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Henkilöstökulut muodostavat usein merkittävän osan yrityksen kiinteistä kustannuksista, joten niiden 

leikkaamista irtisanomisten avulla saatetaan erehtyä pitämään pikaratkaisuna kulujen karsintaan ja 

sitä kautta kasvun ja kilpailukyvyn luomiseen. Kuitenkin, kun leikkaukset suoritetaan vailla tarkkaa 

suunnitelmallisuutta, johtavat ne kasvun sijaan yrityksen tuottavuuden heikkenemiseen. Ilman 

riittävää ennakkosuunnittelua työt kertyvät jatkavan henkilöstön niskaan. Henkilöstöä kuormittaa 

myös entisten työtovereiden menettämisestä johtuva suru. Heidän kohteluaan voidaan jatkavan 

henkilöstön keskuudessa pitää epäkunnioittavana, ellei kaikille organisaation jäsenille ole alusta asti 

täysin selvää, mistä on kyse ja miksi muutoksia joudutaan tekemään. Ilman riittävää kommunikaatiota 

tilanne johtaa epäreiluuden kokemukseen ja johdon päätösten kyseenalaistamiseen. Henkilöstö 

oirehtii työsitoutumisen ja -motivaation laskulla, sekä painii erilaisten negatiivisten tunteiden ja 

asenteiden, kuten syyllisyyden, kuormittuneisuuden, väsymyksen ja epävarmuuden kanssa ja saattaa 

jopa sairastella tilanteen johdosta. Myös yhteishenki ja johdon uskottavuus kärsivät. Ilmiötä 

nimitetään selviytyjän syndroomaksi. 

Tarkoitukseni oli tilastollisin menetelmin vertailla ilmiön oirehdintaa erilaisten demografisten 

ominaisuuksien perusteella jaetuissa ryhmissä. Kartoitin lisäksi korrelaatiokertoimen avulla, ovatko 

jotkut työnantajan toimet yhteydessä oireiden vähenemiseen tai yltymiseen, ja helpottaako 

tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen torjuntakeinojen runsaampi käyttö tilannetta organisaation 

kannalta. Tämän ohella keräsin avoimin tekstiosioin käsityksiä siitä, millaiset tekijät johtavat 

onnistuneisiin ja reiluihin henkilöstösaneerauksiin ja mitkä taas takaavat epäonnistumisen.  

Tulosten mukaan oireilu ei hypoteesini vastaisesti yksiselitteisesti liity mihinkään demografisista 

ryhmistä, vaikka jotkut ominaisuudet, kuten korkeampi koulutus tai palkka, sekä työorganisaation 

pohjoinen sijainti yhdistyvät hieman positiivisempiin asenteisiin. Selviytyjän syndrooman 

hillitsemiseksi kehitetyt keinot ovat ainakin osittain odotetusti toimivammat naisilla, vaikka 

useampien keinojen käyttöönotto parantaakin tilannetta koko henkilöstön kannalta. 

Reiluiksi ja taloudellis-strategisesti pitäviksi arvioidut henkilöstösaneeraukset, sekä toimiva 

kommunikaatio odotetusti lisäävät tyytyväisyyttä henkilöstösaneerausten onnistumiseen, mikä taas 

vähän lievensi oireita, kuten johdon uskottavuuden, työsitoutuneisuuden, sekä -motivaation ja 

yhteishengen rapistumista. Keinoja, jotka johtavat reiluihin ja onnistuneisiin henkilöstösaneerauksiin 

ja näin mahdollisesti oireiden laantumiseen ovat irtisanomisten oikeanlainen kohdennus ja toteutus, 

toimien välttämättömyys, toimiva informaationvälitys ja tilanteen ratkaiseminen erilaisin järjestelyin. 

Epäonnistumiseen taas tuomitsevat henkilökohtaiset ominaisuudet irtisanomisvalintojen takana, 

johtoportaan suosiminen tuottavan työvoiman kustannuksella, satunnaisvalinnat, töiden kertyminen, 

lyhytkatseisuus sekä turhat näennäistoimet, sydämettömyys, epäinhimillisyys, kunnioituksen puute ja 

muu epäreiluus, toimimaton kommunikaatio tai puutteellinen tuki irtisanotuille. 

Tutkimusaiheeni ajankohtaisuudesta johtuen sen johtopäätökset tarjoavat mielenkiintoisen panoksen 

sekä aiheeseen liittyvään teoreettiseen keskusteluun, että käytännön liikejohdon ohjenuoraksi. 
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1. JOHDANTO 

Käytännön liike-elämä tunnistaa ongelman, joka koskee irtisanomisten jälkeen 

yritysorganisaatioihin jäävää työvoimaa. Tutkimuskirjallisuudessa ilmiö on nimetty 

selviytyjän syndroomaksi. Irtisanomisten jälkimaininkien yhteydessä esiintyvä ilmiö 

onkin läheistä sukua syyllisyydelle, joka usein vaivaa suuronnettomuuksista, sodista, 

terroriteoista tai luonnonkatastrofeista selviytyneitä henkilöitä (esim. Wolfe 2004, 6).  

Yrityksien käytössä olevan työvoiman supistamisten yhteydessä tutkimuksellinen 

huomio on useimmiten keskitetty irtisanottuihin työntekijöihin ja heidän 

hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Yritysjohdon kannalta henkilöstösaneerauksen 

jälkeen yritykseen jäävien työntekijöiden työssä selviytymisen ja -jaksamisen 

tutkiminen ja ratkaisujen keksiminen mahdollisiin pulmatilanteisiin on kuitenkin 

mielekkäämpää. (Isabella 1989)  

Lähtevät työntekijät ovat yrityksen tulevaisuuden kannalta vähemmän merkityksellisiä 

kuin työssä jatkavat. Käytännössä myös organisaatiot ovat siitä huolimatta 

perinteisesti onnistuneet sopeuttamaan muutokseen paremmin ne työntekijät, jotka on 

määrä irtisanoa, ja joiden tulevalla hyvinvoinnilla ei jatkavien työntekijöiden tapaan 

varsinaisesti ole suoraa vaikutusta yrityksen menestykseen jatkossa. Kuvaavaa on, että 

harvoin osataan valmistautua riittävällä vakavuudella selviytyjän syndrooman 

seurauksien, kuten jäljelle jäävien työntekijöiden työmoraalin ja tuottavuuden 

häiriintymisestä johtuvien ongelmien ilmaantumiseen. (Isabella 1989) 

On selvää, että hoitamattomana ilmiö johtaa yrityksen kannalta kilpailullisesti 

epäedulliseen tilanteeseen (Appelbaum et al. 1997). Irtisanomisten syynä on 

useimmiten luonnollisesti toive tuottavuuden ja toimintojen tehostumisesta. 

Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että harvan yrityksen 1990-luvun lamaan 

liittyvät henkilöstösaneeraukset ovat optimististen odotuksista huolimatta 

osoittautuneet yritystoiminnan kannalta tuottoisiksi. Useissa tapauksissa vaikutus 

onkin ollut jopa päinvastainen (esim. Cameron 1994; Markowich 1994).  

Yhtenä syynä siihen, etteivät suunnitelmat ja todellisuus ole kohdanneet, voidaankin 

siis pitää selviytyjän syndrooman oireiden ilmaantumista jatkaneiden työntekijöiden 
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joukossa henkilöstösaneerauksen jälkeen. Koska ilmiö on tunnistettu 

merkitykselliseksi organisaation tulevan menestyksen kannalta, on selviytyjän 

syndroomalle irtisanomisten jälkimaininkien pakottamana jouduttu etsimään myös 

ratkaisuja. Niistä muutamia käydään läpi tässäkin tutkielmassa. 

1.1 Tutkimusongelmat  

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on tarkastella irtisanomisien aiheuttamia 

tuntemuksia organisaatioiden jäljelle jäävän työvoiman keskuudessa. Perusoletuksena 

on, että näissä irtisanomisten keskellä kamppailevissa työyhteisöissä on havaittavissa 

selviytyjän syndrooman kaltainen ilmiö, johon liittyy esimerkiksi työsitoutumisen ja -

moraalin rappeutuminen, työyhteisön yhteishengen rapautuminen sekä 

organisaatiojohtoon ja sen ammattitaitoon kohdistuvan luottamuksen madaltuminen 

(Noer 2009: 51, 58, 64; Amundson et al. 2004; Wolfe 2004: 7, 18). Lisäksi esimerkiksi 

oman työpaikan säilymisestä koettu epävarmuus on yleistä ja sitä on pidetty myös 

tärkeänä tekijänä jälkeisten asenteiden muodostumisen kannalta (Greenhalgh 1983; 

Noer 2009: 49). 

Mielenkiintoista on lisäksi arvioida ilmiön universaalia luonnetta, joka on joissain 

tutkimuksissa kyseenalaistettu (Baruch & Hind 2000; Travaglione & Cross 2006).  

Toistaiseksi onkin epäselvää, koskeeko ilmiö erityisen voimakkaasti vaikkapa joitain 

demografisia ryhmiä. Aiemmin on tosin alustavasti esitetty, että selviytyjän 

syndrooma esiintyisi selkeämpänä miesten keskuudessa (Becker 1960, Baruch & Hind 

2000 mukaan Baruch & Hind 2000). Lisätiedon tuominen ilmiön yhteyksistä erilaisiin 

demografisiin ominaisuuksiin onkin tutkielmani keskeinen tutkimusongelma.  

Työorganisaatioon sitoutumisen henkilöstösaneerauksen yhteydessä on arveltu olevan 

myös ikäsidonnaista: ehdotukset kriittisimmästä iästä ovat kuitenkin ristiriitaisia. 

