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1 JOHDANTO 
 

Tutkimuksen johdantokappaleessa esitellään tutkimuksen tausta ja tarkoitus, luodaan 

katsaus aikaisempaan kirjallisuuteen aiheesta ja määritellään keskeiset käsitteet. 

Tämän jälkeen esitetään tutkimusongelmat ja työn rajaukset. Kappaleen lopuksi esi-

tellään lyhyesti tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen rakennetta. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 

 

Johtamisen kirjallisuudessa ja tutkimuksessa on kattavasti käsitelty esimiestaitoja. 

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet esimiestaitojen vastinpari eli alaistaidot. Suo-

messa vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana on ilmestynyt aihetta koskevia tut-

kimuksia ja julkaisuja. Kansainvälisestikin alaistaitojen tutkimus on varsin nuorta, kä-

sitteen toivat julkaisuillaan yhdysvaltalaiset tutkijat (Bateman & Organ, 1983; Smith, 

Organ & Near, 1983) tutkimuksen piiriin vasta 1980-luvun alussa.  

 

Miksi sitten alaistaitojen tutkiminen on tärkeää? Onnistuminen organisaationa ja pe-

rustehtävän suorittaminen hyvin vaatii yrityksen kaikkien työntekijöiden yhteistyötä, 

niin esimiesten kuin alaistenkin (Keskinen 2005, 45). Koska organisaatioiden sisäi-

sen tehokkuuden onnistuminen riippuu paljon paitsi työntekijöiden ammattitaidosta 

niin myös vuorovaikutussuhteista, on tällöin tärkeää tunnistaa siihen vaikuttavat teki-

jät. Kun tekijät tunnistetaan, niin silloin niitä voidaan myös kehittää ja tätä kautta pa-

rantaa koko organisaation toimintaa. Alaiselle alaistaitojen tuntemus on mahdollisuus 

tarkkailla itseään ja suoriutumistaan, esimiehelle se on apuväline niin omaan johta-

miseen, oman työtiiminsä tehokkuuden parantamiseen kuin rekrytoinninkin onnistu-

miseen.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohdeyrityksen työntekijöiden alaistaitomääri-

telmiä. Samalla tutkimus toimii esitutkimuksena jatkotutkimukselle, jossa pyritään 

luomaan kehittämisehdotuksia kohdeyrityksen alaistaitoja koskien. 
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1.2 Keskeiset käsitteet ja kirjallisuuskatsaus 

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat alaistaidot ja sen englanninkielinen vastine Or-

ganizational Citizenship Behavior (OCB). Alaistaito on terminä vielä varsin uusi suo-

malaisessa tutkimuskentässä. Tästä osoituksena Kotimaisten kielten tutkimuskes-

kuksen eli Kotusin alaistaito- määritelmä, joka on julkaistu vasta vuonna 2006. Siinä 

Arvassalo määrittelee käsitteen seuraavasti: 

 

”Alaistaidolla tarkoitetaan sellaista työntekijän käyttäytymistä, joka ei kuulu työn 

muodollisiin vaatimuksiin mutta vaikuttaa työyhteisön tehokkaaseen toimintaan. Hy-

vän alaistaidon piirteitä ovat muun muassa tiimin jäsenten auttaminen, erilaisten työ-

tehtävien vapaaehtoinen ottaminen, tarpeettomien konfliktien välttäminen ja oman 

mielipiteen rakentava ilmaiseminen.” (Arvassalo 2006) 

 

Organizational Citizenship Behavior eli OCB määriteltiin kansainvälisessä tutkimuk-

sessa 1980-luvun alussa Smithin, Organin ja Nearin (1983) toimesta. Tutkimukses-

saan he totesivat, että organisaation toiminta tehostuu työtyytyväisyyden johdosta 

tilanteessa, jossa työntekijät ylittävät normaalin velvollisuutensa työtoveriensa autta-

misessa ja organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Tästä työntekijöiden normaa-

litasoa sitoutuneemmasta toiminnasta he alkoivat käyttää käsitettä OCB. Organ 

(1988, 4) täsmensi kirjassaan OCB:n käsitettä määritellen sen seuraavasti: ”yksilön 

käyttäytymistä, joka on tahdonvaltaista, eikä ole suoraan ja avoimesti yhteydessä 

(yrityksen) palkitsemisjärjestelmään, ja joka kokonaisuudessaan edistää organisaati-

on tehokasta toimintaa.” Keskeinen sisältö Organin määritelmässä on OCB:n eli 

alaistaitojen ”vapaaehtoisuus”, työntekijän hyvät alaistaidot ylittävät muodollisen 

työnkuvan vaatimukset ja näin ollen alaistaidot eivät kuulu muodolliseen palkitsemis-

järjestelmään, mutta alaistaitojen puutteellisesta toteuttamisesta ei myöskään ran-

gaista (Schlechter & Engelbrecht 2006).  

 

Määritelmän lisäksi Organ identifioi viisi alaistaitojen alaluokkaa, jotka ovat: 

 

1. Altruism eli altruismi: epäitsekkyys, toisten auttaminen 

2. Conscientiousness eli tunnollisuus 

3. Sportsmanship eli reiluus 
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4. Courtesy eli huomaavaisuus 

5. Civic virtue eli organisaatiotaito 

 

Organ ja Ryan (1995) tutkimuksessaan esitti, että alaistaitojen alaluokkien ja työtyy-

tyväisyyden välillä on voimakkaampi kognitiivinen side, kuin affektiivinen. Moormanin 

(1993) tutkimus tuki tätä hypoteesia, sillä hän päätyi samanlaiseen tulokseen. Ko-

novsky & Organ (1996) päätyivät tutkimuksessaan siihen, että Organin viidestä ala-

luokasta varsinkin tunnollisuus on vahva merkki alaistaitojen toteuttamisesta. 

 

Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bachrach (2000) katsauksessaan alaistaito-

tutkimukseen, jakoivat alaistaidot seitsemään alaluokkaan Organin (1988) viiden ala-

luokan sijaan. Alaluokat ovat osittain samoja:  

 

1. Toisten auttaminen 

2. Reiluus 

3. Organisaatiouskollisuus 

4. Organisaation sääntöjen noudattaminen 

5. Aloitteellisuus 

6. Organisaatiotaito 

7. Itsensä kehittäminen 

 

Moorman ja Blakely (1994) puolestaan tutkivat alaistaitoja individualismin ja kollektii-

visuuden näkökulmasta. Heidän hypoteesinsa oli, että jos yksilön arvot ja normit poh-

jautuvat yhteisöllisyyteen, niin silloin on todennäköisempää, että yksilö toteuttaa 

alaistaitoja. Tutkimuksessaan he päätyivät tulokseen, jossa yhteisölliset arvot olivat 

yhteydessä OCB:n tekijöihin, kuten avuliaisuuteen, yksilön aloitteellisuuteen ja lojaa-

lisuuteen. Lisäksi he havaitsivat yhteyden yhteisöllisten normien ja avuliaisuuden vä-

lillä.  

 

Chen, Hui & Sego (1998) löysivät tutkimuksessaan mielenkiintoisia yhteyksiä alaistai-

tojen ja organisaation työntekijöiden vaihtuvuuden välillä. He havaitsivat, että työnte-

kijät, jotka suorittavat vähemmän alaistaitoja ovat alttiimpia jättämään organisaation, 

kuin ne työntekijät jotka käyttävät alaistaitojaan enemmän. 
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Turnipseed ja Rassuli (2005) tutkimuksessaan vahvistivat hypoteesinsa, että organi-

saation ”parhaat” työntekijät toteuttavat myös enemmän alaistaitoja, kuin ”huonoim-

mat”. Esimiehet pisteyttivät yrityksensä tuloksekkaimmat työntekijät korkealle kaikis-

sa alaistaitojen alaluokissa. 

 

Alaistaitoja Suomessa tutkinut Keskinen määrittelee alaistaitoihin lisäksi kuuluvan 

velvollisuuden huolehtia työpaikan viihtyisyydestä ja resurssien järkevästä käytöstä, 

yhteistyön työkaverien ja esimiesten kanssa, mielipiteen ilmaisun asioiden eteenpäin 

viemisessä, sekä aktiivisen osallistumisen työpaikan kehitystyöhön (Rehnbäck & 

Keskinen 2005, 7).  

 

Alaistaito-termi pohjautuu englanninkieliseen organisaatiotutkimuksen termiin or-

ganisational citizenship (Arvassalo, 2006), mutta varsinkin 1980-luvun alussa, jolloin 

alaistaitojen tutkimus oli kansainvälisesti aluillaan, käytettiin myös termiä employee 

citizenship. Tässä tutkimuksessa alaistaitojen englanninkielisenä vastineena käyte-

tään termiä Organizational Citizenship Behavior (tästä eteenpäin OCB), sillä se on 

saavuttanut käytetyimmän termin aseman kansainvälisessä tutkimuksessa. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten kohdeyrityksen työntekijät määrit-

televät alaistaidot ja tätä kautta millaisia alaistaitoja he työssään käyttävät. Lisäksi 

tarkastellaan, mitä alaistaitoja työntekijät pitävät tärkeimpinä apuvälineinä kohti toimi-

vaa organisaatiota ja mihin työyhteisössä työntekijöiden määritelmät suuntautuvat. 

 

Tutkimusongelma esitetään kysymyksen muodossa: 

 

Miten asiantuntijaorganisaation työntekijät määrittelevät alaistaidot? 
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Alaongelmat ovat seuraavat: 

 

1. Minkälaisia teemoja alaistaitomäärittelyistä nousee esiin? 

2. Ovatko tietyt teemat työntekijöiden näkemyksen mukaan tärkeämpiä kuin toi-

set? 

3. Mihin organisaatiossa työntekijöiden määritelmät suuntautuvat? 

 

Esiin nousevien teemojen avulla voidaan määritellä jatkotutkimuksen kannalta tärke-

ät alaistaitojen kehittämiskohteet yrityksessä. Teemoja, joihin tulee vain vähän työn-

tekijöiden määritelmiä, voidaan pitää ensisijaisina kehittämiskohteina. Tämä perustel-

laan siten, että vähän alaistaitomääritelmiä saavan teeman katsotaan olevan myös 

käytännön alaistaitojen toteuttamisessa pienemmässä roolissa.  

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

 

Vaikka alaistaitojen luonnollinen käsitteellinen vastine ovat esimiestaidot, niin tässä 

tutkimuksessa keskitytään alaistaitojen kuvaukseen ja selittämiseen nimenomaan 

työntekijän eli alaisen näkökulmasta. Toki esimiestaidot ja alaistaidot linkittyvät orga-

nisaatioiden toiminnassa toisiinsa, mutta tässä tutkimuksessa fokus on alaistaitotee-

massa. Tutkimus rajataan koskemaan yhtä asiantuntijaorganisaatiota, eli Teemuaho 

Oy:tä ja sen työntekijöitä.  

