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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää henkilöstön suhdet-

ta suomalaiseen osuustoiminnalliseen organisaatioon. Suhdetta pyritään 

ymmärtämään organisaatioon identifioitumisen, psykologisen omistajuuden, 

organisaatioon sitoutumisen ja psykologisen sopimuksen kautta. Tavoitteena 

on tulkita mikä näistä henkilöstön ja organisaation suhdetta kuvaavista käsit-

teistä auttaa parhaiten ymmärtämään kyseistä suhdetta. Lisäksi pyritään ym-

märtämään osuustoiminnallisuuden merkitystä henkilöstön ja organisaation 

suhteessa. 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jossa tutkimusmetodina on 

käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdellatoista 

yksilöhaastattelulla tutkimuksen kohteena olevan organisaation henkilöstöstä. 

Haastateltavien valinnalla pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja ja moni-



 

puolinen kuva organisaatiosta mm. henkilöstön työtehtävien, aseman ja työs-

säolovuosien avulla. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että henkilöstön suhdetta orga-

nisaatioon määrittävät parhaiten organisaatioon sitoutuminen ja identifioitu-

minen, joihin osuustoiminnallisuus luo pohjaa arvomaailmallaan ja turvalli-

suuden tunteen avulla.  
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The aim of this thesis is to describe and understand the relationship between 

the personnel and the Finnish, co-operative organization through organiza-

tional identification, psychological ownership, organizational commitment and 

psychological contract. This thesis seeks to interpret which of these concepts 

of the relationship between the personnel and the organization best help to 

understand the relationship in question. Another objective of the thesis is to 

understand the meaning of co-operativeness in the relationship between the 

personnel and the organization. 

 

This thesis is a qualitative study, which uses theme interviews as its research 

method. The material of the thesis was collected through twelve individual in-

terviews of the employees of the target organization. The choice of interview-

ees was made to get as rich and broad picture of the organization as possible 

with the help of distinct work tasks, positions and periods of employment. 



 

 

On the grounds of the research results it can be concluded that the best defi-

nitions for the relationship between the personnel and the organization are 

organizational commitment and identification. The co-operativeness itself lays 

the foundation of the relationship with its values and the feeling of safety. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluvan Pro gradu-tutkimuksen 

tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää henkilöstön suhdetta suomalaiseen 

osuustoiminnalliseen organisaatioon (Pöyhönen 2002; Kuusterä 2002). Ta-

voitteena on ymmärtää kyseistä suhdetta organisaatioon identifioitumisen 

(Asforth & Mael 1989; Pratt 1998; Mael & Ashforth 2001), psykologisen omis-

tajuuden (Pierce, Kostova & Dirks 2001; 2003), organisaatioon sitoutumisen 

(Meyer & Allen 1991; 1997) sekä psykologisen sopimuksen (Rousseau 1990; 

Robinson & Rousseau 1994) kautta ja tulkita mikä näistä henkilöstön suhdet-

ta organisaatioon kuvaavista käsitteistä auttaa parhaiten ymmärtämään ky-

seistä suhdetta. Lisäksi pyrin ymmärtämään osuustoiminnallisuuden (Pöyhö-

nen 2002; Laurinkari 2004) merkitystä henkilöstön ja organisaation suhtees-

sa. Tutkimus liittyy osana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa meneil-

lään olevaan ”Osuustoiminnan menestystekijät ja niiden johtaminen” -

projektiin, jossa tutkitaan osuustoiminnallisia organisaatioita johtamisen ja or-

ganisaatioiden näkökulmasta. Projekti on määritellyt osittain kehyksen ja tietyt 

rajoitteet tutkimukselleni sekä antanut resurssit tutkimuksen tekemiselle. 

 

Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään vastaamalla kysymykseen, ”Millainen on 
henkilöstön suhde osuustoiminnalliseen organisaatioon?” Tutkimusky-

symykseen pyritään vastaamaan alakysymysten kautta, joita ovat:  

• Kuinka henkilöstön suhde osuustoiminnalliseen organisaatioon 
on syntynyt ja kehittynyt? 

• Miten osuustoiminnallisen organisaation henkilöstöjäsenet koke-
vat suhteensa organisaatioon? 

• Mikä on osuustoiminnallisuuden merkitys osuustoiminnallisen 
organisaation henkilöstölle? 
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• Mikä tutkimuksen käsitteistä auttaa parhaiten ymmärtämään hen-
kilöstön suhdetta osuustoiminnalliseen organisaatioon? 

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa tutkimusmetodina on käytetty teema-

haastattelua (Hirsjärvi & Hurme 2001). Kohteena tutkimuksessa on Kiteen 

Seudun Osuuspankki, joka on OP-ryhmään kuuluva itsenäinen osuuspankki 

Itä-Suomessa. Tutkimuskohdetta tarkastellaan sen henkilöstön kautta. Tutki-

muskohteen valintaan on vaikuttanut oma suhteeni kyseiseen organisaatioon 

työntekijänä reilun kahden vuoden ajalta. Tämän henkilökohtaisen tuntemuk-

sen lisäksi organisaatio sopii tutkimuskohteeksi, koska sen henkilöstömäärä, 

eri tiimit ja erilaiset työtehtävät mahdollistavat henkilöstön monipuoliset nä-

kemykset suhteestaan organisaatioon.  

 

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen on tärkeää, koska osuustoiminnalla on 

merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja se koskettaa monia ih-

misiä työntekijän, asiakkaan tai jäsenen roolissa (Skurnik 2002). Skurnik 

(2005) näkee osuustoiminnallisuuden olevan suomalaisen talouden kannalta 

tärkeä osatekijä kilpailtaessa nopeasti kansainvälistyvillä markkinoilla, joten 

osuustoiminta onkin nähtävissä tulevaisuuden mahdollisuutena, jonka hyö-

dyntämiseen tarvitaan tieteellistä tietoa.  

 

Osuustoimintaa ei ole Suomessa tunnettu kovinkaan hyvin huolimatta sen 

pitkästä historiasta (Skurnik 2002). Eräs keskeisistä osuustoiminnan ongel-

mista on ollut osuustoiminnasta ja osuustoimintaliikkeestä julkistetun liikkeen-

johdollisen tutkimustiedon vähäisyys (Laurinkari 2004, 145). Onkin sanottu, 

että suomalainen osuustoiminta on pitkällä käytännössä, mutta jäljessä teori-

assa (Skurnik & Vihriälä 1999). Tämän tutkimuksen avulla pyritäänkin luo-

maan laadullisin menetelmin saavutettua tutkimustietoa osuustoiminnallisista 

organisaatioista ja tuomaan uusi näkökulma organisaation henkilöstön kautta 

osuustoiminnan saralle.  
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Kohdeorganisaatiossa vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Koh-

deorganisaation kannalta toivon tutkimuksen tuovan uutta, syvällistä tietoa 

muun muassa henkilöstöstä ja osuustoiminnan mahdollisuuksista organisaa-

tion toiminnan tueksi. Tutkimuksesta saavutetun tiedon pyrkimyksenä on 

hyödynnettävyys henkilöstön johtamisen ja organisaation menestyksen apu-

välineenä tiukassa kilpailussa pankkisektorilla. 

1.2 Kohdeorganisaatio 

Tutkimuskohteena työssäni on Kiteen Seudun Osuuspankki, joka on OP-

ryhmään kuuluva keskisuuri osuuspankki Itä-Suomessa. OP-ryhmä koostuu 

239 itsenäisestä osuuspankista sekä ryhmän keskusyhteisöstä Osuuspankki-

keskuksesta (Osuuspankki 2005a). Omistajajäseniä Osuuspankeilla oli 1,1 

miljoonaa vuoden 2004 lopussa. Kaiken kaikkiaan asiakkaita OP-ryhmällä oli 

3,1 miljoonaa, jotka koostuvat kotitalousasiakkaista, yrityksistä ja yhteisöistä 

sekä maa- ja metsätalouden harjoittajista. (OP-ryhmä Vuosikertomus 2004, 

25–26.) OP-ryhmä pohjaa aatteellisen perustansa osuustoiminnallisuuteen, 

mistä rakentuu sen perustehtävä ”Edistää omistajajäsentensä, asiakkaidensa 

ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä ja hyvinvointia – 

olla asiakkaillensa enemmän kuin pankki”. (Osuuspankki 2005b.) 

 

Kiteen Seudun Osuuspankki toimii kahden kunnan alueella Itä-Suomessa ja 

konttoreita sillä on kolme. Se tarjoaa sekä jäsenilleen että asiakkailleen rahoi-

tuspalveluja, perinteisiä pankkipalveluja ja asiantuntija-apua. Perusarvot pan-

kin toiminnan ohjauksessa ovat jäsenyys, ihmisläheisyys, luotettavuus, me-

nestystahto sekä ryhmäyhtenäisyys. Vuoden 2004 lopussa pankki työllisti 

keskimäärin 46 toimihenkilöä, joista määräaikaisia oli 2. Omistajajäseniä pan-

killa oli lähes 9000. (Osuuspankki 2005c.) 
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1.3 Teoreettinen viitekehys 

Piercen ym. (2001) mukaan yksilön psykologista suhdetta organisaatioon 

voidaan kuvata monin, toisiaan lähellä olevin käsittein. Tämän tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys muodostuu osuustoiminnallisuudesta (Pöyhönen 

2002; Laurinkari 2004), organisaatioon identifioitumisesta (Asforth & Mael 

1989; Pratt 1998; Mael & Ashforth 2001), psykologisesta omistajuudesta 

(Pierce ym. 2001; 2003), organisaatioon sitoutumisesta (Meyer & Allen 1991; 

1997) sekä psykologisesta sopimuksesta (Rousseau 1990; Robinson & 

Rousseau 1994). Henkilöstön suhdetta organisaatioon voidaan tarkastella 

näiden käsitteiden avulla ja ne tuovat erilaisen näkökulman ja vivahteen yksi-

lön suhteelle organisaatioon. 

 

Laurinkarin (2004, 25) mukaan osuustoiminta on ”osuuskunnan muotoon jär-

jestettyä taloudellista ja sosiaalista yhteistoimintaa jäsenten tarpeiden tyydyt-

tämiseksi”. Osuustoiminnallisten organisaatioiden erityispiirteitä ovat jäsen-

lähtöisyys, kaksoisluonne henkilöyhteisöinä ja taloudellisina yrityksinä sekä 

yhteinen perustehtävä, jäsentalouksien tukeminen. (Laurinkari 2004, 26–32.) 

Osuustoiminnallisuus tuo henkilöstön ja organisaation suhteen määrittelyyn 

erilaisen näkökulman, sillä henkilöstöön kuuluva työntekijä voi samalla olla 

myös organisaation asiakas ja omistaja (jäsen). Organisaatioon muodostuvan 

asiakassuhteen myötä henkilöstön jäsen käyttää organisaation palveluita ta-

loutensa edistämiseen. Toisaalta osuustoiminnallisen organisaation omista-

juus tuo mukanaan muun muassa päätöksenteko-oikeuden organisaation 

asioista. (Ilmonen 1984, 2–3.) Osuustoiminnallisen organisaation jäsenyyden 

muita oikeuksia ja velvoitteita ovat palveluedut, äänioikeus, osuuteen liittyvät 

taloudelliset oikeudet, päätösten moittimisoikeudet, osuusmaksun ja muiden 

mahdollisten maksujen maksuvelvoitteet (Pöyhönen 2002, 71–72). 

 

Identiteetin käsite juontaa juurensa aina Socrateksen, Platonin ja Aristoteleen 

pohdintoihin yksilön identiteetistä (Gioia 1998, 18). Organisaation identiteetin 
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lähtökohdat ovatkin yksilön identiteetissä, josta Gioia (1998, 18–20) nostaa 

esiin muun muassa Jamesin (1890), Cooleyn (1902), Meadin (1934), Goff-

manin (1959), Ericksonin (1964) ja Gergenin (1985). Organisaatioon identifi-

oitumisen piirissä on kuitenkin ollut erimielisyyttä sen teoreettisesti määritte-

lystä. Asforth ja Mael (1989, 20) pyrkivät tarkentamaan organisaatioon identi-

fioitumista sosiaalisen identiteetin teorian (Tajfel 1978; Tajfel & Turner 1985) 

avulla. Heidän mukaansa organisaatioon identifioituminen on sosiaalisen 

identifioitumisen eräs muoto, jossa yksilön organisaatio voi antaa vastauksen 

kysymykseen ”Kuka minä olen?”. (Asforth & Mael 1989, 20–22.) Yksilö mää-

rittää tällöin itsensä ryhmän jäsenten mukaan ja kokee kuuluvuutta ja ykseyt-

tä ryhmään (Asforth & Mael 1989, 34–35). Pratt (1998, 171–180) on myö-

hemmin jatkanut määritelmän tarkentamista. Hän näkee organisaatioon iden-

tifioitumisen prosessina, jossa yksilön uskomukset ja käsitykset organisaati-

osta tulevat häneen itseensä viittaaviksi tai häntä itseään määrittäviksi. (Pratt 

1998, 172–175.) 

 

Psykologisen omistajuuden juuret ulottuvat aina 1800-luvun lopulle, jolloin jo 

James (1890) kuvasi ”minän” ja ”minun” läheistä suhdetta. Psykologista omis-

tajuutta on tutkittu monissa yhteyksissä muun muassa lasten kehityksessä 

(Isaacs 1952; Kline & France 1899) ja kulutuskäyttäytymisessä (Belk 1988). 

(Pierce ym. 2003.) Viimeisimmäksi psykologisen omistajuuden näkökulmaa 

on laajennettu käsittelemään organisaatioita (Dirks, Cummings & Pierce 

1996; Pratt & Dutton 2000; Pierce ym. 2001). Pierce ym. (2003) ovat kehittä-

neet ja laajentaneet käsitteen määritelmää psykologisen omistajuuden tilaksi, 

jolloin yksilö kokee, että omistajuuden kohde tai osa sitä on ”hänen”. Organi-

saation jäsen saattaa kokea omistajuutta organisaatiota tai joitain sen tekijöitä 

kohtaan, myös aineettomia (Pierce ym. 2001, 298–300). 

 

Organisaatioon sitoutumisen tutkiminen on lähtenyt liikkeelle sitoutumisen 

luonteen määrittelystä (Hrebiniak & Alutto 1972). Sheldon (1971) määritti si-

toutumisen asenteeksi tai organisaatioon suuntautumiseksi, joka liittää yksi-



 

 

6

 

lön persoonan organisaatioon. 1970-luvulle asti oli puutteita tutkimuksista, 

jotka käsittelivät muun muassa sitoutumisen määrääviä tekijöitä sekä organi-

saation ja yksilön vuorovaikutusta (Hrebiniak & Alutto 1972). Myöhemmin si-

toutumisen tutkimusta haittasi yhteisymmärryksen puute sitoutumisen määri-

telmästä (Meyer & Allen 1991, 61). Meyer ja Allen (1997, 11) yhdistivätkin 

useita sitoutumisen määritelmiä ja kehittivät sitoutumisen kolmen komponen-

tin mallin. Meyerin ja Allenin (1991, 61) mukaan sitoutuminen kuvastaa henki-

lön psykologista tilaa, jolla on vähintään kolme eriytynyttä komponenttia: halu, 

tarve ja velvollisuus. Yksilön psykologinen tila kuvaa hänen suhdettaan orga-

nisaatioon sekä hänen päätöstään säilyttää suhde organisaatioon (Meyer & 

Allen 1997, 11). 

 

Argyris (1960) ja Schein (1980) ovat olleet ensimmäiset psykologisen sopi-

muksen määrittäjät ja kehittäjät.  Heidän mukaansa psykologinen sopimus 

nähtiin yhteisesti jaettuina odotuksina työntekijän ja työnantajan välillä siitä, 

mitä kumpikin osapuoli oli velkaa toiselle työsuhteessa. (Turnley & Feldman 

1999, 367.) Myöhemmin Rousseau (1990, 390–392) määritteli psykologisen 

sopimuksen käsittelemään yksilön uskomuksia molemminpuolisista velvolli-

suuksista. Psykologinen sopimus onkin laaja käsite, joka käsittää sekä muo-

dollisesti että epäsuorasti ilmaistut velvollisuudet (Morrison & Robinson 1997, 

228). 

1.4 Menetelmät 

Organisaatioon identifioitumista (Asforth & Mael 1989; Pratt 1998; Mael & 

Ashforth 2001), psykologista omistajuutta (Pierce ym. 2001; 2003), organi-

saatioon sitoutumista (Meyer & Allen 1991; 1997) sekä psykologisen sopi-

musta (Rousseau 1990; Robinson & Rousseau 1994) on tutkittu pääosin 

kvantitatiivisin menetelmin (esim. Porter, Steers & Mowday 1974; Rousseau 

1990; Vandewalle, Van Dyne & Kostova 1995; Mael & Ashforth 1995), jolloin 

on pyritty lukujen ja niiden välisillä tilastollisilla suhteilla argumentointiin eri 
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muuttujien välillä (Alasuutari 1999, 25–28) ja selittämään eri ilmiöitä (Eskola & 

Suoranta 1998, 14). Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja 

ymmärtää henkilöstön suhdetta osuustoiminnalliseen organisaatioon, se on 

luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus (Alasuutari 1999; Eskola & 

Suoranta 1998).  

 

Tutkimus on luonteeltaan liiketaloustieteellinen tutkimus, jossa tutkitaan orga-

nisaatioita. Monet tutkimuksen käsitteistä saavat kuitenkin pohjansa psykolo-

gian alalta, joten on perusteltua tuoda esille myös psykologian puolen kirjalli-

suutta. Psykologian alalla kvantitatiiviset tutkimukset ovat hallinneet tutkimus-

kenttää, mutta laadulliset metodit ovat nousseet esiin merkittävämmin. Niiden 

vaihtoehtoinen lähestymistapa antaa erilaisen näkökulman tutkittavaan ai-

neistoon tunnistamalla monimutkaisen sosiaalisen maailman ja tutkijan aktii-

visen roolin. (Banister, Burman, Parker, Taylor & Tindall 1994, 1–9; 142.) 

 

Tutkimuksessa haastattelin kahtatoista kohdeorganisaation työntekijää, jotka 

ovat työsuhteessa saman pankin kolmessa eri konttorissa. Haastattelemalla 

henkilöitä jokaisesta tiimistä ja organisaatiotasolta pyrin saamaan mahdolli-

simman monipuolisen ja rikkaan kuvauksen organisaation henkilöstöstä. 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti tutkimuksessa on keskitytty varsin pie-

neen tapausmäärään ja pyritty analysoimaan ne mahdollisimman perusteelli-

sesti (Eskola & Suoranta 1998, 18). Aineiston keräsin teemahaastatteluiden 

(Hirsjärvi & Hurme 2001) avulla ja analysoin näiden teemojen avulla. 
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2 OSUUSTOIMINTA JA YKSILÖN SUHDE ORGANISAATI-
OON 

Tässä luvussa luodaan tutkimuksen teoreettinen pohja määrittelemällä tutki-

muksen keskeiset käsitteet, joiden avulla pyritään ymmärtämään henkilöstön 

suhdetta organisaatioon. Luvun lopussa on vielä yhteenveto käsitteistä ja nii-

den suhteesta toisiinsa. 

2.1 Osuustoiminta 

2.1.1 Historia 

Varsinaisen osuustoiminnan synty ajoitetaan 1800-luvun alkupuolelle, vaikka-

kin jo tätä ennen ihmisten keskuudessa oli ollut monenlaista yhteistoimintaa 

muun muassa talkoiden ja yhteishankintojen muodossa.  Aatteen edelläkävi-

jämaat Englanti, Ranska ja Saksa näkivät osuustoiminnan keinona torjua ta-

loudellisia ja yhteiskunnallisia epäkohtia, varsinkin maaseudulla. Merkittäviä 

osuustoiminta-aatteen kehittäjiä olivat muun muassa F.W. Raiffeisen, H. 

Schulze-Delitzsch ja P. Buchez. Ensimmäiset perustetut osuuskunnat olivat 

työ-, luotto- sekä kuluttajaosuuskuntia. (Laurinkari 2004, 13–24.) 

 

Suomeen osuustoiminnan ajatukset kantautuivat 1800-luvun lopulla. Yhteis-

kunnallinen tilanne oli osuustoiminnan kannalta otollinen ja osuustoiminta on-

kin nähty kansallista yhtenäisyyttä ja kansakunnan perusteita kohottavaksi 

tekijäksi. (Laurinkari 2004, 18–20.) Suomalaisen osuustoiminnan isänä on pi-

detty Hannes Gebhardia, joka sai vaikutteita osuustoiminnasta muun muassa 

Saksasta. Hänen aktiivisen toimintansa avulla Suomeen perustettiin osuus-

toiminta-aatteen kattojärjestö Pellervo-Seura vuonna 1899, säädettiin Osuus-

kuntalaki vuonna 1901 sekä perustettiin useita keskusliikkeitä. (Seppelin 

2000, 26–39.) 
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Osuustoiminta vakiinnutti asemansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja laajen-

tui uusille aloille, vaikkakin 1930-luvulla kasvu- ja tehokkuusvaatimukset vei-

vät sijaa aatteelliselta osuustoiminnalta. Sotien jälkeisenä jälleenrakentami-

sen aikana yhteistoiminta nousi tärkeäksi tekijäksi ja osuustoimintaliike sen 

mukana. (Seppelin 2000, 39–59.) Yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä 

1960- ja 70-luvuilla osuuskuntien toiminta alkoi kohdistua myös kaupunkeihin 

ja niiden väestöön. Sopeutuminen muutoksiin ei sujunut helposti, eikä tap-

pioilta vältytty. (Seppelin 2000, 60–70.)  

 

Osuustoimintaliike selviytyi 1980- ja 90-lukujen Euroopan suurista muutoksis-

ta sekä kiristyneestä kilpailusta. Toimintoja jouduttiin kuitenkin tehostamaan 

ja suorittamaan suuria rakenteellisiakin muutoksia, että osuustoimintaliike 

pystyi kehittymään ja pysymään mukana kilpailussa. Osuustoiminnan identi-

teettiä ja sopivuutta suurten yritysten liiketoimintamuotona on kyseenalaistet-

tu muun muassa jäsenten vaikutusmahdollisuuksien vähenemisen, pääomien 

saannin hankaluuden sekä omien osuustoiminnallisten periaatteiden unohta-

misen vuoksi. (Seppelin 2000, 70–99.) Samaan aikaan Suomeen perustettiin 

kuitenkin yli 2000 uusosuuskuntaa vuoden 1987 jälkeen. Nämä pienet työ-, 

palvelu-, markkinointi- ja terveysalan osuuskunnat ovat nousseet yhteiskun-

nallisen tilanteen, kuten työttömyyden, tarpeista. (Laurinkari 2004,138–145.) 

2.1.2 Osuustoiminnallisten organisaatioiden periaatteet 

Osuustoiminnan periaatteita on sen historian aikana täydennetty ja tarkastet-

tu kulloistenkin tarpeiden ja muutosten mukaan. Päätavoite jäsenten palve-

lemisena on kuitenkin säilynyt. (Laurinkari 2004, 52.) Viimeisimmät uudistuk-

set ovat vuodelta 1995, jolloin Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ICA vahvisti 

osuustoiminnan periaatteiksi avoimen ja vapaaehtoisen jäsenyyden; demo-

kraattisen jäsenhallinnon; jäsenten taloudellisen osallistumisen; itsenäisyyden 

ja riippumattomuuden; koulutuksen, oppimisen ja viestinnän; osuuskuntien 

keskinäisen yhteistyön sekä vastuun toimintaympäristöstä. Samaisessa uu-
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distuksessa osuuskunta määriteltiin ”itsenäiseksi henkilöyhteisöksi, johon jä-

senet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja de-

mokraattiseksi hallitsemansa yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kult-

tuurisia tarpeitaan ja tavoitteitaan”. Määritelmä on laaja, sillä se ottaa huomi-

oon erityyppisten osuuskuntien jäsenet ja vapauden toiminnan organisoinnis-

sa. Osuustoiminnan perusarvoiksi nimetään omatoimisuus, omavastaisuus, 

demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus sekä solidaarisuus. Lisäksi osuus-

toiminnan eettisiä periaatteita ovat rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen 

vastuu ja muista ihmisistä välittäminen. (Pellervo-Seura ry & Suomen Kulutta-

jaosuustoiminnan Liitto ry 1996, 4-11.) 

2.1.3 Osuuskunta yritysmuotona 

Osuustoiminnallisuus poikkeaa muista liiketoiminnan muodoista. Osuuskun-

nan tarkoituksena on tuottaa jäsenille etuja taloudellisella toiminnalla jäsenten 

käyttäessä hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluja. (Pöyhönen 2002, 

30–35.) Osuuskunnan ero muihin liiketoiminnan muotoihin onkin siinä, ettei 

sen tavoitteena ole ainoastaan voitto, vaan toimintaa ohjaa myös jäsenten 

hyvinvointi. Jäsenten hyöty riippuu siitä, miten he käyttävät osuuskunnan pal-

veluja, ei sijoitetun pääoman suuruuden mukaan. Osuuskunnan eroja muihin 

liiketoiminnan muotoihin ovat mahdollisuus jakaa liiketoiminnan tulosta jäse-

nille jo tilikauden aikana sekä tuloksen käyttäminen esimerkiksi lähialueen 

edistämiseen. Osuuskuntien omistusrakenteesta ja äänivallasta johtuen nii-

den yhtenä vahvuutena on pidetty sitä, että ne eivät ole vallattavissa. (Laurin-

kari 2004, 25–34.) Taulukossa 1 Laurinkari (2004, 33) on tiivistänyt mukaile-

malla Norrménin (1986, 31) vertailua yksityisen osakeyhtiön, julkisen yrityk-

sen (osakeyhtiö) ja osuuskunnan välisistä eroista yksittäisen jäsenen näkö-

kulmasta lähtöisin.  
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Taulukko 1. Yksityisen osakeyhtiön, julkisen yrityksen (osakeyhtiö) ja osuuskunnan 

vertailua yksittäisen jäsenen näkökulmasta (Norrmén 1986, 31; Laurinkari 2004, 33). 

 Yksityinen osake-

yhtiö 

Julkinen yri-

tys/osakeyhtiö 

Osuuskunta 

Tavoite Voitto Palvelut/voitto Palvelut 

Omistusmuoto Yksityinen Kollektiivinen Yksityinen ja kol-

lektiivinen 

Omistajan rooli ”riviomistajana” 

passiivinen 

Passiivinen Yleensä aktiivinen 

Liittyminen Vapaaehtoista, 

mutta rajoitettua 

Pakollista Yleensä vapaaeh-

toista ja avointa 

Hallintotapa Plutokraattinen 

(”rahavaltai-

nen”=osake ja ää-

ni) 

Poliittis-

demokraattinen 

(välillinen) 

Jäsendemokraatti-

nen (=jäsen ja ää-

ni) 

Voitonjako Omistajille osake-

määrän mukaan 

Valtiolle ja kunnalle Jäsenille palvelu-

jen käytön suh-

teessa 

Omistajien pääoma 

(yrityksessä) 

Kiinteä Kiinteä Jatkuvasti muuttu-

va (riippuu jäsen-

määrästä) 

Korko pääomalle Rajoittamaton Rajoittamaton Etukäteen rajoitettu

Suhde valtioval-

taan 

Riippumaton Riippuvainen Riippumaton 

Sijoituksen jälki-

markkinakelpoi-

suus 

On  Ei Ei 

Eroaminen Mahdollista, osa-

keyhtiö ei lunasta 

osakkeita, vaan ne 

on myytävä itse 

Mahdotonta Mahdollista, 

osuuskunnan tulee 

suorittaa osuus-

maksu takaisin 
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Uusi osuuskuntalaki tuli voimaan Suomessa vuonna 2002. Lain muutoksella 

korvattiin täysin vuoden 1950-luvun osuuskuntalaki. Laki määrittää osuus-

kunnan yhteisöksi, jossa jäsenmäärä tai osuuspääoma ei ole ennalta määrät-

ty. Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä, yhtei-

söä, säätiötä tai muuta oikeushenkilöä ja koska osuustoiminta perustuu va-

paaehtoiseen jäsenyyteen, on jäsenellä oikeus erota osuuskunnasta milloin 

tahansa. (Pöyhönen 2002, 16–35.)  

 

Periaatteessa osuuskunnan hallinto toimii jäsen ja ääni- periaatteella, mutta 

osuuskunnan säännöt voivat muuttaa tilannetta (Pöyhönen 2002, 16–35). 

Osuuskunnan hallinnointirakenteeseen kuuluu hallitus, tilintarkastaja sekä 

osuuskunnan kokous, jonka sijasta voi olla myös edustajisto tai jäsenten vuo-

sittain antama yksimielinen kirjallinen päätös. Edustajistoa käytetään yleensä 

suurten jäsenkuntien osuuskunnissa, jolloin jäsenten ei ole käytännössä 

mahdollista kokoontua osuuskunnan kokoukseen. Lisäksi osuuskunnilla voi 

olla myös hallintoneuvosto, toimitusjohtaja sekä muita avustavia elimiä. (Pöy-

hönen 2002, 77–79.) Osuuspankkien hallinto on järjestettävä hieman eri ta-

voin muista osuuskunnista poiketen vakaan toiminnan ja riittävän valvonnan 

varmistamiseksi. Osuuspankeissa toimitusjohtaja on pakollinen toimielin ja 

hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä, kun muissa osuuskunnissa 

hallituksen toimintaan riittää yksi henkilö. (Metsä 2002, 256–257.) 

2.2 Organisaatioon identifioituminen 

2.2.1 Sosiaalisen identiteetin teoria ja organisaatioon identifioituminen 

Sosiaalisen identiteetin teorian (SIT) mukaan ihmisillä on taipumusta luokitella 

itsensä ja muut erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin, kuten organisaation jäseniin, us-

kontokuntiin, sukupuolen mukaan ja ikäryhmittäin (Tajfel & Turner 1985, ks. 

Asforth & Mael 1989, 20). Sosiaalinen luokittelu jaottelee ja määrittelee sosi-

aalisen ympäristön ja näin ollen mahdollistaa yksilön määritellä toisia. Toi-
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saalta sosiaalinen luokittelu mahdollistaa myös yksilön määritellä itsensä tie-

tyssä sosiaalisessa ympäristössä. (Asforth & Mael 1989, 20–21.) Sosiaalinen 

identiteetti onkin yhteisymmärrykseen perustuva ja jaettu ryhmän jäsenten 

kesken, mikä erottaa sen henkilökohtaisesta identiteetistä, joka käsittää yksi-

lön erikoistuneet piirteet, kuten kyvyt ja luonteenpiirteet (Asforth & Mael 1989, 

Pratt 1998, 187; Mael & Ashforth 2001). Ashforth ja Mael (1989, 21) määrittä-

vätkin sosiaalisen identifioitumisen johonkin inhimilliseen kokonaisuuteen yk-

seyden ja kuulumisen havainnoksi. Yksilön sosiaalinen identiteetti voi olla or-

ganisaation lisäksi peräisin myös työryhmästä, osastosta, ammattiliitosta, 

lounasryhmästä tai ikäryhmästä (Ashforth & Mael 1989, 22). 