Toisaalta sitoutumisen oletetaan erityisesti kärsineen työvuosiltaan vähemmän 

kokeneiden nuorempien työntekijöiden keskuudessa (Baruch 1998; Baruch & Hind 

2000). Keski-ikäisten taas ehdotetaan tutkimuksesta riippuen kärsineen joko eniten 

(Becker 1960, Baruch & Hind 2000) tai vähiten (Baruch & Hind 2000). Nuoremman, 

samoin kuin korkeasti koulutetun henkilöstön vaihtuvuus on tavallisesti 

voimakkaampaa kuin matalasti koulutetun (Baruch 1998). Koska työpaikkaa ei tästä 
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syystä aina mielletä lopulliseksi, kuuluvat työorganisaation vaihdokset sekä nuoren 

(vrt. Becker 1960 Baruch & Hind 2000 mukaan), että saman logiikan mukaisesti myös 

korkeasti koulutetun henkilöstön normaaliin työuraan, jolloin irtisanomiset eivät ehkä 

ole katastrofi, eikä selviytyjän syndroomakaan oirehdi yhtä voimakkaasti kuin 

matalasti koulutetuilla.  

Muutoin ilmiötä ei tavallisesti ole tutkimuskirjallisuudessa suoraa liitetty esimerkiksi 

työntekijöiden demografisiin tai muihin ominaisuuksiin, vaikka niiden mahdollista 

vaikutusta onkin siis pohdittu (Baruch & Hind 2000). On kuitenkin loogista ajatella, 

ettei työtovereiden menettämisestä tai oman työpaikan menettämisen uhasta johtuva 

stressi oirehdi universaalilla tavalla, kun on syytä olettaa, ettei näin ole muunkaan 

surutyön kohdalla: suremisen tapojen on todettu olevan sukupuoli ja 

kulttuurisidonnaisia (Stroebe & Schut 1999). Näin myöskään tavat, joilla torjua ja 

helpottaa suremista ja sen aiheuttamia tuhoisia seurauksia, eivät voi olla kaikille samat, 

tai ainakaan yhtä tehokkaat.  

Tutkimuskirjallisuudessa tarkastellaankin myös sitä, mitkä organisaatiojohdon toimet 

vaikuttavat henkilöstösaneerausten lopputulemaan. On esimerkiksi osoitettu, että 

irtisanomisten ja niihin liittyvien valintojen reiluus ja perusteltavuus sekä esimerkiksi 

työkavereiden reilu kohtelu irtisanomisten yhteydessä sitouttaa jatkavaa henkilöstöä 

työorganisaatioon sitä kautta parantaen työpanosta (Brockner et al. 1987; Wolfe 2004: 

6; Amundson et al. 2004). Silloin, kun organisaatiojohto ei onnistu sovittamaan 

irtisanomisten jälkeisen organisaation työmäärää vastaamaan pienentynyttä 

henkilöstömäärää, on maaperä selviytyjän syndrooman oirehtimisille usein valmis. 

(Cameron 1994; Appelbaum et al. 1997).  

Lopulta eräs tärkeimmistä selviytyjän syndrooman torjuntakeinoista näyttäisi olevan 

tilannetta koskevan informaation ajankohtainen, totuudenmukainen ja riittävä 

kommunikaatio ja viestintä kaikille organisaatiotasoille (esim. Noer 2009: 55, 86; 

Amundson et al. 2004). Hyviksi tavoiksi ehkäistä selviytyjän syndroomaa on koettu 

myös erilaiset neuvonta- ja uraohjauspalvelut, koulutukset, harrastekerhot ja 

workshopit (Amundson et al. 2004; Wolfe 2004, 17). Kartoitan siis, onko vastaajien 

organisaatiojohto käyttänyt tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä keinoja ja ovatko ne 

yhteydessä positiivisempiin arvioihin henkilöstösaneerauksen jälkeisestä tilanteesta. 
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Lisäksi pyydän vastaajia perustelemaan onnistumiseen tai epäonnistumiseen liittyviä 

vastauksiaan avoimin tekstiosioin. 

Tutkimusaineistoni kerään survey-kyselyllä (Liite 1), jonka avulla kerään vastauksia 

aihepiiriin liittyvä kysymyksiä. Päämääränäni on lopulta selvittää seuraavat 

tutkimusongelmat: 

1) Ovatko sukupuolen, koulutustason, palkkauksen, aseman, työvuosien ja 

työorganisaation koon perustella muodostetuista ryhmistä jotkut erityisen alttiita 

ilmiölle tai onko ilmiön esiintymisessä havaittavissa alueellisia eroja? Entä, onko 

aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta poimittujen selviytyjän syndrooman 

torjuntakeinojen vaikutus erilainen miehillä ja naisilla? 

2) Millaiset asiat ovat johtaneet joko työnantajan onnistumiseen tai epäonnistumiseen 

henkilöstösaneerauksen hoitamisessa ja sitä kautta selviytyjän syndrooman 

torjumisessa?  

Tutkimuksen kaksijakoisella kysymyksenasettelulla on siis määrä selvittää, 

vaikuttavatko selviytyjän syndrooman oirehtimiseen työntekijöiden ominaisuudet, vai 

onko ilmiön esiintyminen tai poisjääminen kokonaan selitettävissä työnantajana 

toimilla, kuten aihetta koskevan aikaisemman tutkimuksen perusteella voisi olettaa.  

1.2 Tutkimuksen merkitys 

Tutkimusaiheeni on ajankohtainen sekä yritysten liikejohdon, että koko suomalaisen 

liike-elämän kannalta. Meneillään oleva suomalaisen elinkeinoelämän 

rakennemuutos, samoin kuin jo viime vuosikymmenellä alkanut kasvun hidastuminen 

länsimaisissa jälkiteollisissa yhteiskunnissa ovat viimeistään 2010-luvulla johtaneet 

voimakkaaseen irtisanomistarpeeseen useilla liike-elämän osa-alueilla. Monet 

aiemmin runsaasti työllistäneet alat, ja niiden kentällä toimivat yritykset näyttävät 

aiemmin mainittujen kaltaisista, osittain ulkoisista syistä ajautuneet kriisiin.  

Liiketoiminnan kannattavuus useilla aloilla on siis meilläkin laskussa. Etenkin 

informaatioteknologialan kuplan puhkeamista seuranneiden irtisanomisten myötä 
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tilanne on koskettanut useita suomalaisia työorganisaatioita kohtalaisen vakavasti. 

Tästä syystä onkin kriittisen tärkeää pyrkiä minimoimaan ongelmat yrityksiin jäävän, 

uutta avainhenkilöstöä edustavan työvoiman kannalta. Uuden tilanteen hallintaan 

ottaminen vaikuttaa myös yrityksien tulevaan kansalliseen ja kansainväliseen 

menestykseen ja lopulta suomalaisen talouselämän kauan kaivattuun virkistymiseen. 

Selviytyjän syndroomasta tehdyn tutkimuksen suurin volyymi ajoittuu 2000-luvun 

taitteeseen, sitä edeltäneen 1990-luvun alun suhdannetaantuman jälkeiseen uuden 

nousun aikaan. Myös tuolloin aihepiiri oli ajankohtainen. Massairtisanomiset olivat 

nouseva trendi ja esimerkiksi lähes kaikki silloiset Fortune 1000 -listatut yritykset 

olivat jo 1980-luvun lopulta lähtien pyrkineet harjoittamaan henkilöstövähennyksiä 

osana kustannustehokkuuden säätelyä (Kets de Vries & Balazs 1996).  

Suomalaisyritykset ajautuivat vastaaviin ongelmiin samoihin aikoihin. Suurin osa 

tutkimuksesta käsittelee silti angloamerikkalaista liikemaailmaa. Vaikka myös 

suomalainen tiedeyhteisö on viimevuosien aikana herännyt tarkastelemaan 

tutkimusaihetta laajemminkin, on yrityskentän aivan tuoreimpien tilanteiden 

kartoittaminen puutteellista. Joitain avauksia on kuitenkin tehty. Esimerkiksi 

yrityskonsultti ja johdon kouluttaja KTM Ari Järvinen on tekemässä väitöstutkimusta 

selviytyjän syndroomasta yrityksissä, joissa on suoritettu henkilöstösaneeraus. Lisäksi 

hänen johtamansa Tukikonsultointi Ky tarjoaa yrityksille keinoja selviytyjän 

syndrooman selättämiseen irtisanomistilanteissa. Lisäksi aihepiiriä on 

suomalaistutkijoiden toimesta käsitelty aiemmin muistakin kuin liikejohdon 

näkökulmasta (esim. Vahtera, Kivimäki & Pentti 1997).   

Aihe on arka. Organisaatioiden työntekijät saattavat tulenarassa tilanteessa pidättäytyä 

tuomasta julki todellisia tunteitaan. On luonnollista olettaa, että he ovat traumaattisten 

tapahtumien jäljiltä osaltaan huolissaan myös oman työpaikkansa pysyvyyden 

puolesta. Suurimmaksi osaksi edellä mainitusta syystä oman tutkimukseni 

aineistokyselyyn osallistutaan täysin anonyymisti, mikä mahdollistaa omien 

negatiivistenkin tunteiden avoimemman julkituomisen ilman huolta työnantajan tai 

työtovereiden reaktioista. 
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Aiempi tutkimus ei juurikaan ole puuttunut siihen, onko selviytyjän syndrooma 

ilmiönä havaittavissa kaikissa demografisissa tai kulttuurillisissa ryhmissä 

samanlaisena. Ei kuitenkaan ole täydellisen varmaa, onko tutkittava ilmiö todella 

universaali tai koskettaako se vaikkapa molempia sukupuoli, kaikkia kansalaisuuksia 

ja kansanryhmiä, koulutustasoja, organisaationalisia asemia, palkkaluokkia tai aloja ja 

tilanteita samalla tavoin (Baruch & Hind 2000; Wolfe 2004, 8). Pyrin tutkielmallani 

täyttämään tätä tutkimusaukkoa. 

