi-

selle on maaliskuu 2022. 

Millaista päätöksentekoa? 

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 

Oikeutesi 
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Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perus-

tuu suostumukseen. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen mennessä 

kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoja. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity kat-

soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädän-

töä. 

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 

b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 

c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistami-

seen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia 

taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oi-

keus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä 

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 

e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  

Tutkimusrekisterin tiedot 

- Rekisterin nimi: Gradu - Riittääkö luotto itseohjautuvuuteen? 

- Kertatutkimus  

- Tutkimus toteutetaan syksyn 2021 aikana. 

- Kerätty aineisto tullaan säilyttämään gradun valmistumiseen asti. Alustava aikataulu gra-

dun valmistumiselle on maaliskuu 2022. 

Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot 

Salla Hillberg 

salla.hillberg@student.lut.fi 

Tutkimuksen suorittajat 

Salla Hillberg 

mailto:salla.hillberg@student.lut.fi
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Liite 3 Haastattelukirje 

Hei, 

Opiskelen kauppatieteen maisteriopintoja LUT yliopistossa. Suuntautumisvaihtoehtona minulla on 

tietojohtaminen ja johtajuus. Tällä hetkellä teen Pro Gradu -tutkielmaani. Gradussani tutkin luot-

tamusta itseohjautuvassa tiimissä. Tutkimukseni tavoitteena on muodostaa näkemys itseohjautu-

van tiimin jäsenten välisestä luottamusilmapiiristä sekä tekijät, jotka vaikuttavat tiimin jäsenten 

väliseen luottamukseen.  

Tutkimuksen empiirisen osan viimeistelemiseksi tulen lähettämään teille linkin lomakehaastatte-

luun ensi viikon maanantaina. Pyytäisinkin teitä nyt varaamaan kalentereistanne noin puolen 

tunnin mittaisen ajan lomakehaastatteluun vastaamista varten viikolle 40 tai 41. Tiiminne Pro-

duct Owner on ilmoittanut tiiminne mukaan tähän tutkimukseen. Vastaathan lomakehaastatte-

luun viimeistään xx.xx.2021. 

Tutkimus toteutetaan täysin anonyymisti, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa tutkimustulok-

sista. 

Tutkimuksen tietosuojailmoitus on liitteenä. Pyydän teitä tutustumaan siihen. Sähköisellä haastat-

telulomakkeella teidän on annettava suostumus henkilötietojen keräämiseen, jotta voitte vastata 

haastattelukysymyksiin.  

Ystävällisin terveisin 

Salla Hillberg 