 

Van Knippenberg ja van Schie (2000, 139–141) ovat nostaneet esille myös 

työryhmään identifioitumisen. Tämä perustuu siihen, että organisaatioissa on 

monia ryhmiä ja työntekijä voi kuulua näihin samanaikaisesti. Heidän mu-

kaansa muihin ryhmiin kuin organisaatioon identifioitumisella voi olla suurem-

pi merkitys organisaatioiden jokapäiväiseen toimintaan, kuten identifioitumi-

sen parantamiseen ja sitä kautta organisaation asenteisiin ja käyttäytymiseen 

työryhmittäin. Toisaalta korkea omaan työryhmään identifioituminen voi aihe-

uttaa organisaatioille myös haittapuolia. Ryhmien välinen kilpailu voi muuttua 

liian kovaksi ja siirtyminen ryhmästä toiseen voi olla hyvinkin vaikeaa. (Van 

Knippenberg ja van Schie 2000, 144–145.) 

 

Sosiaalisen identiteettiteorian mukaan yksilön ei välttämättä tarvitse toimia 

ryhmän kanssa, pitää ryhmän jäsenistä tai tulla pidetyksi ja hyväksytyksi ryh-

mään. Puhutaankin psykologisesta ryhmästä, jonka Turner (1984, ks. Ash-

forth & Mael 1989, 24) on määritellyt ”ihmisjoukoksi, jotka jakavat saman so-

siaalisen identiteetin ja määrittävät itsensä saman sosiaalisen kategorian mu-

kaan”. Kyseessä on siis vain yksilön oma havainto olemisesta. (Turner 1984, 

ks. Ashforth & Mael 1989, 24.)  
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Pratt (1998, 172–175) näkee organisaatioon identifioitumisen prosessina, 

jossa yksilön uskomukset ja käsitykset organisaatiosta tulevat häneen itseen-

sä viittaaviksi tai häntä itseään määrittäviksi. Hänen mukaansa identifioitumi-

sella on kaksi erilaista muotoa: joko yksilön huomatessa jakavansa samat ar-

vot organisaation kanssa (yhteenkuuluvuus) tai muuttamalla omaa minäku-

vaansa yhteneväksi organisaation kanssa (jäljittely). Yhteenkuuluvuuteen pe-

rustuvassa identifioitumisessa yksilö käyttää identiteettiä ymmärtääkseen 

suhdettaan organisaatioon ja määrittääkseen samankaltaisuuden itsensä ja 

organisaation välillä. Jäljittelyssä puolestaan yksilön organisaation uskomuk-

set ja arvot sisällytetään omaan identiteettiin sopiviksi muuttamalla niitä. 

(Pratt 1998, 172–175.) 

2.2.2 Identifioitumisen syntyminen ja kehittyminen 

Ashforth ja Mael (1989, 24–25) määrittävät sosiaalisen identiteettiteorian poh-

jalta syitä organisaatioon identifioitumiselle. Ensimmäisenä he nostavat esille 

ryhmän omaleimaisuuden verrattaessa toisiin ryhmiin. Ryhmän arvot ja käy-

tännöt tekevät sen identiteetistä ainutlaatuisen ja näin ollen muista ryhmistä 

eroavan. Ryhmän omaleimaisuus täytyy määrittää selvillä ja läpäisemättömil-

lä ryhmän rajoilla. Myös negatiiviset tunnusomaisuudet on yhdistetty identifioi-

tumiseen, jolloin negatiivisia piirteitä käytetään puolustusmekanismeina muita 

vastaan. Toisena identifioitumisen tekijänä nähdään ryhmän arvovalta, jolla 

viitataan ryhmän menestykseen ja sitä kautta itsetunnon nousuun. Ryhmän 

ulkopuolisten ryhmien keskeisyys on myös tärkeää identifioitumisen muodos-

tumiselle, sillä tietoisuus muista ryhmistä vahvistaa tietoisuutta omasta ryh-

mästä. Lisäksi ryhmän muodostamistekijät (esimerkiksi henkilökohtaiset suh-

teet, samanlaisuus, pitäminen, yhteiset tavoitteet ja uhkat sekä yhteinen his-

toria) voivat vaikuttaa yksilön identifioitumisen laajuuteen. Näiden tekijöiden 

vaikutus ei kuitenkaan ole välttämätön. (Ashforth & Mael 1989, 24–25.) 
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Pratt (1998, 192–201) on tarkastellut viittä eri näkökulmaa, joiden kautta or-

ganisaatioon identifioituminen vahvistuu: a) houkutus-valinta-väsyttäminen b) 

luokittelu c) retoriset keinot d) sosialisaatio ja roolin omaksuminen sekä e) 

käyttäytymisen sitouttaminen ja mallin muodostaminen. Houkutus-valinta-

väsyttäminen-mallin (Schneider 1987) mukaan identifioituminen tapahtuu 

houkutuksen kautta, jolloin yksilön mieltymykset organisaatiota kohtaan pe-

rustuvat epäsuoriin arviointeihin henkilökohtaisten ja mahdollisen työorgani-

saation ominaisuuksien välillä. Mallin mukaan henkilöt, jotka eivät sovi yhteen 

organisaation kanssa, lähtevät organisaatiosta väsyttämällä. Organisaatiolla 

on näin ollen taipumusta muuttua homogeeniseksi, mikä lisääntyy vielä, kun 

organisaation jäsenet palkkaavat ja valitsevat uusiksi jäseniksi samanlaisia 

henkilöitä. (Pratt 1998, 192–201) 

Organisaatioon identifioituakseen yksilön on hahmotettava organisaation 

identiteetin tärkeys ja luokiteltava itsensä organisaation identiteetin suhteen. 

Luokittelun avulla yksilön on mahdollista selvittää sopivuutensa organisaati-

oon vertailemalla muihin tai ohjeellisiin luokituksiin. Tarkasteltaessa identifioi-

tumista retoristen keinojen näkökulmasta tasona on organisaatio, ei yksilö tai 

ryhmä. (Pratt 1998, 192–196.) Organisaation pyrkimyksenä on viestittää yksi-

lö tuntemaan itsensä samanlaiseksi kuin organisaatio. Tämä voi tapahtua 

esimerkiksi viestittämällä samoista arvoista, yhteisten symbolien avulla tai liit-

tämällä organisaatio yhteen vastustamaan yhteistä vihollista. (Cheney 1983; 

Pratt 1998, 195–196.) 

 

Sosialisaatio (Van Maanen & Schein 1979, 209–264) viittaa prosessiin, jossa 

yksilö omaksuu tarvittavat sosiaaliset tiedot ja taidot ottaakseen vastaan or-

ganisaation roolin. Ashforth ja Saks (1996, ks. Pratt 1998, 197) ovatkin yhdis-

täneet institutionaalisen sosialisaation ja organisaatioon identifioitumisen toi-

siinsa. Institutionaalisen sosialisaation (Van Maanen & Schein 1979, 209–

264) teorian mukaan yhteisö selvittää uusille työntekijöille heidän roolinsa ja 

väylän sen saavuttamiseen. (Pratt 1998, 196–198.) Käyttäytymisen sitoutta-
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minen ja mallin muodostaminen ovat Prattin (1998, 196–198) mukaan vielä 

alustava näkökulma organisaatioon identifioitumiseen. Käyttäytymismallit 

muotoutuvat, kun jäsenet yrittävät ymmärtää toistuvan käytöksen kaavaa ja 

yrittävät selittää käytöstään perusteluilla. (Pratt 1998, 198–201.) 

2.2.3 Identifioitumisen vaikutukset yksilöön ja organisaatioon 

Organisaatioon identifioitumisen merkitys sekä työntekijöille että organisaati-

oille korostuu varsinkin nykyisessä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa ti-

lanteessa. Nopeiden ja suurten muutosten, kuten fuusioiden ja uudelleenor-

ganisointien, vuoksi identifioituminen organisaatioon estää työntekijöiden vie-

raantumisen organisaatiosta. (van Knippenberg & van Schie 2000, 137.) Or-

ganisaatioon identifioituneet työntekijät todennäköisemmin jäävät organisaa-

tioon ja ponnistelevat organisaation puolesta (Dutton, Dukerich & Harquail 

1994).  

 

Organisaatioiden näkökulmasta identifioitumisen hyötyjä ovat myös työnteki-

jöiden parempi myöntyväisyys, alhaisempi poislähteminen, vähäisemmät 

ryhmän sisäiset konfliktit ja organisaation identiteetin mukaisen käyttäytymi-

sen lisääntyminen (Tajfel 1981; 1982; Aronson 1992; Dutton ym. 1994; Mael 

& Ashforth 1995;). Nämä tapahtumat helpottavat organisaatioiden kontrollia 

jäsenistään, koska he ovat tyytyväisiä työhönsä ja sitoutuneita organisaati-

oonsa identifioitumisen takia. (Pratt 1998, 184–185.) Organisaatioon identifi-

oituneet työntekijät tukevat organisaationsa identiteettiä ja näin ollen vahvis-

tavat edelleen identifioitumisen syitä (ryhmän arvojen ja käytäntöjen oma-

leimaisuutta, ryhmän arvovaltaa, ulkopuolisten ryhmien keskeisyyttä ja ryh-

män muodostamisen tekijöitä). (Ashforth & Mael 1989, 25–26.) 

 

Organisaatioille on todettu olevan myös haittapuolia (liiallisesta) identifioitumi-

sesta. Korkean identifioitumisen omaavien organisaatioiden voi olla vaikeam-

paa sopeutua muuttuviin tarpeisiin, sillä homogeeninen yhteisö voi ottaa käy-
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täntöön strategian, joka ei vastaa ympäristön olosuhteisiin (Schneider, Gold-

stein & Schmidt 1995.) Identifioituminen organisaatiossa voi johtaa myös ste-

reotypiointiin ja ryhmän ulkopuolisten jäsenten alentamiseen ja näin ollen 

konfliktiin (Tajfel 1981; 1982; Hogg, Terry & White 1995). Haittapuoliksi kor-

kealle identifioitumiselle on todettu myös liiallinen riippuvuus ja säännönmu-

kaisuus organisaation ohjeisiin; antisosiaalinen, epäeettinen ja jopa tyranni-

mainen käytös; vähentynyt luovuus ja riskinotto sekä itsenäisyyden menettä-

minen. Lisäksi kohdeorganisaation leimautuminen voi vahingoittaa yksilön it-

setuntoa. (Mael & Ashforth 1992; Ashforth & Mael 1996; Pratt 1998.) 

  

Yleisimpänä identifioitumisen hyötynä yksilölle todetaan itsetunnon lisäänty-

minen. Identifioituminen nähdäänkin mahdollisuutena sisäistää identifioitu-

miskohteen asemaa ja menestystä, mikä parantaa yksilön itsetuntoa. (Hogg & 

Abrams 1990, ks. Mael & Ashforth 2001, 199–202; Pratt 1998, 181–184) 

Maelin ja Ashforthin (2001, 199–202) mukaan identifioitumisen muita hyötyjä 

ovat itsensä ylittäminen, merkityksen löytäminen, yhteenkuuluminen ja pyrki-

mysten parantaminen. Identifioituminen suurempaan kokonaisuuteen ja sitä 

kautta itsensä ylittäminen nähdään hyvin tärkeäksi tekijäksi yksilölle. Näin ol-

len yksilön on mahdollista löytää elämälleen tarkoitus jostain suuremmasta 

päämäärästä. Yhteenkuuluvaisuuden tunne muiden kanssa, jotka jakavat ar-

vokkaana koetun identiteetin, muodostaa pohjan yhteisöllisyydelle ja sosiaali-

selle yhtenäisyydelle. Identifioituminen voi mahdollistaa myös mittapuun yksi-

lön käyttäytymiselle ja näin ollen maksimoida hänen potentiaalinsa. (Mael & 

Ashforth 2001, 199–202.) 

2.3 Psykologinen omistajuus 

2.3.1 Psykologisen omistajuuden käsite 

Psykologinen omistajuus syntyy omistajuuden tunteesta ja psykologisesta si-

teestä kohteeseen. Kohteeseen liitetään läheisesti sana ”minun” ja kohde 
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koetaan osaksi itseä. Psykologinen omistajuus vastaa kysymykseen ”Mitä 

koen omakseni?”. (Pierce ym. 2001, 298–305.) Koska psykologinen omista-

juus on psykologisesti koettu ilmiö yksilön kehittämästä omistajuuden tuntees-

ta kohdetta kohtaan, se tuokin hieman eri näkökannan yksilön psykologiseen 

suhteeseen organisaatiota kohtaan (Van Dyne & Pierce 2004, 441). Yleensä 

omistajuutta koetaan jotain esinettä tai asiaa kohtaan, mutta se on mahdollis-

ta myös aineettomia asioita, kuten ideoita, teoksia tai muita ihmisiä, kohtaan 

(Pierce ym. 2001, 299).  

 

Pierce ym. (2003, 5-6) erottavat psykologisen omistajuuden laillisesta omista-

juudesta, vaikka niillä on yhtenäisyyttäkin. Laillinen omistajuus tunnustetaan 

pääasiassa yhteiskunnallisesti, joten omistajuuden mukanaan tuomat oikeu-

det on tarkoin täsmennetty ja niitä suojaa laillinen oikeusjärjestelmä. Psykolo-

gisen omistajuuden tunnistaa puolestaan yksilö, jolla on tunne omistajuudes-

ta, ja näin ollen hän määrittää psykologisen omistajuuden oikeudet. Myös 

psykologisen omistajuuden velvollisuudet eroavat laillisen omistajuuden vas-

taavista. Laillisen omistajuuden velvollisuudet ovat yleensä seurausta oikeus-

järjestelmästä ja psykologisen omistajuuden velvollisuudet ovat peräisin yksi-

löstä. Psykologinen omistajuus voikin ilmetä ilman laillista oikeutta ja toisaalta 

laillisesti omistettua kohdetta ei välttämättä koeta omaksi.  (Pierce ym. 2003, 

5-6.) Myös omistajuuden aikataulu vaihtelee laillisessa ja psykologisessa 

omistajuudessa. Lailliseksi omistajaksi tullaan omaisuuden hankintahetkellä, 

kun puolestaan psykologisen omistajuuden tuntemiseen saattaa mennä ai-

kaa. (Pierce ym. 2003, 22.) 

2.3.2 Psykologisen omistajuuden motiivit 

Psykologinen omistajuus voi syntyä sekä geneettisistä tekijöistä että koke-

muksista tyydyttäen tiettyjä inhimillisiä motiiveja. Motiivit eivät suoraan aiheu-

ta psykologista omistajuutta, vaan ne helpottavat sen kehittymistä. Motiiveja 

ovat hallinnan tarve, identiteetin muokkaaminen sekä oman paikan tarve. 
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(Pierce ym. 2001, 298–300.) Psykologinen omistajuus voi syntyä yksilön ha-

lusta vaikuttaa toimintaansa ja omaan ympäristöönsä. Hallitakseen tilannetta 

yksilö pyrkii tutkimaan ja ohjaamaan ympäristöään. Tältä kannalta katsottuna 

psykologinen omistajuus perustuu yksilön ympäristön vaikuttamisen motivaa-

tioon. (Pierce ym. 2001, 300–301; Pierce ym. 2003, 9–10.) 

 

Identiteettimme rakentuu, muokkautuu ja kehittyy omistajuuden vuorovaiku-

tuksessamme. Omistajuutta voidaan siis käyttää identiteettimme määrittele-

miseen, ilmaisemiseen toisille sekä varmistamaan sen jatkuvuus. (Pierce ym. 

2001, 300–301.) Tutkimalla ympäristöään ja kokemalla objektin, yksilön on 

mahdollista oppia sekä kohteesta että itsestään niiden läheisyyden takia. 

Tämän vuorovaikutuksen seurauksena yksilön on mahdollista määrittää itse-

ään ja omaa identiteettiään. Identiteetin määrittämiseen käytetään monia 

omistajuuden kohteita kuvaamaan itseä, muun muassa autoja, kotia ja tutkin-

toja. (Pierce ym. 2003, 10–11.) Näin pyritään ilmaisemaan toisille kuka minä 

olen, mitä teen, mitä minusta tulee (Rochberg-Halton 1984). Omistajuus 

mahdollistaa yksilöiden kokea tunneperäisen yhteyden itsensä ja menneisyy-

den välillä. Omistukset luovat edellytykset säilyttää identiteetin jatkuvuus nii-

den asioiden avulla, joista on tullut oman identiteetin symbolisia jatkoksia. 

(Pierce ym. 2003, 11–12.) 

 

Ihmisillä on myös halu omistaa jokin paikka tai alue, ”koti”. Pitkään samassa 

paikassa elettyämme, paikka muuttuu osaksi meitä. Oman paikan tarpeen 

tyydyttämisen takia yksilö omistaa energiaa ja resurssejaan paikalle, josta voi 

tulla hänen kotinsa. (Pierce ym. 2001, 300–301.) Kun yksilö kehittää omaa 

”kotiaan”, hän kiinnittyy psykologisesti useisiin sekä aineellisiin että aineetto-

miin asioihin. Näiden omistusten kautta yksilö voi löytää oman paikkansa, jo-

ka on tuttu ja luo turvallisuuden tunnetta. (Pierce ym. 2003, 12–14.) 



 

 

20

 

2.3.3 Psykologisen omistajuuden kehittyminen 

Pierce ym. (2001) on esitellyt psykologisen omistajuuden prosessille kolme 

tekijää (kuvio 1), jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa. Psykologinen omistajuus voi 

syntyä kohteeseen vaikuttamisen, kohteen tutuksi tulemisen ja henkilökohtai-

sen voimavarojen käytön kautta. (Pierce ym. 2001, 301.) Tosin syntyproses-

sissa näiden tehokkuudesta toistensa suhteen ei ole vielä tietoa (Pierce ym. 

2003, 21). Kontrollin ja vaikuttamisen tarve on yksi omistajuuden pääpiirteis-

tä. Organisaatiot voivat tarjota jäsenilleen eriasteisia vaikuttamisen mahdolli-

suuksia, esimerkiksi työn suunnittelun kautta. Mitä itsenäisempää työ on, sitä 

suurempi kontrollin tunne työntekijällä on työstään ja hän voi tällöin kokea 

psykologista omistajuutta työtä kohtaan. Toisaalta jotkut organisaation tekijät 

(kuten keskittäminen ja virallistaminen) vähentävät kontrollin ja sitä kautta 

psykologisen omistajuuden tunnetta. Tällöin organisaation yksilöt oppivat, et-

tä mikään organisaatiossa ei ole ”heidän” ja valtaa on rajattu. (Pierce ym. 

2001, 301.) 

PSYKOLOGINEN 
OMISTAJUUS 

Kohteeseen 

vaikuttaminen 

Kohteen tutuksi 

tuleminen 

Henkilökohtaisten 

voimavarojen käyttö 

Kuvio 1. Psykologisen omistajuuden syntyminen (Pierce ym. 2001) 
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Ihmiset voivat kokea omistavansa jotain, kun heidät yhdistetään asiaan tai 

esineeseen ja kun he kokevat kohteen tutuksi. Tiedon lisääntyminen ja pa-

rempi tietämys kohteesta syventävät suhdetta siihen ja voimistavat omista-

juuden tuntemusta. (Pierce ym. 2001, 301–302.) Aktiivisen osallistumisen ja 

lisääntyneen tiedon ansiosta yksilö tuntee kohteen paremmin. Weil (1952, 33) 

on antanut esimerkkinä tästä puutarhurin, joka tietyn ajan jälkeen tuntee hoi-

tamansa puutarhan kuuluvan hänelle itselle. (Pierce ym. 2003, 15–16.) 

 

Organisaatiossa yksilöllä voi olla monia henkilökohtaisten voimavarojen käyt-

tökohteita kuten työ, tuotteet, asiakkaat, projektit, työryhmät sekä tehtävät. 

Yksilö käyttää kohteeseen aikaansa, energiaansa, voimiaan ja huomiotaan. 

Tämän seurauksena hän alkaa kokea, että panostuksen kohde on osa häntä 

itseään ja muodostaa psykologista omistajuutta kohdetta kohtaan. (Pierce 

ym. 2001, 301–304.) Yksi selvimmistä ja voimakkaimmista yksilön voimavaro-

jen käytön muodoista on kohteen keksiminen, jolloin yksilö käyttää oman ai-

kansa ja energiansa lisäksi myös arvojaan ja identiteettiään. Omien voimava-

rojen käyttö kohteeseen antaa yksilölle mahdollisuuden nähdä vaikutuksensa 

kohteeseen ja tuntea omat ponnistelunsa kohteen olemassaoloon. (Pierce 

ym. 2003, 16–17.) 

 

Piercen ym. (2003, 17–20) mukaan psykologisen omistajuuden syntymiseen 

vaikuttavat myös kohde, yksilö ja tilannetekijät. Omistajuuden kohteen omi-

naisuudet, kuten houkuttelevuus, helppopääsyisyys, avoimuus ja vaikutetta-

vuus tekevät kohteesta alttiimman psykologiselle omistajuudelle. Yksilöllisillä 

eroilla (esimerkiksi yksilöiden välisillä eroilla, yksilöllisillä eroilla eri aikoina se-

kä persoonallisuudella ja henkilökohtaisilla arvoilla) on myös vaikutusta psy-

kologisen omistajuuden syntymiseen. Omistajuuden tuntemukset eivät myös-

kään välttämättä kestä ikuisesti, vaan ne saattavat muuttua tai kadota. (Pier-

ce ym. 2003, 17–23.) Lisäksi psykologisen omistajuuden syntymiseen vaikut-

tavat rakenteelliset erot, joita ovat muun muassa lait, normit, säännöt ja hie-

rarkia. Toisaalta ne voivat myös rajoittaa psykologisen omistajuuden kehitty-
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mistä. Rajoitteet, kuten fyysiset esteet, rajat, lait, omistusoikeudet, hallinnolli-

set rajoitteet ja tavat, voivat estää yksilön pääsyä kosketuksiin kohteen kans-

sa. (Pierce ym. 2003, 24.) 

2.3.4 Psykologisen omistajuuden vaikutukset yksilölle ja organisaatiol-
le 

Psykologisella omistajuudella voi olla useita vaikutuksia sekä organisaatiolle 

että työntekijälle. Omistajuus tuo mukanaan oikeuksia organisaatiossa. Ylei-

sempiä ovat oikeus tietoon omistajuuden kohteesta sekä oikeus vaikuttaa 

päätöksiin, joilla on vaikutusta kohteeseen. Omistajuutta kokevat työntekijät 

kokevat esimerkiksi suurempaa vastuullisuutta organisaatiosta kuin ne, jotka 

eivät koe omistajuutta. Omistajuuden toinen puoli on vastuu. Organisaatiota 

kohtaan tunnetaan vastuuta ja taakan jakamista organisaation kanssa. Vas-

tuun tuntemiseen sisältyy vastuu ajan ja energian panostamisesta organisaa-

tion kehittymiseksi. (Pierce ym. 2001, 302–303.) 

 

Muina vaikutuksina organisaatiota kohtaan on pidetty kansalaisuuskäyttäyty-

mistä (citizenship behavior), henkilökohtaisia uhrauksia sekä oletettuja riskejä 

kohteen puolesta. (Pierce ym. 2001, 302–303.) Kansalaisuuskäyttäytymisellä 

(Organ 1988) viitataan yhteisön hyväksi tehtävään, vapaaehtoiseen ja positii-

viseksi tarkoitettuun käytökseen, josta ei ole luvattu tai annettu ymmärtää 

vastakorvausta (Pierce ym. 2003, 28). Vandewallen ym. (1995, 210) asunto-

osuuskuntiin kohdistettu tutkimus tukee näkemystä siitä, että psykologisella 

omistajuudella on vaikutusta roolin ulkopuoliseen käyttäytymiseen (extra-role 

behaviour). Roolin ulkopuolinen käyttäytyminen on yksilön harkinnanvaraista 

käytöstä, jota organisaatio ei palkitse ja joka on enemmän kuin yksilöltä vaa-

ditaan tai odotetaan.  

 

Johtamiskäytännöillä, kuten kouluttautumiseen kannustamalla, osallistavilla 

johtamistavoilla sekä ahkeran työskentelyn arvostamisella voidaan kehittää 
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psykologista omistajuutta. Näiden käytäntöjen avulla rohkaistaan työntekijöitä 

ajattelemaan ja käyttäytymään kuten omistajat. Organisaatio hyötyy psykolo-

gista omistajuutta kokevista työntekijöistä hyvän asenteen omaavina työnteki-

jöinä sekä parempana taloudellisena tuloksena. (Wagner, Parker & Christian-

sen 2003, 847.) 

2.3.5 Psykologisen omistajuuden ”synkkä” puoli 

Psykologisella omistajuudella on positiivisten puoliensa lisäksi myös negatii-

visia vaikutuksia. Tällä tarkoitetaan sitä, että yksilön ja hänen omistustensa 

välillä oleva psykologinen side on joissain olosuhteissa ei-toivottua. (Dirks ym. 

1996.) Liian omistushaluisen lapsen tavoin psykologinen omistajuus saattaa 

johtaa siihen, että yksilö ei halua jakaa omistajuuden kohdetta muiden kans-

sa. Tämä voi estää yhteistyötä organisaatiossa. (Pierce ym. 2003, 30.) Yli-

innostunut omistuksen kehittäminen ja parantaminen saattaa aiheuttaa pak-

komielteen organisaation tavoitteiden ja henkilökohtaisen terveyden kustan-

nuksella. Myös organisaatioiden muutoksissa (esim. työntekijöiden vähentä-

minen) psykologinen omistajuus voi aiheuttaa hankaluuksia, kun yksilö kokee 

menettävänsä hallinnan tunteen omistamastaan asiasta. Henkilökohtaisen 

menetyksen, turhautumisen ja stressin estämiseksi muutoksen huolellisella ja 

harkitulla johtamisella onkin suuri rooli. (Dirks ym. 1996.)  

2.4 Organisaatioon sitoutuminen 

2.4.1 Sitoutumisen määritelmä 

Henkilöstön vaihtuvuus on organisaatiolle kallista, joten sitoutuminen organi-

saatioon koetaan hyvinkin tärkeänä ominaisuutena työntekijöillä. (Meyer, 

Paunonen, Gellatly, Goffin & Jackson 1989, 152.) Toisaalta nykyinen muuttu-

va työympäristö kyseenalaistaa sitoutumisen tärkeyden. Meyer ja Allen (1997, 

4–6) ovat kuitenkin sitä mieltä, että sitoutuminen organisaatioon on edelleen 

merkittävä asia organisaatioille. Vaikka organisaatioita supistettaisiinkin, niin 
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ne säilyvät edelleen ja niissä olevat työntekijät ovat organisaation huip-

puosaajia ja siis erittäin tärkeitä organisaatioille. Ulkoistaminen puolestaan 

mahdollisesti muuttaa organisaatioon sitoutumista lyhytkestoisemmaksi ja si-

toutumisen kohteen projektiksi tai työksi organisaation sijaan. Kuitenkin työn-

tekijät ovat edelleen tärkeitä ulkoistetuille organisaatioille ja vaikuttavat niiden 

menestykseen. Sitoutuminen nähdään luonnollisena asiana ihmiselle, joten 

sitoutumista tulee tapahtumaan jossain muodossa joka tapauksessa. (Meyer 

& Allen 1997, 4–6.) 

 

Porter ym. (1974) selittivät organisaatioon sitoutumisen ”yksilön samaistumi-

sen voimakkuutena sekä osallistumisena tiettyyn organisaatioon”. Heidän 

mielestään tällaisella sitoutumisella voidaan nähdä olevan kolme tekijää: 

1) organisaation tavoitteisiin ja arvoihin kohdistuva voimakas usko ja hyväk-

syminen, 

2) halu ponnistella paljon organisaation puolesta ja 

3) selkeä halu säilyttää organisaation jäsenyys. (Porter ym. 1974, 604.) 

 

Sheldon (1971, 143) määritti sitoutumisen organisaatiota kohtaan koettuna 

asenteena tai suhtautumisena, joka yhdistää tai liittää organisaation ja yksilön 

persoonan. Sitoutunut työntekijä arvostaa organisaatioon kuulumista ja hänen 

ajatuksensa organisaation tavoitteista ja arvoista ovat yhteneviä organisaati-

on kanssa. Hän on halukas pysymään organisaatiossa ja on valmistautunut 

työskentelemään lujasti sen puolesta. (Curtis & Wright 2001, 57.) Työntekijän 

työn valintaan ja sitoutumiseen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. 

Sisäisiä tekijöitä ovat muun muassa kiinnostus työhön, kehittymisen mahdolli-

suudet sekä vastuullisuus. Ulkoisia tekijöitä puolestaan ovat ulkoiset paineet 

perheen osalta tai maantieteellinen sijoittuminen ja ne yhdistetään pitempään 

työsuhteeseen. (O’Reilly & Caldwell 1980, 559.) 

 

Sitoutuminen voi kohdistua eri asioihin. Kohde ei myöskään aina ole sama, 

vaan voi vaihdella eri tilanteissa ja eri ihmisten välillä. Kohteina voivat olla 
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muun muassa työtehtävät, ammatti, organisaatio, projekti ja toiset ihmiset. On 

huomattu, että asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät ihmiset voivat sitou-

tua myös asiakkaisiin. Mitä voimakkaammaksi koettu on ammatin arvoperus-

ta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ihminen sitoutuu ammattiin kuin or-

ganisaatioon. (Lämsä & Hautala 2004, 92.) 

2.4.2 Sitoutumisen kolmen komponentin malli 

Sitoutumista on pyritty määrittämään monen eri määritelmän avulla. Meyer ja 

Allen yhdistivät useita sitoutumisen määritelmiä ja kehittivät sitoutumisen 

kolmen komponentin mallin.  (Meyer & Allen 1997, 11.) Meyerin ja Allenin 

mukaan sitoutuminen kuvastaa henkilön psykologista tilaa, jolla on vähintään 

kolme eriytynyttä komponenttia (Meyer & Allen 1991, 61).  Yksilön psykologi-

nen tila kuvaa hänen suhdettaan organisaatioon sekä hänen päätöstään säi-

lyttää suhde organisaatioon (Meyer & Allen, 1997 11). 