Tutkielmani päämääränä on siis tarkastella selviytyjän syndrooman esiintymisen ja 

erilaisten demografisten tekijöiden yhteyttä, sillä aihetta on tutkittu vähän. Lisäksi 

tarkastelen ilmiön torjuntamenetelmien käytön, mielekkyyttä yritysjohdon kannalta, 

sekä sitä, millaisia toimia organisaatiojohdon tulisi erityisesti välttää 

henkilöstösaneerausten yhteydessä suomalaisyrityksissä 2000-luvulla, jotta niiden 

lopputulema olisi kaikkien kannalta tyydyttävä. 

1.3 Empiirisen materiaalin hankinta 

Tutkielmani aineiston keräsin sähköisen, 27 kysymystä sisältävän avoimen ja 

anonyymin kyselylomakkeen avulla (Liite 1). Kysely oli kolmiportainen ja 

kysymysten lopullinen määrä riippui siitä, oliko vastaajalla kokemusta töiden 

jatkumisesta henkilöstösaneerausten jälkeen vai ei, joten kaikki eivät joutuneet 

vastaamaa jokaiseen kysymykseen. Pyrin keräämään nimenomaan niiden vastaajien 

mielipiteitä ja kokemuksia, joilla oli työuransa ajalta kokemusta ainakin yhdestä 

henkilöstösaneerauksesta, josta he itse olivat selvinneet jatkavina työntekijöinä. 

Kysymykset kartoittivat vastaajien demografista taustaa tai perustuivat 

tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin tietoihin henkilöstösaneerausten vaikutuksista 

organisaatiossa jatkaviin työntekijöihin. 

1.4 Tutkimusaiheen rajaus 

Tutkimusasetelma lähtee oletuksesta, jonka myös aineisto varmisti: selviytyjän 

syndrooma oirehtii myös suomalaisyrityksissä. Päämääränäni onkin kartoittaa 

esiintyykö selviytyjän syndroomaa erityisesti joissain tietyissä demografisissa 

ryhmissä. Toisin sanoen tutkin, onko selviytyjän syndrooman oirehdintaa, kuten 
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työsitoutumisen ja -motivaation sekä yhteishengen laskua, tai johdon uskottavuuden 

rapistumista mahdollista yhdistää tutkittaviin demografisiin ja muihin ryhmiin, jotka 

on jaettu sukupuolen, työvuosien, aseman, palkkauksen, koulutustason, sekä 

työorganisaation sijainnin ja koon perusteella. Toisaalta en tutki ilmiön esiintymisen 

yhteyttä vaikkapa ikään tai ammattialaan. 

Tarkoitus on lisäksi tarkastella, ovatko reilut irtisanomisvalinnat ja pitävät taloudellis-

strategiset perusteet, sekä työnantajan onnistuminen henkilöstösaneerauksissa 

yhteydessä työsitoutumisen ja -motivaation, sekä yhteishengen ja johdon 

uskottavuuden vähäisempään laskun tai syndrooman oireiden puutumiseen kokonaan. 

Etsin yhteyksiä selittääkseni syitä oirehdinnalle. Tästä syystä en esitä tuloksina muita 

mahdollisia muuttujien välisiä korrelaatioita. 

Kartoitan myös sitä, onko tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen syndrooman 

torjumiseksi kehitettyjen menetelmien (Amundson et al. 2004; Wolfe 2004: 17–18) 

runsaampi käyttö yhteydessä positiivisempiin arvoihin työnantajan onnistumisesta, 

irtisanomisvalintojen reiluudesta, niiden taloudellis-strategisista perusteista, sekä 

tuottavuuden, työsitoutumisen, -motivaation, yhteishengen ja johdon uskottavuuden 

muutoksista. Erityisen kiinnostunut olen siitä, onko tämä vaikutus 

sukupuolisidonnainen. Jälleen löytääkseni syitä oireille, en testaa, onko menetelmien 

käytöllä yhteyttä kommunikaation onnistumiseen. 

Saadakseni lisää tietoa siitä, millaiset toimet vaikuttavat henkilöstösaneerauksen 

onnistumiseen tai siihen, koetaanko ne reiluiksi, ryhmittelen näitä aiheita koskevat 

vapaamuotoiset vastaukset yleisempien teemojen löytämiseksi. Toisaalta pyrin tämän 

teemoittelun avulla etsimään keinoja, joiden käyttö lietsoo syndrooman oirehdintaa 

entisestään. 

Keskitynkin tutkimaan ilmiötä ainoastaan suomalaisyritysten kontekstissa. Valinta on 

ainakin osittain aineistolähtöinen: vastauksia onnistuin keräämään käytännössä 

ainoastaan suomalaisyritysten työntekijöiltä. Ulkomaiset organisaatiot siis jäävät 

tutkimusalueen ulkopuolelle.  
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Tutkimuksessa keskityn ainoastaan irtisanomisten jälkeen organisaatioihin jäävien 

työntekijöiden tuntemuksiin. Irtisanotut työntekijät jätän erikseen tarkasteltavana 

joukkona tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka heilläkin luonnollisesti on näkökulma 

varsinaista irtisanomista edeltäneeseen epävarmuuden aikaan ja sen vaikutuksiin. Tätä 

näkökulmaa olen kartoittanut ainoastaan kahdella YT-neuvotteluiden vaikutukseen 

liittyvällä kysymyksellä.  

Luonnollisesti henkilöstösaneeraukset jättävät jälkensä myös epämiellyttävän 

tehtävän suorittamisesta vastuussa olevien johdon edustajien psykologiseen tilaan ja 

vaikuttavat sitä kautta koko yrityksen toimintoihin. Monissa tapauksissa johdon 

edustajat tavallaan jakavat irtisanomista selvinneiden kokemat negatiiviset 

kokemukset ja niihin liittyvät tuntemukset ja samalla, kun joutuvat hallinnoimaan 

tapahtumassa olevia muutoksia. Pahimmassa tapauksessa he joutuvat irtisanomaan 

pitkäaikaisia työntekijöitä, joiden kanssa ovat yksityiselämässäkin voineet muodostaa 

tärkeitä ihmissuhteita. (Kets de Vries & Miller 1984; Kets de Vries & Balazs 1996; 

Noer 2009: xiii) 

Jätän henkilöstösaneerauksen vaikutuksen johdon edustajien psykologiseen tilaan ja 

tätä kautta organisaation hyvinvointiin aiheen merkityksellisyydestä huolimatta tämän 

tarkastelun ulkopuolelle. Vastaajien joukossa oli tietysti muutamia esimiesasemassa 

olleita. Heidän vastauksistaan ei kuitenkaan käynyt ilmi, että juuri he olisivat olleet 

vastuussa irtisanomisiin liittyvästä päätöksenteosta; osa sen sijaan indikoi selkeästi, 

ettei heidän roolinsa ollut päätöksenteon puolella. Heidän määränsä ei lisäksi olisi ollut 

riittävä mielekästä tilastotestausta ajatellen. 

1.5 Pääkäsitteiden määrittely lyhyesti 

Selviytyjän syndrooma vaikuttaa tavallisesti työntekijöiden työmotivaatioon ja 

työsitoutuneisuuteen. Nämä käsitteet ovat merkitykseltään toisiaan lähellä, mutta eivät 

kuitenkaan tarkoita täysin samaa asiaa. Tavallisesti henkilöstösaneerauksilla haetaan 

tuottavuutta. Tuottavuus kuvastaa organisaation tuotannon tehokkuutta ja tarkoittaa 

tuotoksen ja panoksen välistä suhdetta. Henkilöstösaneerauksella ja irtisanomisilla 

tarkoitetaan tässä tutkielmassa samaa asiaa. Organisaatiolla voidaan tarkoittaa joko 

koko yritystä, tai ainoastaan osaa siitä. Tässä tutkielmassa termejä organisaatio ja 
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yritys käytetään kuitenkin rinnatusten. Taloudellis-strategisilla perusteltavuudella 

tarkoitan sitä, että organisaation strateginen suunta on ensinnäkin henkilöstön 

tulkittavissa, ja että se ja tehdyt päätökset ovat sattumanvaraisen sijaan 

johdonmukaisia ja pitäviä suunnaten organisaation toimia niin, että kasvu todella 

mahdollistuu. 

1.6 Tutkielman rakenne 

Tutkielmani johdannossa kuvaan lyhyesti tutkielmani aiheen, määrittelen sen 

merkityksen, sekä asemoin ja rajaan omat tutkimusongelmani aiemman teorian 

tutkimusaukkojen avulla. Tätä aiempaa teoreettista tietoa henkilöstösaneerausten 

hoidosta, selviytyjän syndroomasta ja sen ehkäisykeinoista tarjoan tarkemmin toisessa 

pääluvussa Henkilöstösaneeraus ja selviytyjän syndrooma. Samassa luvussa 

määrittelen läpikotaisemmin myös tutkielman pääkäsitteet, sekä omat, aiempaan 

teoriaan perustuvat tutkimushypoteesini.  

Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkielmassa käyttämäni tutkimusmenetelmät, kuten 

tiedonkeruun prosessin, sekä käyttämäni tilastolliset ja laadulliset menetelmät. 