 

1.5 Menetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tuomi ja Sarajärvi 

(2002, 27) korostavat laadullisen tutkimuksen ymmärtävää luonnetta, pyritään ym-

märtämään tutkittavaa ilmiötä. Tutkimusaineisto on kerätty ryhmätyön pohjalta koh-

deyrityksen työntekijöiden koulutuspäivillä syksyllä 2007. Tutkimuksen tekijä ei ollut 

koulutuspäivillä läsnä, vaan sai aineiston valmiina. Aineistosta pyritään nostamaan 

esiin keskeisiä teemoja liittyen alaistaitoihin kohdeyrityksessä ja aineiston teemoitte-

lulla tutkitaan yhteyksiä alaistaitojen aikaisempiin luokitteluihin, vrt. esimerkiksi Organ 

(1988,4) ja Podsakoff et al. (2000). Teemoittelun perusteella pyritään kartoittamaan 
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alaistaitojen toteutumista yrityksessä tällä hetkellä ja valmiuksia niiden toteuttami-

seen.  
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2 ALAISTAIDOT 
 

Alaistaitojen määritelmiä käytiin läpi johdannon keskeiset käsitteet -osassa. Alaistai-

tojen toteuttaminen lähtee työntekijän vapaaehtoisesta halusta; ne eivät ole esimie-

hen puolelta määrättyjä. Myöskään ne eivät muodollisesti kuulu työntekijän toimen-

kuvaan. (Organ 1988, 4) Tässä kappaleessa syvennytään alaistaitojen käsitteeseen 

pilkkomalla sitä osiin. Ensin alaistaitojen ymmärtämistä pyritään auttamaan minimi- ja 

lisäroolikäsitteiden avulla. Tämän jälkeen avataan käsitettä alaistaitojen alaluokkaja-

on avulla. Alaistaitojen ja organisaation tehokkuuden yhteyttä käsitellään seuraavak-

si. Kappaleen lopussa perehdytään alaistaitojen kotimaiseen tutkimukseen. 

 

2.1 Minimirooli ja lisärooli -käsitteet 

 

Työntekijän työtehtävien suorittaminen on yhdistelmä in-role- ja extra-role -

käyttäytymistä (Williams & Andersson 1991). Tässä tutkimuksessa käsitteet suo-

mennetaan minimirooli ja lisärooli -käsitteiksi.  Minimirooli-käyttäytyminen on suorit-

tamista, jota työntekijältä odotetaan työsopimuksen puitteissa ja lisärooli-

käyttäytyminen taas ylittää muodollisen työsopimuksen odotukset. Organin (1988,4) 

määritelmän mukaan alaistaidot ylittävät muodollisen työsopimuksen vaatimukset ja 

olisivat näin ollen lisärooli-käyttäytymistä. Toisaalta jako minimi- ja lisärooli-

käyttäytymiseen on saanut tutkijoilta myös kritiikkiä (Koster & Sanders 2006; Morri-

son 1994). Heidän näkemyksen mukaan raja näiden kahden käsitteen välillä ei ole 

selvä, koska tutkimuksissa on käynyt ilmi, että esimiehet myös ottavat huomioon lisä-

rooli-käyttäytymistä palkitessaan työntekijöitään. Jossain tapauksissa tällainen työ-

tehtävien suorittaminen on kirjattu työsopimukseen ja sen esimerkillisestä toteuttami-

sesta palkitaan säännöllisesti. Tämä taas ei ole yhteneväistä Organin alaistaitojen 

perusmääritelmän kanssa, jossa alaistaidot eivät kuulu yrityksen palkitsemisjärjes-

telmään, eikä myöskään niiden puuttumisesta rangaista. (Koster & Sanders 2006; 

Morrison 1994) 

 

Morrison (1994) tutkimuksessaan työntekijöiden roolimäärityksistä toteaa, että työn-

tekijät kokevat monet työntekoon liittyvät roolit enemmän minimirooli-määritelmän 
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kuin lisärooli-määritelmän kautta, myös sellaiset roolit, jotka aiempi tutkimus on mää-

ritellyt lisärooli-käyttäytymiseen kuuluviksi. Tepper, Lockhart & Hoobler (2001) pää-

tyivät vastaavanlaisiin tuloksiin, heidän tutkimuksessaan työntekijät kokivat neljä 

alaistaitojen alalajia enemmän minimirooli- kuin lisärooli-käyttäytymiseen kuuluviksi.   

Morrisonin mukaan roolimääritykset myös vaihtelivat työntekijöiden kesken suuresti 

ja toisaalta alaisilla ja esimiehillä olivat erilaiset näkemykset minimirooli- ja lisärooli-

käyttäytymisestä. Tästä syntyy ongelma, että perinteinen jako minimirooli- ja lisärooli-

käsitteisiin ei välttämättä anna oikeaa kuvaa, koska käytäntö saattaa vaihdella suu-

resti eri organisaatioiden ja yksilöiden välillä. 

 

Pond, Nacoste, Mohr & Rodriguez (1997) tutkimuksissaan havaitsivat, että työntekijät 

ovat taipuvaisempia toteuttamaan alaistaitojaan tilanteessa, jossa heidät palkitaan 

siitä. Tämä herättää kysymyksiä minimirooli ja lisärooli -jaosta sekä alkuperäisestä 

alaistaitomääritelmästä: Onko teoreettisesti tarkoituksenmukaista rajata minimirooli-

käyttäytyminen pois alaistaitojen määritelmästä, kun todennäköisesti sekä työsopi-

mukseen kirjattujen (perinteisesti minimirooli) ja siihen kirjaamattomien (lisärooli) tai-

tojen hyvä toteuttaminen auttaa parantamaan organisaation tehokkuutta? Ja edel-

leen: Onko alaistaito-määritelmä palkitsemisen suhteen vanhentunut, kun tutkimus-

ten mukaan joissain organisaatioissa alaistaito-käyttäytymistä odotetaan ja siitä myös 

palkitaan ja palkitseminen kannustaa alaistaitojen toteuttamiseen?  Edellä mainittujen 

tutkimusten perusteella alaistaitoja ja lisärooli-käsitettä ei voida pitää synonyymeinä 

toisilleen. 

 

Muutamat tutkijat (Graham, 1991; Van Dyne, Graham & Dienesch, 1994; Koster & 

Sanders, 2006) ovatkin päätyneet käsittelemään minimirooli-, lisärooli- ja alaistaito-

käsitteitä eri tavoin kuin alkuperäinen määritelmä.  Heidän mukaansa on perusteltua 

sisällyttää alaistaito-määritelmään sekä minimirooli- että lisärooli-käyttäytyminen, sillä 

molemmat hyvin toteutettuna johtavat positiiviseen lopputulokseen yrityksen kannal-

ta. Huomionarvoista on, että Organ (1997) esseessään on päätynyt samoille linjoille 

alkuperäistä määritelmää kritisoineiden tutkijoiden kanssa. Organin mukaan ei ole 

enää hedelmällistä käsitellä alaistaitokäsitettä pelkästään lisärooli-näkökulmasta, 

työnkuvan ohi menevänä tai yrityksen palkitsemisjärjestelmän ulkopuolisena käsit-

teenä. Tässä tutkimuksessa otetaan minimirooli-käsite huomioon aineiston käsitte-

lyssä. 
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2.2 Alaistaitojen alaluokat 

 

Organ (1988, 4) määritteli viisi alaistaitojen alaluokkaa, joita käsitellään tässä kappa-

leessa kutakin erikseen. Näiden viiden alaluokan lisäksi käsitellään Podsakoffin et al. 

(2000) kirjallisuuskatsauksessaan muodostama luokittelu, jossa he päätyivät seitse-

mään alaluokkaan. Näistä seitsemästä alaluokasta kuvataan ne, jotka eroavat Orga-

nin alaluokista, eli organisaatiouskollisuus, aloitteellisuus ja itsensä kehittäminen. 

Koska alaistaidot käsitteenä ei ole varsin käytännönläheinen, niin alaluokat selventä-

vät kuinka alaistaidot näkyvät organisaatioissa käytännössä. 

 

2.2.1 Altruismi 

 

Smith et al. (1983) määrittelivät altruismin (suom. epäitsekkyys) toisen ihmisen aut-

tamiseksi kasvokkain, kuten työyhteisössä uuden työntekijän perehdyttäminen tai 

toisen auttaminen työtehtäviin liittyvässä ongelmassa. Organ (1988,4) määrittelys-

sään lisäsi altruismin olevan vapaaehtoista ja tehtävän, johon auttaminen kohdistuu, 

tulee olla organisaation kannalta relevantti, jotta määritelmä sopii alaistaiton alaluo-

kaksi. 

 

Koster ja Sanders (2006) kiinnittivät pohdinnoissaan huomiota siihen, kehen työnteki-

jän epäitsekkyys tai auttamishalu kohdistuu. Heidän tutkimustulostensa mukaan alt-

ruismia esiintyy yrityksessä juuri horisontaalisella tasolla, samanarvoisen työntekijän 

auttaminen on pyyteetöntä auttamista, kun taas vertikaalisella tasolla esimiehen aut-

taminen koetaan enemmänkin velvollisuudeksi ja tottelevaisuuteen kuuluvaksi asiak-

si. Periaatteessa tehtävä, jossa autetaan, voisi molemmissa tapauksissa olla aivan 

sama, samoin kun siihen käytetty aika ja vaiva. Näin ollen auttamisen kohde vaikut-

taa siihen millaiseksi auttaja tehtävän kokee. Se voi olla altruismia eli epäitsekästä 

toimintaa tai sitten autetaan velvollisuudentunnosta. Sama saattaisi päteä myös esi-

merkiksi uuden työntekijän opastamiseen. Jos opastaminen tapahtuu vapaaehtoises-

ti, yli omien velvollisuuksien, on kyse altruismista, kun taas jos työntekijä on erikseen 

määrätty perehdyttämään uusi työntekijä, on kyse määrättyjen työtehtävien hoidosta.  
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Edellinen huomioon ottaen alkuperäistä määritelmää voidaan kritisoida, sillä yleensä 

organisaatioissa (varsinkin tehokkaasti toimivissa) on määrätyt henkilöt hoitamassa 

uuden työntekijän perehdyttämisen omien työtehtävien ohella. Jos näin ei ole, saat-

taa epäitsekkyyttä työntekijöiden joukossa esiintyä ja joku työntekijä ottaa tehtävän 

hoitaakseen. Toisaalta tämä saattaa herättää työntekijässä negatiivisia tunteita orga-

nisaatiota kohtaan, sillä hän voi kokea tehtävän lisätaakaksi. 

 

Organisaation tehokkuuden kannalta lyhyellä tähtäimellä ei välttämättä ole merkitystä 

onko toisen työntekijän tai esimiehen auttaminen tapahtunut epäitsekkäistä syistä vai 

velvollisuudentunnosta johtuen. Pidemmällä tähtäimellä kuitenkin epäitsekäs autta-

minen luo positiiviset edellytykset tehokkuuden ja esimerkiksi työilmapiirin parantu-

miselle, sillä toisen auttaminen voi kertautua vasta-auttamisen kautta.  

 

Tutkijat ovat kyselykaavakkeissaan käyttäneet varsin käytännönläheisiä esimerkkejä 

altruismiin liittyen.  Niehoff ja Moorman (1993) esimerkiksi selvittivät altruismia seu-

raavilla väittämillä: 

 

- Autan toisia työtehtävien kasaantuessa 

- Autan niitä jotka ovat joutuneet olemaan pois töistä 

- Uhraan omaa aikaani toisten työhön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen 

- Perehdytän uusia työntekijöitä vaikkei minulta sitä vaadittaisikaan 

 

2.2.2 Tunnollisuus 

 

Tunnollisuus (engl. conscientiousness) on yksi Organin määrittelemistä alaistaitojen 

alaluokista. Siihen kuuluu mm. työntekijän täsmällisyys, osallistuminen, yhteisten 

sääntöjen noudattaminen, tehokas ajankäyttö ja organisaation omaisuudesta huoleh-

timinen (Organ 1994). 