 

Kuvio 2 määrittelee Meyerin ja Allenin mallin mukaiset sitoutumisen kom-

ponentit. Malli määrittää yksilön suhteen työn säilyttämiseen organisaatiossa 

a) halun (affective component) b) tarpeen (continuance component) sekä c) 

velvollisuuden (normative component) komponenttien mukaan. (Meyer & Al-

len 1991, 61.) Meyer ja Allenin mukaan nämä komponentit tulisikin nähdä si-

toutumisen komponentteina, ei sitoutumisen tyyppeinä. He perustavat näke-

myksensä sille, että komponentit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan yksilö 

voi kokea jokaisen komponentin eriasteisina yhtä aikaa. (Meyer & Allen 1991, 

67–68.) 
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Affektiivinen eli tunnepitoinen komponentti kuvastaa yksilön tunnesidettä or-

ganisaatioon ja hän säilyttääkin työsuhteensa organisaatioon, koska haluaa 

(want) jatkaa suhdetta. Jatkuvuuteen eli tarpeeseen perustuva komponentti 

viittaa organisaatiosta lähdön kustannuksiin. Tällöin siis yksilön täytyy (need) 

jatkaa suhdetta. Normatiivinen eli velvollisuuskomponentti puolestaan määrit-

tää yksilön ja organisaation suhteen perustumisen siihen, että hänen olete-

taan (ought) pysyvän organisaatiossa. (Meyer & Allen 1997, 11.) 

 

Muita sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat työsuhteen kesto, suunnitteluun 

ja päätöksentekoon osallistuminen sekä työsuhteen pysyvyyteen liittyvä var-

muus (Viitala 2004, 163). Työsuhteen kesto sekä henkilön ikä sitovat yksilön 

organisaatioon muun muassa eläkeohjelmien sekä vähentyneiden työpaikan-

vaihtomahdollisuuksien takia (Sheldon 1971, 145). Hrebiniakin ja Alutton 

(1972, 569) tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät organisaatioon sitoutumi-

sen kehittymisessä ovat yksilön kokema roolijännite sekä kokonaiskokemus 

vuosina.  

SITOUTUMINEN 

Tunnepitoinen 

komponentti 

Jatkuvuuteen 
perustuva kom-
ponentti 

Normatiivinen 

komponentti 

Halu Tarve Velvolli-
suus 

Kuvio 2. Sitoutumisen kolmen komponentin malli (Meyer & Allen 1997) 
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2.4.3 Komponenttien kehittyminen 

Tunnepitoisen komponentin kehittymiseen vaikuttavat henkilökohtaiset omi-

naisuudet, organisaation rakenteelliset piirteet sekä työkokemus. Henkilökoh-

taisten ominaisuuksien, kuten demografiset tekijät (ikä, sukupuoli ja koulutus), 

ja henkilökohtaisten taipumuksien (saavuttamisen tarve ja itsenäisyys) vaiku-

tukset tunnepitoisen sitoutumisen syntyyn eivät kuitenkaan ole merkittäviä. 

(Meyer & Allen 1991, 69.) Organisaation rakenteellisilla piirteillä ei myöskään 

ole nähty suurta merkitystä sitoutumisen kehittymiselle. Tosin tutkimuksissa 

on todettu, että hajauttaminen organisaatiossa johtaa voimakkaampaan tun-

nepitoiseen sitoutumiseen. (Meyer & Allen 1997, 42.)  

 

Työkokemuksella on havaittu olevan vahvin ja johdonmukaisin vaikutus tun-

nepitoisen komponentin syntymiseen (Meyer & Allen 1997, 45). Kokemukset 

muodostuvat yksilön tarpeiden tyydyttämisestä ja/tai arvojen yhteensopivuu-

desta (Meyer & Allen 1991, 70). Työntekijä, jolla on positiivisia kokemuksia 

työstä, arvostaa kokemuksiaan ja haluaa niiden jatkuvan (Meyer & Allen 

1991, 74–76). Changin (1999, 1264) tutkimuksen mukaan yksilöt sitoutuvat 

organisaatioon tunteellisesti, kun he havaitsevat, että yrityksessä suositaan 

sisäisiä ylennyksiä, tarjotaan sopivaa koulutusta sekä esimiestaso huolehtii 

tiedon jakamisesta ja yksilöiden urista.  

 

Tarpeeseen perustuvan komponentin kehittymiseen vaikuttaa mikä tahansa 

organisaatiosta lähtemisen kustannuksia kohottava tilanne tai tekijä. Mallin 

mukaan tällaisiksi tekijöiksi on käsitetty työntekijän tekemät  investoinnit sekä 

vaihtoehtoiset työllistymisvaihtoehdot, joita hän kokee olevan. Mikäli työnteki-

jä kokee, että hänellä ei ole useita, varteenotettavia työllistymismahdollisuuk-

sia, hänen tarpeeseen perustuva sitoutumisensa on suurempaa. Työntekijä 

voi investoida organisaatioon monin tavoin esimerkiksi aikaa, vaivaa tai ra-

haa. Organisaatiosta lähteminen tarkoittaisi näiden investointien menettämis-

tä. Tarpeeseen perustuva komponentti perustuu työntekijän tietoisuuteen eli 
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investointien ja vaihtoehtojen vaikutukset perustuvat siihen, että yksilö on tie-

toinen näiden vaikutuksesta. (Meyer & Allen 1997, 60.) Chang (1999, 1264) 

huomasi myös, että uskomus siihen, että organisaatio parhaansa mukaan 

yrittää estää irtisanomisia, lisää jatkuvaa sitoutumista. 

 

Kun yksilö kokee normatiiviseen komponenttiin perustuvaa sitoutumista, hä-

nelle on ”oikea ja moraalinen” asia jäädä organisaatioon. Normatiivisen sitou-

tumisen komponentin nähdään perustuvan paineisiin, joita yksilö kokee var-

haisessa sosiaalistumisprosessiin perheestään ja kulttuurista sekä uutena 

työntekijänä organisaatiossa. Sosiaalistumisprosessin aikana yksilö oppii ar-

vot, joita tulee noudattaa perheessä ja organisaatiossa. Organisaatio voi in-

vestoida työntekijään esimerkiksi kouluttamalla tätä, jolloin työntekijän norma-

tiivinen sitoutuminen kasvaa, varsinkin jos investointeja on vaikea maksaa 

takaisin. Normatiivinen komponentti voi syntyä myös psykologisen sopimuk-

sen (Argyris 1960; Schein 1980; Rousseau 1989; 1995) pohjalta. (Meyer & 

Allen 1997, 61.) 

2.4.4 Sitoutumisen merkitys ja vaikutus organisaatiolle 

Meyer ja Allen (1997, 24–39) ovat määrittäneet sitoutumisen kolmen kom-

ponentin mallin mukaisesti sitoutumisen vaikutuksia organisaatioille. Selvim-

mäksi sitoutumisen vaikutukseksi kaikkien komponenttien osalta he näkevät 

negatiivisen korrelaation organisaation jättämisestä sekä henkilöstön vaihtu-

vuuden. Tunteellinen komponentti liittyy työpaikalta vapaaehtoiseen poissa-

oloon, mutta tahattomiin poissaoloihin tällä ei juuri ole vaikutusta. Vahvan tun-

teellisen sitoutumisen omaavat henkilöt työskentelevät kovemmin ja menes-

tyvät työtehtävissä paremmin kuin heikosti sitoutuneet. Muiden komponent-

tien osalta vastaavaa tai ainakaan yhtä voimakasta vaikutusta ei ole havaittu. 

Sitoutumisella on huomattu olevan vaikutusta myös siihen, kuinka yksilöt kä-

sittelevät pettymyksiä työssään. Sitoutuneet työntekijät todennäköisemmin 
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esittävät parannusehdotuksia ja osoittavat lojaalisuutta hyväksymällä asiat. 

(Meyer & Allen 1997, 24–39.) 

 

Kontoghiorghesin ja Bryantin (2004) tutkimus osoittaa oppimisen tärkeänä 

osatekijänä sitoutuneen, innovatiivisen ja kilpailukykyisen henkilökunnan ke-

hittämiseksi. Oppimisen lisäksi merkittäviä tekijöitä ovat työtyytyväisyys ja töi-

den suunnittelu yksilöiden taitojen ja kykyjen mukaan. Heidän mukaansa tätä 

kautta on mahdollista rakentaa kilpailukykyisiä ja innovatiivisesti toimivia or-

ganisaatioita.  

2.5 Psykologinen sopimus 

2.5.1 Psykologisen sopimuksen määritelmä 

Psykologinen sopimus on uskomuksia, jotka perustuvat tehtyihin ja ymmärre-

tyiksi annettuihin lupauksiin ja joita pidetään sovittuina yksilön ja organisaati-

on välillä (Rousseau 2004, 120). Uskomukset muuttuvat sopimusluonteisiksi, 

kun yksilö uskoo, että hän on velkaa työnantajalle tietyn panoksen (esim. ko-

vaa työtä, lojaalisuutta, uhrauksia) vastapalvelukseksi tietyistä houkuttimista 

(esim. korkea palkka, työturvallisuus) (Rousseau 1990, 390–392). Psykologi-

nen sopimus motivoi työntekijää täyttämään työnantajaa kohtaan tehdyt si-

toumukset, kun työntekijä on varma saavansa hyvityksen ja osansa sopimuk-

sesta (Rousseau 2004, 120). Muodollisesti sopimuksesta poiketen psykologi-

nen sopimus on yksilön havainnoima, joten osapuolet voivat ymmärtää sopi-

muksen eri tavoin (Robinson 1996, 575). Psykologinen sopimus tulee erottaa 

työntekijän odotuksista. Odotukset viittaavat vain siihen, mitä työntekijä odot-

taa saavansa työnantajaltaan. Psykologisessa sopimuksessa puolestaan vii-

tataan havaittuihin ja ymmärrettyihin molemminpuolisiin velvollisuuksiin, mikä 

luonnehtii työntekijän suhdetta työnantajaansa. (Robinson & Rousseau 1994, 

246.) 
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Psykologiselle sopimukselle on määritelty kuusi ominaispiirrettä: vapaaehtoi-

suus, usko molemminpuoliseen sopimukseen, vaillinaisuus, useat sopimuk-

sen tekijät, epäonnistuneen sopimuksen hoitaminen sekä kestävä tiedollinen 

malli työsuhteesta. Vapaaehtoisuudella viitataan vaihdettuihin lupauksiin, joita 

yksilö on tehnyt vapaaehtoisesti ja jotka motivoivat toteuttamaan sitoumukset. 

Psykologinen sopimus heijastaa yksilön ymmärrystä sitoumuksista, jotka hän 

subjektiivisesti uskoo molemminpuolisiksi, vaikkei näin todellisuudessa olisi-

kaan. (Rousseau 2004, 120–122.) 

 

Psykologisten sopimusten luonteeseen kuuluu myös niiden vaillinaisuus, sillä 

pitkän työsuhteen kaikkia yksityiskohtia ei voida ennustaa työnantajan tai 

työntekijän puolelta. Muuttuvissa olosuhteissa psykologista sopimusta tulee-

kin täydentää työsuhteen kuluessa. Psykologisen sopimuksen tietolähteitä on 

monia esimerkiksi työntekijän esimies, työtoverit sekä henkilöstökäytännöt. 

Näiden tietolähteiden ristiriitaiset viestit voivat heikentää psykologisen sopi-

muksen molemminpuolisuutta. Sopimuksen rikkoutuminen aiheuttaa negatii-

visia reaktioita, kuten vihaa, ilkivaltaa tai tuen loppumista. Tämän takia sekä 

työnantajien että työntekijöiden tulisi psykologisen sopimuksen täyttämisen 

lisäksi keskittyä myös epäonnistuneiden sitoumusten hoitamiseen. Psykologi-

sen sopimuksen mahdollistama työsuhteen malli luo vakaat olosuhteet tule-

vaisuuden odottamiseen ja ohjaa tehokkaita toimia. Malli auttaa myös toimi-

maan vaillinaisen tiedon kanssa. (Rousseau 2004, 120–122.) 

2.5.2 Psykologisen sopimuksen tyypit 

Psykologiset sopimukset voivat olla erilaisia riippuen työn luonteesta, henki-

löstöjohtamisen käytännöistä ja työntekijän motiiveista (Rousseau 2004, 122). 

Rousseau (1990, 389–392) on jakanut psykologiset sopimukset transaktio-

naalisiin ja relationaalisiin sopimuksiin (taulukko 2). Transaktionaalinen psy-

kologinen sopimus sisältää tiettyä taloudellista vaihdantaa (esim. palkkaa 

osallistumisesta) tietyssä ajassa esimerkiksi määräaikaisissa työsuhteissa. 
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Tyypillistä tällaisille sopimuksille ovat hyvin kilpailukykyinen palkkaus ja pitkän 

aikavälin sitoutumisen puuttuminen. (Rousseau 1990, 389–392.) Transaktio-

naalisen sopimuksen työntekijöillä on taipumusta pitää tiukasti kiinni sopi-

muksen ehdoista ja he etsivätkin muita työllistymismahdollisuuksia, jos olo-

suhteet muuttuvat tai työnantaja epäonnistuu sopimuksen ylläpitämisessä. 

Tosin myös työnantajat todennäköisesti päättävät transaktionaalisen sopi-

muksen, mikäli se ei vastaa heidän tarpeitaan. Transaktionaalisia sopimuksia 

on yleensä henkilöiden kanssa, jotka eivät ole välttämättömiä yrityksen kilpai-

lukyvyn kannalta tai jotka työskentelevät epävakailla markkinoilla. Transaktio-

naaliset sopimukset siirtävät taloudellisen epävarmuuden riskin työnantajalta 

työntekijälle, mikä voikin olla työntekijälle suuri, jos vaihtoehtoisia työllisty-

mismahdollisuuksia ei ole havaittavissa. (Rousseau 2004, 122–123.) 

 

Relationaalisiin psykologisiin sopimuksiin puolestaan kuuluu sekä taloudellis-

ta että ei-taloudellista vaihdantaa (esim. kovaa työtä, lojaalisuutta ja turvalli-

suutta) avoimin sopimuksin (Rousseau 1990, 391). Relationaalisen sopimuk-

sen työntekijät ovat yleensä halukkaampia työskentelemään ylitöissä, autta-

maan muita työntekijöitä ja tukemaan organisaation muutoksissa. Sopimuk-

sen rikkoutumistilanteessa heidän sitoutumisensa tällaiseen sopimukseen 

auttaa etsimään korjauskeinoja työsuhteen säilyttämiseksi. Toisaalta relatio-

naalisen sopimuksen työnantajat suojaavat useammin työntekijöitään talou-

dellisen epävarmuuden tilanteissa. Työntekijät suosivatkin yleensä ennemmin 

relationaalista kuin transaktionaalista sopimusta. Työnantajat ovat haluk-

kaampia tarjoamaan relationaalista sopimusta erityisesti arvostetuille työnteki-

jöille. (Rousseau 2004, 122–123.) 
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Taulukko 2. Transaktionaaliset ja relationaaliset sopimukset (Rousseau 1990, 390) 

 Transaktionaalinen sopimus Relationaalinen sopimus 

Keskeistä (focus) Taloudellinen, ulkoinen Taloudellinen ja ei-

taloudellinen, sosiaalis-

tunteellinen, sisäinen 

Aikaväli Rajattu, täsmällinen Avoin, määrittelemätön 

Vakaus Muuttumaton Dynaaminen, muuttuva 

Laajuus Kapea Ulottuva 

Konkreettisuus Julkinen, näkyvä Subjektiivinen, ymmärretty 

 

Rousseau (2004, 122–123) lisää psykologisen sopimuksen tyyppeihin vielä 

sekamuotoiset (hybridit) psykologiset sopimukset, jotka ovat syntyneet vasta 

viime aikoina.  Niissä yhdistyy avoin aikajakso ja molemminpuolinen huoli 

suhteellisesta sopimuksesta työsuorituksen vaatimusten ja uudelleenneuvot-

telun kanssa. Ne vaativat työnantajia sitoutumaan työntekijöiden kehittämi-

seen, mutta toisaalta työntekijöiden tulee olla joustavia ja halukkaita sopeu-

tumaan taloudellisen tilanteen muutoksiin. Riski jakaantuu siis sekä työnanta-

jalle että työntekijälle. Sekamuotoisiin sopimuksiin kuuluu jatkuva neuvottelu 

taloudellisen tilanteen muutoksissa ja työntekijöiden muutostarpeissa.  (Rous-

seau 2004, 122–123.) 

2.5.3 Psykologisen sopimuksen syntyminen ja siihen vaikuttavat tekijät 

Shore ja Tetrick (1994, 93–95) ovat määritelleet tekijöitä psykologisten sopi-

musten kehittymiselle. Koska varsinaisiin työsopimuksiin ei ole mahdollista 

sisällyttää kaikkia työsuhteen näkökohtia, psykologiset sopimukset vähentä-

vätkin yksilön epävarmuuden tunnetta määrittelemällä sovitut työsuhteen olo-

suhteet. Työntekijöiden turvallisuuden tunne paranee, kun he uskovat yhteis-

ymmärrykseen työnantajan kanssa. Koska työntekijät tarkkailevat omaa käy-

töstään suhteessa tietyn palkkion suhteeseen, psykologiset sopimukset mah-
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dollistavat myös alhaisemman johdon valvonnan. Psykologiset sopimukset 

antavat työntekijöille tunteen siitä, että he voivat itse vaikuttaa omaan kohta-

loonsa. Tunne syntyy siitä, että he tuntevat olevansa sopimuksen osapuolia, 

ovat myöntyneet sen ehtoihin ja voivat valita täyttävätkö velvollisuutensa. 

(Shore ja Tetrick 1994, 93–95.) 

 

Rousseaun (2004, 125) mukaan työntekijät muokkaavat psykologista sopi-

mustaan uratavoitteidensa, erityisten työjärjestelyjen ja persoonallisuuden 

kautta. Uratavoitteet määrittävät sopimuksen sen mukaan, onko työntekijällä 

aikomusta pitkään työsuhteeseen vai onko työ vain ponnahduslauta parem-

piin mahdollisuuksiin. Parempien mahdollisuuksien etsijöillä on taipumusta 

omaksua transaktionaalisempi sopimus ja puolestaan pitkän työsuhteen etsi-

jät omaksuvat ennemmin relationaalisen sopimuksen. Erityiset työjärjestelyt 

omaavilla työntekijöillä, on taipumus relationaaliseen sopimukseen. (Rousse-

au 2004,125.) 

 

Persoonallisuudella on myös tärkeä rooli psykologisen sopimuksen muovau-

tumisessa. Reiluuskysymyksiin (esim. palkkausasioissa) hyvin tarkasti suh-

tautuvat omaksuvat todennäköisemmin transaktionaalisen sopimuksen. Kor-

kean itsetunnon omaavat ja tunnolliset työntekijät puolestaan omaksuvat to-

dennäköisemmin relationaalisen sopimuksen, koska työnantajat arvostavat 

heidän käyttäytymistään. (Rousseau 2004, 125.) Myös Raja, Johns ja Ntalias 

(2004) ovat tutkineet eri persoonallisuuspiirteiden vaikutusta psykologisen 

sopimukseen ja huomanneet niiden vaikuttavan muun muassa psykologisen 

sopimuksen syntymiseen, tyyppiin ja rikkomiseen. 

2.5.4 Psykologisen sopimuksen rikkominen 

Psykologisten sopimusten rikkominen on varsin yleistä (Robinson & Rousse-

au 1994, 255). Sopimus katsotaan rikkoutuneeksi, kun toinen sopimusosa-

puoli epäonnistuu sopimuksen velvoitteiden täyttämisessä (Robinson & 
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Rousseau 1994, 247). Psykologisen sopimuksen rikkomus on subjektiivinen 

kokemus, jolloin siis ei tarvitse esiintyä varsinaista sopimusrikkomusta. Sopi-

musta rikkovien tekojen ei tarvitse välttämättä tapahtua tai olla tapahtumatta, 

vaan pelkkä työntekijän tuntemus rikkomuksesta riittää. (Robinson 1996, 

546.)  

 

Morrison ja Robinson (1997, 230–231) erottavat toisistaan psykologisen so-

pimuksen rikkomisen (violation) ja havaitun loukkauksen (perceived breach). 

Havaittu loukkaaminen viittaa tietoisuuteen, että yksilön organisaatio on epä-

onnistunut täyttämään psykologisen sopimuksen velvollisuudet suhteessa yk-

silön panokseen. Se perustuu yksilön tiedolliseen arviointiin siitä, mitä kukin 

osapuoli on luvannut. Rikkominen puolestaan on emotionaalinen tila, joka voi 

seurata uskomuksesta, että psykologista sopimusta on rikottu. Se syntyy tul-

kitsemisprosessista, joka on luonteeltaan tiedollinen, eikä siis vaadi tarkoituk-

sellista seurausta tai tietoisuutta. (Morrison ja Robinson 1997, 230–231.) 

 

Morrison ja Robinson (1997; Robinson & Morrison 2000) ovat määritelleet 

kaksi syytä psykologisen sopimuksen rikkoutumiseen: perumisen ja ristiriitai-

suuden. Perumiseen viitataan, kun organisaation edustaja tietoisesti rikkoo 

työntekijälle tehdyn lupauksen.  Perumiseen voivat johtaa organisaation ky-

vyttömyys täyttää lupaus muun muassa odottamattomien olosuhteiden takia. 

Perumista voi tapahtua myös organisaation haluttomuuden takia, jolloin orga-

nisaation edustajat saattavat jo alun perin tehdä lupauksia, joita ei ole tarkoi-

tus täyttää tai he tietoisesti päättävät olla täyttämättä niitä. Ristiriitaisuutta 

esiintyy puolestaan silloin, kun organisaation edustajalla ja työntekijällä on 

erilainen käsitys lupauksesta. Erilaiset havainnot lupauksista ovat mahdolli-

sia, koska psykologiset sopimukset ovat yksilöllisesti havaittuja. Ristiriitai-

suuksien kehittymiseen vaikuttavat työntekijän ja organisaation edustajan eri-

laiset tiedolliset mallit tilanteesta, osapuolien velvollisuuksien monimutkaisuus 

ja epäselvyys sekä kommunikointi osapuolten välillä. (Morrison & Robinson 

1997, 231–237.) 
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Sekä peruminen että ristiriitaisuudet voivat johtaa havaintoon täyttymättömis-

tä lupauksista. Tämä havainto johtaa työntekijän vertailuprosessiin, jossa hän 

harkitsee lupausten pitävyyttä. Havaittu loukkaus riippuu siis työntekijän 

huomiosta, että hän on täyttänyt osuutensa, mutta ei ole saanut sille vastiket-

ta. Loukkauksen merkitys työtekijälle vaikuttaa siihen johtaako tilanne sopi-

musrikkomuksen tunteeseen. (Morrison & Robinson 1997, 231–233.) Sopi-

musrikkomuksen havainnointiin vaikuttaa myös ristiriitaisuuden tärkeys ja 

työntekijän valppaus (vigilance) huomata se. Ristiriitaisuuden tärkeyteen vai-

kuttavat muun muassa lupauksen merkitys työntekijälle ja ristiriitaisuuden 

suuruus. Työntekijän valppaus tarkkailla ja huomata psykologisen sopimuk-

sen täyttymistä kuuluu yleisesti suhteisiin. Siihen vaikuttavat epävarmuus, 

suhteen luonne ja oletetut lupauksen rikkomisen kustannukset. (Morrison & 

Robinson 1997, 237–239.)  

 

Robinson ja Morrison (2000, 540–542) huomasivat tutkimuksessaan, että to-

dennäköisimmin työtekijät olivat kokeneet psykologisen sopimuksen rikkoutu-

neen, kun organisaation tai työntekijän oma suorituskyky oli huono, kun so-

sialisoinnin prosessia ei ollut tapahtunut ja kun heillä ei ollut vuorovaikutusta 

organisaation jäsenten kanssa ennen työhönottoa. Myös aikaisemmissa työ-

suhteissa koetut psykologisen sopimuksen rikkomukset ja useat, samanaikai-

set työmahdollisuudet vaikuttavat psykologisen sopimuksen rikkomisen ko-

kemiseen. (Robinson ja Morrison 2000, 540–542.) 

 

Sopimusrikkomuksesta seuraa luottamuksen väheneminen (Robinson & 

Rousseau 1994, 248). Robinsonin (1996, 576) mukaan luottamuksella on 

suuri merkitys psykologisen sopimuksen rikkoutumiselle. Luottamus voi vai-

kuttaa sopimusrikkomuksen/loukkauksen havainnointiin, kun työnantajaansa 

luottava henkilö ei havaitse tai ei muista mahdollisia sopimusrikkeitä. Vastaa-

vasti vähäisen luottamuksen omaava henkilö etsii aktiivisesti tai muistaa so-

pimusrikkeitä, vaikka niitä ei olisi edes tapahtunut. (Robinson 1996, 592–
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593.) Psykologisen sopimuksen rikkomisen seurauksena työntekijän tyytyväi-

syys työhön ja organisaatioon voivat myös vähentyä ja horjuttaa tekijöitä, jot-

ka johtivat suhteen syntymiseen (Robinson & Rousseau 1994, 248).  

2.6 Yhteenveto 

Aikaisemmissa luvuissa on esitelty yksilön suhdetta organisaatioon määrittä-

viä käsitteitä, joista jokainen antaa hieman eri näkökulman kyseiseen suhtee-

seen. Taulukossa 3 on vertailtu tutkimuksen käsitteitä – identifioitumista (As-

forth & Mael 1989; Pratt 1998; Mael & Ashforth 2001), psykologista omista-

juutta (Pierce ym. 2001; 2003), sitoutumista (Meyer & Allen 1991; 1997) ja 

psykologista sopimusta (Rousseau 1990; Robinson & Rousseau 1994) - nii-

den keskeisten eroavaisuuksien suhteen. Taulukon vertailussa on hyödynnet-

ty identifioitumisen, psykologisen omistajuuden ja sitoutumisen osalta Piercen 

ym. (2001, 306) käyttämää vertailua. Psykologisen sopimuksen osalta on 

hyödynnetty Rousseaun (1990; 1994; 2004), Robinsonin (1994; 1996) ja Sho-

ren ja Tetrickin (1994) ajatuksia. Kaikki käsitteet viittaavat jollain tapaa itseen 

ja itsensä määrittelyyn, mutta niiden taustalla on erilaiset teoriat ja näin ollen 

ne vastaavat eri kysymyksiin (Pierce ym. 2001, 305–306). 

 

Lisäksi osuustoiminnallisuus erityispiirteineen tuo yksilön suhteelle organisaa-

tioon huomioitavia asioita. Erilaisen lähtökohdan suhteelle antaa henkilöstöön 

kuuluvan työntekijän samanaikainen rooli organisaation asiakkaana ja omis-

tajana, jolloin hänellä on myös muita oikeuksia ja velvoitteita kuin pelkästään 

työntekijänä toimiessaan (vrt. Ilmonen 1984, 2-3). Lisäksi osuustoiminnallisen 

organisaation kaksoisluonne henkilöyhteisöinä ja taloudellisina yrityksinä tuo 

organisaation toimintaan muista liiketoiminnan muodoista erottavia ominai-

suuksia. Yksi olennaisimmista erityispiirteistä on, ettei osuustoiminnallisen 

organisaation tavoitteena ole ainoastaan voitto, vaan toimintaa ohjaa myös 

jäsenten hyvinvointi. (vrt. Laurinkari 2004, 25–34.) Huomioitavaa tarkastelta-

essa yksilön suhdetta organisaatioon on myös organisaation koon mukanaan 
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tuomat erityispiirteet, jolloin organisaatiossa työskentelevällä yksilöllä voi olla 

suhde myös muun muassa eri työyksiköihin, tiimeihin ja muihin organisaati-

ossa toimiviin ryhmiin. 
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Taulukko 3. Identifioitumisen, psykologisen omistajuuden, sitoutumisen ja psykologisen sopimuksen vertailua. (mukaillen Pierce ym. 2001, 306) 
Ominaispiirteet Identifioituminen Psykologinen omistajuus Sitoutuminen Psykologinen sopimus 

Käsitteellinen ydin Organisaation identiteetin osien käyttämi-

nen itsensä määrittämiseen 

Omistajuus Halu säilyttää jäsenyys Uskomus työntekijän ja työnantajan 

velvollisuuksista toisilleen 

Yksilön esittämä kysymys Kuka minä olen? Mitä koen omakseni? Pitäisikö minun säilyttää jäse-

nyys? 

Mitä olen velkaa organisaatiolle? Mitä 

organisaatio on velkaa minulle? 

Motivaatiopohja • Houkutus 

• Yhteyden kokeminen 

• Itsensä edistäminen 

• Kokonaisuus 

• Hallinnan tarve 

• Identiteetti 

• Oman paikan tarve 

• Turvallisuus 

• Kuuluvuus 

• Uskomukset ja arvot 

• Taloudelliset tekijät 

• Ei-taloudelliset tekijät 

Kehittyminen • Itsensä luokittelu organisaatioon 

• Yhteyden kokeminen 

• Jäljittely 

Aktiivinen itsensä yhdistäminen organisaa-

tioon 

Päätös säilyttää jäsenyys • Sanalliset ja sanattomat lupauk-

set 

• Uratavoitteet 

• Työjärjestelyt 

• Persoonallisuus 

Tilan tyyppi Tietoinen/havaittu Emotionaalinen/Tietoinen Emotionaalinen Emotionaalinen/havaittu 

Tiettyjä seurauksia • Organisaation tukeminen ja toimin-

taan osallistuminen 

• Halu jäädä 

• Turhautuminen/stressi 

• Eristäytyminen 

• Normittomuus 

• Oikeudet ja velvollisuudet 

• Muutoksen vastustami-

nen/edistäminen 

• Turhautuminen, stressi 

• Jakamisesta kieltäytyminen 

• Työntekijöiden yhdistyminen 

• Eristäytyminen 

• Tunnollisuus 

• Kansalaisuuskäyttäytyminen 

• Halu lähteä 

• Osallistuminen 

• Turvallisuus 

• Lojaalisuus 

• Avuliaisuus 

• Pettyminen 

• Alhaisempi johdon valvonta 

• Vaikutusmahdollisuuksien ko-

keminen 

a. Oikeudet • Ei ole • Oikeus tietoon 

• Oikeus valtaan 

• Ei ole • Taloudelliset ja ei-taloudelliset 

tekijät 

b. Velvollisuudet • Ylläpitää halutun ominaisuuden arvoa • Taakan jakaminen 

• Aktiivinen ja vastuullinen valta 

• Tiedon saaminen 

• Suojaaminen 

• Huolehtiminen 

• Edistäminen/kehittäminen 

• Ei ole • Työn tekeminen 

• Lojaalisuus  

• Uhraukset 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen menetelmällistä puolta. Tarkoitukse-

na on selvittää tutkimuksen taustoja (mm. omaa suhdettani tutkittavaan orga-

nisaatioon) sekä tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja niiden perusteluja. 