Neljännessä luvussa esittelen tutkimusaineistoni: kuvaan kyselyyn vastanneiden 

demografisia ominaisuuksia ja selviytyjän syndrooman oirehdintaa heidän joukossaan. 

Viidennessä luvussa paljastan varsinaiset tutkimustulokset. Käyn erillisissä 

alaluvuissa läpi erilaisin tutkimusmenetelmin saadut tulokset. Luvun viimeisessä 

alaluvussa vastaan tutkimuskysymyksiin syntetisoiden eri menetelmin kerätyt 

tulokset. Tämän jälkeen heijastan oman tutkielmani tuloksia aiempaan teoreettiseen 

tietoon kuudennessa Keskustelu-pääluvussa. 

Seitsemännessä ja samalla viimeisessä Johtopäätökset-pääluvussa käyn läpi 

tutkielmani kontribuution sekä uuden teorian muodostamisen, että aiemman 

teoreettisen tiedon tarkastelun kannalta. Pohdin tulosten merkitystä myös 

organisaatiojohdon kannalta käytännössä. Tutkielmani liitteenä on aineiston 

keräämisessä käytetty kyselylomake.  
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2. HENKILÖSTÖSANEERAUS JA SELVIYTYJÄN SYNDROOMA 

2.1 Henkilöstösaneerauksen syyt 

Henkilöstö ja sen tietotaito on etenkin useassa länsimaissa toimivassa yrityksessä 

paitsi yksin tärkeimmistä voimavaroista, tavallisesti myös suurin kiinteä kustannuserä 

(esim. Porter Liebeskind 1996; Amit & Belcourt 1999; Mathis & Jackson 2011: 20). 

Tilanteessa, jossa kustannuksien leikkaaminen on väistämätöntä tehokkaan 

yritystoiminnan toimintaedellytyksien ylläpitämiseksi, henkilöstökulujen karsinta 

saattaa näyttäytyä houkuttelevana keinona päämäärän saavuttamiseksi nopealla ja 

helpolla tavalla (Cameron 1994; Cascio 2009: 1, 3). 

Joskus kulujen karsinta henkilöstöä vähentämällä onkin täysin välttämätöntä 

esimerkiksi väärinarvoitujen liiketoimintatilanteiden takia. Uuden teknologian 

voimakkaan läpilyönnin johdosta osa työvoimasta on todella käynyt yrityksille 

tarpeettomaksi, kun automaatiolla on voitu korvata useita entisiä, suorittamiseen 

perustuvia työtehtäviä (Beheshti & Bures 2000; Antonio 2004). 

Irtisanomisten uskotaan kuitenkin usein toimivan yleisratkaisuna moninaisiin 

ongelmiin organisaatiossa ja yritystoiminnassa. Yritysjohdon suunnitellessa 

irtisanomisia ratkaisuksi tuottavuuden parantumiseen ja tuloksen nousemiseen, on 

lopullisena päämääränä tietysti ennen kaikkea kilpailukyvyn kohentuminen. Samalla 

odotuksissa kuitenkin on myös esimerkiksi organisaation sisäisen kommunikaation ja 

viestinnän toimivuuden ja vaikuttavuuden paraneminen, byrokratian väheneminen, 

päätöksenteon helpottuminen ja jopa jäljelle jäävien työntekijöiden yrittäjämäisempi 

sitoutumiseen organisaation. (Cascio 1993; Kets de Vries & Balazs 1996) 

2.2 Henkilöstösaneerauksen sudenkuopat 

Henkilöstösaneerauksen keskiössä olevan organisaation todellisuus saattaa kuitenkin 

poiketa merkittävästi odotetuista optimistisista suunnitelmista, ellei käsillä olevaan 

tilanteeseen ole sen kaikissa vaiheissa panostettu riittävästi voimavaroja tai 

oikeanlaista suunnitelmallisuutta. Valitettavasti tapauksissa, joissa irtisanomisprosessi 

on hoidettu vain osittain, ja henkilöstön muodostamasta tärkeästä pääomasta 
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huolehtiminen laiminlyöty, johtavat irtisanomiset kuitenkin toivotun hyödyn sijasta 

yrityksen elinvoimaisuuden vähenemiseen ja kilpailuedun rappeutumiseen (esim. Hitt 

et al. 1994, Cameron 1994; Markowich 1994). Useissa tutkimuksissa on kiistatta 

kyetty osoittamaan, että yritysjohdon irtisanomisiin liittyvien odotuksien 

täydentäminen on ollut vaikeaa. 

Joissain tapauksissa syynä epäonnistumiselle on ollut se, että henkilöstösaneeraukseen 

on lähdetty yksinkertaistetuin keinoin ilman kauaskantoista strategista ymmärrystä 

tilanteesta kokonaisuudessaan. Paperilla asiat ja niiden väliset yhteydet ovat ylimmän 

– pahimmassa tapauksessa kentän tilanteesta vieraantuneen – johdon silmissä 

näyttäneet yksinkertaisemmilta kuin todellisuudessa ovatkaan. Usein perimmäisenä 

syynä epäonnistumiselle on kyvyttömyys ottaa huomioon niin sanotun inhimillisen 

tekijän kokonaisvaikutus: erheellisesti kuvitellaan, että työtovereiden irtisanomisten 

seurauksena työntekijät ovat ainoastaan kiitollisia siitä, että saivat pitää työpaikkansa 

(Appelbaum et al. 1997; vrt. Travaglione & Cross 2006). Tällöin mekaanisia päätöksiä 

henkilöstömäärän leikkaamisesta onkin usein tehty ilman todellista käsitystä vaikkapa 

yksittäisten työntekijöiden asemasta organisaation resurssikentässä (Kets de Vries & 

Balazs 1996) tai tuloksen kannalta merkityksellisistä työntekijöiden välisistä 

vuorovaikutussuhteista. 

Nimenomaan yrityksen resursseihin perustuva strateginen suunnittelu on viime 

vuosikymmeninä nostanut suosiotaan (Grant 2010, 122). Strategiaa muovatessaan 

yritysten on pohdittava millaisien resurssien ja kykyjen turvin ne voivat kohdata 

markkinakentän haasteet ja mahdollisuudet. Yksi yrityksen tärkeimmistä 

kilpailueduista ympäröivillä markkinoilla on sen ammattitaitoinen, sitoutunut ja 

motivoitunut henkilöstö: merkittävässä asemassa on etenkin sen korvaamaton, hitaasti 

kumuloituva, fyysisessä muistissa ja toistuvissa rutiineissa majaileva hiljainen tieto, 

jota ei ole mahdollista replikoida, pukea sanoiksi, tai aina edes tietoisesti tunnistaa, 

saati siirtää työntekijältä toiselle yksinkertaisen ohjeistuksen avulla (Koivunen 1997; 

Parviainen 2000; Ambrosini & Bowman 2001; Dhanaraj et al. 2004). 

Henkilöstön hiljaisen tiedon resurssi ei yrityksissä kuitenkaan muodostu tyhjiössä 

yksilön ympärille, vaan on lopulta enemminkin osa organisaatiokulttuuria ja 

yhteistyöverkkoa kollegoiden välillä (Grant 2010: 127–130). Kun henkilöstöä 
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irtisanotaan, tämä hiljaisen tiedon verkko väistämättä rapautuu jättäen yrityksen 

ydintoimintoihin tyhjiöitä. Työntekijän lähtiessä hänelle kuuluva hiljainen tieto siis 

katoaa yrityksen resurssivarastosta. Pahimmassa tapauksessa ainutlaatuinen 

osaaminen siirtyy kilpailevan yrityksen resurssivarastoon (Porter Liebeskind 1996; 

Droege & Hoobler 2003). 

Etenkin, kun organisaatiojohto on etääntynyt kentän toimista, ei sille aina liene ennalta 

selvää, mitä kunkin työntekijän hiljaisen tiedon pankki sisältää ja mikä sen merkitys 

kokonaisuuden kannalta on. Jotkut yleisestikin henkilöstösaneerauksessa käytetyistä 

menetelmistä johtavat lopputulokseen, jota voi verrata tilanteeseen, jossa ihmisiä 

täynnä olevaan suljettuun huoneeseen on heitetty käsikranaatti: kukaan ei voi arvioida, 

ketkä jäävät henkiin ja kuinka pahasti vahingoittuneina (Cameron 1994). Monet 

yritykset esimerkiksi tarjoavat tuntuvia bonuksia työntekijöille, jotka helpottavat 

irtisanottavien valintaa päättämällä itse irtisanoutua. Tilanne toki vähentää 

henkilöstömassaa, josta yritysjohdon on ikävänä velvollisuutenaan irtisanottavat 

työntekijät valittava.  

Johdon strategiaa ei kuitenkaan helpota se, että yrityksen tulevan menestyksen tai 

tuhon takana olevien työntekijöiden valinta on näin muiden kuin heidän itsensä 

käsissä. Paradoksaalisesti tällainen irtisanomistilanne johtaa usein siihen, että 

ensimmäiset lähtijät ovat yrityksen ammattitaitoisinta työvoimaa, (Hitt et al. 1994; 

Cameron 1994; Kets de Vries & Balazs 1996) jotka vievät mennessään suuren osan 

kiistämätöntä tietotaitoon perustuvaa kilpailuetua ja elintärkeää organisaationaalista 

muistia (Droege & Hoobler 2003). 

Organisaation parhaat työntekijät siis lähtevät ensin, ellei heitä muilla tavoin ole 

sitoutettu yritykseen. He tietävät tieto- ja taitosettinsä markkina-arvon, eivätkä 

todennäköisesti ole yhtä riippuvaisia senhetkisestä työpaikastaan kuin organisaation 

vähemmän arvokkaat ja tehtävässään huonommin menestyvät työntekijät. 