 

Pohdittaessa mitä vaatimuksia työnantajat ja organisaatiot työntekijöilleen asettavat, 

niin voisi kuvitella tunnollisuuden olevan itsestään selvyys ja näin ollen se ei kuuluisi 

alaistaitoihin varsinkaan lisäroolina, jossa oletetaan käyttäytymisen menevän vapaa-

ehtoisesti vaaditun minimitason yläpuolelle. Tunnollinen työntekijä sisäistää ja hyväk-
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syy organisaation säännöt, määräykset ja menettelytavat, vaikkei tunnollisuutta val-

vottaisikaan. Todellisuudessa moni työntekijä ei näin kuitenkaan toimi ja käyttäydy, 

vaan sääntöjä rikotaan. Tästä syystä työntekijää, joka vapaaehtoisesti noudattaa or-

ganisaation sääntöjä ja määräyksiä, voidaan pitää ”erityisen tunnollisena työntekijä-

nä” ja näin tunnollisuus myös on yksi alaistaitojen alaluokka (Podsakoff et al. 2000).  

 

Konovskyn ja Organin tutkimuksessa (1996) käytettiin seuraavia tunnollisen työnteki-

jän määritelmiä: 

 

- On aina ajoissa 

- Läsnäolo ja osallistuminen työpaikalla ovat keskiarvoa suurempaa 

- Ilmoittaa etukäteen, jos ei kykene tulemaan töihin 

- Huolehtii työpaikan siisteydestä 

 
 

2.2.3 Reiluus 

 
Organ käytti alaistaitojen alaluokkajaossaan tästä alaluokasta termiä sportsmanship, 

jonka lähin suomennos lienee reiluus tai rehtiys. Reiluus on alaistaitojen muoto, joka 

on saanut vain vähän huomiota alan kirjallisuudessa (Podsakoff et al. 2000). Artikke-

lissaan Organ (1990) määritteli sportsmanship-termin pitävän sisällään valmiutta su-

vaita väistämättömiä hankaluuksia ja määräyksiä, joita työelämässä kohtaa ilman, 

että niistä jatkuvasti valittaa. Podsakoff kollegoineen (2000) näkevät termin vielä laa-

jemmassa muodossa. Heidän mukaansa ”reilu yrityskansalainen” ei pelkästään siedä 

epämukavuutta vaan säilyttää positiivisen asenteen, vaikka asiat eivät menisi hänen 

haluamallaan tavalla, ei loukkaannu jos toiset eivät noudata hänen ehdotuksiaan ja 

on valmis uhraamaan oman etunsa työryhmän edun puolesta.  

 

Tutkimusten kyselylomakkeissa on käytetty lähinnä negatiivisia väitteitä koskien rei-

luutta. Konovskyn ja Organin tutkimuksessa (1996) olivat seuraavat väittämät ku-

vaamassa millainen työntekijä ei ole reilu tai rehti: 

 

- Valittaa paljon mitättömistä asioista 

- Löytää aina vikaa organisaation toimista 



 13

- Vastustaa kaikkia muutoksia joita johto suunnittelee 

- Ajattelee vain omaan työhönsä liittyviä ongelmia, ei muiden 

- Ei välitä ilmoituksista, viesteistä tai muusta yrityksen informaatiosta 

 

2.2.4 Huomaavaisuus 

 

Neljäs alaistaitojen alaluokka Organin (1988,4) jaottelussa on huomaavaisuus (engl. 

courtesy). Se pitää sisällään ne teot ja eleet, joita työntekijä ilmaisee välttääkseen 

työhön liittyviä ongelmia muiden kanssa. Huomaavaisuus on näin ollen toisten huo-

mioon ottamista ja omien toimien sovittamista raameihin, joiden sisällä omassa työ-

yhteisössä ei synny ristiriitoja ja ongelmia. On syytä painottaa, että tässä tarkoitetaan 

sellaisia ongelmia, jotka haittaavat työyhteisön tehokkuutta. Tällaisia ovat usein risti-

riidat henkilökemioissa. Tässä ei tarkoiteta sellaisia työhön liittyviä positiivisia ongel-

mia ja niiden ratkaisuja, jotka parantavat työyhteisön tehokkuutta.  

 

Näitä esimerkkejä Niehoff ja Moorman (1993) käyttivät omassa tutkimuksessaan 

koskien huomaavaista työntekijää: 

 

- Konsultoi niitä joihin omat teot ja päätökset vaikuttavat 

- Ei riko muiden oikeuksia vastaan 

- Pyrkii ehkäisemään ja välttämään ongelmia muiden työntekijöiden kanssa 

 

2.2.5 Organisaatiotaito 

 

Organ käyttää luokittelussaan viidennestä alaluokasta englanninkielistä termiä civic 

virtue, joka on suomennettavissa kansalaistaidoksi tai -aktiivisuudeksi. On kuitenkin 

huomioitava, että alaistaitojen alaluokituksista puhuttaessa viitataan koko ajan orga-

nisaatiomaailmaan, ei yhteiskuntaan laajemmin, sillä suomennos yksinään käytettynä 

saattaisi olla harhaanjohtava. Toisaalta sana organisaatiokansalaisuustaito olisi vai-

keasti hahmotettavissa ja hankala käyttää. Siksi tässä tutkimuksessa Organin civic 

virtue -termi suomennetaan sanalla organisaatiotaito, jolla tarkoitetaan tässä organi-

saatiossa toimimisen taitoa.  
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Organ (1990) määrittelee organisaatiotaidon olevan vastuullista ja rakentavaa osallis-

tumista organisaation (poliittisiin) prosesseihin, se ei ole vain mielipiteen ilmaisua, 

vaan kokouksiin osallistumista ja pysyttelemistä ajan tasalla koskien organisaatiota 

koskevia asioita.  

 

Graham esseessään (1991) määrittelee organisaatiotaidon laajemmin ja kirjoittaa 

sen olevan kiinnostusta tai sitoutumista organisaatioon kokonaisuutena. Tämä taas 

ilmenee halukkuutena osallistua aktiivisesti organisaation hallintoon esimerkiksi ko-

kousten, keskusteluiden ja yritysstrategiaan vaikuttamisen kautta. Tällainen työnteki-

jä myös tarkkailee yritykseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia työnsä lomassa, halu-

aa pysyä organisaatioon vaikuttavissa alan muutoksissa mukana ja muutenkin pyrkii 

toimimaan organisaation parhaan edun mukaan.  

 

Myöhemmässä tutkimuksessaan Graham & Van Dyne (2006) jakavat organisaatio-

taidon kahteen osaan, informaation kokoamiseen ja vaikuttamiseen. Ensimmäisessä 

vastuullinen organisaatiokansalainen kokoaa tietoa kokousten yms. avulla pysyäk-

seen ajan tasalla ja toisessa taas pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan organisaation toi-

mintaan parannusehdotusten myötä.  

 

Niehoffin ja Moormanin (1993) kyselytutkimuksen hyvän organisaatiotaidon omaavan 

työntekijän määritelmään kuului: 

 

- Pysyy ajan tasalla muutoksista organisaatiossa 

- Osallistuu toimintoihin joita ei vaadita, mutta jotka parantavat yrityksen imagoa 

- Osallistuu kokouksiin, jotka koskevat organisaatiota 

- Pysyy mukana yrityksen kehityksessä 

 

2.2.6 Organisaatiouskollisuus 

 

Organisaatiouskollisuus koostuu seuraavista tekijöistä: 1) Työntekijän aidosta halusta 

mainostaa ja esittää organisaatiota positiivisessa mielessä ulkopuolisille, esimerkiksi 

ystävilleen. 2) Organisaation suojelu ja puolustaminen ulkoisia uhkia vastaan. 3) 
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Työntekijän pysyminen sitoutuneena organisaatioon myös epäsuotuisissa olosuh-

teissa. (Podsakoff et al. 2000)  

 

Moorman ja Blakely (1995) osoittivat, että organisaatiouskollisuus olisi erillinen mui-

hin alaluokkiin verrattuna, mutta toisaalta jatkotutkimus (Moorman et al. 1998) ei pys-

tynyt olettamusta varmistamaan. 

 

2.2.7 Aloitteellisuus 

 

Podsakoff et al. (2000) mukaan monet tutkijat ovat käsitelleet aloitteellisuutta alaistai-

tojen alaluokkana. Lisärooli-käyttäytymisenä sitä voidaan pitää heidän mukaansa 

vain silloin, kun yksilön aloitteellisuus on huomattavasti normaalisti työsuhteessa 

vaaditun yläpuolella. Tällainen aloitteellisuus käsittää luovuuden ja innovaatiokyvyn, 

joka parantaa työtehtävien hoitoa tai organisaation suorituskykyä, vapaaehtoisuuden 

ottaa vastuulleen lisää työvastuita ja muiden innostaminen samanlaiseen käyttäyty-

miseen. Kaikissa edellisissä on yhteisenä ajatuksena normaalin vaatimustason ylit-

täminen. Organ (1988, 5) huomautti, että tällainen käyttäytyminen on kaikista vaikein 

erottaa minimirooli-käyttäytymisestä, sillä tässä lisärooli eroaa minimiroolista pikem-

minkin aloitteellisuuden määrän kuin tyypin kautta. 

 

2.2.8 Itsensä kehittäminen 

 

Itsensä kehittäminen alaistaitojen näkökulmasta pitää sisällään työntekijän vapaaeh-

toisen oman tietämyksen, taitojen ja kykyjen kehittämisen. Yksi esimerkki voisi olla 

esimerkiksi kieli- tai muut kurssit joille työntekijä omaehtoisesti osallistuu. Toinen 

esimerkki on oman alan kehityksen seuraaminen. Työntekijä saattaa hankkia näitä 

tietoja ja taitoja omalla ajallaan, mutta hyödyntää niitä työssään, jolloin myös organi-

saatio hyötyy. Itsensä kehittäminen ei ole kuitenkaan saanut huomiota empiirisissä 

alaistaitotutkimuksissa. Yhteistä muille alaluokille ja itsensä kehittämiselle on vapaa-

ehtoisuus, sekä sen suotuisa vaikutus yrityksen tehokkuuteen. Saattaa kuitenkin olla, 

että itsensä kehittäminen vaikuttaa organisaation tehokkuuteen muiden mekanismien 

kautta kuin muut alaluokat. (Podsakoff et al. 2000) 
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2.3 Alaistaidot ja organisaation tehokkuus 

 

Organin (1988, 4) alaistaitomääritelmän tärkein oppi on siinä, että alaistaitojen toteut-

taminen organisaatiossa lisää ajan myötä organisaation tehokkuutta. Empiiriset tut-

kimukset ovat tukeneet tätä lähtökohtaa (Podsakoff et al. 2000). Edellä mainitut tutki-

jat keräsivät eri tutkijoiden tutkimuksista tuloksia, miten alaistaidot voivat vaikuttaa 

organisaation tehokkuuteen (Podsakoff et al. 2000). Seuraavassa heidän havainto-

jaan esimerkkeineen: 

 

– Alaistaidot voivat parantaa työtoverin ”tuottavuutta” 

• Työntekijästä tulee nopeammin ”tuottava”, kun häntä autetaan ja neuvotaan 

uusissa työtehtävissä 

• Ajan myötä altruismi voi auttaa parhaita käytäntöjä leviämään työyhteisössä 

 

– Alaistaidot voivat parantaa johdon kykyä johtaa hyvin 

• Työntekijöiden harjoittaessa hyviä organisaatiotaitoja, esimies voi saada ar-

vokkaita ehdotuksia ja/tai palautetta esimiehen ideoista parantaa yksikön te-

hokkuutta 

• Huomaavaiset työntekijät, jotka välttävät ongelmien syntymistä työtovereiden 

kanssa, auttavat estämään kriisijohtamisen tarpeen 

 