Lisäksi viimeinen osio sisältää tutkimuksen luotettavuuden arviointia.  

3.1 Oma suhteeni tutkimusorganisaatioon 

Tutkimuksen aihepiiriin tutustuin osittain jo keväällä 2005 kauppatieteiden 

kandidaatin-tutkielmassani (Hannukainen 2005), joka käsitteli osuuspankin 

työntekijän psykologista sidettä OP-ryhmään. Kandityövaiheessa varmistui 

mahdollisuus jatkaa tutkimusta osuustoiminnallisten organisaatioiden parissa. 

Pro gradu-tutkimuksessani aihepiiri laajeni tutkittavien henkilöiden osalta se-

kä tutkimuksessa käsiteltävien käsitteiden suhteen. 

 

Olen työskennellyt tutkimuksen kohdeorganisaatiossa Kiteen Seudun Osuus-

pankissa vuodesta 2003 lähtien erilaisia ajanjaksoja asiakaspalvelutehtävis-

sä, mutta tämän tutkimuksen aikaan en kuitenkaan ollut samanaikaisesti työ-

suhteessa kyseiseen organisaatioon. Minulla on suhde tutkimuksen kohdeor-

ganisaatioon myös asiakkuuden ja omistajuuden (omistajajäsen) kautta. 

Osuuspankin asiakas olen ollut lähes koko ikäni ja omistajajäsenenä noin 

kahden vuoden ajan. Organisaation tuntemisen ja läheisyyden uskon kuiten-

kin olevan vain rikkaus, ei rajoite tutkimuksen onnistumisen kannalta. Eskola 

ja Suoranta (1999, 35) ovat todenneet tarvittavan tutkimuksellisen etäisyyden 

ja ”objektiivisuuden” löytyvän omasta teoreettisesta pohdinnasta ja lukenei-

suudesta sekä käsitteellistyksien ja menetelmien kautta. Tuntemus tutkimus-

organisaatiosta alueena ja siellä käytettävästä kielestä tuo myös tutkimuk-

seen lisää ymmärrystä.  
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3.2 Laadullisen tutkimuksen taustoja 

Vaikkakin tämän tutkimuksen lähtökohtana on tehdä liiketaloustieteellinen 

laadullinen tutkimus, monet henkilöstön suhdetta organisaatioon määrittävät 

käsitteet pohjautuvat psykologiaan (Asforth & Mael 1989; Pratt 1998; Mael & 

Ashforth 2001; Pierce ym. 2001; 2003; Meyer & Allen 1991; 1997; Rousseau 

1990; Robinson & Rousseau 1994). Tämän vuoksi on perusteltua tuoda esiin 

myös ajatuksia psykologian puolelta sekä tutkimuksessa käytettyjen mene-

telmien perusteita. 

 

Laadulliset menetelmät ilmestyivät selvemmin psykologian tutkimuskenttään 

1960-luvun lopulla (Banister ym. 1994, 1–9; Tesch 1990, 33–42). Ne nähtiin 

vaihtoehtoisena tutkimusmuotona vallitsevan suuntauksen tutkimusmetodeil-

le. Laadullisten metodien taustalla oli uskomus siihen, että kvantitatiivisesta 

aineistosta menetettiin paljon ja että tutkimukset tarvitsivat erilaisen käsitteel-

lisen perustan kuin sen hetkinen psykologian tutkimus tarjosi.  (Banister ym. 

1994, 1–9.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus ja validiteetti on muotoiltava uudel-

leen verrattuna määrälliseen tutkimukseen. Ne eivät pohjaa oletukselle, että 

tutkimus on täysin toistettavissa uudelleen. Tutkimus voidaan toki toistaa uu-

delleen kuvauksen mukaisesti, mutta se voi johtaa aivan erilaiseen lopputu-

lokseen. Erilaisuudella viitataan muutokseen tutkijassa, informanteissa ja tut-

kimuksen keinoissa. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei voikaan olla tois-

tettavuus, vaan tarkkuus. (Banister ym. 1994, 10–11.) Laadullinen tutkimus ei 

vaadi subjektiivisuutta etäisyyden muodossa, vaan siinä pyrkimyksenä on 

päästä mahdollisimman lähelle ilmiötä tutkijan subjektiivisin tutkimisen keinoin 

(Banister ym. 1994, 13–14).  Banister ym. (1994, 15) eivät näe laadullisia 

menetelmiä yleislääkkeenä psykologian tutkimuksen ongelmille, mutta näke-

vät niiden roolina tutkittavan ilmiön tuntemusten ilmentämisen. 
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Tämän tutkimuksen käsitteitä: organisaatioon identifioitumista (Asforth & Mael 

1989; Pratt 1998; Mael & Ashforth 2001;), psykologista omistajuutta (Pierce 

ym. 2001; 2003), organisaatioon sitoutumista (Meyer & Allen 1991; 1997) ja 

psykologista sopimusta (Rousseau 1990; Robinson & Rousseau 1994) on pe-

rinteisesti tutkittu paljon kvantitatiivisin menetelmin, eli tilastolliset analyysit 

ovat hallinneet tarkastelunäkökulmia (esim. Porter ym. 1974; Rousseau 1990; 

Mael & Ashforth 1995;  Vandewalle ym. 1995). Näiden tutkimusten avulla on 

pystytty todentamaan käsitteiden ilmenemistä käytännössä sekä yksilön ja 

organisaation suhteeseen vaikuttavia tekijöitä. Koska tämän tutkimuksen tar-

koituksena on ymmärtää henkilöstön suhdetta osuustoiminnalliseen organi-

saatioon, laadullisen tutkimuksen kautta näkökulmaa tutkimuskäsitteisiin voi-

daan syventää. Laadulliset menetelmät eivät ole täysin uutta tutkimuskäsittei-

den tarkastelussa, vaan jokaiselta tutkimuskäsitteen saralta löytyy kvalitatiivi-

sia tutkimuksia, joista esimerkkeinä organisaatioon identifioitumisesta Pratt ja 

Rafaeli (1997), psykologisesta omistajuudesta Pratt ja Dutton (2000), sitou-

tumisesta Lämsä ja Savolainen (2001) sekä psykologisesta sopimuksesta 

Hallier ja James (1997). 

3.3 Haastattelut  

Tämän laadullisen tutkimuksen aineiston keräämisen metodina on käytetty 

haastattelua. Yinin (2003, 89–92) mukaan haastattelu on yksi tärkeimmistä 

tietolähteistä tarkasteltaessa ihmisten suhteita, jotka tulisi kuvailla ja tulkita 

tiettyjen haastateltavien kautta. Asioista perillä olevat haastateltavat voivat 

tuoda asioihin tärkeitä näkökantoja ja yhteyksiä asioiden aikaisempiin tapah-

tumiin. Tässä tutkimuksessa aineiston keräämistavaksi onkin valittu haastat-

telu, koska tavoitteena on ymmärtää, miten ihmiset kertovat kokevansa oman 

suhteensa organisaatioon. Yinin (2003, 90) mukaan haastatteluiden tulisi olla 

ennemmin ohjattuja keskusteluja kuin jäsenneltyjä kyselyitä. Haastattelun 

haasteena onkin tutkimuksen linjauksen mielessä pitäminen samalla kun luo-

daan ystävällinen ja turvallinen avoin haastattelu.  
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Tutkimuksen haastattelut toteutin teemahaastattelun (Hirsjärvi & Hurme 2001) 

muodossa, jolloin haastattelukysymykset oli jaoteltu tutkimuksen keskeisten 

käsitteiden mukaan viiteen osaan: osuustoiminnallisuuteen (Pöyhönen 2002; 

Laurinkari 2004), organisaatioon identifioitumiseen (Asforth & Mael 1989; 

Pratt 1998; Mael & Ashforth 2001;), psykologiseen omistajuuteen (Pierce ym. 

2001; 2003), organisaatioon sitoutumiseen (Meyer & Allen 1991; 1997) sekä 

psykologiseen sopimukseen (Rousseau 1990; Robinson & Rousseau 1994). 

Teemahaastattelun käyttöön päädyin, koska pyrkimyksenä on tuoda tutkitta-

vien, henkilöstön, ääni kuuluviin. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 47–48) mu-

kaan teemahaastattelun avulla tämä on mahdollista, koska haastattelun ete-

neminen keskeisten teemojen kautta yksityiskohtaisten kysymysten sijaan 

vapauttaa haastattelutilannetta tutkijan näkökulmasta. Teemahaastattelussa 

on mahdollista huomioida ihmisten tekemien tulkintojen ja asioille antamiensa 

merkitysten keskeisyys sekä vuorovaikutuksen tärkeys merkitysten syntymi-

selle. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48.) 

 

Tutkimuksessa haastattelin kahtatoista Kiteen Seudun Osuuspankin työnteki-

jää, jotka työskentelevät pankin eri konttoreissa. Haastateltavat toimivat or-

ganisaatiossa erilaisissa tehtävissä (esim. asiakkaiden tai pankin sisäiset asi-

at), eri tiimeissä (esim. Sähköiset palvelut- tai Konttoripalvelut-tiimi) ja eri hie-

rarkiatasoilla (esimies tai toimihenkilö). Haastateltavien erilaisuudella pyrittiin 

luomaan mahdollisimman laaja ja monipuolinen kuva organisaation henkilös-

töstä. Myös haastateltavien työssäolovuodet organisaatiossa vaihtelivat ja 

haastateltavien joukossa oli sekä koko ikänsä Kiteen Seudun Osuuspankissa 

työskennelleitä että myös muissa työpaikoissa olleita. Näin ollen osalla haas-

tatelluista oli kokemuksia myös muista organisaatioista ja liiketoiminnan muo-

doista, vaikka suoranaisesti tässä tutkimuksessa ei ollutkaan tarkoituksena 

tehdä vertailevaa tutkimusta. Lisäksi kaikki haastateltavat olivat osuuspankin 

omistajajäseniä.  
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Tutkimuksen haastateltavat valitsin oman tietämykseni ja kokemukseni poh-

jalta tavoitteena saada mahdollisimman edustava ja laaja kuva organisaation 

henkilöstöstä. Haastateltaviin olin henkilökohtaisesti yhteydessä sähköpostilla 

ja puhelimen välityksellä haastatteluista sovittaessa. Haastattelukysymykset 

(liite 1) lähetin haastateltaville noin viikkoa ennen haastattelua etukäteen tu-

tustuttavaksi. Kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset, joskin nii-

den järjestyksessä oli eroja, sillä haastattelun lähtökohtana oli teemahaastat-

telu. Haastattelut toteutin kohdeorganisaation tiloissa yhden viikon aikana ja 

niiden kestot vaihtelivat reilusta puolesta tunnista yli tuntiin.  

3.4 Aineiston käsittely ja analyysi 

Tutkimuksen aineiston keräsin kahdellatoista yksilöhaastattelulla, jotka nau-

hoitin ja purin litteroimalla haastatteluiden jälkeen tekstimuotoon. Eskolan ja 

Suorannan (1998, 149–152) suosituksen mukaan teemahaastatteluin kerätyn 

aineiston järjestin teemahaastattelurungon mukaisesti. Näiden teemojen puit-

teissa koodasin ja teemoittelin aineistoa. Analysoinnin apuvälineinä käytin 

tutkimuksen keskeisiä käsitteitä: osuustoiminnallisuutta (Pöyhönen 2002; 

Laurinkari 2004), organisaatioon identifioitumista (Asforth & Mael 1989; Pratt 

1998; Mael & Ashforth 2001), psykologista omistajuutta (Pierce ym. 2001; 

2003), organisaatioon sitoutumista (Meyer & Allen 1991; 1997) sekä psykolo-

gista sopimusta (Rousseau 1990; Robinson & Rousseau 1994). Aineiston 

analyysi teemoittelun avulla tarkoittaa sellaisten aineistosta esiin nousevien 

piirteiden tarkastelua, jotka ovat usealle haastateltavalle yhteisiä. Näiden esil-

le nostettujen seikkojen tarkastelu suhteessa toisiinsa on olennainen osa ai-

neiston analyysia. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 173–176.) Aineiston tyypittelyn 

avulla voidaan etsiä samankaltaisuuksia ja ryhmitellä havaintoja yhdistettyjen 

tyyppien avulla (Eskola & Suoranta 1998, 181–185).  

 

Tutkimuksen rakenne ja muoto muuttuivat analyysin edetessä. Ensimmäises-

sä analyysivaiheessa litteroiduista haastatteluista oli nostettu tutkimuksen 
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keskeisiin käsitteisiin pohjautuvien teemojen mukaan tutkimuksen runko, joka 

siis muodostui osuustoiminnallisuudesta (Pöyhönen 2002; Kuusterä 2002), 

organisaatioon identifioitumisesta (Asforth & Mael 1989; Pratt 1998; Mael & 

Ashforth 2001), psykologisesta omistajuudesta (Pierce ym. 2001; 2003), or-

ganisaatioon sitoutumisesta (Meyer & Allen 1991; 1997) sekä psykologisesta 

sopimuksesta (Rousseau 1990; Robinson & Rousseau 1994). Aineiston ana-

lyysin edetessä rakenteeksi muodostui henkilöstön ja organisaation suhteen 

etenemistä kuvaava muoto, jonka avulla pyrittiin ymmärtämään kyseistä suh-

detta. 

 

Lähestymistapani aineistoon on tässä tutkimuksessa lähellä faktanäkökulmaa 

(Alasuutari 1999; Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005), jolloin kiinnostus 

suunnataan tietoihin eli faktoihin, joita lähteet välittävät kerrottavasta asiasta. 

Lähestyttäessä aineistoa faktanäkökulmasta lukija, tutkija tai kuulija ei pidä 

kaikkea kuulemaansa totena, vaan tarkastelun kohteena olevaa puhetta tai 

tekstiä käsitellään faktojen näkökulmasta. Lähtökohtana onkin tekstien tar-

kasteleminen sen kannalta, mitä puhujat kertovat puheensa kohteena olevas-

ta asiasta. Tämän tutkimuksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelen 

haastateltavien (henkilöstön) kokemuksia ja tuntemuksia suhteestaan organi-

saatioon. Kuten Koskinen ym. (2005) toteavat laadullisen analyysin kohteena 

voi olla esimerkiksi yhteisö, tavat tai uskomukset, josta tieto saadaan yhtei-

söön kuuluvien informanttien kautta. Haastatteluaineistoon perustuvassa ana-

lyysissä faktanäkökulma tulee esiin siinä, että analyysin kohteena on usein 

se, miten eri haastateltavat kokevat tai tulkitsevat jonkin asian. Faktanäkö-

kulmana tätä voidaan pitää sen takia, että haastateltavien edellytetään kerto-

van itsestään ja omista tuntemuksistaan rehellisesti ja avoimesti. (Koskinen 

ym. 2005, 62–64.)  

 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 146) tuovat esille myös kontekstin tärkeyden aineis-

toa analysoitaessa. Ilmiön sijoittaminen aikaan, paikkaan ja kulttuuriin on tär-

keää aineiston kuvailun ja ymmärtämisen kannalta. Myös Stake (1995, 63–
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64) on nostanut esiin kontekstin (esim. fyysinen, taloudellinen, historiallinen 

tai kulttuurillinen konteksti) kuvaamisen tärkeyden tutkimukselle. Näiden pe-

rustelujen mukaisesti ennen tutkimustuloksia on kuvattu ja kerrottu tutkimus-

kohteena olevan organisaation taustoista ja toiminnasta melko perusteellises-

ti. Tämän avulla on pyritty luomaan lukijalle hyvä kuva organisaatiosta ja sen 

ympäristöstä. 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Koskiseen ym. (2005, 258–263) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ” tutki-

jan tulee antaa lukijalle riittävästi tietoa, jonka varassa tämä voi arvioida, mi-

ten havainnot on tuotettu ja miten ne on muokattu tulkinnaksi”. Tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta tähän olen kiinnittänyt huomiota tämän tutkimuksen 

osalta selostuksilla tutkimuksen tekemisestä sekä arvioimalla omaa rooliani. 

Näillä kuvauksilla olen pyrkinyt rakentamaan lukijalle mahdollisuuden tutki-

muksen sekä sen taustalla olevien ratkaisujen ja menettelyjen arviointiin. 

(Koskinen ym. 2005, 258–263.) Lisäksi tutkimuksen teorian ja haastatteluin 

kerätyn empiirisen aineiston välillä olevan yhteyden avulla pyritään luotetta-

vasti kuvaamaan ja ymmärtämään henkilöstön suhdetta osuustoiminnalliseen 

organisaatioon. 

 

Yksi laadullisen tutkimuksen ominaispiirteistä on refleksiivisyys, jolloin pyrki-

myksenä on tuoda avoimesti ja selkeästi esiin prosessi, jolla tutkimuksen ai-

neisto ja analyysi on suoritettu. Henkilökohtaisen refleksiivisyyden avulla tut-

kimuksessa tunnustetaan oman itsensä olemassaolo ja vaikutus tutkimuk-

seen. Toiminnallisella refleksiivisyydellä varmistetaan tutkimuksen suunta 

tarkkailemalla oman roolin ja vaikutusten merkitystä esimerkiksi tutkimuksen 

päätöksiin. Refleksiivisyydellä siis tunnustetaan tutkijan keskeinen rooli tutki-

mukselle ja että kaikki tutkimustulokset ovat tulkintoja henkilökohtaisesta to-

dellisuudesta ja näin ollen avoimia muutokselle ja uudelleentulkinnalle. Tä-

män tutkimuksen osalta refleksiivisyys on otettu huomioon oman roolini poh-
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dinnalla sekä oman suhteeni organisaatioon tiedostamisella ja siitä avoimesti 

kertomalla. Oman roolini pohdinnassa yhtenä apuvälineenä olen käyttänyt 

tutkimuspäiväkirjaa, johon olen koonnut ajatuksiani tutkimuksen edetessä 

muun muassa omasta suhteestani organisaatioon, haastateltaviin sekä tutki-

muksen valintoihin. (Banister ym. 1994, 149–152.)  

 

Tutkimuksessa on esitetty haastatteluotteita, jotka toimivat näytteinä empiiri-

sestä aineistosta ja niitä voidaan käyttää tutkimuksen tulkinnan ja argumen-

taation tueksi ja vahvistamiseksi (Hirsjärvi & Hurme 2001,194). Savolainen 

(1991, ks. Eskola & Suoranta 1998, 175) on todennut haastatteluotteilla ole-

van merkitystä tutkimukselle, koska niitä voidaan käyttää tulkinnan perustelu-

na, aineistoa kuvaavana esimerkkinä, tekstin elävöittämisenä ja aineiston 

pelkistämisenä. Tässä tutkimuksessa haastatteluista otettuja tekstejä on käy-

tetty juuri edellä mainittujen tarkoitusten vuoksi lukijan ymmärtämisen paran-

tamiseksi ja perusteeksi. 

 

Koskinen ym. (2005, 72–74) ovat todenneet, että näkökulman valinta selkiyt-

tää laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä työtapoja, muun muassa tutkimuksen 

arviointia. Faktanäkökulman osalta he ovatkin sanoneet, että tutkimuksen on-

nistumisen edellytyksenä pidetään sitä, miten hyvin ja virheettömästi tutkija 

onnistuu kohteen kuvaamaan ja selittämään myöhemmin. Tässä tutkimuk-

sessa aineistoa faktanäkökulmasta lähestyminen edellyttää sitä, että tutki-

muskohteena oleva organisaatio ja sen konteksti on kuvattu laajasti. Tällä ta-

voin tutkimuksen tulkinnalle luodaan perusteet ja tutkimuksen lukijaa voidaan 

auttaa ymmärryksen luomisessa tutkimuskohteesta. (Koskinen ym. 2005, 72–

74.) 

 

Lähestyttäessä aineistoa faktanäkökulmasta tulee tutkimuksessa ottaa huo-

mioon myös lähdekritiikki, joka tämän tutkimuksen osalta käsittää arvion 

haastateltujen henkilöiden valmiudesta omien tuntemustensa arviointiin (Kos-

kinen ym. 2005, 63). Alasuutari (1999, 95) on todennut, että lähteiden luotet-
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tavuuden arviointi riippuu siitä, mistä näkökulmasta lähteen tarjoamaa infor-

maatiota tarkastellaan. Koska tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää henkilös-

tön suhdetta osuustoiminnalliseen organisaatioon nimenomaan henkilöstön 

omasta näkökulmasta, voidaan olettaa haastateltujen organisaation jäsenten 

pystyvän välittämään psykologista todellisuutta. Tätä tukee myös haastatelta-

vien henkilöiden valinta, jolla pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolinen 

ja laaja kuva tutkimuksen kohteena olevasta organisaatiosta. 
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4  HENKILÖSTÖN SUHDE KITEEN SEUDUN OSUUSPANK-
KIIN 

Tässä luvussa selvitetään tutkimuksen tulokset keskeisten käsitteiden avulla. 

Ennen tutkimustuloksia esitellään vielä osuustoiminnan tämän hetkistä tilan-

netta Suomessa, tutkimusorganisaation taustalla vaikuttava OP-ryhmä sekä 

kohdeorganisaatio Kiteen Seudun Osuuspankki. 

4.1 Kohdeorganisaatio ja sen taustat 

4.1.1 Osuustoiminta Suomessa 2000-luvulla 

Lukumääräisesti osuuskuntien osuus suomalaisesta yrityskentästä on varsin 

vähäinen. Mutta kun tarkastelu suunnataan osuustoiminnan kannalta olen-

naiseen, sen piirissä olevien ihmisten määrään, nousee esiin osuustoiminnan 

laajuus Suomessa. (Skurnik 2002, 111–113.) Osuustoiminnan jäsenmäärä, 

liikevaihdot sekä markkinaosuudet ovat olleen nousussa vuodesta 2000 lähti-

en (Osuustoiminta-lehti 4/04). Osuuskuntien ja keskinäisen vakuutustoimin-

nan jäsenmäärä oli vuonna 2004 jo yli 5,8 miljoonaa ja ne työllistivät lähes 

91 500 henkilöä (Osuustoiminta-lehti 4/05). 

 

Vuonna 2004 Suomessa perustettiin 164 uutta osuuskuntaa ja kokonaisuu-

dessa luku on noussut jo 3670 osuuskuntaan (Osuustoiminta-lehti 4/05). Nä-

mä uudet pienosuuskunnat osoittavat osuustoiminnan elpymisen merkkejä, 

sillä edellisestä uusperustamisen vaiheesta on noin sata vuotta aikaa. Tuol-

loin perustettiin nyt vakaassa asemassa olevat suuret osuuskunnat. Uuden 

elpymisvaiheen osuustoiminta on herännyt myös uusille toimialoille ja uusiin 

väestöryhmiin, mikä voi mahdollistaa tulevaisuudessa osuuskuntien käytön 

muun muassa markkinatalouden ja julkisen sektorin lisänä. (Skurnik 2002.) 
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Osuustoiminnan kentässä on tapahtunut muutoksia syksyn 2005 aikana, kun 

toimialojensa suuret toimijat OP-ryhmä ja SOK vahvistavat yrityskaupoilla 

toimintaansa. Vähittäiskaupassa toimivan SOK:n kilpailuviraston hyväksymä 

Suomen Spar Oyj:n osto vahvistaa SOK:n asemaa Suomen vähittäiskaupas-

sa, jossa sen tarkoituksena on asiakasomistajien palveluverkoston monipuo-

listaminen ja laajentaminen (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK 

2005; Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK 2006).  OP-ryhmä puo-

lestaan pyrkii maan johtavaksi finanssiryhmäksi OKO:n ostaessa Pohjola Yh-

tymä Oyj:n, jonka osto mahdollistui OKO:n saadessa haltuunsa 90 prosenttia 

Pohjolan osakkeista. Yrityskaupan myötä OP-ryhmän pankkiasiakkaiden 

määrä nousee 3,1 miljoonaan ja vakuutusasiakkaiden 1,7 miljoonaan. Työn-

tekijöiden määrä nousee noin 12 000:een ja palveluverkosto maan kattavim-

maksi. (Osuuspankki 2005d; Osuuspankki 2006.) 

4.1.2 OP-ryhmän historia 

Osuuspankkitoiminnan aloittamisen juuret ovat 1800-luvun lopulla, jolloin 

maaseutuyhteiskunnassa nähtiin tarve perustaa lainakassa, josta myös vä-

hävaraisemmilla olisi mahdollisuus saada lainaa. Vallitsevan lainsäädännön 

mukaisesti vuoden 1902 keväällä perustettiin Osuuskassojen Keskuslainara-

hasto Oy (OKO), jonka osakepääoma kerättiin yksityishenkilöiltä paikallisten 

osuuskassojen vielä puuttuessa. (Kuusterä 2002, 15–18.) Osakepääoman 

korotuksien sekä oman varainhankinnan kautta Keskuslainarahaston toiminta 

vakiintui 1920- ja 1930- luvuilla ja osuuskassojen lukumäärä ja sekä niiden 

jäsenmäärä nousivat. Keskuspankkitoiminnan merkitys korostui vuonna 1928 

perustetun Osuuskassojen Keskusliitto ry:n (OKL) myötä. OKL:n vastuuksi 

muodostui koulutuksen, valistuksen sekä osuuskassojen tarkastuksesta huo-

lehtiminen. (Kuusterä 2002, 23–28.)  

 

Sotien jälkeisessä jälleenrakentamisessa OKO:lla oli suuri rooli. Lähes 170 

000 lainan myöntäminen vuosina 1945–1955 nosti osuuskassojen markkina-
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osuuden korkeammalle myös jatkossa. Osuuskassat nousivat tasavertaiseen 

asemaan muiden pankkiryhmien joukossa siirryttäessä kohti 1960-lukua. 

(Kuusterä 2002, 353–360.) 1950-luvulta alkanut muuttoliike maalta kaupun-

keihin johti myös osuuskassojen toiminnan muutokseen, tosin rakennemuu-

tokseen reagointi kesti vähintäänkin vuosikymmenen. Luotonannon kohden-

taminen muuttui maa- ja metsätaloudesta kohti yksityishenkilöille sekä pien-

teollisuudelle myönnettäviä luottoja. Osuuspankkilain tullessa voimaan vuon-

na 1970 OKO muuttui liikepankiksi ja osuuskassat osuuspankeiksi. Vuonna 

1974 vahvistetun uuden toiminta-ajatuksen mukaisesti osuuskassat olivatkin 

kaikkia väestöryhmiä palvelevia yleispankkeja. (Kuusterä 2002, 367–369.) 

 

1980-luvulla tapahtunut rahoitusjärjestelmän säätelyn purkaminen muutti 

pankkitoimintaa. Suurimmaksi haasteeksi osuuspankeille muodostui sopeu-

tuminen vapaiden, säätelemättömien rahoitusmarkkinoiden oloihin. Osuus-

pankit pärjäsivät kilpailussa hyvin ja niiden markkinaosuudet vahvistuivatkin 

tasaisesti. (Kuusterä 2002, 373–376.) OKO suuntautui puolestaan yksittäisten 

osuuspankkien ohjailusta yritysrahoitukseen ja varainhallintaan. Se listautui 

Helsingin arvopaperipörssiin vuonna 1989 ja sai osuuspankkien ohella omis-

tajikseen yksityisiä omistajia. (Kuusterä 2002, 37–38.) Suomen Säästöpankin 

lopettaminen ja jakaminen muiden pankkiryhmien kesken vuonna 1993 pa-

ransi entisestään OP-ryhmän asemaa (Kuusterä 2002, 374–376). 

 

Vuonna 1997 osuuspankkien ja keskusjärjestön yhteenliittyminen aiheutti 

muutoksia OP-ryhmässä. Yhteenliittymistä vastustaneet 44 pankkia irrottau-

tuivat ryhmästä ja uuden lain mukaiseen toimintaan tuli mukaan 252 osuus-

pankkia. Tämän tapahtuman myötä OKL muuttui Osuuspankkikeskus-

OPK:ksi ja valta siirtyi OKO:lta tälle OKL:n toiminnan jatkajalle. Muutoksella 

pyrittiin säilyttämään osuuspankeille ominainen paikallisuus sekä päätöksissä 

itsenäinen asema ja toisaalta mahdollistamaan ryhmän suuruudesta saatavat 

edut. (Kuusterä 2002, 323–342.) 
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4.1.3 OP-ryhmä nyt 

Osuuspankki-ryhmä koostuu 239 itsenäisestä osuuspankista sekä ryhmän 

keskusyhteisöstä Osuuspankkikeskuksesta (Osk). Osuuspankkikeskus sekä 

sen tytäryhtiöt OKO, OP-Rahastoyhtiö Oy, OP-Kotipankki Oyj, OP-

Asuntoluotto Oyj, OP-Henkivakuutus Oy sekä FD Finanssidata Oy muodosta-

vat yhdessä OPK-konsernin. (Osuuspankki 2005a.) Omistajajäseniä Osuus-

pankeilla oli 1,1 miljoonaa vuoden 2004 lopussa ja Okopankki Oyj:n etuasiak-

kaiden määrä oli 128 000. Kaiken kaikkiaan vuoden 2004 lopussa OP-

ryhmällä oli asiakkaita 3,1 miljoonaa, jotka koostuvat kotitalousasiakkaista, 

yrityksistä ja yhteisöistä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajista (OP-ryhmä 

Vuosikertomus 2004, 25–26.) Op-ryhmän konttoreiden lukumäärä on tasai-

sesti vähentynyt 2000-luvulla ollen tällä hetkellä 677 (OP-ryhmä Vuosikerto-

mus 2004, 11). Op-ryhmän liiketoiminta-alueita ovat talletukset, luotot, varalli-

suudenhoito, asuntopalvelut, päivittäiset raha-asiat, yritysasiakaspalvelut se-

kä maa- ja metsätalous. Markkina-osuuksilla mitattuna OP-ryhmän osuudet 

ovat luotoista 30,5 %, talletuksista 32,5 %, rahastoista 16,5 % ja vakuutus-

säästöistä 11,0 %. (OP-ryhmä vuosikertomus 2004, 11.) 

 

Op-ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen ja sen perustehtävä 

onkin edistää omistajajäsentensä, asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä 

kestävää taloudellista menestystä ja hyvinvointia. OP-ryhmän arvot, ihmislä-

heisyys, vastuullisuus sekä yhdessä menestyminen, tukevat tätä tehtävää. 