Pahimmassa tapauksessa nämä jäljelle jäävät työntekijät saavat kuitenkin hoitaakseen 

omiensa lisäksi myös lähteneiden, ammattitaitoisempien työntekijöiden tehtävät, 

joihin heillä ei ehkä ole edes pätevöittävää koulutusta, eikä etenkään kykyä niistä 

suoriutumiseen lähtenyttä henkilöstöä vastaavalla tavalla (Kets de Vries & Balazs 

1996). Usein erityisen huonosti henkilöstösaneerausten jälkimainingeissa käykin 
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sellaisille yrityksille, joiden henkilöstöä poistuu ikään kuin kulumisen kautta 

esimerkiksi juuri tarjottujen eläkepakettien tai bonusten houkuttelemana (Cameron 

1994). 

Henkilöstösaneerauksien jälkeinen tilanne ei hoitamattomana ole omiaan sitouttamaan 

yritykseen jäävää työvoimaa uuteen organisaatioon riittävällä tavalla. Tilannetta 

kuvastaa pettymys ja kokemus vastavuoroisen sitoutumisen puutteesta. Sitoutumisen 

sijaan työnantaja ikään kuin rikkoo työntekijöiden kanssa tekemänsä psykologisen 

sopimuksen, joka piti sisällään lupauksen pitkistä urista vastineena hyvälle 

työpanokselle (Amundson et al. 2004). Erityisesti keski-ikäiset työntekijät saattavat 

olla alttiita psykologisen sopimuksen rikkoutumisesta aiheutuvalle oirehdinnalle 

(Becker 1960, Baruch & Hind 2000 mukaan). Toisissa tutkimuksissa heidän on 

kuitenkin arveltu kärsivän henkilöstösaneerauksista vähiten (Baruch & Hind 2000), 

kun taas asemaltaan epävarmempien nuorten työntekijöiden sitoutuminen 

organisaatioon mahdollisesti kärsisi eniten (Baruch 1998; Baruch & Hind 2000). 

Irtisanomisten jälkeinen organisaatioympäristö poikkeaa myös käytännön tasolla 

totutusta. Työntekijöitä on vähemmän, jolloin tehtäväkenttä on välttämätöntä jakaa 

uudelleen (Cameron 1994). Valitettavasti tämä usein johtaa aiemmin mainittuun 

työtaakan kertymiseen, kun jäljellejääneiden työntekijöiden – olivat he kuinka 

ammattitaitoisia tahansa – on omien töidensä ohella hoidettava myös irtisanottujen 

työtovereidensa entiset työt. Ihmeellistä kyllä, käytännössä useinkaan ei ole 

ennakkoon osattu huomioida sitä, ettei pääluvultaan pienempi työntekijöiden joukko 

kykene korvaamaan suuremman työvoiman tulosta. (Appelbaum et al. 1997) 

Puhumattakaan sen parantamisesta.  

Yritykset ovat kasvotusten korvaamattoman ammattitaidon menettämisen kanssa 

erityisesti silloin, kun vanhemman, ehkä jo eläkeikää lähestyvän työvoiman kohtalosta 

päätetään. Työmarkkinoita leimaa kasvavassa määrin suuntaus palkata nuorta, tuoretta 

henkilöstöä. Samalla seesteisen keski-iän viimeisistä vuosista, sekä vuosikymmenten 

työteon saatossa kertyneestä kiistämättömästä, hiljaisen tiedon tukemasta 

ammattitaidosta ja aikuisen ihmisen varmuudesta nauttivia työntekijöitä työnnetään 

eläkeputkeen tai irtisanotaan. Nuorten, useimmiten kustannuksiltaan hieman 

edullisempien työntekijöiden avulla pyritään suorittamaan organisaation 
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kasvojenkohotus ja pysymään mukana dynaamisilla markkinoilla. Ammattitaidon 

hukkaaminen menetettyjen seniorityöntekijöiden muodossa on kuitenkin selkeä este 

yrityksen kilpailukykyä rakentavan, hiljaiseen tietoon perustuvan resurssin 

pitkäjänteisyyttä vaativalle muodostumiselle (Juliano 2004; DeLong 2004). Nuori, 

korkeastikaan koulutettu työvoima ei yksinkertaisesti aina voi korvata eläkeputkiin 

menetettyä, vuosien saatossa hankittua ammattitaitoa. (Vilet 2012) 

Usein irtisanomisiin siis ryhdytään vailla todellista käsitystä siitä, miten ne 

kokonaisuudessaan vaikuttavat yritykseen jäävään henkilökuntaan. Lähellekään aina 

yritysjohto ei osoita riittävää mielenkiintoa sitä kohtaan, kuinka vakavia ja 

pitkäaikaisia ongelmia henkilöstön laiminlyönti voi aiheuttaa yksilötasolta aina 

yrityksen kilpailukykyyn saakka. Irtisanomisia suunniteltaessa henkilöstöresurssia ei 

suoraa voida asettaa vaakakuppiin taloudellisten tekijöiden vastapuolelle, sillä se on 

tärkeä osa niiden muodostumista. (Isabella 1989; Hitt et al. 1994; Cameron 1994; 

Markowich 1994; Appelbaum et al. 1997; Droege & Hoobler 2003) Eräs lukuisista 

syistä henkilöstösaneerauksen tavoitteiden ja lopputuleman syvälle kontrastille on 

tietysti tämän tutkielman pääaihe, selviytyjän syndrooma. 

2.3 Selviytyjän syndrooma 

Arkiajattelussa tuntuu loogiselta, että luonnonkatastrofeista, sotatilanteista, rikoksista, 

liikenneonnettomuuksista ja muista vastaavista traumaattisista, henkeä tai 

henkilökohtaista koskemattomuutta uhanneista tapahtumista selvinneet tuntisivat 

jälkeenpäin ainoastaan syvää kiitollisuutta omasta selviytymisestään. Todellisuudessa 

yksilöt, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet tilanteeseen, jossa ovat kohdanneet 

menetyksen tai tunteneet oman tai läheistensä turvallisuuden tai jopa hengen olleen 

uhattuna, joutuvat kuitenkin tavallisesti läpikäymään erilaisia stressioireita 

tapahtumien jälkimainingeissa, varsinaisen vaaratilanteen jo väistyttyä. 

Omasta selviytymisestä koettu syyllisyys silloin, kun muut eivät välttämättä olleet yhtä 

onnekkaita, on hämmästyttävän tavallista. Selviytyjä joutuu esimerkiksi pohtimaan, 

olisiko hän voinut tehdä jotain toisin tilanteen muuttamiseksi. Mikäli kysymyksessä 

on henkiä vaatinut tapahtuma, on tavallista, että selviytyjä pohtii syytä sille, miksi hän 

selvisi muiden menettäessä henkensä. Hän voi usein jopa syyttää itseään tapahtumista 
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ilman mitään todellisia perusteita. Ilmiö tunnetaan yleisesti esimerkiksi selviytyjän 

syndroomana, selviytyjän syyllisyytenä tai keskitysleirisyndroomana (Concentration 

camp syndrome, vrt. Eitinger 1961). Se oireilee syvän syyllisyyden tunteen lisäksi 

tavallisin traumaperäisen stressihäiriön tavoin ahdistuksena, pitkittyneenä stressinä, 

masennuksena, ja usein siihen liittyvänä vetäytymisenä sosiaalisista tilanteista, 

unihäiriöinä, kuten painajaisina, fyysisinä oireina sekä mielialan epävakautena 

(Beverley 1986: 90–91). 

2.3.1 Irtisanomisten yhteydessä esiintyvän selviäjän syndrooman oireita 

Yksi selviytyjän syndrooman varianteista on irtisanomisten yhteydessä esiintyvä, 

jatkavien työntekijöiden kokema syyllisyys, alakulo, ahdistus ja masennus. 

Irtisanomiset siis johtavat tapahtumien osallisten keskuudessa lähes poikkeuksetta 

erityyppisiin negatiivisiin emotionaalisiin, psykologisiin ja organisaationalisiin 

seurauksiin, joita käsittelen tässä alaluvussa. Näiden lopputulemana lopulta myös 

yrityksen tuottavuus, kilpailukyky ja asema saattaa horjua (esim. Hitt et al. 1994, 

Cameron 1994; Markowich 1994).  

Työilmapiiriltään terveissä organisaatioissa on tavallista, että työntekijöiden välille 

muodostuu tiiviitä ystävyyssuhteita. Henkilöstön leikkaamista suunnitellessaan 

työnantajan kannattaisi huomioida tämä toimivan työyhteisön tunnusmerkki. Kollegat 

olivat jatkaneille työntekijöille tärkeä apu henkilöstösaneerauksen läpi selviämisestä. 

Mikäli työtoveri katoaa irtisanomismyllyyn, surevat he menetystä tuntien samalla 

syyllisyyttä siitä, etteivät työtoverien sijaan itse olleet irtisanottujen listalla. Kun 

tärkeät työkaverit yllättäen irtisanotaan ilman, että kollegoille annettaan edes 

kunnollinen tilaisuus hyvästijätölle tai menetetyn ystävän suremiselle, tilanne on 

jäljelle jääneille työntekijöille erityisen rankka. Yhteisen historian, lujien siteiden ja 

kriittisessä tilanteessa saadun tuen ja avun takia myös se, kuinka irtisanottuja 

kollegoita kohdellaan, määrittää olennaisesti sitä synnyttääkö tilanne katkeruutta ja 

jopa vihaa yrityksen johtoa kohtaan jatkavien työntekijöiden mielissä. (Wolfe 2004: 

6; Amundson et al. 2004; Noer 2009: 49, 67). 