– Alaistaidot voivat vapauttaa resursseja tuottavimpiin tarkoituksiin 

• Työntekijöiden auttaessa toisiaan työhön liittyvissä pulmissa, jää esimiehelle 

enemmän aikaa varsinaisiin omiin tehtäviinsä kuten suunnitteluun 

• Tunnolliset työntekijät tarvitsevat vähemmän esimiehen johtamista ja valvon-

taa ja sallivat esimiehen delegoivan enemmän vastuuta heille, näin esimiehen 

aikaa säästyy omiin tehtäviin 

• Kokeneiden työntekijöiden auttaessa uusien työntekijöiden ohjauksessa ja pe-

rehdyttämisessä säästyy organisaation muita resursseja 

• Työntekijöiden osoittaessa reilun pelin henkeä, ei esimiehen aikaa kulu liiaksi 

turhien valitusten käsittelyyn ja selvittämiseen 
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– Alaistaidot voivat palvella ryhmän jäsenten tai työryhmien välisten toimien  

   koordinointia 

• Työntekijöiden toteuttaessa organisaatiotaitoja vapaaehtoisesti osallistumalla 

aktiivisesti työyhteisön kokouksiin ja tapaamisiin auttaa se tiimin jäsenten yh-

teistyön koordinointia ja täten mahdollisesti nostaa työryhmän tehokkuutta 

• Huomaavaisuuden osoitukset työryhmässä ja työryhmien välillä organisaati-

ossa vähentävät ongelmien syntyä näiden välillä, tällöin säästyy aikaa ongel-

mien setvimiseltä 

 

– Alaistaidot voivat parantaa organisaation kykyä houkutella ja säilyttää osaavaa  

   työvoimaa 

• Altruismi voi parantaa moraalia, ryhmän yhtenäisyyttä ja ryhmään kuuluvuu-

den tunnetta, ja nämä kaikki voivat parantaa työsuorituksia ja auttavat organi-

saatiota houkuttelemaan ja sitouttamaan parempia työntekijöitä 

• Yrityksen työntekijöiden toteuttaessa reilun pelin henkeä (sportsmanship) ja 

pitäytyessä valittamasta vähäpätöisistä seikoista, asettaa se esimerkin muille 

ja täten parantaa sitoutuneisuutta organisaatiota kohtaan, ja voi vähentää 

työntekijöiden vaihtuvuutta 

 

– Alaistaidot voivat parantaa organisaation suorituskyvyn vakautta 

• Työntekijöiden auttaessa toisiaan tarvittaessa esimerkiksi kasaantuvien työ-

tehtävien kanssa tai paikatessa poissaolevia, kohentuu työryhmän suorituksen 

stabiliteetti  

• Tunnolliset työntekijät säilyttävät todennäköisemmin jatkuvasti työnsä korkean 

laadun  

 

– Alaistaidot voivat parantaa organisaation kykyä sopeutua ympäristönsä muutoksiin 

• Työntekijät, jotka vapaaehtoisesti seuraavat organisaatioon liittyvien olosuh-

teiden tai markkinoiden muutoksia ja tekevät tämän informaation pohjalta eh-

dotuksia toimenpiteistä, auttavat organisaatiota sopeutumaan muutoksiin 

• Työntekijät, jotka aktiivisesti osallistuvat kokouksiin ja tapaamisiin voivat aut-

taa informaation kulkua organisaatiossa ja parantavat vastaanottavuutta in-

formaatiota koskien 
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• Työntekijät, jotka ilmaisevat halukkuutta uusien vastuiden ottamiseen tai uusi-

en taitojen oppimiseen, parantavat organisaation kykyä sopeutua muutoksiin 

 

2.4 Alaistaidot Suomessa 

 

Suomessa alaistaitoja on tutkittu vain vähän. Ammatillisissa julkaisuissa aiheesta on 

kiinnostuttu vasta parin viime vuoden aikana, sysäyksen tähän antoi Keskisen ja 

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu ”Tutkimus alaistaidoista kunnissa” 

(2005). 

 

Keskinen (2005, 11) toteaa alaistaito-käsitteen sisältävän negatiivisen latauksen, sillä 

se viittaa alamaisuuteen, alisteisuuteen. Nykyisin organisaatioissa työskennellään 

usein kuitenkin asiantuntijatiimeinä, joissa jokainen vastaa asiantuntijana omasta 

vastuualueestaan. Toisaalta johtajuutta myös tarvitaan, tiimeilläkin on yleensä esi-

miehet, jotka raportoivat ylöspäin organisaatiossa. On oleellista käsittää, että organi-

saatioissa esimiehetkin työskentelevät kaksoisroolissa, esimies- ja alaisroolissa. He 

johtavat omia alaisiaan, mutta ovat itse esimiestensä alaisia.  

 

Keskinen (2005, 10) viittaa alaistaitomääritelmässään Smith et al. (1983) OCB-

määritelmään: ”Organisaation tehokkuus varmentuu, kun työntekijät ylittävät velvolli-

suutensa auttaa työtovereitaan ja saavuttaa organisaation tavoitteet. Tällaisesta si-

toutuneesta työkäyttäytymisestä nuo tutkijat käyttivät käsitettä organisaatiokansalai-

suus (organizational citizenship, OCB)” Keskinen (2005, 11) jatkaa: ”... voimme aja-

tella hyvän organisaatiokansalaisuuden ja siis alaistaidon sisältävän velvollisuuden 

huolehtia työpaikan viihtyisyydestä, resurssien järkevästä käytöstä, yhteistyöstä työ-

tovereiden ja esimiesten kanssa, mielipiteen ilmaisemisesta asioiden eteenpäin vie-

miseksi sekä aktiivisesta osallisuudesta työpaikan asioiden edistämiseksi.” 

 

Keskisen alaistaitomääritelmässä on havaittavissa yhteneväisyyksiä OCB:n alaluok-

kiin: työpaikan viihtyisyydestä huolehtiminen (tunnollisuus), resurssien järkevä käyttö 

(tunnollisuus), yhteistyö työtovereiden ja esimiesten kanssa (altruismi, huomaavai-
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suus, reiluus), mielipiteen ilmaiseminen ja asioiden eteenpäin vieminen sekä aktiivi-

nen osallistuminen (organisaatiotaito, aloitteellisuus). 

 

Keskinen kirjoittaa alaistaitojen olevan ”suurta vastuuta työtovereista, ei pelkästään 

heidän ongelmiensa ratkomisessa vaan myös oppimisen edistämisessä ja taitojen 

kartuttamisessa” sekä ”sisältävän myös sellaisia toimia, jotka lähestyvät vahvasti joh-

tamista, kuten perehdyttämistä ja poissaolon jälkeen auttamista pääsemään uudel-

leen työhön kiinni tai rohkaisua aktiivisuuteen palavereissa.” Nämä kaikki ominaisuu-

det linkittyvät vahvasti alaistaitojen alaluokkien määritelmiin. Keskinen myös ottaa 

esiin aiemmin tässä tutkimuksessa käsitellyn yhteyden alaistaitojen ja lisärooli-

käsitteen välillä. (Keskinen 2005, 11-13) 

 

Keskinen täydentää määrittelyään tuomalla esiin seuraavat alaistaitojen lähikäsitteet: 

Sitoutuneisuus, jonka on todettu olevan lähtökohta ja edellytys työsuorituksen laadul-

le. Sitoutuneisuus tulee esiin työntekijän motivoituneisuutena ja halukkuutena kehit-

tää työtä, työympäristöä ja omaa toimintaa työssä. Toinen alaistaitojen lähikäsite on 

Keskisen mukaan organisaatioon samaistuminen, joka ilmenee solidaarisuutena or-

ganisaatiota kohtaan ja positiivisena tunteena siihen kuulumisesta, lojaalisuutena 

organisaatiota kohtaan ja kiinnostuksena sen tavoitteista sekä yhteisten arvojen kun-

nioituksena (Miller et al. 2000). Kolmas lähikäsite on motivoituneisuus, joka ilmenee 

työntekijän tietoisuutena työn tavoitteista ja sitä kautta pyrkimystä toteuttaa nämä 

tavoitteet onnistuneella omien resurssien käytöllä. Motivoituneisuus voi ilmetä myös 

siten, että työntekijä sallii ja sietää työhönsä liittyviä muutoksia menettämättä maltti-

aan eikä muutosten vuoksi harkitse työpaikan tai työtehtävien vaihtoa. Neljäs alaistai-

tojen lähikäsite on Keskisen mukaan ammatillinen osaaminen eli ammattitaito, mutta 

joka toisaalta voidaan kuitenkin määritellä alaistaidoista erilliseksi, sillä käytännössä 

aina työn muodollisiin vaatimuksiin kuuluu jonkinlainen ammatillinen osaaminen (vrt. 

Arvassalon määritelmä alaistaidoista). Keskinen korostaa, että nämä lähikäsitteet 

eivät ole synonyymejä alaistaito-termin kanssa, vaan alaistaidot ovat laajempi käsite 

ja nämä lähikäsitteet toimivat alaistaitojen rakennuspalikoina. (Keskinen 2005) 
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2.4.1 Alaistaito ja sitoutuneisuus 

 

Keskinen (2005, 14-18) painottaa sitoutuneisuuden osuutta alaistaitojen ymmärtämi-

sessä. Keskisen mukaan sitoutuneisuus ilmenee yksilön vastuuntuntoisuutena omas-

ta työpanoksestaan siten, että yksilö kokee oman panoksensa olevan merkitykselli-

nen itselle, mutta myös palvelevan organisaatiota. Samalla yksilö on halukas anta-

maan energiaansa ja osaamistaan organisaation käyttöön. Keskinen näkee sitoutu-

neisuuden vaihtosuhteena työntekijän ja organisaation välillä, sillä organisaatio ja 

sen toiminta mahdollistaa tai hankaloittaa sitoutumista ja työntekijän motivaatiora-

kenne taas säätelee sitoutumisen astetta.  

 

Keskinen kirjoittaa sitoutuneisuuden olevan määritelty organisaation omistajuuden 

tunteeksi ja sisältävän kolme komponenttia: affektiivisen, arvioivan ja kognitiivisen 

havainnon olla organisaation jäsen. Affektiivinen omistajuus tarkoittaa kiintymystä 

ryhmään, työntekijä on sen kautta syvällisesti sitoutunut yhteistyöhön omassa ryh-

mässään/organisaatiossaan. Arvioiva omistajuus liittyy arvon ja merkityksellisyyden 

tunteeseen omaa ryhmää kohtaan. Työntekijälle on esimerkiksi tärkeää tehdä oma 

työnsä hyvin, koska oma organisaatio on tärkeä, arvokas ja ylpeyden arvoinen. Kog-

nitiivinen omistajuus taas on tietoisuutta omasta jäsenyydestä ryhmäs-

sä/organisaatiossa. Työntekijän työmotivaatio ja sitoutuminen on tällöin vahvalla poh-

jalla, koska hän tiedostaa oman työpanoksensa tärkeyden koko työryh-

män/organisaation työn onnistumisessa.  