(OP-ryhmä Vuosikertomus 2004, 16–19.) Vuoden 2004 lopussa OP-

ryhmässä oli töissä 9118 henkilöä, joista osuuspankeissa työskenteli 6592, 

OKO-konsernissa 1242 ja muussa OP-keskuksessa 1317 henkilöä. Henkilös-

tön vaihtuvuus ryhmässä on varsin vähäistä ollen n. viisi prosenttia vuonna 

2004. (OP-ryhmä Vuosikertomus 2004, 43.)  
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4.1.4 Kohdeorganisaation ja tutkimuksen kontekstin kuvaus 

Kiteen Osuuskassan perustava kokous oli vuonna 1917, mutta yhteiskunnal-

lisen epävarmuuden vuoksi toiminta pääsi alkamaan vasta vuonna 1921. 

Aluksi kassa toimi luottolaitoksena, mutta myöhemmin mukaan toimintaan tuli 

myös talletusten vastaanottaminen. (Pirinen 1971, 31–40.) Myöhemmin Ki-

teen Osuuskassaan sulautui lähialueen muita Osuuskassoja, joista osa oli 

perustettu jo 1900-luvun alkuvuosina (Pirinen 1971, 28). Kiteen Osuuskassa 

syntyi maatalouspainotteiselle paikkakunnalle ja siitä muodostui lukuisten yh-

distymisten kautta alueen suuri rahalaitos, joka oli mukana paikkakunnan ke-

hityksessä palvelujen ja rakentamisen kautta (Pirinen 1971, 63–74). Vuoden 

1970 Osuuspankkilain voimaantulon ja uusien fuusioiden myötä kassan nimi 

muuttui Kiteen Seudun Osuuspankiksi vuonna 1971 (Pirinen 1971, 83–88). 

 

Kiteen Seudun Osuuspankki toimii Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan 

alueella Itä-Suomessa. Asukkaita toimialueella vuoden 2004 lopussa oli noin 

15 500. (Kiteen kaupunki 2005; Tohmajärven kunta 2005.) Pankin asiakkai-

siin kuuluu paljon myös toimialueen ulkopuolella asuvia asiakkaita, jotka li-

säävät pankin asiakaskuntaa muuttotappioalueella toimittaessa. Tutkimuk-

sessa haastatellut henkilöt työskentelevät yhdessä pankissa, mutta sen eri 

konttoreissa (kuvio 3). Kiteen konttorilla työskentelee 30 henkilöä ja Tohma-

järven ja Värtsilän konttoreilla yhteensä yhdeksän henkilöä, joten konttorit 

ovat kooltaan hyvin erisuuruisia.  
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Kitee (30) 
Konttoripalvelut-tiimi 

(14) 

Sähköiset palvelut-tiimi 

(7) 

Sisäiset palvelut-tiimi 

(5) 

Tohmajärvi (8) 

Värtsilä (1) 

Kuvio 3. Kiteen Seudun Osuuspankin konttorit, tiimit ja henkilöstömäärät. 

Kiteen Seudun Osuuspankki 

Toiminta Kiteen Seudun Osuuspankissa organisoitiin tiimeittäin vuoden 2003 

alusta, jolloin Kiteen konttorissa tehtiin suuri remontti ja toiminta muutettiin 

uuden OP-mallin mukaiseksi. Tämän jälkeen tiimien tehtävissä ja koostumuk-

sissa on tapahtunut uudelleenmuotoilua. Tiimit on jaettu osuuspankeissa toi-

mivan monikanava-mallin mukaisesti, joka perustuu siihen, että asiakkaan on 

mahdollista asioida pankkien toimipaikoissa, verkkopalvelun kautta tai puhe-

limitse yhteyskeskuksiin tai omaan pankkiin. Tohmajärven ja Värtsilän kontto-

rit muodostavat yhden tiimin, johon kuuluu yhdeksän henkilöä. Tohmajärvellä 

heistä työskentelee kahdeksan ja Värtsilässä yksi henkilö. Työtehtävät jakau-

tuvat päivittäisten raha-asioiden parissa työskenteleviin sekä laina- ja sijoi-

tusasiantuntijuuden mukaan.  

 

Kiteen konttori muodostuu kolmesta erikokoisesta tiimistä, jotka on jaettu pal-

velukanavien mukaan, joita ovat Konttoripalvelut, Sähköiset palvelut sekä Si-

säiset palvelut. Tämä tiimijako otettiin käyttöön keväällä 2004. Konttoripalve-

lut-tiimissä hoidetaan paikkakunnalla asuvien asiakkaiden asiakkuuksia sekä 

konttorissa asioivia asiakkaita. Tiimiin kuuluu tällä hetkellä 13 henkilöä, jotka 

jakautuvat sijoitusasiantuntijoihin, laina-asiantuntijoihin, päivittäisistä raha-

asioista vastaaviin asiakasneuvojiin sekä lainopilliseen neuvontaan. Sähköi-
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set palvelut-tiimi puolestaan vastaa muilla paikkakunnilla asuvista asiakkaista 

sekä puhelimitse ja verkon kautta tulevista yhteydenotoista. Sähköiset palve-

lut-tiimin henkilöstövahvuus on tällä hetkellä kuusi henkilöä, jotka jakautuvat 

sijoitus- ja laina-asiantuntijoihin, päivittäisten asioiden hoitoon sekä yrityspuo-

lelle. Sisäiset palvelut-tiimin neljä jäsentä hoitavat nimensä mukaisesti pankin 

sisäisiä asioita muun muassa kirjanpitoa, palkanlaskentaa, raportointia, pan-

kin omia tilejä sekä vakuuksia. Jokaisella tiimillä on esimiestasoinen tiimijoh-

taja sekä tiimin sisäinen tiimikoordinaattori, joiden vastuulla on tiimin toiminta 

ja kehittäminen. 

 

Kiteen Seudun Osuuspankki on jäsenenä Pohjois-Karjalan Osuuspankkilii-

tossa, joka on maakunnan alueella toimiva yhteistyöelin. Liitolla oli vuoden 

2004 lopussa jäsenpankkeja 17 ja jäsenpankkikonttoreita 31. Pohjois-

Karjalan Osuuspankkiliiton toiminta muodostuu monista liiton alueen osuus-

pankkien toteuttamista yhteistyö- sekä kehittämishankkeista, joita ovat muun 

muassa henkilöstön kehittämistoimikunta, markkinointiryhmä, toimitusjohtaji-

en kokoukset sekä muut toiminnan kehittämistä edistämään pyrkivät kokoon-

tumiset. Merkittävää liiton toiminnassa on myös koulutuksen järjestäminen ja 

esimerkiksi vuoden 2004 aikana näihin koulutuksiin osallistui yhteensä yli 880 

henkilöä ja koulutuksia järjestettiin lähes 50. (Pohjois-Karjalan Osuuspankki-

liitto 2004.) 

4.2 Henkilöstön suhde organisaatioon 

Tässä tutkimuksen osiossa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia tutkimuksen 

kannalta keskeisten käsitteiden: osuustoiminnallisuuden (Pöyhönen 2002; 

Laurinkari 2004), organisaatioon identifioitumisen (Asforth & Mael 1989; Pratt 

1998; Mael & Ashforth 2001), psykologisen omistajuuden (Pierce ym. 2001; 

2003), organisaatioon sitoutumisen (Meyer & Allen 1991; 1997) ja psykologi-

nen sopimuksen (Rousseau 1990; Robinson & Rousseau 1994) avulla. Tut-

kimuksen tavoitteena on ymmärtää, millainen on henkilöstön suhde Kiteen 
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Seudun Osuuspankkiin. Haastatteluaineiston avulla pyritään tulkitsemaan mi-

kä edellä mainituista henkilöstön suhdetta organisaatioon käsittelevistä käsit-

teistä auttaa parhaiten ymmärtämään kyseistä suhdetta. Tulokset on jaoteltu 

suhteen syntymiseen ja kehittymiseen, suhteen nykyistä tilaa sekä osuustoi-

minnallisuutta käsittelevään osioon.  

4.2.1 Suhteen syntyminen ja kehittyminen 

Lähes kaikki haastatelluista kokivat Kiteen Seudun Osuuspankkiin töihin tu-

lonsa sattumanvaraiseksi asiaksi, johon oli johtanut paikkakunnalla olo tai 

muutto sinne. Varsinkin niiden osalta, joille Kiteen Seudun Osuuspankki on 

ollut ensimmäinen työnantaja, sattuman osuutta korostettiin. Osuuspankkiin 

töihin hakeutumiseen on vaikuttanut myös paikkakunnalla olevat vähäiseksi 

koetut hyvät työpaikat. Monet haastatelluista kertoivat kuitenkin, että olivat 

tietyllä tavalla hakeutuneet pankkiin töihin, koska osuuspankki koettiin turval-

liseksi, hyväksi ja isoksi työnantajaksi.  

 
”Se oli, se miellettiin varmaan sellaseks luotettavaks, tutuks, turvalliseks, ih-

misläheiseks, että sinne, lähetäänpä kysymään oisko mahiksia sinne töihin. 

Ja sitten se, että täällä oli tuttuja ihmisiä töissä, niin omalla tavalla se tuttuus.” 

(toimihenkilö) 

 

Edellä esitetyn toimihenkilön kuvauksessa osuuspankkia kuvaavat piirteet 

(tuttu, turvallinen ja ihmisläheinen) ovat tekijöitä, joita monet haastatelluista 

kokivat olevan myös osuustoiminnan muista liiketoiminnan muodoista erotta-

via asioita (vrt. luku 4.2.3 Osuustoiminnan merkitys suhteessa). 

 

Lisäksi muutamat totesivat työntekijöiden tuttuudella, osuuspankin arvoilla ja 

koetuilla etenemismahdollisuuksilla olleen jonkinlaista vaikutusta osuuspank-

kiin töihin tulemiseen. Myös muualla töissä olleet korostivat enemmän osuus-

pankkiin töihin hakeutumista, johon syiksi he nimesivät tietynlaisen varmuu-
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den ja turvallisuuden työpaikasta sekä aikaisemmissa työpaikoissa vallinneen 

yrityskulttuurin.  

 

Ashforthin ja Maelin (1989, 21–25) mukaan sosiaalinen identifioituminen on 

johonkin inhimilliseen kokonaisuuteen ykseyden ja kuulumisen havaitsemista. 

He ovat määrittäneet identifioitumisen syntymisen syiksi ryhmän omaleimai-

suuden, ryhmän arvovallan, ulkopuolisten ryhmien keskeisyyden sekä ryh-

män muodostumistekijät. Ryhmän omaleimaisuus ja ulkopuolisten ryhmien 

keskeisyys tulivat esille haastateltavien vastauksissa työtehtävien samanlai-

suuden mukanaan tuomassa yhteenkuuluvuudessa. Jotkut haastatelluista 

kokivat työtehtävien samanlaisuudella olevan merkitystä yhteenkuuluvuuden 

tunteen muodostumiseksi, sillä työtehtävät tuovat mukanaan yhteisen osaa-

misalueen ja intressit työssä. Eräät nostivat esiin myös oman tiimin menesty-

misen, jonka Ashforth ja Mael (1989, 24–25) ovat yhdistäneet ryhmän arvo-

vallan kokemukseksi ja sitä kautta itsetunnon nousemisen tunteeseen. Oman 

tiimin menestymisellä osa haastatelluista koki olevan vaikutusta yhteenkuulu-

vuuden tuntemiseen ja sitä kautta koettuun yhtenäisyyteen. Seuraavassa 

haastatellun kommentissa tulee hyvin ilmi menestymisen myönteinen vaiku-

tus yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja menestymättömyyden yhteenkuulu-

vuutta vähentävä vaikutus:   

 
”Kyllä se miusta se varmaan, että ollaan yhessä paljon, niin totta kai se luo 

sellasta yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Kyllä varmasti yks mikä lisää siinä, 

että jos pärjää. Että jos menestytään, niin myö ollaan varmaan enempi yhtä. 

Ja jos meillä mennee huonosti, niin sittenpä ei välttämättä ollakaan niin yhte-

näisiä. Kyllä se helposti veis siihen.” (esimies) 

 

Menestyminen nähtiin myös koko pankkiin yhdistävänä tekijänä, mikä mah-

dollisti yhteenkuuluvuuden kokemisen. Useat kertoivat kokevansa työskente-

lyn paikkakunnan merkittävässä työpaikassa eräänlaisena ylpeyden aiheena. 

Lisäksi omaan pankkiin ja OP-ryhmään liitettyyn yhteenkuuluvaisuuteen jotkut 
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nimesivät tekijöiksi aikaisemmat kokemukset ja tuntemukset tavoista ja käy-

tännöistä. Merkittävä tekijä omaan pankkiin yhteenkuulumisen taustalla oli 

monille yhteinen arvomaailma ja asiakkaisiin suhtautuminen. Seuraavassa 

eräs haastatelluista toimihenkilöistä kertoo arvostuksistaan omasta pankista 

ja OP-ryhmästä: 

 
”Ja tietysti osuustoiminnallisuus, että tällaset asiat viehättää. Katotaan sitten 

myös niitä muita arvoja myöskin. Että se näkyy. Pietään, toimitaan vaikka 

pikkusen matalammalla katteella, mutta toimitaan laajemmalla alueella. Tai 

toimitaan pikkusen laajemmalla henkilöstöllä, että työntekijä pystyy hyvin te-

kemään työnsä ja toisaalta sitten asiakkaat palvellaan, eikä silleen että veje-

tään koko ajan siellä äärilaidalla, että on se voiton maksimointi.” (toimihenki-

lö) 

 

Haastateltavien vastauksissa olikin yhtenäisyyttä Prattin (1998, 172–175) 

määrittämään identifioitumisen muotoon, jolloin yksilö huomaa jakavansa sa-

mat arvot organisaation kanssa ja kokee näin yhteenkuuluvuutta siihen. Edel-

linen haastatellun lausunto kertoo yhteisen arvomaailman syntyvän osuus-

toiminnan taustalla olevasta tavoitteesta, jolloin päämääränä ei ole ainoas-

taan voiton tavoittelu, vaan myös jäsenten hyvinvointi ohjaa toimintaa (vrt. 

Laurinkari 2004, 25–34). Tämän voi siis nähdä heijastuvan myös työntekijöi-

hin muun muassa laajemman toiminta-alueen mukanaan tuomana suurem-

pana henkilöstömääränä sekä siinä, ettei työntekijää kuluteta loppuun työssä. 

 

Muutamat haastatelluista kertoivat, että kokivat asiakkaista huolehtimisen ja 

heidän asioissaan auttamisen kokonaisvaltaisammaksi kuin esimerkiksi muis-

sa pankeissa. Samoin turvallisuuden lähes kaikki kokivat omintakeisena 

omalle pankille ja OP-ryhmälle ja se nähtiin sekä työntekijöiden että asiakkai-

den puolelta vaikuttavana tekijänä. Turvallisuus oli myös yksi niitä tekijöitä, 

jonka koettiin erottavan osuustoiminnallisen organisaation muista liiketoimin-

nan muodoista (vrt. luku 4.2.3 Osuustoiminnan merkitys suhteessa). OP-
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ryhmän kannalta eräät haastatelluista kokivat myös ryhmäyhtenäisyyden ja 

sitä kautta saatavan avun ja asiantuntemuksen tärkeänä asiana. He kokivat, 

että näiden seikkojen myötä yhtenäisyys lisääntyy ja eroavuudet muihin 

pankkeihin lisääntyvät. Ashforth ja Mael (1989, 24–25) tekivät myös huomioi-

ta identifioitumisen kokemisessa ulkopuolisten ryhmien vaikutuksesta, kuten 

tämän tutkimuksen kannalta monet erottivat osuuspankin muista pankeista. 

 

Lähes puolet haastatelluista koki yhteenkuuluvuutta myös oman alueen 

Osuuspankkiliittoon. Liiton merkitys korostui enemmän esimiesten kuin toimi-

henkilöiden kokemuksissa, minkä taustalla voi olla se, että esimiehet ovat 

enemmän mukana OP-liiton toiminnassa. Yhteenkuuluvuuden koettiin synty-

vän siitä, että alueen toimijoilla on yhteiset tavoitteet toiminnassaan ja kaikilla 

toimijoilla nähtiin myös yhtäläiset vaikutusmahdollisuudet alueen asioihin: 

 
”Sama on jos tavataan tässä liiton alueella toinen toisiamme, josta tulee eri 

puolilta Pohjois-Karjalaa, niin meillä on yhteinen kieli ja yhteinen arvomaailma 

suhteessa asiakkaisiin.” (esimies) 

 

Lisäksi liiton osalta tehtävän yhteistyön esimerkiksi kehityshankkeiden, koulu-

tuksen ja markkinoinnin osalta eräät kokivat edelläkävijän ominaisuuksiksi, 

millä voidaan nähdä olevan yhteyttä Ashforthin ja Maelin (1989, 24–25) mää-

rittämään ryhmän omaleimaisuuden kokemiseen. 

 

Lisäksi jotkut haastatelluista kokivat yhteenkuuluvuutta ryhmiin, jotka olivat 

muodostuneet joidenkin henkilökohtaisten ominaisuuksien tai tekijöiden poh-

jalta, joiksi nimettiin muun muassa työssä vietetyt vuodet, ikävuodet ja asian-

tuntemuksen määrän. Nämä tekijät Ashforth ja Mael (1989, 24–25) ovat yh-

distäneet ryhmän muodostumistekijöihin, joilla voi olla vaikutusta identifioitu-

miseen. Näihin ryhmiin yhteenkuulumisen merkityksen haastatellut kokivat 

kuitenkin vähäisempänä. Lisäksi eräät haastatelluista kertoivat paikallisiin yrit-

täjiin ja asiakkaisiin koetusta yhteenkuuluvuudesta, jonka he kokivat muodos-
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tuneen paljosta kanssakäymisestä heidän kanssaan ja yhteisistä tavoitteista 

ja kehityshankkeista alueen hyväksi. 

 

Lähes kaikki haastatelluista kokivat pystyvänsä vaikuttamaan työpaikan asi-

oihin. Vaikuttaminen työpaikan asioihin tai omaan työhön on yksi Piercen ym. 

(2001) määrittämistä psykologisen omistajuuden prosessin tekijöistä, jolloin 

yksilön on mahdollista tyydyttää hallinnan tarve-motiiviaan. Varsinkin esimies-

ten tasolla vaikuttaminen pankin asioihin koettiin vahvana johtuen esi-

miesasemasta sekä itsenäisestä hallintomallista, mikä synnyttää vaikutus-

mahdollisuuksia pankin operatiivisiin ja strategisiin päätöksiin. Myös henkilö-

valintoihin vaikuttaminen koettiin tärkeänä mahdollisuutena päästä vaikutta-

maan pankin päivittäiseen toimintaan. Seuraavassa lausunnossa eräs haas-

tatelluista esimiehistä kertoo vaikuttamisestaan oman pankin toimintaan: 

 
”On halu vaikuttaa asioihin ja on valtuudet ja mahdollisuudet myöskin vaikut-

taa. Ja varmaan pystyy, niinkun on varmaan pystyny ohjailemaan toimintoja 

haluttuun suuntaan ja on tosiaan yks sellanen tietysti, että oma kädenjälki 

näkyy. Semmonen tuntu onkin, että itse on pystynyt vaikuttamaan hyvin mo-

niin asioihin.” (esimies) 

 

Esimiesten tasolla tärkeänä vaikuttamisen kohteena nähtiin myös paikkakun-

nan ja toimialueen asioihin vaikuttaminen pankin toiminnan kautta. Myös toi-

mihenkilöiden puolella vaikuttaminen ulottui myös paikkakunnan asioihin. Lä-

hes kaikki haastatelluista toimihenkilöistä kokivat voivansa vaikuttaa työpai-

kan asioihin ja päätöksiin, joskin monet totesivat myös rajallisuuden kaikkien 

ehdotusten hyväksymisessä. Vaikutuskanavina toimihenkilöt kokivat esimie-

hen tai tiimikoordinaattorin kautta toimimisen, kehityskeskustelut, palaverit 

sekä itsenäiset vaikutusmahdollisuudet. 

 

Oman työn suunnittelu ja itsenäisesti toteutettu työpäivä olivat monille haasta-

telluista luontainen asia toiminnassa. Pierce ym. (2001, 301) ovat todenneet 
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itsenäisen työn lisäävän yksilön hallinnan tunnetta ja näin ollen todennäköi-

syyttä psykologisen omistajuuden syntymiseen. Eräät haastatelluista kertoivat 

oman työn suunnittelun tuovan mukanaan sen, että saa hallita omia aikatau-

lujaan ja kehittää asiakkuuksia. Lisäksi suunnittelun koettiin lisäävän työn 

mielekkyyttä.  

 
”Ja sitten toisaalta kun sie ite suunnittelet ne omat tekemiset niinku pääsään-

tösesti ja asiakaskäynnit taikka asiakkaiden käynnit ja sitten työkaverien 

kanssa mitä tuossa tehdään.” (esimies) 

 

”Esimerkiks miehän työskentelen tosi paljon itsenäisesti, eihän miulle tuu se 

valmis sapluuna, että tänä päivänä tullee ne ja ne asiakkaat. Mie tosin paljon 

soittelen ja sovin tapaamisia tänne konttorille. Se on koko ajan tosi haasteel-

lista, että ei voi oottaa, että miulle tullee valmis kakku, josta mie otan yhen 

palasen itelleni. Miun pittää haalia se kakku kokkoon ja sit niitä palasia lähtee 

noukkimaan siihen. ” (toimihenkilö) 

 

Monet jo pidemmän aikaan talossa olleet kertoivat, että heidän mielestään 

tiimiorganisaatioon siirryttäessä on työpaikan asioihin vaikuttaminen parantu-

nut paljonkin. Samalla on lisääntynyt myös oman työn suunnittelun mahdolli-

suus. Toisaalta sekä esimiesten että toimihenkilöiden joukosta kerrottiin myös 

siitä, että tiimiorganisaatioon siirryttäessä työntekijät pääsivät yhdessä johdon 

kanssa suunnittelemaan muutosta.  

 
”Sanotaan vaikka tästä tiimihommasta, niin kyllä tätä on viety yhessä eteen-

päin, yhessä henkilökunnan ja johdon kanssa.” (esimies) 

 

”Ainakin sitten henkilökuntaan kuuluvana on varmasti viime vuosina, kun on 

menty tähän tiimijärjestelmään, niin sehän on kuitenkin läpikäyty johdon ja 

henkilökunnan kanssa. On ollu työryhmiä, että miten se sitten menis ja sitten 

mitä on huomattu, että mikä ois voitu tehdä toisin.” (toimihenkilö) 
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Tärkeänä tekijänä vaikutusmahdollisuuksien kokemisessa monet esittivät 

myös esitystavan, konkreettisten parannusehdotusten tekemisen sekä oman 

halun ja sinnikkyyden. Eriäviäkin mielipiteitä vaikuttamisen mahdollisuuksista 

esitettiin. Eräs haastatelluista kuvasi organisaatiota edelleen hyvinkin byro-

kraattiseksi ja jäykäksi, vaikkakin koki, että asioissa on menty eteenpäin: 

 
”Mutta kyllä asioita voi viiä eteenpäin, mutta kuten sanoin asioilla on tietty by-

rokratia siellä takana ja vaatii sinnikkyyttä ja joskus tuntuu, että ei jaksa jau-

haa näistä samoista asioista iät ja ajat. Mutta ehkä vaan pitää olla sinnikkyyt-

tä ja viiä.” (toimihenkilö) 

 

Psykologisen omistajuuden kokemiseen voi vaikuttaa myös kohteen tutuksi 

tuleminen, joka voi syntyä kohteeseen yhdistämisen ja kohteesta saadun li-

sääntyneen tiedon kautta (Pierce ym. 2001, 301–302). Useat haastatelluista 

ovat työskennelleet lähes koko työuransa ajan Kiteen Seudun Osuuspankis-

sa; monille työpaikka onkin ollut ensimmäinen työ heti koulun jälkeen. Orga-

nisaatio ja sen toiminta on siis tullut tutuksi monien tekijöiden kautta. Pitkään 

organisaatiossa työskennelleet kertoivat tehneensä hyvin monenlaisia työteh-

täviä organisaatiossa. Yhteistä heille on kattava kokemus eri työtehtävistä 

niin asiakaspinnassa kuin taustatehtävissä sekä tietämys erilaisista asiakas-

ryhmistä ja tuotteista, joista seuraavassa esimerkit: 

 
”Se, että on saanu koluta talon nurkasta toiseen, oppia eri asioita…” (toimi-

henkilö) 

  
”Täällä on hirveesti tuttuja ja nimenomaan se on tullu täältä pankin kautta. Et-

tä jos ajattelee miten monen ihmisen kanssa on sillon kahenkymmenen vii-

den vuoden aikana ollut kohtaamisia, tapaamisia.” (esimies) 

 

Useiden vuosien työssäoloajan aikana monet ovat saaneet myös hyvin laajan 

kokemuksen pankkialasta ja ovat nähneet monia erilaisia vaiheita. Pankkitoi-
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minta on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana paljon ja monet haas-

tatelluista ovatkin nähneet muutokset, jotka ovat vaikuttaneet pankkialalla se-

kä asiakkaisiin että henkilöstöön: 

 
”Mie oon saanu tehä monenlaista työtä. Mie oon nähny näitten vuosikym-

menten aikana sen, että mitä on kun toiminnot kehittyy ja mennee eteen-

päin.” (toimihenkilö) 

 

”Tänä aikana oon niin monta jaksoa nähnyt, velkajärjestelyt ja semmoset on 

selvitty. Kyllä ne muistaa ja asiakas muistaa. Jatkuvasti on saanu olla muka-

na.” (toimihenkilö) 

  

Asiakkailla on myös ollut merkittävä rooli pankin tuntemuksen lisääntymises-

sä. Monet haastatelluista kertovat tuntevansa asiakaskunnan hyvin, jopa 

usean sukupolven ajalta. Tuntemus on lisääntynyt työssä vietettyjen vuosien 

mukaan. Kaikki haastatelluista kokivat, että heidät yhdistetään jossain määrin 

osuuspankkiin myös vapaa-ajalla, minkä he kokivat olevan tyypillistä pienellä 

paikkakunnalla. Tässäkin asiassa yhdistettävyyttä lisäävät työskentelyvuodet 

kyseisen alueen osuuspankissa. Sen sijaan asemalla organisaatiossa ei juuri 

koettu olevan vaikutusta asiaan. Monet viittasivat siihen, että vapaa-ajallakin 

kuljetaan osuuspankin liikemerkki mukana.  

 
” Kyllä tietysti kun on tämän paikkakunnan kasvatteja, eläny koko ikänsä tääl-

lä, niin kylhän sitä on niinku leima otassa, kun kulkoo tuolla työajan ulkopuo-

lellakin. Niin kylhän sitä mielletään, että on osuuspankissa töissä… Miusta se 

on ihan kunnia asia omalla tavallaan, että miut mielletään kuuluvaks johon-

kin. Omalla tavallaan se henkii varmaan sellasta luottamusta asiakaskunnas-

takin, että ne ei arastele tulla ottamaan yhteyttä vapaa-ajallakin.” (toimihenki-

lö) 
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”Kyllä se leimaa. Liikemerkki ohassa, ei siitä mihinkään pääse. Varmaan se 

on joka paikassa ja mitä pienempi paikka, sitä vahvemmin. Kyllä tään kokosil-

la paikkakunnilla se leimaa aika vahvastikin.” (esimies) 

 

Edellisissä haastateltujen kommenteissa tulee ilmi heidän kokemuksensa 

osuuspankkiin yhdistämisestä ja sitä kautta muodostuvasta yhteenkuuluvuu-

den tunteesta, minkä Ashfoth ja Mael (1989, 20–21) määrittävät organisaati-

oon sosiaaliseksi identifioitumiseksi. Pääsääntöisesti osuuspankkiin yhdistä-

misen asiakkaiden puolelta haastateltavat kokivat positiivisena ja luonnollise-

na asiana. Jotkut haastatelluista kertoivat toivovansakin sitä, että asiakkaat 

ottaisivat kontaktia myös työssä oloajan ulkopuolella. Erään haastateltavan 

mukaan tunnistaminen on omalla tavallaan kunnia-asia ja luottamuksen osoi-

tus asiakkaalta. Haittapuoliakin osuuspankkiin yhdistämiselle koettiin. Työasi-

oiden siirtyminen vapaa-ajalle muun muassa kotiin tulevien soittojen osalta, 

kaveriporukoissa nostettujen aiheiden ja omien kommenttien varovaisuuden 

vuoksi toi yhdistämiseen rajoittavan roolin. Toisaalta myös useat totesivat, 

että osuuspankkiin yhdistäminen voi rajoittaa vapaa-ajan viettopaikkojen va-

lintaa ja käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. 

 
”Kuitenkin tää on sellanen työ, että on työnantajan edustaja, vaikka ootkin 

vapaa-ajalla. Ja vaikka se ärsyttää ja vaikka ite mieltää niin, että työ on työtä 

ja vapaa-aika vapaa-aikaa, mutta tietysti asiakkaat ei välttämättä nää sitä 

näin.” (toimihenkilö) 

 

Pierce ym. (2001, 301–304) mukaan psykologisen omistajuuden syntymiseen 

voi vaikuttaa myös henkilökohtaisten voimavarojen, kuten ajan, energian, 

voimien ja huomion, käyttäminen. Lähes kaikki haastatelluista kokivatkin käyt-

täneensä omia henkilökohtaisia voimavarojaan työssäoloaikanaan. Voimava-

rat ja niiden käytön määrä vaihtelivat henkilöittäin ja myös ajoittain. Yleisim-

min haastateltavat nimesivät oman vapaa-ajan käyttämisen. Useat toimihen-
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kilöistä kokivat, että koulutuksiin ja uusien asioiden opetteluun oli mennyt va-

paa-aikaa.  

 
” No tietysti aikapanostustahan siinä on aika paljon. Kyllä siinä joutuu käyttä-

mään omaa aikaa ja miun mielestä tällä hetkellä aika paljonkin joutuu mietti-

mään vapaa-ajalla tätä miten joku juttu tehään.” (toimihenkilö) 

 

Itsensä kehittäminen ja koulutuksiin osallistuminen nähtiin kuitenkin sekä 

esimiesten että toimihenkilöiden mielestä välttämättömänä asiana työssä pär-

jäämisen kannalta. Useat totesivatkin, että ilman itsensä kehittämistä ei voi 

pysyä mukana työelämässä yksilönä eikä yrityksenä.  