Ongelmiin törmätäänkin erityisen usein, kun jäljellejäävä työvoima samastuu 

irtisanottuihin kollegoihin, joille jaetut irtisanomiskorvaukset katsotaan liian 
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vähäisiksi ja ikään kuin kostaakseen vähentää työpanostaan. Näin käy, ellei 

organisaatio ole onnistunut osoittamaan riittävää sitoutumista työntekijöitään kohtaan. 

(Brockner et al. 1987) Organisaatioihin jäävät työntekijät kokevatkin tilanteen usein 

epäreiluksi, kärsivät luottamuspulasta ja tuntevat tulleensa petetyiksi. He eivät koe 

vastavuoroista sitoutumista yrityksen puolelta, vaan ahdistuvat ja väsyvät tilanteen 

johdosta ja saattavat jopa masentua (Noer 2009: 50, 53, 65). Usein he eivät myöskään 

enää tunne olevansa entisellä tavalla arvostettuja (Amundson et al. 2004). 

Käytännössä irtisanomisen jälkimaininkien aikaansaamat tunteet, kuten pelko, 

epäluottamus, epävarmuus työpaikan säilymisestä, turhautuminen, viha ja halveksinta, 

johtavat organisaation kannalta epäedullisiin lopputuloksiin. Selviytyjän syndrooma 

saattaa ilmetä myös muun muassa organisaatioon sitoutumisen, riskinsietokyvyn, 

työmoraali ja -motivaation sekä lopulta tuottavuuden heikentymisenä, lisääntyneinä 

poissaoloina, päätöksenteon hidastumisena ja työn stressaavuuden kokemuksen 

kasvamisena. (Noer 2009; 49–52 ; Brockner et al. 1987; Amundson et al. 2004; Wolfe 

2004: 7, 18) 

Työntekijät ovat siis luonnollisesti huolissaan myös omasta kohtalostaan (esim. Noer 

2009: 49). He joutuvat pohtimaan saavatko hekään pitää työpaikkaansa ja 

parhaimmassakaan tapauksessa, kuinka pitkälle jatkossa. Työn jatkumisesta koettua 

epävarmuutta onkin pidetty erityisen merkityksellisenä henkilöstösaneerausten 

jälkeisten asenteiden kannalta (Greenhalgh 1983). Usein johdon uskottavuus ja 

strategisen suunnan valinta koetaan epätyydyttäväksi tai puutteelliseksi: yrityksen 

uskotaan esimerkiksi keskittyvän liiaksi lyhytaikaiseen tuottavuuden kasvuun. Kaiken 

kaikkiaan tilannetta leimaa tunne siitä, etteivät vanhat hyvät ajat enää koskaan palaa. 

(Noer 2009: 57–59) 

Toisin kuin usein kuvitellaan, irtisanomisuhan aiheuttama jännite ja epävarmuus ei 

työyhteisössä luo puitteita työntekijöiden väliselle terveelle kilpailulle säilyvistä 

työpaikoista tai johda työsuoritusten tehostumiseen ja innovatiivisuuden 

lisääntymiseen. Sen sijaan oma ammattitaito saatetaan kyseenalaistaa, jolloin 

tehtävien hoito muuttuu epävarmemmaksi (Amundson et al. 2004). Käytännössä harva 

kykenee antamaan parhaan panoksensa pelon ja epävarmuuden ilmapiirissä. 

Päinvastoin. Luova ajattelu ja uusien innovaatioiden kehittäminen vaatii lähes 
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poikkeuksetta turvallisen ympäristön. Epävarmuus, ja etenkin irtisanomispäätösten 

näennäinen epäloogisuus johtavat usein passiivisuuden lisääntymiseen. (Appelbaum 

et al. 1997) 

Työntekijöiden negatiivinen asenne on tarttuvaa ja ruokkii samanlaisia epämiellyttäviä 

tuntemuksia myös kollegoissa, jolloin positiivisen mielialan säilyttämin eteen on 

tehtävä entistä enemmän töitä (Amundson et al. 2004). Näin asenneilmapiiri kärsii.  

Myös työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen käy vaikeammaksi. Organisaation 

sisäiset, henkilöstön väliset sosiaaliset verkostot ovat todennäköisesti kärsineet 

irtisanomisten johdosta. Esimerkiksi työn ulkopuolisiinkin tilanteisiin liittyvä 

sosiaalinen tuki henkilöstön keskuudessa vähenee. (Wolfe 2004: 4–5, 6–7)  

Työntekijät ovat usein tyytymättömiä irtisanomisprosessiin, sekä yrityksen 

suunnittelu- ja viestintätoimiin (Noer 2009: 55, 86). Epäluottamusta ja ahdistusta 

aiheuttaa etenkin huonosti hoidettu ja epäsuora kommunikaatio ja tietojen salailu, joka 

on omiaan johtamaan tilannetta entisestään vaikeuttavan huhumyllyn syntyyn. 

Kipeästi kaivattu kommunikaatio ja tiedonsaanti vaikeutuvat usein 

henkilöstösaneerauksen edetessä, kun kommunikaatiokanavat kaatuvat kaoottisessa 

tilanteessa. Kommunikaation puute johtaa käsitykseen, ettei johto tiedä mitä tekee. Se 

saattaa myös aiheuttaa tunteen kunnioituksenpuutteesta henkilöstöä kohtaan. 

(Amundson et al. 2004) 

Irtisanomisten yhteydessä kritiikkiä työntekijöiden keskuudessa nostattavat 

hyödyttömiksi tai yrityksen kannalta jopa tuhoisiksi koetut toimet. Toimien koettu 

näköalattomuus sekä kyvyttömyys ohjeistaa henkilöstöä vähentävät luottamusta 

johdon vilpittömyyteen, pätevyyteen ja ammattitaitoon. Lisäksi työntekijät arvostavat 

sitä, että myös heidän panostaan hyödynnetään irtisanomisiin liittyvässä, kuten 

muussakin päätöksenteossa. (Amundson et al. 2004; Noer 2009: 55, 58) 

Henkilöstösaneerausten aiheuttama stressi ja jännittyneisyyden ilmapiiri työpaikalla, 

tai muuttuneet työtavat johtavat usein myös työntekijöiden terveydellisiin ongelmiin 

sekä irtisanomisten aikana, että niiden jälkeen. Monesti henkilöstö lisäksi kokee, ettei 

johdon tuki uuden – tavallisesti lisääntyneen – työtaakan menestyksekkääksi 
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hoitamiseksi ole riittävää (Cameron 1994; Appelbaum et al. 1997). Tavallisesti 

terveysongelmat liittyvät esimerkiksi yöunen häiriintymiseen, lisääntyneeseen 

ärtyneisyyteen ja päänsärkyihin (Amundson et al. 2004). Sairauspoissaolot ja jopa 

pitkäaikaiset sairaslomat lisääntyvät henkilöstösaneerausten jälkeen (Vahtera, 

Kivimäki & Pentti 1997). Tätä kautta luonnollisesti myös niihin liittyvät yksilöille, 

perheille, organisaatiolle ja yhteiskunnalle maksettavaksi jäävät kustannukset 

nousevat. 

Varsinaisesti henkilöstösaneerauksen ja sairastelun välistä yhteyttä on tutkittu 

suhteellisen vähän. Tutkimuksissa on kuitenkin löydetty linkki esimerkiksi 

ahdistuneisuuden, masennuksen ja burnoutin sekä töiden jatkumisesta koetun 

epävarmuuden välillä (Dekker & Schaufeli 1995; Noer 2009: 50, 64–65). Toisaalta, 

jopa sepelvaltimotaudin kohonnut esiintyvyys, etenkin työväen luokan miehillä, on 

yhdistetty epävarmuuteen työpaikan säilymisestä (Siegrist et al. 1990). Epävarmuus 

työn säilymisetä on valitettavasti henkilöstösaneerauksen tavallinen seuraus jatkavilla 

työntekijöillä (Noer 2009: 49). Suuret henkilöstösaneeraukset on myös yhdistetty 

etenkin vanhenevan henkilöstön tuki- ja liikuntaelinsairauksien voimakkaaseen 

lisääntymiseen (Vahtera, Kivimäki & Pentti 1997).  

Selviytyjän syndrooma vaikuttaisi tavallaan vertautuvan jopa läheisen poismenon 

johdosta surutyötä tekevän kokemusmaailmaan. Jälkimmäiseen liittyvää prosessia 

kuvaamaan on kehitetty malli (dual process model), joka onkin jossain määrin 

yleistettävissä muunkinlaisesta surua aiheuttavasta menetyksestä selviämiseen. 