 

Sitoutuneisuus on Keskisen mukaan kahtiajakautunut käsite, sillä se voi kohdentua 

työhön tai organisaatioon. Hänen mukaansa yleisesti ajatellaan länsimaalaisten ole-

van enemmän työhön sitoutuneita, kun taas aasialaiset sitoutuvat enemmän organi-

saatioon. Sitoutuneisuuden käsite painottuu enemmän Keskisen alaistaitojen käsitte-

lyssä kuin amerikkalaisessa OCB-mallissa, toki siinäkin organisaatiotaito-alaluokassa 

käsitellään sitoutuneisuutta.  
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2.4.2 Alaistaito ja psykologinen sopimus 

 

Toinen keskeinen käsite Keskisen alaistaitojen tutkimuksessa on psykologinen sopi-

mus. Psykologinen sopimus syntyy työnantajan ja työntekijän välillä työsuhteen sol-

mimisen yhteydessä. Keskisen mukaan psykologisella sopimuksella tarkoitetaan ”nii-

tä ääneen lausumattomia molemminpuolisia sitoumuksia, odotuksia ja velvoitteita, 

joita aina on läsnä, kun uusi työsopimus alkaa. Psykologisen sopimuksen realisti-

suus, pitävyys ja houkuttelevuus säätelevät huomattavasti mm. työntekijän pysymistä 

työpaikassaan, sitoutumista tehtäviinsä ja työn laatua”. (Keskinen 2005, 6) 

 

Samalla kun tutkitaan ja hahmotetaan alaistaitoja ja siihen sisältyviä toimintoja teh-

dään näkyväksi myös psykologista sopimusta alaisen ja esimiehen välillä. Psykologi-

seen sopimuksen sisältöihin kuuluvat esimiehen puolelta esimerkiksi odotukset työn-

tekijän rehellisyydestä, siitä että työntekijä käyttää työvälineitään asianmukaisesti, 

ottaa työnsä vakavasti ja on vastuullinen suhteessa työhön, esimieheen ja työtove-

reihin, ei työn ulkopuolella levitä negatiivisia asioita organisaatiosta ja suostuu jos-

sain määrin työaika- ja tehtäväjoustoihin. Psykologisessa sopimuksessa vastaavasti 

työntekijä suuntaa odotuksia esimiestä ja organisaatiota kohtaan. Näitä ovat mm. 

odotus mielenkiintoisista ja omia taitoja vastaavista työtehtävistä, joissa oma amma-

tillinen itseluottamus vahvistuu, tukea ja kannustusta esimiehen taholta, työterveys-

huollon järjestäminen organisaation taholta jne. (Keskinen 2005, 42) 

 

2.4.3 Alaistaito ja luottamus 

 

Kolmas alaistaitojen lähikäsite Keskisen mukaan on luottamuksen käsite. Luottamus 

on nykymääritelmien mukaan optimistista asennetta toisen käyttäytymistä kohtaan ja 

se voi kohdistua toiseen ihmiseen, työryhmään, koko organisaatioon, mutta myös 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Keskinen viittaa aiheesta kirjoitettuun kirjalli-

suuteen pohtiessaan luottamuksen syntyvän kolmen syvenevän vaiheen kautta: En-

simmäinen vaihe on laskelmointi, jossa yksilö mittaa panosten ja tuotosten suhdetta 

ja arvioi yhteistyön hyötyjen olevan suurempia kuin sen haitat. Näin on luotu pohja 

luottamuksen syntymiselle. Toisessa vaiheessa vuorovaikutuksen jatkuessa osapuo-

let saavat kokemusta toistensa toiminnasta ja toiminnan ollessa hedelmällistä luot-
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tamus syvenee. Kolmas, syvällisin luottamuksen vaihe vallitsee kun osapuolilla on 

yhteinen ymmärrys toisen tarpeista, odotuksista ja tavoitteista. (Keskinen 2005, 47-

48) 

 

Luottamuksellisen ilmapiirin vallitessa alaistaitoja on helpompi kehittää ja toteuttaa 

organisaatiossa, työntekijät jakavat osaamistaan, tietojaan ja taitojaan työtovereille ja 

esimiehille. Luottamuksella on siten myös yhteys työtyytyväisyyteen ja motivaatioon. 

On helpompi panna täytäntöön päätöksiä tilanteessa, jossa kommunikointi ja vuoro-

vaikutus ovat rehellistä ja sujuvaa organisaatiossa vallitsevan luottamuksen ilmapiirin 

johdosta. (Keskinen 2005, 49-50) 

 

2.4.4 Tutkimuksia alaistaidoista 

 

Keskinen (2005, 19) esitti Rauman kaupungin työyksiköiden työntekijöille tutkimuk-

sessaan seuraavan kysymyksen: mitä työntekijä voi tehdä tullakseen johdetuksi hy-

vin, jolla hän halusi saada esille olennaisia piirteitä alaistaidoista työntekijöiden mää-

rittelemänä sekä herättää ajatuksen, että työntekijän panos vaikuttaa hyvään ja on-

nistuvaan johtamiseen. Hän jakoi vastaukset kolmeen luokkaan 1) niihin, jotka edus-

tuvat ajattelutapaa, että työntekijällä on suuri mahdollisuus vaikuttaa johtamisen on-

nistumiseen, 2) niihin, joiden mukaan vaikutusmahdollisuus on olemassa mutta rajal-

linen ja 3) niihin, joiden sisältö oli, että työntekijä ei voi vaikuttaa johtamiseen. Keski-

sen aineisto jakautui seuraavasti näihin kolmeen luokkaan: 

 

1. luokka: 32 % vastauksista 

2. luokka: 63 % vastauksista 

3. luokka: 5 % vastauksista 

 

Keskinen päätyi seuraaviin kuvaileviin luokkiin työntekijöiden alaistaidon määritelmis-

tä: 

 

1. yhteistyökyky ja -halu     29 % 

2. oikea asenne: rehellisyys, myönteisyys, joustavuus 

    aktiivisuus, oikeudenmukaisuus jne.   27 % 
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3. omista tavoitteista ja tarpeista kertominen esimiehelle  14 % 

4. palautteen antaminen ja pyytäminen   10 % 

5. perustehtävän tekeminen ja normien noudattaminen  10 % 

6. esimiehen arvostaminen, nöyryys ja mielistely     7 % 

7. halu kehittää työtään     51 % 

 

Rehnbäck toteutti Rauman kaupungin työntekijöille ja esimiehille Keskisen ohjauk-

sessa jatkotutkimuksen, jossa yhdistettiin alaistaidot ja työyhteisön sekä esimiesten 

hyvinvointi. Hän päätyi aineistonsa perusteella tulokseen, jossa alaistaidot ovat yh-

teydessä yhteisölliseen työhyvinvointiin. Työntekijöillä, jotka työskentelivät hyvinvoi-

vassa työyhteisössä, oli enemmän keinoja vaikuttaa johtamiseen ja perustehtävän 

tekemiseen. He myös painottivat enemmän vuorovaikutukseen liittyviä alaistaitoja 

kun taas huonommin voivien työyhteisöjen jäsenet painottivat oman työn tekemistä. 

Hyvinvoivien työyhteisöjen jäsenet arvioivat myös yhteisönsä alaistaidot paremmiksi 

kuin huonommin voivien työyhteisöjen jäsenet. (Rehnbäck & Keskinen 2005, 26) 

 

2.5 OCB-tutkimuksen ja alaistaitotutkimuksen vertailua 

 

Alaistaitoja on kansainvälisesti tutkittu noin 20 vuotta pidempään kuin Suomessa. 

Suomessa alaistaitojen tutkimus on oikeastaan vielä alkutekijöissään. Yhteisiä nimit-

täjiä on kuitenkin olemassa. Keskisen määritelmä alaistaidoista on OCB:n alaluokki-

en kanssa yhtenevä. Myös Keskisen alaistaitojen lähikäsitteitä eli psykologista sopi-

musta, sitoutumista ja luottamusta on kansainvälisesti käsitelty alaistaitotutkimukses-

sa (esim. Williams & Anderson 1991; Dolan, Tzafrir & Baruch 2005; Coyle-Shapiro 

2002). Suomessa ei ole kuitenkaan vielä paneuduttu alaistaitojen alaluokkiin tutki-

muksien yhteydessä, kun taas kansainvälisessä tutkimuksessa niitä ja niiden yhteyttä 

alaistaitojen lähikäsitteisiin on tutkittu laajasti, kuten alaistaitokirjallisuudesta ja -

tutkimuksesta kirjoitettu kokooma-artikkeli (Podsakoff et al. 2000) osoittaa.   
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusaineiston kuvaus ja samalla kerrotaan taustoja 

kohdeyrityksestä. Luvussa myös kerrotaan tutkimusaineiston käsittelystä sekä sel-

vennetään mitä tarkoittaa luokittelu ja teemoittelu.  

3.1 Tutkimusaineiston kuvaus 

 

Teemuaho Oy on Lappeenrannassa pääkonttoriaan pitävä maanlaajuinen tilitoimis-

toketju, jolla on toimistot 20 kaupungissa (31.12.2007).  Tutkimuksen empiirinen osa 

perustuu Teemuaho Oy:n työntekijöiden Pajulahden koulutuspäivillä syksyllä 2007 

pidettyyn ryhmätyöhön. Vastaajia oli Teemuaho Oy:n kaikista toimipisteistä, kaikki-

aan 186 henkilöä. (Tämän tutkielman kirjoittaja ei ollut koulutuspäivillä läsnä, vaan 

sai valmiin aineiston myöhemmin). 

 

Työntekijät kokoontuivat 6-8 henkilön ryhmiin, täten muodostui yhteensä 25 ryhmää. 

Jokaiselle ryhmän jäsenelle jaettiin puhdas valkoinen A4-paperiarkki vastausten kir-

joittamista varten. Työntekijöitä ei ohjeistettu kysymyksen aihepiiristä etukäteen, mut-

ta kehotettiin nopeaan vastaamiseen. Vastattava kysymys kuului: ”Mitä työntekijänä 

voit tehdä tullaksesi johdetuksi hyvin?” Vastausaikaa kysymykseen oli yksi minuutti, 

jonka jälkeen paperi annettiin kiertoon vasemmalle puolelle vieressä istuvalle. Aikaa 

jälleen minuutti ja samaan kysymykseen kirjoitettiin uusi vastaus. Näin toimittiin niin 

kauan, kunnes alkuperäinen oma paperi palasi takaisin. Seuraavaksi jokainen valitsi 

omalta paperiltaan mielestään parhaimman vastauksen, jonka jälkeen ryhmä valitsi 

koko ryhmän parhaimman vastauksen keskustelun pohjalta. Lopuksi jokaisen ryh-

män puheenjohtaja kertoi oman ryhmänsä valitseman vastauksen, ja vastauksista 

keskusteltiin ohjatusti. 

 

3.2 Tutkimusaineiston käsittely 
 

Työntekijöiden vastaukset kirjoitettiin puhtaaksi Excel-taulukkolaskentaohjelmaan, ja 

lopulliseksi vastausmääräksi kysymykseen ”Mitä työntekijänä voit tehdä tullaksesi 

johdetuksi hyvin?” saatiin 691 vastausta, joten jokainen ryhmätyöhön osallistunut 
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kirjoitti keskimäärin 3,7 vastausta. Jokainen vastaus otettiin tutkimukseen mukaan, 

näin ollen sama vastaus saattoi esiintyä useaan kertaan. Tämä on perusteltua, sillä 

tutkimuksessa pyrittiin paitsi erittelemään alaistaitoteemoja, niin myös tutkimaan mi-

ten ne vastauksissa painottuvat toisiinsa nähden. Ryhmätyöohjeiden perusteella vas-

tauksia olisi pitänyt tulla 6-8 per henkilö. Tässä tapauksessa kyseessä on kuitenkin 

pohdintaa vaativa kysymys, johon on vastattava varsin nopeasti. Näin ollen ryhmä-

työhön osallistuneet eivät ole ehkä jaksaneet kirjoittaa vastauksia enää siinä vai-

heessa, kun uusia määritelmiä kysymykseen ei ole syntynyt. Tutkimuksen kannalta 

se on positiivinenkin asia; näin on jäänyt pois harkitsemattomat vastaukset.  