 

Esimiesten puolella omaa aikaa koettiin käytetyn koulutusten ja itsensä kehit-

tämisen lisäksi myös erilaisiin asiakastilaisuuksiin. Esimiehet toivat esiin ha-

lunsa käyttää omia voimavarojaan työnsä ja työpaikan hyväksi: 

 
”On varmaan ollu aikoja, että ois kenties voinu panostaa kenties omaan va-

paa-aikaansa. Tälleen jälestä päin. Mutta kun on ollu niin mielenkiintonen 

asia, että se työ vie mukanaan… Mutta kyllä mie sanon sen, että kyllä mie 

tosissani oon töitä tehnyt. Ehkä vois kulkee jossakin siellä, että tää on ollu 

enemmänkin kuin työtä. Kyllä siihen on sillä tavalla mukaan menny.” (esi-

mies) 

 
”Se, että miks sitten lähtee johtajaks osuuspankissa, niin vois sanoa, että 

myö ollaan aika pitkälle, yrittäjämäisesti on näitä hommia tehtävä, kun myö 

osuustoimintayrityksessä ollaan paikallisia. On lähdettävä siitä, että ei oo 

työaikoja, ei oo vappaata aikaa, lomat on sitten ja sillon on parasta häippästä 

vähän kauemmaks. Sillon kun ollaan täällä, niin lauantait, sunnuntait samalla 

tavalla pitäs olla menossa ja tekemässä.” (esimies) 

 

Edellisissä esimiesten kommenteissa tulee esiin heidän kokemansa työn 

merkitys sekä siinä yrittäjämäisesti toimiminen. Yrittäjämäisyys työn tekemi-
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sessä voidaan yhdistää yksilön henkilökohtaisten voimavarojen käyttöön ja 

sitä kautta se voi synnyttää psykologisen omistajuuden tunnetta.  

 

Muutamat haastatelluista kertoivat myös omaa aikaa kuluvan yleisesti asioi-

den seuraamiseen muun muassa lomalla. He kertoivat kokevansa, että sil-

loinkaan ei voi täysin jättää työasioita mielestä pois, vaan täytyy samalla ta-

valla esimerkiksi lukea lehtiä ja seurata taloudellista tilannetta. Eräs haastatel-

tavista toi myös esiin asiakkuuksien hoitamisen ja uusien asiakkaiden hank-

kimisen omalla ajalla. Lisäksi useille oli tyypillistä miettiä omalla ajalla myös 

asiakkaiden asioita ja niiden järjestämistä kuten seuraavassa toimihenkilön 

kommentissa tulee ilmi: 

 
”Joskus on näitä pitempiä asiakasjuttuja ja vaikka ei oiskaan ylitöitä sillä ta-

valla, että asiakas tulee, vaan jää jälkeenpäin tutkimaan, että mitä tietoa siel-

tä löytyy. Että kyllä siihen omaakin aikaa menee. Ja asiat tietysti pyörii joskus 

mielessä, jos on isompia casejä, niin niitähän pyörittää sitten vapaa-aikanakin 

mielessään.” (toimihenkilö) 

 

Yhtenä voimakkaimmista yksilön henkilökohtaisten voimavarojen käytön 

muodoista on kohteen keksiminen, jolloin yksilön on mahdollista nähdä oma 

vaikutuksensa kohteen kehittämiseen (Pierce ym. 2003, 16–17). Monet haas-

tatelluista kokivatkin kehittävänsä omilla ideoillaan ja kehitysehdotuksillaan 

pankkia. Varsinkin esimiesten osalta koettiin voimakkaana omien ajatusten ja 

ideoiden käyttö koko pankin kehittämisessä. Eräs esimiehistä kiteytti hyvin 

ajatuksensa siitä, millaisia henkilökohtaisia voimavaroja hän kokee käyttä-

vänsä: 

 
”Kyllä se on omaa kokemusta, omaa osaamista ja näkemyksiä mahdollisesti 

kans. Ja tietysti oma kehittyminen ja kehittäminen on varmaan yks tärkeimpiä 

asioita. Sekä työajalla että vapaa-ajalla, kurssien kautta.” (esimies) 
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Lisäksi oman tiimin kehittämisen ja koko ajan uusien ideoiden miettimisen 

nosti esiin muutama haastatelluista. Eräs haastatelluista kertoi kulkevansa 

aina periaatteessa pieni pala paperia housun taskussa uusia ideoita varten. 

 

Meyerin ja Allenin (1991; 1997) mukaan sitoutuminen kuvastaa yksilön suh-

detta organisaatioon ja hänen päätöstään säilyttää suhde. Heidän määrittä-

mänsä sitoutumisen mallin mukaisesti yksilön sitoutuminen organisaatioon voi 

muodostua kolmen komponentin (tunnepitoinen komponentti, jatkuvuuteen 

perustuva komponentti ja normatiivinen komponentti) vaikutuksesta. Tämän 

tutkimuksen osalta voidaankin yleisesti sanoa, että haastateltaville on organi-

saatioon jäämiselle monia syitä. Yhdeksi keskeiseksi tekijäksi lähes kaikki 

haastatellut nostivat paikkakunnalla olevien mahdollisuuksien vähäisyyden, 

joka Meyerin ja Allenin (1991; 1997) mallissa kuvaa jatkuvuuteen perustuvaa 

komponenttia, jolloin yksilöllä on tarve jäädä organisaatioon. Monet haastatel-

luista kokivat, ettei vaihtoehtoisia työpaikkoja juurikaan ole paikkakunnalla tai 

lähialueelle, mikäli ei halua tinkiä esimerkiksi työn monipuolisuudesta, palkas-

ta tai kodin sijainnista. Muutamat toivat esiin vaihtoehtoisena työllistymisalu-

eena pääkaupunkiseudun, mutta siellä elämisen ja asumisen kustannukset 

koettiin paljon suuremmiksi: 

 
”Ehkä sitten tämä asumispuoli ja tällaset asiat vaikutti. Koska jos ajatellaan, 

että täällä myy omakotitalon, niin ei sieltä sitten hyvin yksiötä isompaa taida 

saada. Ja sitten tuntu vielä siltä, että enpä minä rupea vielä tässä vaiheessa 

turhan takia asuntolainaa ottamaan.” (toimihenkilö) 

 

Toisaalta eräs haastatelluista toi esiin myös sen, että etsiessään muita työ-

mahdollisuuksia hän oli huomannut tyytyväisyyden nykyiseen työpaikkaansa: 

 
”Mutta se ei sitten lähteny, mie kävin jo Helsingissäkin, mutta tuntu, että se 

on niin kaukasta se touhu. Mie oon niinku täällä pärjänny ja mie oon tyytyny 

tähän.” (toimihenkilö) 
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Halu jäädä asumaan paikkakunnalle oli selkeästi monille tärkeä tekijä. Meye-

rin ja Allenin (1991; 1997) mukaan halu jäädä organisaatioon kuvastaa sitou-

tumisen tunnepitoista komponenttia. Monet tässä tutkimuksessa haastatel-

luista kokivat, että tämän hetkinen elämäntilanne muun muassa perheen 

osalta vaikuttaa paljon haluun jäädä organisaatioon ja sitä kautta koettuihin 

vaihtoehtoihin. Heille perhetilanteen muuttuminen voi johtaa myös muihin rat-

kaisuihin työelämässä. Toisaalta turvallisuuden tunne työssä oli merkittävä 

tekijä monille ja eräs haastateltavista jopa kommentoi kokeneensa ehkä roh-

keuden puutetta työn etsimisessä uransa aikana.  

 

Merkittävä asia monille haastatelluille oli myös halu tehdä työtä juuri nykyi-

sessä työpaikassaan. Mielenkiintoinen ja monipuolinen työ sekä onnistumiset 

työssä ja asiakkaiden kanssa toimiessa ovat innostaneet useita jatkamaan. 

Eräät nostivat esille myös uransa aikana koetut vaihtelevat työtehtävät, jotka 

ovat nostaneet halua työssä jatkamiseen. Toisaalta taas tulevaisuudessa ole-

vat etenemismahdollisuudet sekä tässä osuuspankissa että OP-ryhmässä 

yleisesti oli joillekin tekijä, joka kannustaa jatkamaan ja kehittymään. 

 
”Ja toisaalta se, että kyllä mie uskon, että talossa on mahollisuuksia päästä 

eteenpäin. Ei välttämättä meiän talossa, mutta OP-ryhmässä. Että sieltä löy-

tyy sitten. Että jos halua ja aikaa ja resursseja löytyy, niin mahollisuuksia on.” 

(toimihenkilö) 

 

Muita jäämisen puolesta esiin nostettuja seikkoja haastatelluille olivat vielä 

työyhteisö ja työkaverit sekä työnantajan mahdollistama koulutus ja kehittä-

minen. Jotkut haastateltavat kiittivät työnantajaa siitä, että olivat saaneet kou-

lutus- ja kehittymismahdollisuuksia niin työajalla kuin työajan ulkopuolellakin. 

Tämä nähtiin itsensä kannalta hyvinkin tärkeäksi tekijäksi, sillä ilman koulu-

tusta työtehtävissä ei pärjäisi.  Seuraavat esimerkit haastateltavien lausun-

noista kuvaavat edellä mainittuja jäämisen puolesta kertovia asioita: 
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”Nimenomaan täällä työpaikalla oon ollu ikuisesti kiitollinen, että miulla on ollu 

hirveen hyvät esimiehet ollu, työtoverit, ei oo millonkaan tullu tämmösiä klik-

kejä, eikä ongelmia siinä.” (esimies) 

 
”Osuuspankki on ollu hyvä työnantaja, kiitos siitä, niinku tuossa äskettäin sa-

noin, niin oon saanu koulutusta tosi paljon ja sitä kautta sitä miun ammattitai-

toa ja työpanosta on arvostettu, kun on päässy kouluttautumaan, työnantaja 

on kouluttanu.” (toimihenkilö) 

 

Samoin jotkut haastatelluista kokivat kiitollisuutta siitä, että ovat saaneet ko-

keilla monenlaisia työtehtäviä sekä esimiesasemassakin olemista. Näillä kii-

tollisuuden ajatuksilla on yhteyttä Meyerin ja Allenin (1991; 1997) määrittä-

mään normatiiviseen komponenttiin sitoutumisen mallissa, jolloin yksilö kokee 

velvollisuudekseen ja oikeaksi asiaksi jäädä organisaatioon. 

4.2.2 Suhteen nykytila 

Ashforthin ja Maelin (1989, 21) mukaan sosiaalinen identifioituminen on jo-

honkin inhimilliseen kokonaisuuteen ykseyden ja kuulumisen havaitsemista. 

Haastatteluissa tuli ilmi perusteita tälle, sillä haastatellut kokivat yhteenkuulu-

vuutta tiettyihin ryhmiin. Van Knippenberg ja van Schie (2000, 139–141) nos-

tivat esille tutkimuksessaan organisaatioon identifioitumisen rinnalle myös 

työryhmään identifioitumisen. Haastateltavien vastauksissa oli selvää yh-

teneväisyyttä tämän ajatuksen kanssa, sillä haastatellut kokivat moniin erilai-

siin ryhmiin (muun muassa oma pankki, OP-ryhmä ja Osuuspankkiliitto) yh-

teenkuuluvuutta (vrt. luku 4.2.1 Suhteen syntyminen ja kehittyminen). Useat 

haastatelluista kokivat omaan tiimiin kuulumisen vahvimpana ja varsinkin toi-

mihenkilöiden puolella korostui oman tiimin merkitys. Tässä tutkimuksessa 

monet haastatelluista kokivat yhteenkuuluvuuden tunteen tiimiin perustuvan 

yhdessä vietetyllä ajalla sekä välimatkalla esimerkiksi konttoreiden välillä ja 

näin ollen muut tiimit koettiin ajoittain etäisiksi. Hatch (1997, 243–247) on 
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kiinnittänyt myös huomiota organisaatioiden fyysisissä rakenteissa organisaa-

tion maantieteeseen, mikä luo organisaatioille sekä ongelmia että mahdolli-

suuksia. Organisaation maantiede voi hänen mukaansa aiheuttaa ongelmia 

muun muassa kommunikoinnissa ja tiedon jakamisessa. 

 

Rousseau (2004, 120) on määritellyt psykologisen sopimuksen uskomuksiksi, 

jotka perustuvat tehtyihin tai ymmärretyiksi annettuihin lupauksiin ja joita yksi-

lö ja organisaatio pitävät sovittuina. Uskomusten nähdään muuttuvan sopi-

musluonteisiksi, kun yksilö uskoo olevansa velkaa työnantajalle tietyn panok-

sen vastapalvelukseksi tietyistä houkuttimista (Rousseau 1990, 390–392). 

Tämän tutkimuksen osalta haastateltavien ajatukset omasta vastikkeesta or-

ganisaatiolle vaihtelivat paljonkin. Lähes kaikki korostivat oman parhaansa 

tekemistä organisaation hyväksi. Tähän tarkennuksena esiin nostettuja seik-

koja olivat muun muassa tehokkuus, joustavuus ja motivaation ylläpitäminen. 

Lisäksi eräät nostivat esiin organisaation menestymisen vahvistamisen, jonka 

olennaisena osana on myynnin lisääminen. Eräät esimiehistä lisäsivät tähän 

myös toimihenkilöiden henkilökohtaisessa menestymisessä auttamisen. Seu-

raavassa esimerkit toimihenkilön ja esimiehen ajatuksista pankin menestymi-

sessä auttamisesta ja sitä kautta omasta vastikkeesta organisaatiolle: 

 
” Kyllähän sitä varmaan kaikkensa yrittää joka tilanteessa pankille tulosta te-

hä, kyllähän siinä varmasti myynteihin vaikuttaa.” (toimihenkilö) 

 
”Yrittää tietysti parhaansa tehdä pankin menestymisen eteen. Yrittää tehdä 

just niitä hommia, jotka edesauttaa pankin menestymiseen ja toimihenki-

löidenkin menestymiseen ja työssä viihtymiseen.” (esimies) 

 

Lisäksi tärkeänä osa-alueena omasta vastikkeesta organisaatiolle jotkut 

haastatelluista kokivat itsensä ja pankin kehittämisen. Tällaiseen jatkuvaan 

kehitykseen sisältyivät kurssit, tutkinnot, ideat, kehitysehdotukset sekä vapaa-

ajalla asioiden miettiminen. Muutamat haastatelluista toivat esiin myös sen, 
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että asiakkaiden palvelemisen lisäksi heidän vastikkeensa organisaatiolle on 

omien työtovereiden auttaminen, neuvominen ja sitä kautta tiedon siirtämi-

nen. Seuraava esimerkki kuvaa sekä asiakkaiden että omien työtoverien aut-

tamista osana omaa vastiketta organisaatiolle: 

 
”Totta kai sitä kokee, kun työnantaja maksaa miulle palkan, niin mie oon vel-

kaa sen, että mie palvelen niitä asiakkaita ja tavallaan se sisäinen palvelu, 

mitä täällä talossa tapahtuu, niin miusta sekin on yks hyvin tärkeä asia. Jos ei 

voi palvella sisäisesti näitä meiän ommaa henkilökuntaa, ei voi myöskään 

palvella asiakkaita, koska miusta ne kulkee niin käsi kädessä.” (toimihenkilö) 

 

Haastateltujen esimiesten esille nostamia seikkoja organisaatiolle ja sitä kaut-

ta työntekijöille annetuista asioista olivat jo aiemmin mainittu menestymisessä 

auttaminen, turvallisten työpaikkojen luominen, palautteen ja kiitoksen anta-

minen sekä esimerkin näyttäminen muun muassa myyntitavoitteissa. 

 

Kysyttäessä haastatelluilta heidän odotuksistaan organisaatiolta saadusta 

vastikkeesta yli puolet nosti esiin palkan. Kaikille heistä palkka ei kuitenkaan 

ollut ensimmäisten mainittujen asioiden joukossa. Toisaalta taas eräät mainit-

sivat palkan ja siihen liittyvät muut taloudelliset tulospalkkausjärjestelmät tär-

keimpinä vastikkeina organisaatiolta. Tulospalkkauksen merkitys menestymi-

sen mittarina oli tällöin heille merkittävä vastike tehdystä työstä ja sopiva mit-

tari kunkin työpanoksesta.  

 
” Että ainakin sitten se palkka ois kohdallaan, että se sitten ainakin, että jos 

aatellaan, jos monipuolisesti joka puolelta, niin siellä sitten näitä lisiä vois olla 

ja tämmösiä. Kun joku toinen voi saman palkan saada paljon vähemmällä 

kuin, että kyllä se pitäs sen vaativuuden mukaan se palkka sitten tulla ja mo-

nipuolisuuden mukaan.” (toimihenkilö) 
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Edellä olevassa lausunnossa on paljon yhtenevää Rousseaun (1990, 389–

392; 2004, 122–123) määrittämästä transaktionaalisesta psykologisesta so-

pimuksesta, johon kuuluvat tyypillisesti taloudelliset houkuttimet ja jossa ta-

loudellisen epävarmuuden riski on siirtynyt työnantajalta työntekijälle. Koska 

haastateltavien kokemaan yksilön ja organisaation vaihdantaan liittyy myös 

muita kuin taloudellisia houkuttimia muun muassa palaute ja arvostus, sopi-

muksen muoto on lähempänä relationaalista psykologista sopimusta, johon 

kuuluu sekä taloudellista että ei-taloudellista vaihdantaa (Rousseau 1990, 

391). 

 

Jotkut haastatelluista eivät maininneet ollenkaan palkkaa tai muita taloudelli-

sia etuja vastikkeena organisaatiolta. Heille tärkeiksi tekijöiksi organisaatiolta 

saadussa vaihdannassa muodostuivat palaute esimiehiltä, työtovereilta ja 

asiakkailta, arvostus työyhteisössä tehdystä työstä sekä yhteinen tyytyväisyys 

saavutuksista. Palautteen saaminen koettiin yleisesti haastateltujen keskuu-

dessa tärkeäksi osatekijäksi organisaatiolta saadusta vastikkeesta. Palautetta 

monet toivoivat sekä hyvin tehdystä työstä että kehitysosa-alueista. Eräs 

haastelluista kiteyttää hyvin toiveensa siitä, mitä organisaation tulisi hänelle 

antaa: 

 
”Palautetta sekä työkavereilta ja esimieheltä oikeestaan. Kyllähän sitä sem-

mosta oottas, että vaikka niinkun on toki kaikkihan meillä on tasa-arvoisia tot-

ta kai, mutta tietysti jotenkin sitä oottaa, että hommaa arvostettas enempi. Ei 

sen tarvii mitään tasapäistämistä olla, mutta niinkun ymmärrettäs, että kaikki 

hommat on, ei ehkä tavallaan yhtä tärkeitä, mutta kuitenkin tärkeitä. Että tulis 

sitä arvostusta vähän.” (toimihenkilö) 

 

Palautteen kautta monet kokivat pääsevänsä myös vaikuttamaan tulevaisuu-

den työtehtäviinsä. Jotkut haastatelluista odottivatkin vastikkeeksi uralla ete-

nemismahdollisuuksia paitsi omassa pankissa myös OP-ryhmän sisällä. Toi-

veet uralla etenemisestä ja sitä kautta pitkästä urasta osuuspankissa on 
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myös tyypillistä relationaalisen psykologisen sopimuksen omaaville työnteki-

jöille (Rousseau 2004, 125). Etenemisen uralla koettiin olevan myös palkkio 

hyvin tehdystä työstä sekä kovasta työnteosta. Toisaalta eräät haastatelluista 

odottivat myös nykyisten työtehtävien monipuolistumista ja tukea niihin. Erään 

esimiehen odotuksissa esiin nousivat myös vallan ja vastuun saaminen vas-

tikkeeksi organisaatiolta. 

 

Eräs esimiehistä kertoi odottavansa henkilökunnan olevan mukana tavoittei-

den saavuttamisessa ja sitä kautta itsensä kehittämistä. Hän tuo vahvasti 

myös esiin sen, että työntekijöiden tulee olla valmiita laittamaan omaa ai-

kaansa ja kehittämään itseään: 

 
”Aika yksinkertaisella mallilla lähetään, että annetaan resurssit, että koulutus 

on kunnossa, ammattitaito on kunnossa ja samoin koneet ja laitteet on kun-

nossa. Se on meiän tehtävä huolehtia ja sen jälkeen meillä on oikeus vaatia, 

että henkilökunta tekis kaikkensa tavoitteiden saavuttamiseks, että mitä me 

halutaan heidän tekevän.” (esimies) 

 

Toimihenkilöiden puolella ajatukset olivat monilla hyvin samansuuntaisia, sillä 

he toivat esiin, että nykyaikana jokaisen kuuluu kehittää itseään. Lisäksi eräät 

totesivat myös, että kaikki työ ei voi olla yhtä hienoa, mutta työnantajalla on 

kuitenkin oikeus olettaa työntekijän olevan motivoitunut ja sitoutunut työnsä 

tekemiseen. 

 

Lähes kaikki haastatelluista kokivat alueen osuuspankilla olleen jonkinlaista 

vaikutusta heihin. Tämä vaikuttaa olevan yhteneväinen Prattin (1998, 172–

175) identifioitumisen ajatusten kanssa. Tosin haastatellut kokivat vaikutta-

vuuden laajuudella olevan eroja tai ainakin niiden suora näkeminen itsessä oli 

osalla haastatelluista melko hankalaa. Vahvasti vaikutuksen kokivat ne, jotka 

olivat olleet lähes koko uransa ajan vain tässä työpaikassa. Eräs haastatel-

luista toimihenkilöistä koki myös esimiehillään olleen vaikutuksen itseensä: 
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”On varmaan ollu vaikutusta, on varmaan ollu sillä tavalla, kun tosissaan nuo-

rena hupakkona tänne on töihin aikoinaan tullu. Niin kyllä se varmaan sillo-

nen toimitusjohtaja oli sellanen auktoriteetti, joka tavallaan opetti ne elämän 

tietyt rajat ja omalla tavallaan sen raadollisuudenkin, että mitä se elämä on. 

On se varmaan muokannu miun elämää, aika paljonkin. Totta kai kun sitä on 

niinku kasvanu tässä, siitä että se työ on muuttunu. Ja totta kai kun ikää tul-

lee lisää, niin muuttuuhan sitä itekin.” (toimihenkilö) 

 

Edellisessä esimerkissä tulee esiin myös se, että kyseinen toimihenkilö kuten 

monet muutkin organisaatiossa ovat olleet hyvin pitkään samassa työpaikas-

sa. Heistä monet kokivatkin luonnollisena asiana itsensä muutoksen ja kas-

vamisen organisaation mukana. 

 

Osuuspankin vaikutusta itsessään monet haastatelluista näkivät omassa 

käyttäytymisessään sekä tärkeiksi koetuissa arvoissa. Käyttäytymisen osalta 

monet toivat esiin, että työ pankissa on tehnyt heistä harkitsevaisempia ja va-

rovaisempia omasta käytöksestään ja mielipiteiden ilmaisusta. Eräät kertoi-

vat, että harkitsevaisuus liittyy myös vapaa-ajan viettopaikkojen valintaan ja 

käytökseen siellä, jonka odotetaan olevan hillittyä ja asiallista. Jotkut haasta-

telluista kokivat osuuspankilla olevan myös kielteistä vaikutusta omaan käyt-

täytymiseen juuri tiettyjen rajoitusten kautta. Eräs haastatelluista kertoi koke-

vansa käyttäytymisensä muuttuneen jäykemmäksi tultuaan organisaatioon. 

Hänen kokemuksensa mukaan organisaatiossa odotetaan melko virallista 

käytöstä, varsinkin esimiehiä kohtaan.  

 

Prattin (1998, 172–175) mukaan identifioituminen voi tapahtua myös jäljittelyn 

kautta, jolloin yksilö muuttaa omaa minäkuvaansa yhteneväksi organisaation 

kanssa. Joidenkin haastateltujen vastauksissa oli havaittavissa yhteneväi-

syyttä tämän ajatuksen kanssa, sillä he kokivat oppineensa elämän arvoja 

työnsä kautta ja toisaalta myös arvostamaan niitä arvoja, joita osuuspankki 
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heille edustaa. Seuraavat kommentit kuvastavatkin hyvin vahvaa vaikutusta 

ja uskoa oman työpaikan arvomaailmaan, jonka myötä he ovat kokeneet vai-

kutusta itseensä: 

 
”Just ne arvot, mitkä on osuuspankin arvot ollu, ihmisläheisyys ja turvallisuus 

ja nämä arvot, niin totta kai ne on vaikuttanut miun omaan elämään, että os-

saa arvostaa toista ihmistä ihmisenä. ” (toimihenkilö) 

 
”Niin, kyllä se on sillä tavalla vaikuttanut, että arvostan näitä osuuspankin ar-

voja, mitä niinku toiminnassa noudatetaan. Kyllä se on sitä kautta vaikuttanut 

minuun. En mie oikein osaa ajatella, että miun pitäs ajatella jotenkin liike-

pankkimaisesti tai sampomaisesti. Kyllä mie nään, että tää on ainut oikea 

pankkitoiminnan muoto.” (esimies) 

 

Edellä esitettyjen haastateltujen kommenteissa tulee esille osuustoiminnassa 

vaikuttavat arvot, joiden kautta organisaatioon identifioituminen on voinut ta-

pahtua. 

 

Eräät haastatelluista nostavat esiin myös tiettyjä ominaisuuksia, joiden koke-

vat lisääntyneen ja/tai vahvistuneen osuuspankki-työn vaikutuksesta. He ker-

toivat oman tavoitteellisuutensa ja suunnittelukykynsä lisääntyneen vahvasti. 

Lisäksi osa haastatelluista on kokenut työllä olleen vaikutusta heidän innok-

kuuteensa seurata yleisiä ja taloudellisia asioita, mitä eivät välttämättä muus-

sa työssä tekisi. 

 

Monilla haastateltavista oli ollut hetkiä, jolloin he olivat miettineet nykyisestä 

työpaikasta lähtemistä. Syiksi lähdön harkitsemiselle ilmeni muun muassa 

uusien haasteiden etsiminen, koetut pettymykset työnantajaan tai ajoittaisen 

arvostuksen puuttuminen. Lähtöä harkinneista useat kokivat kuitenkin, että 

siirtyminen OP-ryhmän sisällä toiseen yksikköön olisi ollut varteenotettavin 

vaihtoehto, jolloin olisi mahdollista hyödyntää nykyistä osaamista. Erään 
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haastatellun kommentit työpaikan vaihtamisesta kertovat hyvin pankkimaail-

massa koetuista vaihtoehdoista: 

 
”En niinku sillä lailla näe, että jos en olis täällä töissä, enkä Osuuspankki-

ryhmässä, niin en oikeestaan sitten äkkiseltään näe, että olisin pankissa töis-

sä. Sitten mie ehtisin varmaan jonkun ihan muun.” (toimihenkilö) 

 

Useat haastatelluista puolestaan kertoivat, että eivät ole harkinneet tosissaan 

työpaikan vaihtoa, vaan heillä on ollut halu jäädä nykyiseen työpaikkaan ja 

työhön. Nämä ajatukset vaikuttavat olevan yhdensuuntaisia Meyerin ja Alle-

nin (1991; 1997) määrittämän tunnepitoisen sitoutumisen komponentin kans-

sa. Osan mukaan työn monipuolisuus ja työtehtävien vaihtelevuus ovat tuo-

neet työhön koko ajan uutta, joten työpaikan muutokselle ei ole ollut tarvetta:  

 
”Ei ikinä oo ollu hetkiä, että vois lähteä kokeilemaan jotain muuta työtä… Ei, 

se on kyllä niin ihmeellistä, mie oon joskus miettiny tätä, että ei oo kyllä kos-

kaan tullu, mutta miullahan on muuttunu niin paljon tämä tehtävänkuva, on 

muuttunu monta kertaa. Se on ehken nyt sitten pelastanu sen, ettei oo kos-

kaan ruvennu miettimään muita. Että se on aina antanu sitä uutta tekemistä.” 

(esimies) 

 

Lisäksi eräät mainitsivat elämän järjestämisen ja asettumisen paikkakunnalle 

vaikuttaneen ajatuksiin ja tarpeeseen säilyttää nykyinen työ: 

 
”Ei oo oikeestaan ollu (ajatuksia muualle lähtemisestä). Kun on tänne sen 

kaiken, on omat talot ja tälleen tässä, niin ei sitä ihan hetken mielijohteesta. 

Ja sitten tietysti riippuu minkalainen miehelläkin työ, että hän ei kanssa tyk-

kää yhtään kaupunkipaikoissa ja tämmösissä olla. Oon ollu tyytyväinen ja 

vuodet on hyvinkin noppeesti menny, kun kahtelee taaksepäin.” (toimihenki-

lö) 
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Edellisen haastateltavan tuntemukset työhön jäämisestä on yhdistettävissä 

Meyerin ja Allenin (1991; 1997) sitoutumisen mallissa jatkuvuuteen perustu-

vaan komponenttiin, jolloin yksilöllä on tarve säilyttää nykyinen työ. 

 

Relationaaliselle psykologiselle sopimukselle tunnusomaista on työntekijöiden 

antama tuki organisaatiolle esimerkiksi sopimuksen rikkomistilanteessa, jol-

loin he ovat sitoutuneita sopimukseensa ja valmiit etsimään korjauskeinoja 

työsuhteen säilyttämiseksi (Rousseau 1990, 391). Tässä tutkimuksessa rela-

tionaalisen psykologisen sopimuksen olemassaoloa tukevat haastateltavien 

kokemukset lupausten pitämisestä työpaikalla. Enemmistön tuntemusten mu-

kaan pääasiallisesti näin on ollut, mutta heidänkin joukostaan tuli kuitenkin 

esiin, että mahdollisesti joitain pieniä rikkomuksia työuran aikana on ollut. He 

eivät kokeneet niillä olleen kuitenkaan suurta merkitystä, koska ovat halun-

neet jatkaa edelleen työskentelyä nykyisessä työpaikassa.  

 
”Sanotaan, että mie oon tyytyväinen siihen, että suurin piirtein kaikki ne lupa-

ukset on puolin ja toisin pystytty pitämään. Miusta on ihan luonnollista, että 

unohetaan jotain pieniä asioita, jotka tulee niinku luontaisesti, että ne vaan 

unohtuu. Ei oo mitään niinku sillä lailla hampaankolossa.” (esimies) 

 
” Kai ne on kohdannu, kun oon vielä töissä. Et jos ne ois menny ihan täydelli-

sesti pieleen, niin en mie usko, että mie täällä oisin töissä. Lupaukset on pi-

täny tarpeeks. Niissä täytyy tehä kompromissejä.” (toimihenkilö) 

 

Edelliset tuntemukset lupausten pitämisestä kuvastavat hyvin useimpien miet-

teitä. Monet korostivat sitä, että eivät ole enempää osanneet vaatia, eikä toi-

saalta ole ollut tarvettakaan siihen. Eräs haastatelluista toi myös esiin sen, 

että lupausten pitävyys riippuu myös siitä, kenen kanssa asioista on sovittu. 