Mallissa sekä suruun keskittyviin tekijöihin, että uudenlaiseen elämään sopeutumiseen 

liittyy runsaasti stressitekijöitä. Näihin kuuluu, vaikkapa menetetyn henkilön aiemmin 

tekemien tehtävien opettelu. (Stroebe & Schut 1999)  

Työtoverin menetyksestä tai oman työpaikan menetyksen uhasta aiheutuvaa surua ei 

tietystikään suoranaisesti ole luonnollista rinnastaa läheisen kuolemasta johtuvaan 

suruun, sillä ne ovat vaikkapa lopullisuutensa kannalta kaksi toisistaan selkeästi 

poikkeavaa tilannetta. Molemmat ovat kuitenkin elämäntilanteena stressaavia ja 

vaativat psykologista työstöä, jotta elämän jatkaminen olisi mahdollista. Esimerkiksi 

Holmesin ja Rahen elämäntapahtumien stressiasteikolla puolison kuolema on 

aikuisilla 43 tapahtumasta ensimmäisellä sijalla, kun muun lähiomaisen kuolema on 
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sijalla 5 ja työstä irtisanominen sijalla 8. Työtovereiden menetystä tai irtisanomisen 

uhkaa, ei tutkimuksessa ole listattu, mutta luultavasti myös ne aiheuttavat merkittävää 

stressiä. Listauksessa on nimittäin huomioitu melko stressaavina elämäntapahtumina 

sellaisiakin tilanteita kuin avioituminen, eläköityminen, liikeyrityksen uudelleen 

järjestelyt tai työnkuvan selkeä muutos. (Holmes & Rahe 1967) 

Se, kuinka vakavasti suru vaikuttaa muuhun elämään on yksilökohtaista ja 

universaalien sääntöjen antaminen sukupuoli- ja kulttuurisidonnaisille surun 

seurauksille tai surutyön vaiheille saattaa olla harhaanjohtavaa. Esimerkiksi miesten ja 

naisten välillä on eroja siinä, miten surua käsitellään. (Stroebe & Schut 1999) Miehet 

näyttäisivät kokevan myös henkilöstösaneeraukset negatiivisemmin ja jopa selviytyjän 

syndrooman oirehdinnan on joissain tapauksissa todettu olevan voimakkaampaa 

miesten kuin naisten keskuudessa (Becker 1960, Baruch & Hind 2000) Tavallisesti 

koulutetun henkilöstön vaihtuvuus on suurempaa kuin kouluttamattoman (Baruch 

1998). Tämän johdosta on mahdollista, ettei koulutettu henkilöstö näe 

henkilöstösaneerausta tai mahdollista irtisanomista valtavana katastrofina, eikä 

selviytyjän syndrooma oirehdi yhtä voimakkaasti.  

Huomionarvoista lienee sekin, etteivät irtisanomisia kokeneiden selviytyjän 

syndrooman oireet pysähdy heihin itseensä. Myös seuraavan sukupolven käsitys 

työelämästä on vaarassa vääristyä, sillä lapset ja nuoret saavat ensikosketuksensa 

työnteon todellisuuteen juuri vanhempiensa kokemuksien kautta. Työelämän 

epävarmuuden heijastuminen koteihin voi esimerkiksi edistää käsitystä siitä, ettei 

opiskelu kannata, koska senkään avulla ei voi taata toimeentulon pysyvyyttä. 

(Appelbaum et al. 1997)  

Lopulta, ellei henkilöstösaneerausten hoitoon kyetä kiinnittämään riittävää huomiota, 

seuraa toimista jatkavan henkilöstön keskuudessa lähes poikkeuksetta oireilua. 

Tyypillisiä oireita voivat olla syyllisyys, stressi, häpeä, viha, petetyksi tulemisen 

tunne, väsymys, lannistuminen, epäluottamus, turhautuminen, epävarmuus, 

sitoutumisen puute, riskien välttely, työmoraalin rapautuminen, kuormittuminen sekä 

jopa masentuminen ja muu sairastelu (esim. Dekker & Schaufeli 1995; Amundson et 

al. 2004; Noer 2009). Lisäksi organisaation arvokasta tietotaitoa valuu eläkeputkiin tai 
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pahimmassa tapauksessa kilpailevien yritysten käyttöön (Juliano 2004; DeLong 2004; 

Porter Liebeskind 1996; Droege & Hoobler 2003). 

 

Kuvio 1. Hoitamattomat henkilöstösaneeraukset johtavat usein selviytyjän 

syndrooman oirehtimiseen ja sitä kautta odotuksiin nähden päinvastaiseen 

lopputulokseen (Noer 2009; Cameron 1994; Dekker & Schaufeli 1995; Kets de 

Vries & Balazs 1996; Vahtera, Kivimäki & Pentti 1997; Amundson et al. 2004; 

Juliano 2004; Wolfe 2004) 

Käytännössä huonosti hoidettujen henkilöstösaneerausten lopputulemana on siis 

tuottavuuden lasku, johdon uskottavuuden heikkeneminen, poissaolokustannusten 

kertyminen, kilpailukyvyn rapautuminen ja tuloksen huononeminen (Hitt et al. 1994, 

Cameron 1994; Markowich 1994; Vahtera, Kivimäki & Pentti 1997; Noer 2009: 58). 
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Nämä ovat päinvastaisia odotuksille tuottavuuden ja tuloksen paranemisesta ja 

kilpailukyvyn kasvusta, jotka usein ovat syynä henkilöstösaneerauksiin ryhtymiselle 

(Cascio 1993; Kets de Vries & Balazs 1996). (Kuvio 1) 

2.3.2 Tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä ratkaisumalleja 

Kuten aiemmin mainitsin, yritykset ovat irtisanomistilanteissa tavallisesti keskittyneet 

kehittämään jonkinlaisia irtisanomista helpottavia toimia niille työntekijöille, joista on 

luovuttava. Aihetta on myös tutkittu runsaasti. Selviytyjän syndrooman välttämiseksi 

– tai vähintään sen vaikutusten minimoimiseksi – se, että jatkava henkilöstö tietää, että 

yritysjohto huolehtii myös organisaatioista irtisanotuista entisistä työtovereista, onkin 

todettu tärkeäksi. Jatkavat työntekijät pitävät sitä, että työnantaja kohtelee reilulla ja 

inhimillisellä tavalla paitsi yritykseen jääviä, myös irtisanottuja työkavereita 

osoituksena kunnioituksesta koko henkilöstöä kohtaan. (Amundson et al. 2004) 

Brockner et al. (1987) esittääkin, että kun työnantaja osoittaa sitoutumistaan 

huolenpidon muodossa niitä työntekijöitä kohtaan, joista on todellisuudessa aikeissa 

irrottautua, jatkava työvoima sitoutuu organisaatioon voimakkaammin.  

Luonnollisesti myös kaikkien irtisanomisiin liittyvien toimien lain- ja 

sopimustenmukaisesta toteuttamisesta on tärkeää. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Etenkin 

riittävä kommunikaatio ja tiedonsaanti on usein nimetty tärkeäksi keinoksi 

irtisanomisten aiheuttamien tuhojen välttämisessä. Jottei selviytyjän syndrooma 

pääsisi oireilemaan, johdon on varhaisista vaiheista saakka huolehdittava avoimen, 

rehellisen ja yksiselitteisen tiedon tasa-arvoisesta ja mutkattomasta kulusta kaikkien 

organisaatiokerrosten sisällä ja välillä. Tällöin käsitys johdon pätevyydestä ja 

rehellisyydestä lisääntyy ja työntekijöiden kokema luottamus pääsee paranemaan. 

(Amundson et al. 2004: Wolfe 2004, 16–17) 

Sen sijaan, että tieto kulkisi ainoastaan ylhäältä alaspäin, on siis tärkeää muodostaa 

dialogi organisaation eri kerrosten välille. Työntekijöiden sitouttamiseksi on tärkeä 

varmistaa, että he ymmärtävät oman roolinsa tapahtumien kulussa ja kykenevät 

näkemään irtisanomispäätökset perusteineen laajemmassa kontekstissa, joten johdon 

läsnäolo ja tarvittaessa helppo saavutettavuus on äärimmäisen tärkeää. Samasta syystä 
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heidät on syytä ottaa mukaan myös päätöksentekoon (Scott-Ladd, Travaglione & 

Marshall 2006; Bhatti & Qureshi 2007; Amundson et al. 2004: Wolfe 2004, 16).  

Organisaatiojohdon on kuitenkin mahdollista suojautua selviytyjän syndrooman 

oireilta riittävien tehokkaiden toimien avulla (Travaglione & Cross 2006). Jotkin 

käytänteet on työntekijöiden keskuudessa koettu toimiviksi keinoiksi selviytyjän 

syndrooman ehkäisyssä. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden 

kustantamat, kaikille työntekijöille suunnatut neuvonta- ja uraohjauspalvelut, 

koulutukset ja workshopit, joissa tilanteen aiheuttamia tuntoja on mahdollista purkaa 

turvallisesti. (Amundson et al. 2004; Wolfe 2004, 17) 

Erityisen tärkeää on huomion kiinnittäminen myös työntekijöiden 

mielenterveydelliseen hyvinvointiin vaikeassa elämäntilanteessa. Liikuntaharrasteet 

ovat tukitoimien ohella oivallinen keino vähentää työpaikalla koettua stressiä ja 

epämukavuutta. Tästä syystä työnantajan kannattaisi parantaa työntekijöiden 

mahdollisuuksia harrastusten hankkimiseen vaikkapa erilaisten kerhojen tai ryhmien 

kustantamisen avulla. Myös yleisen joustavuuden lisääminen johdon puolelta on 

tärkeää. (Amundson et al. 2004; Wolfe 2004, 17) 

Yrityksissä, joissa kirjallisuudessa mainittuja selviytyjän syndrooman ehkäisykeinoja 

on käytetty hyväksi, irtisanomisten jälkeen jatkaneet työntekijät ovat raporttien 

mukaan pelon, epävarmuuden, turhautumisen, vihan, halveksunnan, epäreiluuden 

kokemuksen, petoksen ja epäluulon sijaan raportoineet kokeneensa 

työmarkkinakelpoisuutta, ymmärrystä, vahvempaa sitoutumista ja luottamusta sekä 

tunteneet hallitsevansa uraansa. Organisaatiotasolla toimet ovat johtaneet 

tuottavuuden pysyvyyteen, henkilöstöresurssin sisältämän ammattitaidon säilymiseen 

ja henkilöstösaneerauksen päämäärien saavuttamiseen. (Wolfe 2004: 18) Nämä 

lopputulokset ovat siis täysin vastakkaiset edellisessä alaluvussa esitetyille selviytyjän 

syndrooman seurauksille (vrt. Kuvio 1). 