 

3.3 Tutkimusaineiston luokittelu ja teemoittelu 

 

Tutkimusaineisto luokiteltiin ja teemoiteltiin. Tuomen ja Sarajärven (2002, 95) mu-

kaan luokittelussa määritellään yksinkertaisimmillaan aineistosta luokkia ja lasketaan 

kuinka monesti kukin luokka esiintyy. Teemoittelu taas on luokittelun kaltaista, mutta 

painottuu kunkin teeman sisältöön, eli siihen mitä teemasta on sanottu.  

 

Tässä tutkimuksessa aineisto käsiteltiin kahdella eri näkökulmalla. Ensimmäisessä 

oli tarkoitus kartoittaa ja ymmärtää kohdeyrityksen työntekijöiden alaistaitomääritel-

miä tutkimuksen teoreettisessa osassa kuvatun alaistaitojen alaluokkajaon avulla. 

Toisessa määritettiin mihin osa-alueeseen työyhteisössä alaistaitomääritelmä kohdis-

tui. 
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4 ALAISTAITOMÄÄRITELMÄT TEEMUAHO OY:SSÄ 
 

4.1 Alaistaitomääritelmät alaluokkien mukaan luokiteltuna 
 

Alaistaitojen alaluokkajakoa tämän tutkimuksen osalta muodostettaessa päädyttiin 

yhdistelmään Organin (1988) ja Podsakoffin (2000) alaluokista. Näin saatiin kahdek-

san alaluokkaa: altruismi, tunnollisuus, reiluus, huomaavaisuus, organisaatiotaito, 

organisaatiouskollisuus, aloitteellisuus ja itsensä kehittäminen. Analyysivaiheessa 

luokista jätettiin organisaatiouskollisuus pois, sillä siihen ei voitu katsoa kuuluvan yk-

sikään työntekijöiden alaistaitomääritelmä. 151 vastausta (22 % kaikista vastauksis-

ta) jätettiin sijoittamatta varsinaisiin alaistaitojen alaluokkiin, ja luotiin uusi alaluokka 

eli minimitaso. Minimitaso-luokkaan sijoitettiin minimirooli-määritelmään sopivat vas-

taukset. Niissä toteutui oman työn hyvin suorittamisen vähimmäistaso, mutta ei kehit-

tyneempiä alaistaitoja. Näissä vastauksissa seuraavat ominaisuudet toistuivat: Kuun-

telutaito, avoimuus, yhteistyökyky ja vuorovaikutus sekä oman työn hoitaminen; kaik-

ki ovat hyviä ja työelämässä tarvittavia taitoja, mutta ne ovat sellaisia ominaisuuksia, 

joita hyvältä työntekijältä odotetaan automaattisesti. Seuraavassa kaaviossa työnteki-

jöiden alaistaitomääritelmät alaluokittain: 
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Kaavio 1. Työntekijöiden määritelmät alaistaidoista alaluokkien mukaan 
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4.2 Alaistaitomääritelmät alaluokkien mukaan teemoiteltuna 

 

Eniten työntekijöiden alaistaitomääritelmistä sijoittui aloitteellisuuden luokkaan. 

Amerikkalaisessa alaistaitotutkimuksessa korostettiin aloitteellisuuden olevan vaikea 

käsite sijoittaa alaistaitoihin, koska on hankala tarkasti määrittää onko kysymys oman 

työn vaatimuksiin kuuluvasta aloitteellisuudesta vai tämän yli menevästä aloitteelli-

suudesta (Organ, 1988). Podsakoff et al. (2000) korostivat aloitteellisuuden lisäroolia 

ja rinnastivat käsitteen sisältävän samoja tekijöitä Organin tunnollisuuden käsitteen 

kanssa. Heidän mukaan aloitteellisuus alaistaitona ylittää normaalin työnkuvan vaa-

timukset  ja sisältää sellaista luovuutta ja innovatiivisuutta, joka parantaa työtehtävien 

hoitoa ja organisaation tehokkuutta. Esimerkiksi seuraavissa työntekijöiden alaistai-

tomääritelmissä voi havaita näitä tekijöitä: 

 

- ”Kertoa omia näkemyksiä työstä/menetelmistä”  

- ”Kerro jos keksit uusia työtapoja” 

- ”Teen ehdotuksia oman työni kehittämisestä” 

- ”Hakemalla työhön uusia näkökulmia ja kertomalla ne esimiehelle” 

- ”Ehdottaa omia parannusehdotuksia töihin/asiakkaisiin liittyen” 

- ”Miettiä miten asioita voisi tehdä paremmin ja ilmaista ajatuksensa” 

- ”Otan asioita esille, yhteiseen pohdintaan, myös ns. vaikeita kysymyksiä” 

- ”Jaan tietoa, kokemustani avoimesti ja oma-aloitteisesti yhteiseen käyttöön” 

 

Näiden työntekijöiden aloitteellisuus kohdistuu työn ja työtapojen kehittämiseen. Siinä 

mielessä heidän roolinsa alaisina ja alaistaitojen toteuttajana lähestyy esimiehen roo-

lia. Perinteisesti on ajateltu, että esimiehet pohtivat työn kehittämistä ja sitten alaiset 

toteuttavat syntyneet kehitystoimenpiteet. Hyvää alaistaitoa toteuttava alainen voi 

kuitenkin aloitteellisuudellaan helpottaa esimiehensä taakkaa ja tällaisessa alaisessa 

saattaa olla jatkossa esimiesainesta. Keskinen (2005, 11) tutkimuksessaan havaitsi 

alaistaitomääritelmissä samansuuntaisia teemoja, jotka lähestyvät vahvasti johtamis-

ta, ja oletti sillä olevan positiivinen vaikutus myös esimiehen toimintaan. Tässä tutki-

muksessa tällaisesta aloitteellisuudesta käytetään termiä laaja aloitteellisuus (13 % 

aloitteellisuuden alaistaitomääritelmistä). 
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Suurin osa tämän tutkimuksen aloitteellisuuden alaluokkaan määritellyistä työnteki-

jöiden alaistaitomääritelmistä ei ollut näin laaja-alaista. Näissä aloitteellisuuden mää-

ritelmissä pääpaino oli palautteen antamisella ja pyytämisellä sekä aktiivisella toimin-

nalla. Esimerkkejä alaistaitomääritelmistä, joissa toteutuu tämänkaltainen suppea 

aloitteellisuus (87 % aloitteellisuuden alaistaitomääritelmistä): 

 

- ”Pyydä apua ongelmiisi heti eikä vasta liian myöhään” 

- ”Vaatia esimieheltä palautetta” 

- ”Olennaisen tavoitteen selvittäminen” 

- ”Antaa palautetta esimiehelle hyvistä ja huonoista asioista” 

- ”Kommentoimalla epäkohdista suoraan esimiehelle” 

- ”Kertoa heti myös vastaan tulevat ongelmat jotta ne voidaan korjata” 

- ”Puhua suunnitelmista etukäteen, omat/asiakkaan” 

- ”Olemalla aktiivinen” 

 

Näiden työntekijöiden alaistaitomääritelmissä voi havaita aloitteellisuutta, mutta se ei 

ole niin innovatiivista kuin laajan aloitteellisuuden määritelmissä. Pääpaino on nyky-

hetken vuorovaikutuksessa: ongelmat pyritään korjaamaan, palautteen on kuljettava 

puolin ja toisin sekä osapuolet ovat aktiivisia. Laajan aloitteellisuuden kentässä siirre-

tään katse tulevaisuuteen, pyritään kehittämään organisaation toimintaa, kun taas 

suppea aloitteellisuus tähtää siihen, että organisaation toiminta on varmalla pohjalla.  

 

Tässä tutkimuksessa suppean aloitteellisuuden määritelmät haluttiin ottaa osaksi 

aloitteellisuuden alaistaitomääritelmiä (vaikka ne eivät ehkä aina menekään ”yli ja 

ohi” normaalin työn kuvan vaatimusten vrt. Podsakoff et al. 2000), koska suppea 

aloitteellisuus varmistaa mahdollisuudet laajaan aloitteellisuuteen. Alaisen on vaikea 

esittää ehdotuksia organisaation kehittämiseksi, jos organisaation palauteilmapiiri on 

puutteellinen tai aktiivisuuteen ei kannusteta.  

 

Työntekijöiden alaistaitomääritelmistä toiseksi suurimman luokan muodosti reiluus. 

Reiluus on kyvykkyyttä sietää hankaluuksia työelämässä ja toteuttaa epämiellyttäväl-

täkin tuntuvia tehtäviä (Organ 1990). Lisäksi se on positiivisen asenteen säilyttämistä 

vaikeissakin tilanteissa ja kykyä ottaa asiallista kritiikkiä vastaan loukkaantumatta 
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sekä valmiutta uhrata oma etu yhteisen edun puolesta (Podsakoff et al. 2000). Seu-

raavassa esimerkkejä työntekijöiden alaistaitomääritelmistä: 

 

- ”Jos tulee negatiivista palautetta, pystyä olemaan ’räjähtämättä’” 

- ”Myönteinen suhtautuminen asioihin” 

- ”Reilu kaveri kaikkien työyhteisön jäsenten kanssa” 

- ”Avoin mieli muutoksiin, toisten huomioiminen - POSITIIVINEN ASENNE” 

- ”Voin suhtautua myönteisesti uusiin ajatuksiin ja muutoksiin työtavoissa ja –

menetelmissä” 

- ”Voin osaltani edistää hyvää asennoitumista ja yleistä ilmapiiriä olemalla posi-

tiivinen” 

- ”Joustaminen työtilanteiden vaatiessa puolin ja toisin” 

- ”Positiivisella mielellä muutostilanteessa” 

 

Tässä alaistaitoluokassa työntekijöiden määritelmistä nousi esiin neljä teemaa: En-

simmäiseksi yleinen positiivinen asenne työtehtäviä, työtovereita ja esimiehiä koh-

taan. Toiseksi vastaanottavaisuus ja suhtautuminen uusiin asioihin/muutoksiin posi-

tiivisella tavalla. Kolmanneksi kyky olla joustava tilanteen mukaan. Neljänneksi tee-

maksi nousi rehellisyys ja luottamuksellisuus. 

 

Alaistaitojen minimitason mukaisia määritelmiä oli työntekijöiden vastauksissa seu-

raavaksi eniten. On syytä korostaa, että minimitasolla ei tässä yhteydessä ole nega-

tiivista merkitystä. Työntekijä saavuttaa alaistaitojen minimitason tekemällä oman 

työnsä hyvin ja luo tällä vakaan pohjan ja edellytykset kehittyneemmälle alaistaitojen 

toteuttamiselle niin henkilökohtaisella kuin organisaatiotasollakin. Tämä tarkoittaa 

sitä, että hänen on mahdollisuus kehittää omia alaistaitojaan, mutta myös häneen on 

mahdollista muiden työntekijöiden kohdistaa alaistaitoja. Seuraavassa esimerkkejä 

minimitason vastauksista: 

 

- ”Tehdä oma työ mahdollisimman hyvin” 

- ”Olemalla yhteistyökykyinen” 

- ”Kuuntelen avoimin mielin” 

- ”Keskustelemalla avoimesti asioista” 
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Seuraavat kolme luokkaa työntekijöiden alaistaitomääritelmistä saivat suunnilleen 

yhtä suuren osuuden vastauksista. Näistä ensimmäinen luokka oli tunnollisuus. 