 

Haastateltujen joukossa tuli esiin myös hyvin vahvoja mielipiteitä siitä, että 

aina sovittuja asioita ei ole noudatettu. Monissa tämän tyyppisissä kannan-
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otoissa ristiriitaisuutta olivat aiheuttaneet rahalliset asiat. Lisäksi oman työ-

panoksen arvostaminen on aiheuttanut ristiriitaisuutta sovituissa asioissa. 

Eräät haastatelluista kertoivat kokeneensa lupausten perumista muun muas-

sa myynnillisten tavoitteiden täytyttyä. 

 
”Ehkä joskus on odottanu sitten, ehkä on puhuttu menestymisestä tai saatu 

tavoitteet on saatu täyteen, niin osin on luvattu… Tai annettu lupauksia ja nii-

tä on sitten erittäin vähän toteutettu. On ollu jotakin tuotteita ja meitä on luvat-

tu hyvästä myynnistä palkita, mutta sitä ei oo toteutettu.” (toimihenkilö) 

 

Eräät haastatellut kokivat luottamuksensa organisaatioon vähentyneen pet-

tymysten jälkeen. Vaikkakin he myös kokivat, että asioita esiin nostamalla ti-

lanteita on pystynyt korjaamaan, niin silti luottamuksen vähentymisen myötä 

ei usko kaikkiin annettuihin lupauksiin.  

 
”Tietyllä tavalla en kyllä tähän organisaatioon, tietysti tilanteet muuttuu, mutta 

en sokeasti luota. Toki sillä tavalla oon, kun sitä huonoa juttua on siellä taka-

na, miettii. Mutta mie haluan että asiat keskustellaan ja ei niihin sitten juututa. 

Sitten mennään eteenpäin ja tää asia on käsitelty. Mutta toki se jää sillä ta-

valla mieleen, että ihan kaikkea mitä luvataan, niin ei ihan ensimmäisenä oo, 

että jee, hyvä että tää on näin. Vaan että on että katotaan.” (toimihenkiö) 

 

Edellisessäkin vastauksessa tulee ilmi, että lupausten rikkominen ei välttä-

mättä vielä johda suuriin muutoksiin, vaan niistä on mahdollista selvitä avoi-

mella keskustella. Eräs toinenkin haastatelluista toi ilmi, että pettymyksen jäl-

keen keskustelun ja anteeksipyynnön avulla tilanne oli saatu korjattua. Nä-

mäkin kokemukset tukevat ajatusta relationaalisesta psykologisesta sopimuk-

sesta (Rousseau 1990, 391). 

 

Haastateltavien ajatukset siitä, etteivät enää olisi töissä nykyisessä työpai-

kassa, herätti monenlaisia tunteita. Tuntemusten kerrottiin johtuvan tavasta, 
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jolla tilanne eteen tulee. Ne haastatellut, joilla oli mahdollisuus eläkkeelle siir-

tymiseen lähiaikoina, eivät kokeneet esimerkiksi irtisanomista yhtä suurena 

asiana kuin muut. Eräs heistä kuitenkin kertoi, että tällainen tilanne olisi hä-

nelle kova paikka. Hän kuvaili tilannetta katastrofiksi, koska kokee antaneen-

sa parhaansa organisaatiolle. Monet kertoivat, että irtisanominen olisi var-

masti aluksi vaikea asia, mutta he kokivat luottavansa omaan ammattitaitoon-

sa uuden työn saamisessa. Tässä vaiheessa monet nostivat OP-ryhmän esiin 

ja uskoivat mahdollisuuksiin työllistyä sitä kautta.  

 

Tulevaisuuteen haastatellut suhtautuivat pääasiallisesti luottavaisesti. Enem-

mistö haastatelluista haluaa jatkaa työskentelyä nykyisessä työpaikassaan ja 

varsinkin meneillään olevat Pohjola-yrityskaupat monet kokivat haasteena 

omalle tulevaisuudelle. Eräät haastatelluista ilmaisivat myös halunsa olla tu-

levaisuudessa katsomassa mihin pankkitoiminta vielä kehittyy entisestään. 

Jotkut haastateltavista kertoivat kuitenkin suuntaavansa katseensa myös 

muihin mahdollisuuksiin uusien haasteiden toivossa. Eräs haastatelluista toi 

esiin myös halunsa vaihtaa työpaikkaa, mikäli työssä tapahtuu muutos vielä 

entistä hyökkäävämpään suuntaan asiakkaita kohtaan.  

4.2.3 Osuustoiminnan merkitys suhteessa 

Osuustoimintaan liittyvillä kysymyksillä pyrittiin ymmärtämään haastateltavien 

omia kokemuksia ja tuntemuksia sekä käsityksiä osuustoiminnallisuudesta, 

sen merkityksestä henkilöstölle ja koetuista eroista muihin liiketoiminnan 

muotoihin verrattuna. Näiden mielipiteiden pohjalta pyrittiin ymmärtämään 

osuustoiminnallisuuden merkitystä henkilöstön ja organisaation suhteelle. 

 

Lähes kaikki haastatelluista kokivat osuustoiminnallisuudella olevan merkitys-

tä heille, tosin heidän kokemuksensa merkityksen laajuudesta vaihtelivat. Joil-

lekin osuustoiminnallisuuden tarkempi määrittely tuntui aluksi melko vaikealta, 

koska osuustoiminnallisuuden hahmottaminen arjen toiminnassa tuotti hanka-
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luuksia. Haastattelujen perusteella haastateltavat hahmottivat osuustoimin-

nallisuuden roolin arjen työelämässä asiakkaiden kanssa toimimisessa sekä 

taustalla olevien arvojen vaikutuksesta. Kaikista haastateltavista yli puolet ko-

rosti asiakkaan merkitystä osuustoiminnallisuuden kokemisessa. Osuustoi-

minnallisen organisaation tavoitteesta on todettu, että sen päämääränä ei ole 

ainoastaan voitto, vaan myös jäsenten hyvinvointi ohjaa toimintaa (Laurinkari 

2004, 25–34). Haastatelluista yli puolet kokikin toiminnan tavoitteena parhai-

den mahdollisten palvelujen tuottamisen asiakkaille ja heidän auttamisensa 

mahdollisimman pitkälle myös vaikeissa elämäntilanteissa. Tämän he näkivät 

erona myös muihin pankkiryhmittymiin verrattaessa. Seuraavat esimerkit 

erään esimiehen ja toimihenkilöiden kommenteista kuvaavat hyvin haastatel-

tavien kokemaa asiakkaiden tärkeyttä ja merkitystä myös omaan toimintaan: 

 
”Myö ollaan todellakin vähän sellanen asiakkaan kanssa mukana kulkija. Että 

kyllä sen huomaa ihan selkeesti sillä tavalla, että pietään niistä hirmu hyvää 

huolta.” (toimihenkilö) 

 
”Kyllä mie väittäsin, tosin miulla ei oo muista pankkiryhmittymistä kokemusta, 

kuitenkin näitten vuosien saatossa on myös nähny niitä tilanteita, jossa asia-

kas on pulassa. Kyllä meillä on viimeseen asti sellanen vilpitön tahto auttaa 

sitä asiakasta siinä pulassa, mikäli niinku yhtään nähdään, että on valoa nä-

kyvissä. Se, että asiakas joutus meiän takia kodistaan luopumaan, niin kyllä 

se sitten on aivan takaraja, että monta neuvottelua on käyty. Että sellanen 

tietynlainen mikä on meiän arvoissa, niin mie näkisin että se ihmisläheisyys 

toteutuu myös käytännössä.” (esimies) 

 

Aatteellisen pohjan myötä monet haastatelluista kokivat osuustoiminnan arvot 

arjessa näkyvinä ja niiden nähtiin luovan pohjaa toiminnalle. Kansainvälinen 

Osuustoimintaliitto ICA on nimennyt osuustoiminnan perusarvoiksi omatoimi-

suuden, omavastaisuuden, demokratian, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden 

sekä solidaarisuuden (Pellervo-Seura ry & Suomen Kuluttajaosuustoiminta 
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Liitto ry 1996, 4-11). Tässä tutkimuksessa useat haastatelluista kokivat tär-

keinä asioina organisaation toiminnassa muun muassa ihmisläheisyyden, ta-

sa-arvoisuuden ja demokratian. Näiden arvojen vaikutus koettiin omassa 

työssä vahvasti ja ne auttoivat kokemaan toiminnan mielekkääksi ja arvok-

kaaksi. Seuraavassa erään toimihenkilön kertomana osuustoiminnan arvojen 

merkitys hänelle: 

 
”Tietyllä tavalla että vaikka tehdään bisnestä, niin siellä taustalla on ne muut 

arvot mukana. Ja ne sitten myös oikeesti näkyy, että vaikka se sitten välillä 

tuntuu, kun epämiellyttäviä päätöksiä tehdään, niin tää on vaan tätä bisnestä 

ja näin.” (toimihenkilö) 

 

Toisaalta taas osuustoiminnallisuuden merkityksestä eräät kertoivat hyvin 

eriäviä mielipiteitä muihin haastateltaviin verrattuna. Eräs haastatelluista, ker-

toi osuustoiminnallisuuden jääneen hyvinkin taustalle ja olevan ryhmässä 

jonnekin kauas kirjoitettu.  

 
”Se ei miun mielestä tällä hetkellä oo. Miusta se on hiljanen assii, jossakin 

syvällä. Se Gebhardin aika ja se, on siellä juhlapuheissa. Mainitaan, mutta se 

ei päivässä näy.” (toimihenkilö) 

 

Edellisen mielipiteen ilmaissut toimihenkilö toi esiin muissa haastattelun lau-

sunnoissaan sen, että syynä osuustoiminnan jäämisen taustalle on pankki-

maailmassa tapahtunut suuri muutos. Tässä muutoksessa hänen mielestään 

työ pankissa on muuttunut hänelle vieraammaksi muun muassa myyntihenki-

syyden lisäännyttyä. Lisäksi osuustoiminnallisuutta ei hänen mielestään näh-

dä trendikkäänä ja näin ollen sillä ei ole vaikutusta kilpailutekijänä. Eräs haas-

tateltavista myös kertoi osuustoiminnallisuuden olevan niin muodollinen taus-

tavaikutin ja hän toivoikin ennemmin asiantuntijuuteen perustuvaa hallintoa. 

Mielipiteensä perusteeksi hän toi esiin osuustoiminnallisen hallintomallin te-

hottomuuden. 
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Osuuspankeissa asiakkaan on mahdollista liittyä pankin omistajaksi maksa-

malla kertasuorituksena jäsenmaksu, jolloin asiakas saa tiettyjä etuja ja oike-

uksia osuuspankin toiminnassa. Pierce ym. (2003, 5-6) ovat havainnoineet, 

että tällaista laillisen omistajuuden kohdetta ei välttämättä koeta omaksi. 

Haastattelujen perusteella voidaan olla tämän tutkimuksen osalta osittain sa-

maa mieltä, sillä oma omistajajäsenyys osuuspankissa oli suurimmalle osalle 

haastatelluista lähinnä taustatekijä, joka kuitenkin kuuluu asiaan osuuspan-

kissa työskenneltäessä. Oman jäsenyyden kautta tärkeiksi asioiksi haastatel-

tavat nimesivät omistajajäsenyydestä saavutettavat edut, joista merkittävim-

pänä lähes kaikki mainitsivat pankin Platina-bonusjärjestelmän kautta saavu-

tettavat taloudelliset hyödyt: 

 
” Kyllä se jos aatellaan, että mitä se tällä hetkellä tuo, niin se tuo niitä bonuk-

sia. Ja sitä kautta sitten rahan arvonen hyöty olemassa bonusten kautta.” 

(esimies) 

 

Omistajuus oli siis monille taloudellisesti merkittävä tekijä. Osuustoiminnalli-

sen organisaation jäsenyyden kautta tulevalla vaikuttamismahdollisuudella 

haastateltavat eivät juuri nähneet merkitystä, koska työntekijä ei voi asettua 

ehdolle edustajistovaaleissa. Oman työpaikan asioihin ja omaan työhön vai-

kuttaminen työntekijäaseman kautta koettiin tärkeämpänä. Työntekijänä myös 

asiakkaiden asioihin vaikuttaminen koettiin tehokkaampana ja nopeampana.  

 

Vaikka joidenkin haastateltavien mukaan oma omistajajäsenyys onkin pitkälti 

taustatekijä, he kokivat voivansa nähdä omistajajäsenyyden merkityksen asi-

akkaiden kautta. Osa haastateltavista koki omistajajäsenyyden tuovan muka-

naan omistajuussuhteen osuuspankkiin, tosin sijoitetun rahallisen panoksen 

pienuuden takia laillisen omistajuuden merkitys nähtiin melko pienenä. Omis-

tajajäsenyyden voidaan kuitenkin nähdä olevan merkitystä omistajuuden tun-
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teen syntymiseen ja toisaalta yhteenkuuluvuuden kokemiseen (identifioitumi-

seen), kuten seuraavat haastateltujen kommentit kertovat: 

 
”Se on tietysti sillä tavalla, että on yks pankin omistajista pienellä panoksel-

leen, tokihan siihen voi sitten lisää satsata jos haluaa.” (toimihenkilö) 

 
”Mie oon aina nauranu, että kun on jotain omaisuutta, niin omistaa varmaan 

yhen tiilen tuolta osuuspankin seinän nurkasta niinku ne meiän asiakkaatkin 

sannoo… Ja onhan se varmasti, että kuuluu johonkin, kun on jäsen jossakin.” 

(toimihenkilö) 

 
”Kyllä mie tunnen, että mie jollakin tavalla oon pankin omistaja, kun ajattelee 

tätä osuuspankin jäsenyyttä. Oon omistaja ja pystyn vaikuttamaan esimerkiks 

jäsenkokouksissa tään pankin toimintaan.” (toimihenkilö) 

 

Lähes kaikki haastateltavista kokivat osuustoiminnallisen organisaation ja 

muiden liiketoiminnan muotojen välillä olevan eroa. Pääosin eroavia tekijöitä 

haastateltavat miettivät osakeyhtiöön verrattuna ja pankkisektorin näkökul-

masta, koska omat kokemukset muodostuivat valtaosin tältä alueelta:   

 
”Tosiaan näissä osuuskuntamuotosissa, niin ehkä täällä on vielä erilainen sitten 

tämä henki, ilmapiiri ja fiilinki. Jotenkin, pehmyt on väärä sana, mutta sanotaan 

semmonen niinku enemmän yhteisöllinen, enemmän yhteisvastuullisempi.” (esi-

mies) 

 

Edellisessä vastauksessa kiteytyy hyvin monen haastatellun ajatus osuustoi-

minnallisuuden mukanaan tuomasta erosta työyhteisön ilmapiiriin, jonka mo-

net kokivat yhteisöllisenä. Asiakkaiden osalta haastateltavat kokivat eroa 

muun muassa asiakaskunnan muodostumisessa niin, että asiakkaina on pal-

jon maaseudun väestöä sekä monesta, erilaisesta asiakasryhmästä. Eräs 

haastatelluista kutsui pankkia ”kaiken kansan pankiksi”. Toisaalta erona koet-

tiin myös asiakkaista huolehtiminen ja vilpitön auttamisen tahto, jonka taustal-
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la eivät ole pelkästään taloudelliset arvot. Seuraavassa haastatteluotteessa 

tulee esiin tasa-arvoiseksi koettu toimintamalli: 

 
”Meillä on asiakasryhmää joka puolelta ja vaikka sitä valintaa tehdään, että 

keneen niitä panoksia kannattaa suunnata, niin kuitenkin kaikki on tervetullei-

ta. Ja lainapuolella se konkretisoituu siinä, että ensiks on se laitapuolen kulki-

jamies sitä vekseliä hakemassa ja seuraavaks tulee hieno yritysjohtaja mo-

nen sadan tuhannen laitehankintoineen.” (toimihenkilö) 

 

Edellisessä lausunnossa toimihenkilö kertoo kokevansa organisaatiossa toi-

mittavan tasa-arvoisuuden periaatteiden mukaan, joka on yksi osuustoimin-

nan perusarvoista (Pellervo-Seura ry & Suomen Kuluttajaosuustoiminta Liitto 

ry 1996, 4-11). Samalla hän kuitenkin tuo esiin myös sen, että asiakkaisiin 

suunnatuissa panostuksissa joudutaan tekemään myös valintoja, joiden taus-

talla voi olla liiketoiminnan mukanaan tuomat taloudelliset rajoitteet. Toisaalta 

taas haastatellun tuoma tasa-arvoisuus esiintyy vertailussa muihin pankki-

ryhmiin. 

  

Osuuskunnissa osuuskuntien jäsenet voivat vaikuttaa osuuskunnan toimin-

taan osuuskunnan kokousten tai edustajistojen kautta, jolloin hallinto toimii 

demokraattisella jäsen ja ääni-periaatteella. (Pöyhönen 2002, 77–79). Eräät 

haastatelluista ilmaisivat osuustoimintaorganisaation erona muihin liiketoi-

minnan muotoihin demokraattisen hallintomallin, mikä mahdollistaa omistajan 

äänen kuulumisen. Eräs esimiehistä korosti tämän tuovan hallintoon laajuutta 

ja sitä kautta osuustoiminnan konkreettisesti näkyviin. Hallinnossa toimivien 

ihmisten osalta mainittiin heidän erilaiset taustansa, paikallisuus ja se, että 

myös niin sanotut tavalliset ihmiset, joilla ei ole kokemusta vastaavasta toi-

minnasta, pääsevät mukaan.  

 
”Kun ajattelee, että tätä meiänkin pankin edustajistoa ja hallitusta, niin kyllä 

siellä on kaikenlaista kansalaista. On ihan tavallista kadun tallaajaa ja muuta 
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tällasta normaalia, että ei tarvii olla yritysjohtaja tai kunnan vaikuttaja tai muu-

ten vaan iso ihminen. Sinne kaikenlaiset kulkijat, jos vaan kiinnostusta ja in-

toa ja sitten kannatusta, niin sinne pääsee. Ja saa sen oman äänensä kuulu-

viin kyllä toisella tavalla kun oy:ssä.” (toimihenkilö) 

 

Hallinnon lisäksi paikallisuus ja suomalaisuus olivat monille haastateltavista 

eroavia asioita muihin yritysmuotoihin verrattuna. Myös Tuomisen (2005) Pro 

gradu-tutkimuksen mukaan näillä tekijöillä on merkitystä osuustoiminnallisille 

yrityksille. Koska osuuskuntamuotoisessa organisaatiossa ei ole velvollisuutta 

jakaa voittoa asiakkaille, niin voitto voidaan käyttää paikallisesti oman paikka-

kunnan kehittämiseen. Suomalaisuuden korostaminen siinä, ettei voittoa jae-

ta ulkomaille ja ettei yritystä voida ostaa ulkomaille, erottavat osuustoiminnan 

useiden haastateltujen mielestä muista yrityksistä: 

 
” Sitten jos aatellaan, mikä eroaa kilpailijoista, niin myö voiaan jakaa periaat-

teessa meiän voitto meiän toimialueella, olkoon vaikka eri urheiluseurat, meil-

lä on joku kakskyt erilaista sopimusta eri urheiluseurojen kanssa. Ja sitten 

meillä on erilaisia, olkoon vaikka kirkkokonsertit. Niin myö pystytään tätä 

kautta jakamaan sitä voittoa. Ja nimenomaan meiän omalle toimialueelle. Et-

tä jos aatellaan joku (pankki x), niin sehän jakaa joko valtakunnallisesti tai sit-

ten valtakunnan ulkopuolelle, että se ei jää edes välttämättä kotimaahan se 

yhtiön tuottama voitto. Että kyllä myö Kiteen Seudun Osuuspankkina ollaan 

niinku oman paikkakunnan hyväks tehään työtä.” (esimies) 

 

Vastausten mukaan osuustoimintaorganisaatiossa koettiin eroja myös työnte-

kijän kannalta katsottuna. Useat haastatelluista kokivat organisaatiorakenteen 

matalammaksi ja näin ollen oman työpaikan toimintaan ja omaan työhön vai-

kuttamisen helpommaksi. Eräät arvelivat myös johtamistyyleissä ja sitoutumi-

sessa olevan eroa.  
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”Uskosin kuitenkin, että meillä se organisaatiorakenne on matalampi ja sil-

leen helpommin lähestyttävä, kun jos tälleen talon sisältä ajattelee kuin jos-

sain suuremmissa kansainvälisissä yrityksissä.” (toimihenkilö) 

 

Osuustoiminnan mukanaan tuoma ryhmän merkitys tuli esiin muutaman 

haastateltavan vastauksessa. He kokivat, että OP-ryhmän mukanaan tuoma 

asiantuntija-apu, tuki ja neuvot on tärkeä tekijä, joka mahdollistaa myös kuu-

lumisen suurempaan kokonaisuuteen. Lähes kaikille haastatelluille tärkeä 

asia työelämässä oli koulutus ja sen saaminen OP-ryhmästä. Se koettiin 

myös eroavaksi tekijäksi muihin verrattuna. 

 

Selkeimmin eron osuustoiminnallisen organisaation ja muiden liiketoiminnan 

muotojen välillä kokivat myös muissa työpaikoissa uransa aikana työskennel-

leet. Samoin he kokivat myös osuustoiminnallisuudella olevan enemmän 

merkitystä heille. Tärkeimmiksi eroiksi he kokivat työntekijän suuremman ar-

vostamisen ja kuuntelemisen, ei pelkästään voiton maksimoinnin tavoittelun, 

tasa-arvoisemman hallintomallin sekä asioista paikallisesti päättämisen. Hei-

dän mielestään työntekijää arvostettiin ja kuunneltiin, eikä vain hyödynnetty 

kovan tuloksen hankkimisessa. Seuraavat haastateltujen kommentit kuvaa-

vatkin heidän kokemuksiaan osuustoiminnan eroavuuksista muihin liiketoi-

minnan muotoihin verrattuna: 

 
”Oikeestaan miusta se eroaa tosi paljon. Mie olen jutellut näistä asioista 

myös sellasten ihmisten kanssa, jotka on oy:ssä töissä. Että kyllä se meno on 

tosi raakaa. Että sie voit tehdä hyvää tulosta, mutta joku jossakin päättää, et-

tä se ei oo tarpeeks hyvää. Tai Kiinassa voidaan tehdä paremmin tai hal-

vemmalla nää samat asiat. Se on vaan veks.” (toimihenkilö) 

 

”Kyllä sen vaikutuksen huomaa ja erittäin selkeesti. Että edellinen työnantaja 

oli (yritys x) ja siellä sitten se osakkeen omistajan sana on tavallaan laki eli 

joskus tuntu, että kaikki toiminta tähtäs vaan siihen osakkeen arvon nostami-

seen. Että asiakkaatkin oli siinä vähän sivuseikka eli miten saatas tuottoja 
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osakkeenomistajille, niin se leimas sitä toimintaa hyvin vahvasti.” (toimihenki-

lö) 

 

Yhteistä kaikille haastateltaville oli, että he kokivat osuuspankin turvallisena ja 

varmana työnantajana riippumatta organisaatiotasosta, iästä tai työssäolo-

ajasta. Myöskään tulevaisuudessa tähän asiaan ei uskottu tulevan muutosta. 

Haastateltujen vastausten mukaan turvallisuus on lähtöisin muun muassa 

taustalla olevasta OP-ryhmästä, jossa vuonna 1997 tapahtunut organisaa-

tiomuutos on osaltaan vaikuttanut turvallisuuden tunteen muodostumiseen 

lisääntyneestä keskinäisestä vastuusta sekä valvontaoikeudesta johtuen (vrt. 

Kuusterä 2002, 336–342). Lisäksi haastatellut kokivat turvallisuuden muodos-

tuvan osuuspankin pitkistä perinteistä, suomalaisuudesta, menestymisestä, 

yritysmuodosta ja itsenäisyydestä. Laurinkari (2004, 37) onkin todennut 

osuustoiminnan keskeisenä sosiaalipoliittisena piirteenä jäsenten hyvinvoin-

nin tavoittelussa toiminnan turvallisuuden, jatkuvuuden ja varmuuden. Toi-

saalta Heidegger (1967), Dreyfus (1991) ja Pierce ym. (2003, 7) ovat toden-

neet omistajuuden kohteiden auttavan yksilöä tyydyttämään omistamisen ha-

lun motiivia ja kokea jokin paikka ”kodiksi”, mikä lisää yksilön turvallisuuden 

tunnetta. Haastateltujen kokemus osuuspankin turvallisuudesta voikin antaa 

viitteitä siihen, että osuuspankki on potentiaalisempi psykologisen omistajuu-

den kohde. 

 

Mielenkiintoisen haastateltujen vastauksista kysyttäessä eroista osuustoimin-

nan ja muiden liiketoiminnan muotojen välillä tekee niiden yhtenäisyys erojen 

myönteisestä merkityksestä. Yhteistä haastateltujen kokemille eroille muihin 

liiketoiminnan muotoihin nähden oli, että ne koettiin positiivisina ja hyvinä asi-

oina. Vain yhden haastateltavan vastauksessa oli negatiivisia piirteitä, kun 

hän koki osuustoiminnan hallinnon tehottomaksi verrattuna muihin hallinto-

muotoihin. 
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Muutamat haastatelluista ilmaisivat huolensa siitä, että osuustoiminnallisuu-

della ei ole enää samanlaista merkitystä lapsille ja nuorille kuin aikaisemmin. 

Varsinkin aatteellisen merkityksen väheneminen on ollut havaittavissa kau-

pungistumisen myötä ja taloudellisten etujen tavoittelu muussakin kuin osuus-

toiminnallisten etujen muodossa on noussut tärkeämmäksi. Eräs vastaajista 

toi myös esiin, että osuustoiminnallisuudella ei ole enää myöskään työnteki-

jälle vastaavaa merkitystä työpaikan valinnassa kuin aikaisemmin. Hänen ko-

kemuksensa mukaan yhteiskunnan muutoksen myötä rahalliset tekijät ovat 

nousseet tärkeämmiksi verrattuna aatteellisiin tekijöihin. 



 

 

88

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

Tämän Pro gradu-tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää henkilös-

tön suhdetta suomalaiseen osuustoiminnalliseen organisaatioon. Suhdetta 

pyrittiin ymmärtämään organisaatioon identifioitumisen (Asforth & Mael 1989; 

Pratt 1998; Mael & Ashforth 2001), psykologisen omistajuuden (Pierce ym. 

2001; 2003), organisaatioon sitoutumisen (Meyer & Allen 1991; 1997) sekä 

psykologisen sopimuksen (Rousseau 1990; Robinson & Rousseau 1994) 

kautta. Tavoitteena oli myös tulkita mikä näistä henkilöstön suhdetta organi-

saatioon kuvaavista käsitteistä auttaa parhaiten ymmärtämään kyseistä suh-

detta. Tämän tutkimuksen osalta voidaan todeta, että henkilöstön suhde 

osuustoiminnalliseen organisaatioon perustuu vahvimmin organisaatioon si-

toutumiseen sekä organisaatioon identifioitumiseen.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella henkilöstön suhteen osuustoiminnalliseen or-

ganisaatioon määrittäminen sitoutumisen avulla on perusteltua Meyrin ja Al-

lenin (1991; 1997) sitoutumisen kolmen komponentin mallin pohjalta, josta 

vahvimpina komponentteina nousivat tässä tutkimuksessa esiin jatkuvuuteen 

perustuva ja tunnepitoinen sitoutumisen komponentti. Jatkuvuuteen perustu-

va sitoutumisen komponentti pohjautuu tarpeeseen säilyttää suhde organi-

saatioon, mikä tässä tutkimuksessa muodostui haastateltavien kokemuksista 

paikkakunnalla olevista vaihtoehtoisista työllistymismahdollisuuksista. Paik-

kakunnan pieni koko ja muuttotappioalueen rakenteelliset ongelmat asettavat 

rajoitteita vaihtoehtoisten työpaikkojen kokemiseen ja näin ollen synnyttävät 

henkilöstölle tarpeen säilyttää nykyinen työ. Toisaalta kuten Laurinkari (2004, 

39) on todennut, osuustoiminta on perusajatukseltaan lähellä aluepolitiikkaa, 

jolloin osuustoiminnallisen organisaation toimiminen alueella voi mahdollistaa 

myös jatkossa työpaikkojen säilymisen muuttotappioalueella. 



 

 

89

 

 

Merkittävänä tekijänä tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella henkilös-

tön sitoutumiselle voidaan pitää myös tunnepitoista sitoutumisen komponent-

tia, joka muodostuu halusta säilyttää työsuhde organisaatioon. Tunnepitoinen 

sitoutuminen kehittyy positiivisten työkokemusten myötä, jolloin henkilöstö ar-

vostaa kokemuksiaan ja haluaa niiden jatkuvan.  (Meyer & Allen 1991; 1997.) 

Tunnepitoisen sitoutumisen taustalla tämän tutkimuksen osalta ovat työn mie-

lenkiinto ja monipuolisuus, työtehtävien vaihtelevuus uran aikana sekä koulu-

tus ja kehittäminen työnantajan toimesta. Huomioitavaa onkin, että henkilös-

tön ja liikkeenjohdon koulutusmahdollisuuksien takaaminen kuuluu osuustoi-

minnan perusperiaatteisiin, jolla pyritään turvaamaan tehokas osallistuminen 

osuustoiminnan kehittämiseen (Laurinkari 2004, 56). Laurinkari (2004, 37) on 

todennut osuustoiminnan omaleimaisuuden pohjautuvan sen kaksoisrooliin 

liiketaloudellisena sekä jäsentensä hyvinvointia tavoittelevana yhteisönä, jon-

ka keskeinen sosiaalipoliittinen piirre hyvinvoinnin tavoittelussa on toiminnan 

turvallisuus, jatkuvuus ja varmuus. Tämä tutkimus vahvistaa selkeästi henki-

löstön kokeman osuustoiminnallisen organisaation turvallisuuden ja sitä kaut-

ta halun jatkaa suhdetta organisaatioon.   

 

Toinen vahva määrittävä tekijä henkilöstön suhteessa osuustoiminnalliseen 

organisaatioon tämän tutkimuksen perusteella on organisaatioon identifioitu-

minen, jolloin yksilö kokee yhteenkuuluvuutta johonkin inhimilliseen kokonai-

suuteen tai muuttaa omaa minäkuvaansa yhteneväksi tämän kokonaisuuden 

kanssa (Ashforth & Mael 1989, 20–22; Pratt 1998, 172–175). Yhteenkuulu-

vuus omaan tiimiin, omaan pankkiin ja OP-ryhmään koettiin kohdeorganisaa-

tion henkilöstön keskuudessa vahvoiksi. Näihin ryhmiin yhteenkuulumisen 

taustalla olivat menestyminen tiiminä ja pankkina sekä yhdessä vietetty aika. 

Lisäksi yhteenkuuluvuuden syntymisessä merkittävänä tekijänä olivat yhteiset 

arvot työelämässä, jotka heijastuvat asiakkaisiin suhtautumiseen sekä työnte-

kijöiden arvostamiseen. Henkilöstölle tärkeissä arvoissa tuli esiin osuustoi-

minnan taustalla vaikuttavat arvot, kuten demokratia, tasa-arvo ja oikeuden-
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mukaisuus (vrt. Pellervo-Seura ry & Suomen Kuluttajaosuustoiminnan Liitto ry 

1996, 4–11). Yhteiset tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet loivat myös perus-

teet oman alueen Osuuspankkiliittoon yhteyden kokemiseen. 

 

Empiirisen aineiston tulkinnan perusteella henkilöstön ja osuustoiminnallisen 

organisaation suhteen taustalla oli tulkittavissa myös psykologisen omistajuu-

den (Pierce ym. 2001; 2003) ja psykologisen sopimuksen (Rousseau 1990; 

Robinson & Rousseau 1994) piirteitä. Vaikka osuustoiminnallisen organisaa-

tion henkilöstö on laillisessa omistajuussuhteessa osuuspankkiin jäsenyyden 

kautta, heidän kokemuksensa ja tuntemuksensa omistajuudesta eivät olleet 

kuitenkaan itsestään selviä. Pääasiallisesti henkilöstön kokema omistajuus ja 

sen hyödyt muodostuvat taloudellisten etujen muodossa ja toisaalta jäsenten 

kautta. Toisaalta taas omistajuus voi olla henkilöstölle yhteenkuuluvuutta 

(identifioitumista) lisäävä ja vahvistava tekijä, kun työntekijä yhdistetään or-

ganisaatioon ja hän kokee näin ollen yhteenkuuluvuutta siihen. Vahvimmin 

psykologista omistajuutta kokivat esimiehet, joiden omistajuuden kokemisen 

taustalla olivat suuremmat vaikutusmahdollisuudet sekä yrittäjämäisempi ote 

työhön. 

 

Tämän tutkimuksen osalta relationaalinen psykologinen sopimus (Rousseau 

1990) henkilöstön ja osuustoiminnallisen organisaation suhteen taustalla an-

taa viitteitä henkilöstön kokemasta vaihdannasta organisaation kanssa. Hen-

kilöstön oman panoksen osalta relationaalinen psykologinen sopimus tuo or-

ganisaatiolle yritteliästä ja kehittymiseen valmista henkilöstöä. Vastavuoroi-

sesti henkilöstö odottaa organisaatiolta kilpailukykyistä ja ansioihin perustu-

vaa palkkaa, palautetta sekä kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia uralla. 

Tutkimuksen empiiriseen aineistoon perustuvaan tulkintaan pohjautuen hen-

kilöstön suhteen osuustoiminnalliseen organisaatioon ymmärtämisen kannal-

ta psykologisen omistajuuden ja psykologisen sopimuksen roolit jäävät vähäi-

semmäksi, sillä tutkimuksen aineiston perusteella haastatellut eivät tuoneet 
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niitä esiin yhtä paljon ja yhtä voimakkaasti kuin organisaatioon sitoutumista ja 

organisaatioon identifioitumista. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli myös ymmärtää osuustoiminnallisuuden (Pöyhö-

nen 2002, Laurinkari 2004) merkitystä henkilöstön suhteessa organisaatioon. 

Tämän tutkimuksen osalta osuustoiminnallisuus luo henkilöstön ja organisaa-

tion suhteeseen pohjan ja perusteita myös sitoutumisen ja identifioitumisen 

syntymiselle muun muassa turvallisuuden ja yhteisen arvomaailman kautta 

kuten edellä on todettu. Henkilöstö koki osuustoiminnallisen organisaation 

erot muihin liiketoiminnan muotoihin nähden melko vahvasti ja pääasiassa 

erot nähtiin myönteisinä tekijöinä. Eroina esiin tulivat muun muassa turvalli-

suus, asiakasryhmät, arvot sekä paikallisuus. Kuviossa 4 esitellään henkilös-

tön kokemat osuustoiminnallisen organisaation erot muihin liiketoiminnan 

muotoihin verrattuna. 

 
Vaikka tässä tutkimuksessa ei pyritty tekemään vertailevaa tutkimusta erilais-

ten työntekijöiden välillä, oli kuitenkin tulkittavissa, että myös muissa kuin 

osuustoiminnallisissa organisaatioissa työskennelleet kokivat osuustoiminnan 

 

Osuustoiminnalli-

nen organisaatio 

Yhteisöllisempi ilmapiiri 

Turvallisuus 

Asiakasryhmien 

erilaisuus (”kaiken 

kansan pankki”) 

Demokraattinen 

hallintomalli

Voiton jakaminen 

omalle paikkakun-

nalle, ei ulkomaille 

Paikallisuus ja 

suomalaisuus

Toiminnassa 

vaikuttavat 

arvot 

Organisaa-

tiorakenne 

OP-ryhmän merkitys 

Kuvio 4. Henkilöstön kokemat osuustoiminnan erot muihin liiketoiminnan 

muotoihin verrattuna.
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erot muihin liiketoiminnan muotoihin selkeämmin kuin ainoastaan osuustoi-

minnallisissa organisaatioissa työskennelleet. He myös korostivat osuustoi-

minnan positiivista merkitystä enemmän. Merkittävimmiksi erottaviksi tekijöik-

si he kokivat työntekijän suuremman arvostamisen ja kuuntelemisen, ei pel-

kästään voiton maksimoinnin tavoittelun, tasa-arvoisemman hallintomallin se-

kä asioista paikallisesti päättämisen. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, ”millainen on henkilöstön suhde 

osuustoiminnalliseen organisaatioon?” Tämän tutkimuksen perusteella voi-

daan todeta, että henkilöstön suhdetta osuustoiminnalliseen organisaatioon 

määrittävät parhaiten organisaatioon sitoutuminen ja identifioituminen. Myös 

osuustoiminnallisuudella on merkitystä henkilöstölle, sillä osuustoiminta mää-

rittää organisaation jokapäiväistä toimintaa muun muassa organisaation ta-

voitteissa, periaatteissa sekä arvoissa. Henkilöstön suhdetta organisaatioon 

määrittävät myös psykologinen omistajuus ja psykologinen sopimus, joiden 

rooli ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä suhteen ymmärtämisen kannalta.  

5.2 Kehitysehdotukset ja esitykset tulevaisuuden tutkimuksille 

Osuustoiminnallisen organisaation luoma turvallisuuden tunne ja vakaus 

mahdollistavat luottamuksen syntymisen henkilöstön ja organisaation välille 

myös muutosten aikana. Vaikka henkilöstö kokikin osuustoiminnan erot mui-

hin liiketoiminnan muotoihin positiivisina, tulevaisuudessa on kuitenkin huo-

mioitavaa, että liiketoiminnan muuttuminen ja sitä kautta OP-ryhmän arvo-

maailman ja käytäntöjen vieraantuminen voivat aiheuttaa vaikeuksia henkilös-

tön sopeutumiselle. Toisaalta henkilöstön sitoutumista ja halua jäädä organi-

saatioon voidaan parantaa monipuolisilla työtehtävillä, työkierrolla sekä koulu-

tus- ja kehitysmahdollisuuksilla, jotka mahdollistavat henkilöstön positiivisten 

työkokemusten lisääntymisen.  
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Koska tutkimuksen empiirisestä aineistosta nousi hyvin vahvasti esiin turvalli-

suus eräänä osuustoiminnan määrittäjänä ja koska toisaalta turvallisuus on 

liitetty psykologisen omistajuuden kokemiseen (Heidegger 1967; Dreyfus 

1991; Pierce ym. 2003), tulevaisuuden tutkimuksissa olisi mielenkiintoista 

pohtia mahdollisuutta osuustoiminnallisen organisaation potentiaalisempaan 

yhteyteen psykologisen omistajuuden kohteena. 

 

Tässä tutkimuksessa esiin noussut tulkinta myös muualla kuin osuustoimin-

nallisissa organisaatioissa työskennelleiden vahvemmasta osuustoiminnalli-

suuden kokemisesta olisi hyvä ottaa huomioon tulevaisuuden tutkimuksissa. 

Olisikin mielenkiintoista ja aiheellista tutkia sekä ainoastaan osuustoiminnalli-

sessa organisaatiossa että myös muissa liiketoiminnan muodoissa työsken-

nelleiden kokemuksia ja mahdollisia eroavaisuuksia osuustoiminnan merki-

tyksestä. Osuustoiminnallisen organisaation ja henkilöstön suhteelle tyypillisiä 

piirteitä voisi jatkossa tutkia vertailemalle osuustoiminnallisen organisaation ja 

osakeyhtiön eroavaisuuksia. Lisäksi tulevaisuuden tutkimuksissa olisi hyvä 

tarkastella myös maantieteellisten alueiden ja niiden mukanaan tuomien eri-

laisten kontekstien sekä yksilön aseman vaikutusta henkilöstön kokemuksiin 

osuustoiminnallisuudesta ja suhteestaan organisaatioon, sillä Suomen osuus-

toimintakenttä on hyvin laaja ja monivivahteinen. 

 

 



 

 

94

 

LÄHTEET 

Alasuutari, P.1999. Laadullinen tutkimus. Jyväskylä. Gummerus. 

 

Argyris, C. 1960. Understanding organizational behavior. Homewood, IL: 

Dorsey. 

 

Aronson, E. 1992. The Social Animal (6th ed.). New York: W. H. Freeman. 

 

Ashforth, B. E. & Mael F. 1989. Sozial Identity Theory and the Organization. 

Academy of Management Review, 14(1): 20–39. 

 

Ashforth, B. E. & Mael, F. A. 1996. Organizational Identity and Strategy as a 

Context of for the Individual. In J. A. C. Baum & J. E. Dutton (Eds.), Advances 

in Strategic Management, 13: 17–62. Greenwich, CT: JAI. 

 

Ashforth, B. E. & Saks, A. 1996. Socialization Tactics: Longitudinal Effects pm 

Newcomer Adjustment. Academy of Management Journal, 39: 149–178. 

 

Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M. & Tindall, C. 1994. Qualitative 

Methods in Psychology. A Research Guide. Open University Press, Bucking-

ham, Philadelphia. 

 

Belk, R. W. 1988. Possessions and the Extended Self. Journal of Consumer  

Research, 15: 139-168. 

 

Chang, E. 1999. Career Commitment as a Complex Moderator of Organiza-

tional Commitment and Turnover Intention. Human Relations, 52: 1257–1278. 

 

Cheney, G. 1983. The Rhetoric of Identification and the Study of Organiza-

tional Communication. Quarterly Journal of Speech, 69: 143–158. 



 

 

95

 

 

Cooley, C. H. 1902. Human Nature and the Social Order. New York: Scribner. 

 

Curtis, S. & Wright, D. 2001. Retaining employees – the Fast Track to Com-

mitment. Management Research News, 24: 56–61. 

 

Dirks, K. T., Cummings, L. L. & Pierce, J. L. 1996. Psychological Ownership 

in Organizations: Conditions under which Individuals Promote or Resist 

Change. Research in Organizational Change and Development, 9: 1-23.  

 

Dutton, J. E., Dukerich, J. M. & Harquail, C. V. 1994. Organizational Images 

and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39(2): 239–263. 

 

Erickson, E. 1964. Insight and Resbonsibility. New York: Norton. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jy-

väskylä. Vastapaino. 

 

Gergen, K. J. 1985. The Social Construction of the Person: How is it Possi-

ble? In K. J. Gergen & K. E. Davis (Eds.), The Social Construction of the Per-

son. New York: Norton. 

 

Gioia, D. A. 1998. From Individual to Organizational Identity. Teoksessa D. 

Whetton & P. Godfrey (Eds.), Identity in Organizations. Building Theory 

Through Conversations: 17–31. Sage Publications. 

 

Goffman, E. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Na-

chor. 

 



 

 

96

 

Hallier, J. & Philip, J. 1997. Middle Managers and the Employee Psychologi-

cal Contract. Agency, Protection and Advancement. Journal of Management 

Studies, 34 (5): 703-728. 

 

Hannukainen, S. 2005. Osuuspankin työntekijän psykologinen side OP-

ryhmään työuransa aikana. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Kauppatie-

teiden kandidaatin tutkielma. 

 

Hatch, M. J. 1997. Organization theory. Modern, Symbolic, and Postmodern 

Perspectives. Oxford University Press. 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2001. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teo-

ria ja käytäntö. Helsinki. Yliopistopaino. 

 

Hogg, M.A. & Abrams, D. 1990. Social Motivation, Self-esteem and Social 

Identity. In D. Abrams & M.A. Hogg (Eds.), Societal Identity and Critical Ad-

vances. New York. Springler-Verlagg, 28–47. 

 

Hogg, M. A., Terry, D.J. & White, K.M. 1995. A Tale of Two Theories: A Criti-

cal Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory. Social Psy-

chology Quarterly, 58: 255–269. 

 

Hrebiniak, L. G. & Alutto, J. A. 1972. Personal Related Factors in the devel-

opment of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly, 

555–573. 

 

Ilmonen, K. 1984. Jäsenet ja jäsenten liike. Tutkimus kaupan ja jäsenten suh-

teesta E-Osuuskauppaliikkeessä osuustoiminnan alkuajoilta 1980-luvulle. 

Tampereen yliopisto. 

 



 

 

97

 

Isaacs, S. 1952. Social Development of in Young Children. London. Rout-

ledge & Kegan Paul Limited. 

 

James, W. 1890/1918. The Principles of Psychology. New York: Holt. 

 

Kline, L. & France, C. J. 1899. The Psychology of Mine. Pedagogical Semi-

nary of Genetic Psychology, 6(4): 421–470. 

 

Kontoghioghes, C. & Bryant, N. 2004. Exploring Employee Commitment in a 

Service Organization in the Health Care Insurance Industry. Organization De-

velopment Journal, 22: 59–74. 

 

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005. Laadulliset menetelmät 

kauppatieteissä. Tampere. Vastapaino. 

 

Kuusterä, Antti. 2002. Lähellä ihmistä. Osuuspankkitoiminta 100 vuotta. Keu-

ruu. Otavan kirjapaino Oy. 

 

Laurinkari, J. 2004. Osuustoiminta – Utopiasta kansainvälisen yrittämisen 

muodoksi. Kuopio. Suomen Graafiset Palvelut Oy. 

 

Lämsä, A-M. & Hautala, T. 2004. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Hel-

sinki. Edita Prima Oy. 

 

Lämsä, A-M. & Savolainen, T. 2000. The Nature of Managerial Commitment 

to Strategic  Change. Leadership & Organization Development Journal 21(6): 

297-306. 

 

Mael, F. & Ashforth, B. 1992. Alumni and their Alma Mater: A Partial Test of 

the Reformulated Model of Organizational Identification. Journal of Organiza-

tional Bahavior, 13: 103–123.  



 

 

98

 

 

Mael, F. & Ashforth, B. 1995. Loyal from Day One: Biodata, Organizational 

Identification, and Turnover among Newcomers. Personnel Psychology, 

48(2): 309-333. 

 

Mael, F. A. & Ashforth, B. E. 2001. Identification in Work, War, Sports and 

Religion: Contrasting the Benefits and Risks. Journal for Theory of Social Be-

haviour, 31: 197–222. 

 

Mead, G. H. 1934. Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago 

Press. 

 

Metsä, T. 2002. Osuuspankit. Teoksessa Pöyhönen, S. Osuuskunnan hallinto 

ja osuuskuntalaki. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Meyer, J. P. & Allen, Natalie J. 1991. A Three Component Conceptualization 

of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1: 

61–89. 

 

Meyer, J. P. & Allen, Natalie J. 1997, Commitment in the Workplace. Theory, 

Research, and Application. California: Sage Publications Inc. 

 

Meyer, J. P., Paunonen, S. V., Gellatly, I. R., Goffin, R. D. & Jackson, D. N. 

1989. Journal of Applied Psychology, 74: 152–156. 

 

Morrison, E. W.. & Robinson, S. L. 1997. When Employees Feel Betrayed: A 

Model Of How Psychological Contract Violation Develops. Academy of Ma-

nagement Review, 22(1): 226–256. 

 

Norrmén, Kimmo. 1986. Uusi sateenkaari. E-Osuustoiminnan suunta raken-

nemuutoksen jälkeen. Helsinki. Painokaari Oy. 



 

 

99

 

 

OP-ryhmän vuosikertomus. 2004. 

 

Organ, D. W. 1988. Organizational Citizenship Behavior. The Good Soldier 

Syndrome. Lexington, MA: Lexington. 

 

O’Reilly, C. A. & Caldwell, D. F. 1980. Job Choice: The Impact of Intrinsic and 

Extrinsic Factors on Subsequent Satisfaction and Commitment. Journal of 

Applied Psychology, 65: 559–565. 

 

Pellervo-Seura ry & Suomen Kuluttajaosuustoiminnan Liitto ry. 1996. Osuus-

toiminnan periaatteet 2000-luvulle. Kansainvälisen Osuustoimintaliiton osuus-

toiminnan identiteettiä koskeva kannanotto. Kotka. Painokotka. 

 

Pierce, J. L., Kostova, T. & Dirks, K. T. 2001. Toward a Theory of Psychologi-

cal Ownership in Organizations. The Academy of Management Review, 26: 

298–310. 

 

Pierce, J. L., Kostova T. & Dirks, K. T. 2003. The State of Psychological 

Ownership and Extending a Century of Research. Review of General Psycho-

logy, 7(1): 84–107. 

 

Pirinen, Heikki. 1971. Luottamuksen Vuosikymmenet. Kiteen Seudun Osuus-

pankki 50 vuotta. Joensuu. Pohjois-Karjalan Kirjapaino. 

 

Pohjois-Karjalan Osuuspankkiliitto. 2004. Johtokunnan toimintakertomus. 

 

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. & Boulian, P. V. 1974. Organiza-

tional Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Tech-

nicians. Journal of Applied Psychology, 59: 603–609. 

 



 

 

100

 

Pratt, M. G. 1998. To Be or not to Be? Central Questions in Organizational 

Identification. Teoksessa Whetten & Godfrey (Eds.), Identity in Organizations: 

Building Theory Through Conversations: 171-207. Thousand Oaks, CA: 

Sage.  

 

Pratt, M. G. & Dutton, J. E. 2000. Owning Up or Opting Out: The Role of 

Emotions and Identities in Issue of Ownership. 

 

Pratt, M. G. & Rafaeli, A. 1997. Organizational Dress as a Symbol of Multilay-

ered Social Identities. Academy of Management Journal, 40(4): 862-898. 

 

Pöyhönen, S. 2002. Osuuskunnan hallinto ja osuuskuntalaki. Jyväskylä. 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Raja, U., Johns, G. & Ntalianis, F. 2000. The Impact of Personality on Psy-

chological Contracts. Academy of Management Journal, 47(3): 350–367. 

 

Reichers, A. E. 1985. A Review and Reconceptualization of Organizational 

Commitment. Academy of Management Review, 10: 465–476. 

 

Robinson, S. L. 1996. Trust and Breach of the Psychological Contract. Ad-

ministrative Science Quarterly, 41: 574–599. 

 

Robinson, S. L. & Morrison, E. W. 2000. The Development of Psychological 

Contract Breach and Violation: A Longitudinal Study. Journal of Organiza-

tional Behavior, 21: 525–546. 

 

Robinson, S. L. & Rousseau, D. M. 1994. Violating Psychological Contract: 

Not the Exception but the Norm. Journal of Organizational Behavior, 15: 245–

259. 

 



 

 

101

 

Rochberg-Halton, E. 1984. Object Relations, Role Models, and Cultivation of 

the Self. Environment and Behavior, 16(3): 335–368. 

 

Rousseau, D. M. 1989. Psychological and Implicit Contracts in Organizations. 

Employee Rights and Resbonsibilities Journal, 2:121–139. 

 

Rousseau, D. M. 1990. New Hire Perceptions of Their Own and Their Em-

ployer’s Obligations: A Study of Psychological Contracts. Journal of Organiza-

tional Behavior, 11: 389–400. 

 

Rousseau, D. M. 1995. Promises in Action: Psychological Contracts in Or-

ganizations. Newbury Park, CA: Sage. 

 

Rousseau, D. M. 2004. Psychological contracts in the Workplace: Under-

standing the Ties That Motivate. Academy of Management Executive, 18(1): 

120–127. 

 

Savolainen, P. 1991. Kvalitatiiviset tutkimukset suomalaisessa kasvatustie-

teessä. Aikakauskirja Kasvatus 22 (5-6), 461–458. Teoksessa Eskola, J. & 

Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä. Vasta-

paino. 

 

Schein, E. H. 1980. Organizational psychology. Englewood Cliffs, NJ: Pren-

tice-Hall. 

 

Schneider, B. 1987. The People Make the Place. Personnel Psychology 40, 

437–454. 

 

Schneider, B., Goldstein, H. & Smith, D. 1995. The ASA Framework: An Up-

date. Personnel Psychology, 48: 747–773. 

 



 

 

102

 

Seppelin, M. 2000. Osuustoiminnan jalanjäljillä. Katsaus suomalaisen osuus-

toimintaliikkeen historiaan. Helsingin yliopiston osuustoimintainstituutin julkai-

suja 28. Mikkeli. Oswald Interkopio Oy. 

 

Sheldon, M. E. 1971. Investments and Involvements as Mechanisms Produc-

ing Commitment to the Organization. Administrative Science Quarterly 16. 

 

Shore, L. & Tetrick, L. E. 1994. The Psychological Contract as an Explanatory 

Framework in the Employment Relationship. Journal of Organizational Beha-

vior, 1: 91–109. 

 

Skurnik, S. 2002. Osuustoiminnallisen yrittäjyyden ja yritysmuodon rooli ta-

louden organisoinnissa – ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Liiketaloudellinen 

Aikakausikirja, 1: 103–124. 

 

Skurnik, S. 2005. Suomalaisen talousmallin murros. Suljetusta sääntelytalou-

desta kaksinapaiseen globaalitalouteen.  Helsinki Kustannusosakeyhtiö 

Tammi. 

 

Skurnik, S. & Vihriälä, V. 1999. Role of Cooperative Entrepreneurship in the 

Modern Market Environment: Introduction and Summary. Liiketaloustieteel-

linen aikakausikirja 4/1999, 375–383.  

 

Stake, R. E. 1995. The Art of Case Study. Sage Publications, Inc. 

 

Tajfel, H. 1978. The Achievement of Group Differentation. In H. Tajfel (Ed.), 

Differentation between Social Groups: Studies in the Social Psycology of In-

tergroup Relation, 77–98. London: Academic Press. 

 



 

 

103

 

Tajfel, H. 1981. Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psy-

chology.New York: Cambridge University Press. 

 

Tajfel, H. 1982. Social Psychology of Intergroup Relations. Annual Review of 

Psychology, 33: 1-39. 

 

Tajfel, H. & Turner, J. C. 1985. The Social Identity Theory of Intergroup Be-

havior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), Psychology of Intergroup Rela-

tions 7-24. Chigago: Nelson-Hall.  

 

Tesch, R. 1990. Qualitative Research: Analysis Types and Software Tools. 

London.The Falmer Press. 

 

Tuominen, P. 2005. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liike-

toiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Pro Gradu. 

 

Turner, J. C. 1984. Social Identification and Psychological Group Formation. 

In H. Tajfel (Ed.) The Social Dimension: European Developments in Social 

Psychology (Vol. 2, 518-538) Cambridge, England: Cambridge University 

Press. 

 

Turnley, W. H. & Feldman, D. C. 1999. A  Discrepancy Model of Psychologi-

cal Contract Violations. Human Resource Management Review, 9(3) 367–

386.  

 

Vandewalle, D., Van Dyne, L. & Kostova, T. 1995. Psychological Ownership: 

An Empirical Examination of Its Consequences. Group and Organization 

Management, 20(2): 210–226. 

 

Van Dyne, L. & Pierce, J. L. 2004. Psychological Ownership and Feelings of 

Possession: Three Field Studies Predicting Employee Attitudes and Organ-



 

 

104

 

izational Citizenship Behavior. Journal of Organizational Behavior, 25: 439–

459. 

 

Van Knippenberg, D. & van Schie, E. C. M. 2000. Foci and Correlates of Or-

ganizational Identification. Journal of Occupational and Organizational Psy-

chology, 73: 137–147. 

 

Van Maanen, J. V. & Schein, E. H. 1979. Toward a Theory of Organizational 

socialization. In B. M. Staw (Ed.), Research in Organizational Behavior 1, 

209–264. Greenwich, CT: JAI. 

 

Viitala, R. 2004. Henkilöstöjohtaminen. Helsinki. Edita Prima Oy. 

 

Wagner, S. H., Parker, C. P. & Christiansen, N. D. 2003. Employees That 

Think and Act Like Owners : Effects of Ownership Beliefs and Behaviors on 

Organizational Effectiveness. Personnel Psychology, 56: 847.  

 

Weil, S. 1952. The Need for Roots: Prelude to a Declaration of Duties To-

wards Mankind. London: Routledge and Kegan Paul Ltd. 

 

 

Yin, R. K. 2003. Case Study Research. Design and Methods. Sage Publica-

tions, Inc. 

 

 

 



 

 

105

 

Sähköiset lähteet 
 

Kiteen Kaupunki. 2005. Taskutietoa. Saatavilla www-muodossa <URL: 

http://www.kitee.fi/fi.php?/info/taskutietoa> 01.12.2005. 

 

Osuuspankki. 2005a. OP-ryhmä: Ryhmärakenne. Saatavilla www-muodossa 

<URL:https://www.op.fi/ui/bottom.asp?path=433;14845&data/tempalates/peru

stekstisivu_kuvalla.asp>. 14.09.2005 

 

Osuuspankki. 2005b. OP-ryhmä: OP-ryhmän aatteellinen perusta. Saatavilla 

www-muodossa 

<URL:https://www.op.fi/ui/bottom.asp?path433;14843&data=/templates/perus

tekstisivu-kuvalla.asp>. 14.09.2005. 

 

Osuuspankki. 2005c. OP-ryhmä: Oma Osuuspankki. Saatavilla www-

muodossa <URL: 

https://www.op.fi/templates/paikallispankki_perussivu.asp?path=433; 

35163;35173&valilehti=>. 14.09.2005. 

 

Osuuspankki. 2005d. OP-ryhmä: Lehdistöpalvelu: Tiedote 12.09.2005: OP-

ryhmä ostaa Pohjolan ja nousee johtavaksi finanssiryhmäksi Suomessa. Saa-

tavilla www-muodossa 

 <URL:https://www.op.fi/templates/perustekstisivu.asp?path521;110932> 

29.09.2005. 

 

Osuuspankki. 2006. OP-ryhmä: Lehdistöpalvelu: Tiedote 10.01.2006: OKOn 

osuus Pohjolan osakkeista ja äänimäärästä ylittää yhdeksän kymmenesosaa. 

Saatavilla www-muodossa <URL:https://www.op.fi/op?cid=150392345> 

12.01.2006. 

 



 

 

106

 

Osuustoiminta-lehti. 4/2004. Osuustoiminnan jäsenmäärät, liikevaihdot ja 

markkinaosuudet reippaassa nousussa. Saatavilla www-muodossa <URL: 

http://pellervo.fi/otlehti/ot4_04/vktiedote04.htm>. 06.04.2005. 

 

Osuustoiminta-lehti. 4/2005. Osuustoiminta teki uusia ennätyksiä. Saatavilla 

www-muodossa <URL:http://www.pellervo.fi/ot-lehti/ot4_05/vk05tiedote.htm>. 

31.08.2005. 

 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK. 2005. Pörssitiedote 

07.09.2005: SOK ostaa Suomen Spar Oyj:n. Saatavilla www-muodossa 

<URL:http://www.s-kanava.net/s-

ryhmä.do?sectioned=7923160&tied=1&arid=147192811> 29.09.2005. 

 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK. 2006. Tiedote 05.01.2006: 

Suomen Kilpailuvirasto on hyväksynyt ehdollisena SOK:n Suomen Spar Oy:n 

oston. Saatavilla www-muodossa URL:http://www.s-

kanava.net/sryhma.do?sectioned=7923160&tied=1&ariad=149602728> 

12.01.2006. 

 

Tohmajärven kunta. 2005. Kunta. Info. Tohmajärven kunnan yhteystiedot ja 

vuosi-ilmoitus 2005. Saatavilla www-muodossa <URL: 

http://www.tohmajärvi.fi/Resource.phx/sivut/sivut-

tohmajärvi/kunta/info/index.htx> 01.12.2005 

 



 

 

107

 

 

 

LIITE 1 
 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Lyhyt kuvaus itsestäsi (koulutus, työhistoria, nykyinen työtehtävä). 

2. Mitä asioita arvostat työssäsi, työpaikassasi, OP-ryhmässä? 

3. Mitä osuustoiminnallisuus mielestäsi on ja mitä oma jäsenyytesi sinulle 

merkitsee? 

4. Eroaako osuustoiminnallinen organisaatio mielestäsi muista yritys-

muodoista? Miten? 

5. Miksi olet tullut osuuspankkiin töihin? 

6. Miksi olet jäänyt tai halunnut jäädä osuuspankkiin?  

7. Mikä motivoi tekemään työtä ja miksi juuri osuuspankissa? 

8. Koetko voivasi vaikuttaa tai haluaisitko vaikuttaa työhösi, organisaation 

toimintaan? 

9. Yhdistetäänkö sinut osuuspankkiin?  

10. Minkälaisena näet oman panoksesi osuuspankkiin? 

11. Mitä osuuspankki merkitsee sinulle? 

12. Koetko kuuluvasi johonkin ryhmään? 

13. Koetko, että osuuspankki olisi vaikuttanut sinuun itseesi?  

14. Mitä odotat saavasi organisaatiolta vastikkeeksi työstäsi?  

15. Mitä koet olevasi velkaa organisaatiolle? 

16. Koetko, että lupaukset on pidetty (sanalliset/sanattomat)? 

17. Miten kokisit tilanteen, että et enää työskentelisi osuuspankissa?  

18. Miten näet osuuspankin tulevaisuuden? Entä omasi? 