Tunnollisen työntekijän tunnusmerkkeihin kuuluu täsmällisyys, osallistuminen, yhteis-

ten sääntöjen noudattaminen, tehokas ajankäyttö ja organisaation omaisuudesta 

huolehtiminen (Organ 1994). Tunnollinen työntekijä toimii em. tavoin, vaikkei tunnolli-

suutta valvottaisikaan (Podsakoff et al. 2000). Esimerkiksi näin Teemuaho Oy:n työn-

tekijät määrittelivät alaistaitoja liittyen tunnollisuuteen: 

 

- ”Olla ahkera ja tunnollinen” 

- ”Ottaa vastuuta omasta työstä ja sen järjestämisestä” 

- ”Pitää työasiat tärkeimpänä töissä; kotiasiat kotona” 

- ”Olemalla täsmällinen työasioissa ja työajoissa” 

- ”Pyrkii pitämään omat työt ajan tasalla” 

- ”Hoitamalla työt sovitun mukaisesti” 

- ”Kyselemällä avoimesti niin työtavoista kuin yhteisistä pelisäännöistä ja toimi-

malla niiden mukaan” 

- ”Noudattaa työyhteisön sääntöjä” 

 

Tunnollisuuteen liittyen työntekijöiden alaistaitomääritelmät jakaantuivat pääsääntöi-

sesti kolmeen teemaan: 1. työyhteisön tapojen ja sääntöjen noudattamiseen, 2. ah-

keruuteen ja pyrkimykseen tehdä työntekijänä parhaansa, 3. täsmällisyyteen ja sovi-

tuista aikatauluista kiinnipitämiseen.  

 

Itsensä kehittäminen sai työntekijöiden alaistaitomääritelmissä seuraavaksi kor-

keimman painoarvon. Siihen kuuluu työntekijän halukkuus omien tietojen, taitojen ja 

kykyjen kehittämiseen. Myös oman alan suuntauksien seuraaminen kehittää työnteki-

jää (Podsakoff et al. 2000). Näin työntekijät kuvailivat alaistaitoja itsensä kehittämi-

sen näkökulmasta: 

 

- ”Saada ja vaatia koulutusta”  

- ”Kehittää vuorovaikutustaitoja” 

- ”Kehittämällä itseäni työntekijänä ja työkaverina saamani palautteen myötä” 

- ”Olemalla aktiivinen kehittämään omaa ammattitaitoaan” 

- ”Esittää koulutustarpeitaan esimiehelle” 
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- ”Kehitä itseäsi myös henkisesti” 

- ”Oma tiedonhalu on tärkeää” 

- ”Oppia uusia toimintatapoja” 

 

Työntekijöiden alaistaitomääritelmissä itsensä kehittäminen jakautui varsin selvästi 

kahteen näkökulmaan: ensinnäkin nykyisen ammattitaidon kehittämiseen ja uusien 

asioiden oppimiseen, toisaalta myös työyhteisön jäsenenä kehittymiseen omien työ-

tapojen parantamisen kautta. 

 

Seuraava luokka vastauksien perusteella oli huomaavaisuus. Huomaavaisuus on 

työyhteisön muiden jäsenten huomioon ottamista ja toimintaa, jolla vältetään työyh-

teisön tehokkuutta haittaavia ongelmia (Organ, 1988). Työntekijöiden alaistaitomääri-

telmiä, jotka kuuluvat tähän luokkaan: 

 

- ”Osata ottaa huomioon koko työyhteisö” 

- ”Kunnioittaa toisia ja heidän työtään” 

- ”Pohtimalla asioita muista näkökulmista kuin vain omasta” 

- ”Arvostus toisia kollegoita ja asiakkaita kohtaan, ja esimiestä” 

- ”Antaa kiitosta myös esimiehelle” 

- ”Luottaa myös työtoveriin - en kyseenalaista hänen toimintatapojaan, asian voi 

tehdä myös toisin” 

 

Työntekijöiden vastauksista voi lukea kolmenlaista huomaavaisuutta: työyhteisöön 

yleisesti suuntautuvan huomaavaisuuden, työhön ja työtapoihin kohdistuvan huo-

maavaisuuden sekä esimieheen suuntautuvan huomaavaisuuden.  

 

Työntekijöiden alaistaitomääritelmiä toiseksi vähiten sijoittui organisaatiotaito-

luokkaan. Organisaatiotaito on kokonaisvaltaista kiinnostusta organisaatiota kohtaan 

ja sitoutumista sen tavoitteisiin. Organisaatiotaitoa toteuttava työntekijä on kiinnostu-

nut kaikesta organisaatiota koskevasta informaatiosta, ei pelkästään omaa työtään 

koskevasta. Tällainen työntekijä pyrkii vaikuttamaan organisaation kehittymiseen 

mm. osallistumalla kokouksiin ja on kiinnostunut organisaation strategiasta. Omaa 

ammattitaitoaan hän kehittää seuraamalla aktiivisesti alalla tapahtuvia muutoksia ja 

niiden vaikutuksia omaan organisaatioon. (Organ, 1990; Graham, 1991) 
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Tämänlaisia alaistaitoja työntekijät määrittelivät koskien organisaatiotaitoja: 

 

- ”Osallistua työyhteisön toimintaan” 

- ”Into osallistua yhteisen edun eteen” 

- ”Työpalavereita yhteisistä tavoitteista” 

- ”Olla kiinnostunut yhtiön asioista (arvot)” 

- ”Kehittää, antaa kehitysideoita eri toimintoihin” 

- ”Tietää yrityksen kehitys” 

- ”Vastuun ottaminen yhteisistä asioista” 

 

Kuten esimerkkivastauksistakin huomaa, organisaatiotaitoteeman vastauksissa ko-

rostuu halu vaikuttaa organisaatioon laajemmin kuin vain oman työn puitteissa. Mo-

nelle työntekijälle riittää oman työn tekeminen hyvin, mutta organisaatiolle on tärke-

ää, että joukossa on myös organisaatiotaitoisia työntekijöitä. Heillä voi olettaa olevan 

suuri merkitys työyhteisön ilmapiirin muokkaajina ja toisten innostajina; joten heidän 

toimintansa lähestyy esimiehen perinteistä toimenkuvaa. Sama ilmiöhän oli havaitta-

vissa laajan aloitteellisuuden vastauksissa. 

 

Vähimmälle huomiolle alaistaitoteemoista työntekijöiden määritelmissä jäi altruismi.  
Se on epäitsekästä toimintaa, jossa autetaan toista organisaation jäsentä esimerkiksi 

työperäisen ongelman selvittämisessä tai esimerkiksi perehdytetään uusi työntekijä 

työyhteisön tavoille. Auttaminen on alaistaitoa, jos se kohdistuu tehtävään, josta on 

selvää hyötyä organisaation toiminnalle. Näin ollen esimerkiksi työtoverin yksityises-

sä pulmassa auttaminen ei ole altruismia alaistaitomääritelmän puitteissa. (Smith et 

al. 1983; Organ 1988)  

Työntekijöiden altruismia koskevia alaistaitomääritelmiä: 

 

- ”Auttaa työkavereita -> helpottaa esimiehen työtaakkaa”  

- ”Tiimityöskentely, auttaa toisia, jos muilla kiireitä töissä” 

- ”Opastaa työtoveria uusissa/hänelle vaikeissa asioissa” 

- ”Edistää hyvää ryhmähenkeä auttamalla muita” 

- ”Auttamalla työkavereita/esimiestä” 

- ”Valmis tekemään/ottamaan vastaan asioita toisten puolesta” 
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- ”Seuraamalla omaa työtilannetta ja myös työkavereiden työtilannetta ja pyrkiä 

auttamaan” 

 

Työntekijöiden määritelmissä auttaminen kohdistuu pääosin työtovereihin, mutta jos-

sain määrin myös esimieheen ja koko työyhteisöön. On hieman yllättävää, että aut-

tamisteema jäi kaikista pienimmäksi työntekijöiden alaistaitomääritelmissä. Vaikutus-

ta asiaan saattaa olla sillä, että tilitoimistoalalla työntekijöillä on selvät omat vastuun-

sa ja asiakkaansa, joten muiden auttaminen on hankalaa. Laajempia johtopäätöksiä 

ei voi kuitenkaan tehdä ilman tarkempaa tutkimusta. 

 

4.3 Ryhmäkeskustelujen tulokset 

 

Koulutuspäivillä työryhmissä keskusteltiin ryhmän tuottamista alaistaitomääritelmistä 

ja jokainen ryhmä valitsi vastauksistaan yhden määritelmän, jota he pitivät tärkeim-

pänä ja parhaana vastauksena kysymykseen. Ryhmien tärkeimmäksi nostamat ai-

heet mukailivat kaikkien vastauksien alaluokkien esiintyvyyttä aineistossa. Palautteen 

antaminen molemmin puolin (aloitteellisuus) koettiin tärkeäksi asiaksi työyhteisössä 

ja moni ryhmä nosti esiin positiivisen asenteen merkityksen koskien muutoksia (rei-

luus). Usea ryhmä nosti tärkeimmäksi asiaksi yhteistyökyvyn ja hyvän vuorovaikutuk-

sen, mitkä ovatkin tärkeitä asioita. Tässä tutkimuksessa ne luetaan alaistaitojen mi-

nimitasoon kuuluviksi, joka tarkoittaa että ne ovat pohja hyvien alaistaitojen toteutta-

miselle, mutta eivät alaistaitoja niiden kehittyneemmässä muodossa.  

 

4.4 Työntekijöiden alaistaitomääritelmien suuntautuminen organisaatiossa 

 

Työntekijöiden alaistaitomääritelmät voidaan teemoitella paitsi alaistaidon alaluokan 

mukaan myös sen mukaan mihin alueeseen organisaatiossa määritelmä suuntautuu. 

Tässä tutkimuksessa organisaation työntekijät määrittelivät alaistaidot vastaamalla 

kysymykseen ”Mitä työntekijänä voit tehdä tullaksesi johdetuksi hyvin?”. Samaa ky-

symyksenasettelua käyttivät myös Rehnbäck ja Keskinen (2005, 16) sekä Palin 

(2007, 65) tutkimuksissaan. Tässä tutkimuksessa koskien määritelmien suuntautu-

mista käytetään luokittelua, jonka Palin mukaili Rehnbäckin ja Keskisen tutkimuksen 
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pohjalta, sillä erotuksella, että vuorovaikutus työyhteisöön ja vuorovaikutus esimie-

heen käsitellään yhtenä luokkana.  

 

Luokittelussa työntekijöiden määritelmät alaistaidoista luokiteltiin neljään luokkaan 

sisällön mukaan. Ensimmäinen luokka käsittää määritelmän suuntautumisen työnte-

kijän omaan työhön ja toimintaan. Toinen luokka koskee määritelmän suuntautumista 

vuorovaikutuksen keinoihin. Tässä luokassa vuorovaikutus kohdistuu työyhteisöön 

kuten työkavereihin tai esimieheen.  Kolmannen luokan määrittelyissä huomio kiinnit-

tyy yhteisöllisyyteen, ja niissä korostuvat asenteellinen puoli ja yhteishenki. Neljäs 

luokka on ammatillisen kasvun luokka, johon kuuluvat määritelmät työyhteisön ja it-

sensä kehittämisestä. Näin suuntautuivat työntekijöiden määritelmät kohdeorgani-

saatiossa: 
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Kaavio 2. Alaistaitomääritelmien suuntautuminen 
 

 

Eniten työntekijöiden määrittelemät alaistaidot kohdistuvat työyhteisöön suuntau-
tuvaan vuorovaikutukseen. Työyhteisöllä tarkoitetaan tässä esimerkiksi työtoverei-

ta ja esimiestä. Noin kolmasosa tämän luokan määritelmistä oli sellaisia, jossa esi-

mies mainittiin erikseen.  Teemassa on paljon yhteistä yhteisöllisyyden kanssa, mutta 
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tässä teemassa korostuvat verbaalinen vuorovaikutus sekä aloitteellisuus kuten kes-

kustelu ja palautteen antaminen ja pyytäminen: 

 

- ”Kyselemällä ja keskustelemalla ja kyseenalaistamalla” 

- ”Pitäisi uskaltaa sanoa omia mielipiteitä” 

- ”Älä jää funtsimaan jotain ongelmaa pitkään vaan puhu siitä heti” 

- ”Annan ja saan palautetta rakentavasti” 

- ”Kertomalla mahdolliset ongelmat, ristiriidat heti niiden ilmaantuessa” 

- ”Keskustella esimiehen kanssa” 

- ”Antaa palautetta myös esimiehelle” 

- ”Hakemalla työhön uusia näkökulmia ja kertomalla ne esimiehelle” 

 

Seuraavaksi eniten työntekijöiden määritelmät suuntautuivat yhteisöllisyyden tee-

maan. Oikean asenteen merkityksestä alaistaitoja toteutettaessa kertovat esimerk-

keinä seuraavat vastaukset:  

 

- ”Positiivinen asenne koko työyhteisöön - huomioida toiset työkaverit” 

- ”Oikea asenne tärkeä/positiivinen näkökanta” 

- ”Positiivinen asenne on hyvä olla olemassa, ilmapiiri on tärkeä” 

 

Toinen tärkeä yhteisöllisyyden tekijä eli yhteishenki tulee esiin seuraavissa vastauk-

sissa: 

 

- ”Olla yhteistyöhenkinen työkavereiden kanssa – ilmapiiri” 

- ”Myös aivan yksinkertaisesti hymyilemällä enemmän ja luomalla positiivista 

yleistä ilmapiiriä, ottamalla työkaverit huomioon” 

- ”Yhteen hiileen puhaltaminen” 

- ”Edistää hyvää ryhmähenkeä auttamalla muita” 

 

Kolmanneksi eniten työntekijöiden määritelmiä sijoittui seuraavaan teemaan eli 

suuntautuminen omaan työhön ja toimintaan. Tähän luokkaan sijoittui paljon 

määritelmiä, jotka vastasivat alaistaitojen alaluokittelussa minimitasoa, sillä ”tekemäl-

lä omat hommansa” luodaan vasta edellytykset onnistuneille alaistaidoille. Myös 
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sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen oli yleinen määritelmä tämän teeman vastauk-

sissa: 

 

- ”Teen työni hyvin = hoidan omat hommani” 

- ”Tehdä työt johtamisen mukaan” 

- ”Teen työni hyvin ja kuuntelen esimiehen ohjeita” 

- ”Olla mahdollisimman kuuliainen ja noudattaa annettuja sääntöjä ja ohjeita” 

 

Vähiten työntekijöiden alaistaitomääritelmät suuntautuivat ammatillisen kasvun 
menetelmiin. Tässä luokassa korostuivat oman ammattitaidon kehittäminen, aktiivi-

suus työpaikalla ja avoin suhtautuminen uusiin asioihin: 

 

- ”Olemalla aktiivinen kehittämään omaa ammattitaitoaan” 

- ”Tehdä parhaansa ja kehittää itseään” 

- ”Aktiivinen ja oppimishaluinen” 

- ”Kehittää, antaa kehitysideoita eri toimintoihin” 

- ”Avoin mieli muutoksille ja uusille asioille” 

 

4.5 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Kohdeyrityksen työntekijät määrittelevät aineiston perusteella alaistaitojen kuuluvan 

pääosin lisärooli-käsitteen alaisuuteen. Neljä viidestä alaistaitomääritelmästä voitiin 

katsoa kuuluvan taitoihin, jotka ylittävät normaalin työsopimuksen edellyttämät taidot, 

ja näin antavan lisäarvoa yrityksen tehokkuuden ja toiminnan kannalta. Viidesosa 

määritelmistä painottui minimiroolin mukaisiin taitoihin, kuten hyvään omaan ammat-

titaitoon, yhteistyökykyyn ja tavallisiin työympäristöissä vaadittaviin vuorovaikutustai-

toihin. 

 

Alaistaitojen alaluokkien mukaan jaoteltuna työntekijöiden alaistaitomääritelmistä 

nousi esiin kolme teemaa eli aloitteellisuus, reiluus ja minimitaso. Näihin teemoi-

hin sijoittui 2/3 kaikista määritelmistä. Työntekijöiden ryhmäkeskusteluissa valittiin 

ryhmien tärkeimpinä pitämiä määritelmiä. Niissä painotus on sama, kolmen edellä 

mainitun teeman mukaiset määritelmät nousevat esiin. 
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Työntekijöiden alaistaitomääritelmien suuntautumisen pääpaino oli kollektiivisella ta-

solla, määritelmät suuntautuivat useammin vuorovaikutukseen työyhteisön kanssa ja 

asenteellisella tasolla yhteisöllisyyteen kuin individuaalitasolla omaan työhön ja toi-

mintaan sekä omaan ammatilliseen kasvuun.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Alaistaidot ovat varsin uusi tutkimuskohde suomalaisissa yrityksissä. Aihe on kuiten-

kin tärkeä, sillä Organin (1988) alaistaitomääritelmän mukaisesti tutkijat ovat toden-

neet alaistaitojen toteuttamisella olevan positiivinen vaikutus yrityksen tehokkuuteen 

(Podsakoff et al. 2000).  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kohdeyrityksen työntekijät mää-

rittelevät alaistaidot. Päämäärään pyrittiin teemoittelemalla aineisto eli työntekijöiden 

alaistaitomääritelmät kahdella tavalla: Ensin määritelmät luokiteltiin kahdeksaan ala-

luokkaan, joista seitsemän kuului lisäroolikategorian alle ja yhteen luokkaan tulivat 

määritelmät, jotka kuuluivat minimiroolikategoriaan. Toiseksi määritelmät luokiteltiin 

sen mukaan, mihin ne organisaatiossa kohdistuvat, jolloin saatiin neljä luokkaa. 

 

Tutkimusaineiston mukaan työntekijöiden alaistaitomääritelmät painottuivat lisärooli-

käsitteeseen. Tämä antaa hyvän lähtökohdan alaistaitojen kehittämiselle yrityksessä. 

Työntekijät toteuttavat tai ovat ainakin valmiita toteuttamaan taitoja, jotka ylittävät 

heidän työnkuvansa määrittelemät tehtävät. Tämän voidaan olettaa johtavan oman 

työyksikön ja organisaation tehokkuuden varmistamiseen/kohentumiseen. Olettamus 

voidaan tehdä, koska aiemmat tutkimukset ovat tätä tukeneet (Podsakoff et al. 2000). 

Toisaalta minimiroolimääritelmät osoittavat, että osa työntekijöistä tekee oman työn-

sä hyvin ja se riittää heille. Yrityksen kannalta he ovat toki hyviä työntekijöitä, mutta 

he eivät välttämättä vielä käytä kaikkea alaistaitopotentiaaliaan.  

 

Aloitteellisuus ja reiluus nousivat teemoina esiin työntekijöiden alaistaitomääritelmis-

tä. Suurin osa esiin tulleesta aloitteellisuudesta oli palautteen antamista ja pyytämistä 

sekä aktiivista osallistumista. Tällaisella aloitteellisuudella on positiivinen vaikutus 

työyhteisön tiedon kulkuun ja tehokkuuteen myös siinä mielessä, että esimerkiksi 

vastaan tulevista ongelmista tiedotetaan heti ja ne voidaan korjata, ennen kuin on-

gelmat eskaloituvat. Osa aloitteellisuuden määritelmistä oli laaja-alaisia, joissa pal-

jastuu työntekijän halu ongelman tunnistaessaan kehittää siihen ratkaisu. Tällaiset 

työntekijät ovat organisaatiolle arvokkaita, sillä heidän toimintansa auttaa esimiestä 

ja helpottaa tämän taakkaa. Esimies voi myös suunnata resurssejaan esimerkiksi 
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suunnittelutyöhön, kun päivittäisen ongelmanratkaisun voi jättää tällaisten työnteki-

jöiden vastuulle (Podsakoff et al. 2000). Reiluuden teemalla on taas paljon vaikutusta 

työilmapiiriin organisaatiossa, sillä teeman alaistaitomääritelmissä toistui positiivinen 

asenne työtehtäviä, työtovereita ja esimiestä kohtaan. Toisaalta esiin nousi myös 

valmius suvaita muutoksia, joka mahdollistaa esimiehelle joustavan työnorganisoin-

nin ja uusien toimintatapojen kokeilemisen.  

 

Alaistaitojen alaluokista organisaatiouskollisuusteemaan ei tullut yhtään määritelmää. 

Tässä on syytä pohtia, onko organisaatiouskollisuus yhteneväinen muiden alaluokki-

en kanssa. Onko kysymyksenasettelu sellainen, ettei organisaatiouskollisuus näy 

työntekijöiden määritelmissä? Sen sijaan on merkillepantavaa, että altruismi eli tois-

ten auttaminen sekä organisaatiotaito jäivät määritelmissä hyvin pienelle osuudelle. 

Ne ovat kuitenkin alaistaitojen alaluokista sellaisia, joiden toteuttamisen voitaisiin 

katsoa suurella todennäköisyydellä johtavan yrityksen toiminnan tehostumiseen. Aut-

tamalla työkaveria voivat hyötyä sekä auttaja ja autettava vastavuoroisuuden kautta. 

Esimiehen aikaa säästyy, kun työntekijät avustavat toisiaan, ja esimies voi keskittyä 

johtamiseen. Organisaatiotaidon lisääminen parantaa yrityksen tehokkuutta parane-

vien työtapojen ja työntekijöiden sitoutumisen myötä. Vähimmälle huomiolle alaistai-

tomääritelmissä jääneet teemat voivat olla yritykselle hyödyllisiä signaaleja tarvitta-

vista kehityskohteista. 

 

Työntekijöiden kuvaamat alaistaitomääritelmät suuntautuivat organisaation yhteisölli-

siin teemoihin eli vuorovaikutukseen ja asenteelliseen yhteisöllisyyteen useammin 

kuin työntekijän omaan työhön tai ammatilliseen kehittymiseen. Tästä on pääteltävis-

sä, että pääasiassa työntekijät näkevät alaistaidot laajasti kollektiivisena käsitteenä ja 

ymmärtävät, että alaistaitojen toteuttaminen hyödyttää koko työyhteisöä, ei pelkäs-

tään yhtä työntekijää tai esimiestä. Tulos on yhtenevä kunta-alalla tehtyyn tutkimuk-

seen (Rehnbäck & Keskinen 2005), joskin heidän tutkimuksessaan pääpaino oli vie-

läkin voimakkaammin vuorovaikutusteemassa.  

 

Tällä tutkimuksella on rajoitteensa. Tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina, 

koska työntekijöille ei ole suoritettu syvällisempää haastattelua alaistaidoista. Jatko-

tutkimuskohteita olisivat esimerkiksi työyhteisön esimiesten esimiestaitojen kartoitus 
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ja vertailu alaistaitojen kanssa. Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde on myös alaistai-

tojen kehittäminen yrityksessä, työntekijöiden alaistaitomääritelmiin pohjautuen. 
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