Toimivia keinoja selviytyjän syndrooman torjumiseksi ovat nopea tiedonkulku 

päätöksiin liittyen, rehellisyys ja avoimuus kommunikaatiossa kaikilla 

organisaatiotasoilla, työnantajan kustantama luottamuksellinen neuvonta- ja 

uraohjauspalvelu kaikille työntekijöille, se että yritykseen jäävä henkilöstö on 
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tietoinen irtisanottujen työkavereidenkin tarpeista huolehtimisesta, ylemmänkin 

johdon helppo saavutettavuus, se, että työntekijöitä kannustetaan osallistumaan 

yhteiseen päätöksentekoon ja irtisanottavien läpinäkyvä ja reilu valinta, jonka 

perustana olivat ainoastaan liiketoiminnalliset syyt. (Amundson et al. 2004; Wolfe 

2004: 17–18) Niiden avulla on epäonnistuneiden henkilöstösaneerausten 

lopputuleman (Kuvio 1) sijaan mahdollista päätyä jopa päinvastaiseen lopputulokseen 

(Amundson et al. 2004; Wolfe 2004: 17–18). Lisäksi hyviksi keinoiksi hillitä 

henkilöstösaneerausten aiheuttamia tuhoja on todettu myös esimerkiksi toimia 

edeltävä systemaattinen tilanneanalyysi, johon kuuluu työmäärän sovittaminen 

vastaamaan pienentynyttä henkilöstöä, ja massairtisanomisten sijaan henkilöstön 

vähittäinen, vaikkakin harkittu pienentäminen. (Cameron 1994) 

2.4 Tutkielman kannalta olennaisten pääkäsitteiden määrittelyä 

2.4.1 Työmotivaatio ja työsitoutuminen 

Tutkielmassa käytetyt työmotivaation ja työsitoutumisen käsitteet ovat 

merkitykseltään toisiaan lähellä. Vaikka ne voidaan ymmärtää osittain päällekkäisinä, 

ne eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa.  

Sitoutuminen on työmotivaation osatekijä. Työmotivaatio määritelläänkin jatkuvaksi 

kiinnostukseksi ja sitoutumiseksi työtehtäviä, -roolia ja asetettuja tavoitteita kohtaan. 

Se, kuten motivaatio yleensäkin, syntyy alitajuisten ja tietoisten sisäisten 

psykologisten prosessien, mutta myös ulkoisten puskurien ajamana. (Business 

dictionary; Amabile 1997) Motivaatio on tärkeä ihmisten käyttäytymistä ohjaava 

tekijä. Työmotivaation herättäminen henkilöstössä onkin yksi yritysjohdon 

tärkeimmistä tehtävistä. Motivaatio-ongelmat nimittäin näyttäisivät olevan tärkeimpiä 

syitä kilpailukyvyn rapautumiselle (Miner, Ebrahimi & Wachtel 1995).  

Työsitoutuminen voi merkitä sitoutumista organisaatioon. Se tarkoittaa tietynlaisen 

positiivisen asenteen, uskollisuuden ja kiintymyksen omaksumista koko organisaatiota 

kohtaan ja sitä kuvastaa myös työtyytyväisyys, joka ei kuitenkaan yksin riitä 

kuvaamaan työtyytyväisyyttä. Sitoutuminen ei tällöin kohdistu ainoastaan omaan 

työhön. Organisaationaaliseen sitoutumiseen liittyy esimerkiksi voimakas halu olla 
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kyseisen organisaation jäsen, halukkuus suoriutua annetuista tehtävistä erinomaisesti 

organisaation puolesta ja sen tavoitteiden ja arvojen omaksuminen osaksi omaa 

sisäistä arvomaailmaa (Mowday, Porter & Steer 1982: 27–28; Becker, Randal & 

Riegel 1995). Sen syntymiseen vaikuttavat esimerkiksi ikä, asema organisaatiossa tai 

työnkuva ja organisaation johtamistapa (Northcraft & Neale 1996).  

2.4.2 Tuottavuus 

Tuottavuus kuvastaa organisaation tuotannon tehokkuutta ja tarkoittaa tuotoksen ja 

panoksen välistä suhdetta. Yritykset hakevat irtisanomisten avulla usein nimenomaan 

tuottavuuden kasvua (Cascio 1993). Tuottavuuden kasvuodotus voikin olla yksi 

yrityksen käyttämistä taloudellisista ja strategisista perusteista irtisanomisten 

toteuttamiselle. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksien toiveissa on saavuttaa 

sama – tai usein suurempi – tuotos vähemmällä panoksella (vrt. Appelbaum et al. 

1997). Yhtälö johtaisi luonnollisesti yritystalouden, ja sitä kautta kansantalouden 

kohentumiseen, mikäli siinä todella onnistuttaisiin odotuksia vastaavasti.  

Koska tutkielman aihe koskee yritysjohdon käyttäytymisen vaikutusta henkilöstöön, 

mielenkiinnonkohteena on nyt lähinnä markkinatuotannon, eli yritystoiminnan 

tuottavuus. Tuottavuutta voidaan kuitenkin mitata myös julkistaloudessa ja jopa 

kotitalouksien omavaraistuotannossa. Lisäksi tutkielmassa tiedustelen ainoastaan 

työntekijöiden käsitystä työorganisaatiossaan henkilöstösaneerausten seurauksena 

tapahtuneesta tuottavuuden muutoksesta. Tämä käsitys ei välttämättä kuitenkaan 

vastaa todellisuutta. 

2.4.3 Henkilöstösaneeraus ja irtisanomiset 

Henkilöstösaneerauksella ja irtisanomisilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa samaa 

asiaa. Niillä tarkoitetaan yritysjohdon näkökulmasta ylimääräisestä työvoimasta 

luopumisen prosessia. Henkilöstösaneeraus-termiin liittyy lisäksi sisäänrakennettuna 

ajatus työvoiman uudelleenjärjestämisestä irtisanomistoiminnon jälkeen. Tämä sisältö 

sen sijaan tavallisesti puuttuu irtisanomiset-termistä. Tässä tutkielmassa näitä termejä 

kuitenkin käytetään rinnakkaisina, jolloin myös irtisanomisien oletetaan 

automaattisesti johtavan jonkinlaiseen organisaation uudelleenjärjestymiseen.  
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2.4.4 Organisaatio vai yritys 

Organisaatiolla voidaan tarkoittaa joko koko yritystä, tai ainoastaan osaa siitä. Tässä 

tutkielmassa termejä organisaatio ja yritys käytetään kuitenkin rinnatusten. Vastaajien 

työyhteisöissä oli henkilöstöltään niin useiden satojen tai tuhansien työntekijöiden 

kansainvälisiä suuryhtiöitä kuin pieniä, muutamia kymmeniä työllistäviä pienyrityksiä 

ja -yhteisöjäkin. Suuryritykset jakautuvat usein varsin itsenäisiin pienempiin 

organisaatioihin. Käytän termiä organisaatio, koska suuryrityksen työntekijän on 

varmasti hankalaa hahmottaa tilannetta koko yrityksessä, vaikka organisaatiokulttuurit 

sen eriosissa olisivatkin samankaltaisia. Pienyrityksen työntekijä sen sijaan voi mieltää 

koko yrityksen työorganisaatiokseen. 

2.4.5 Taloudellis-strateginen perusteltavuus 

Jotta organisaation päätöksen teko olisi taloudellis-strategisesti kantavalla pohjalla, on 

organisaation päätöksenteon oltava johdonmukaista ja relevanttia. Lisäksi 

työntekijöiden on kyettävä havaitsemaan tämä yritysjohdon päätösten ja toivottujen 

lopputulemien, kuten vaikkapa tuottavuuden tai kilpailukyvyn kasvun välinen yhteys. 

Selviytyjän syndrooman torjumiseksi näiden perusteiden pitävyydestä ja 

loogisuudesta, samoin kuin niiden riittävästä kommunikaatiosta koko organisaatiolle 

tulisi huolehtia, sillä käsittämättömiltä vaikuttavat päätökset asettavat johdon 

ammattitaidon kyseenalaiseksi (vrt. Amundson et al. 2004; Appelbaum et al. 1997). 

Tämä ei tietystikään paranna organisaation tilannetta. 

2.5 Tutkimushypoteesit 

On todennäköistä, että selviytyjän syndrooma koskettaa myös 

suomalaisorganisaatioita. Syndrooman universaali luonne ei kuitenkaan ole selviö 

(Baruch 1998; Baruch & Hind 2000; Wolfe 2004, 8). Esimerkiksi miesten on esitetty 

kärsivän sen oireista vakavammin (Becker 1960, Baruch & Hind 2000 mukaan) ja 

tämä on todennäköisesti havaittavissa myös omassa aineistossani. Kaikki lähinnä 

angloamerikkalaisia organisaatioita koskevat tulokset eivät välttämättä ole edustavia 

suomalaisorganisaatioiden työntekijöiden kannalta – tai kosketa ainakaan kaikkien 

heistä. Tästä syystä erilaisten demografisten ryhmien vertailu keskenään on tärkeää. 
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Lisäksi jatkavien työntekijöiden tyytyväisyyden kannalta työnantajan toimet ovat 

varmasti merkityksellisiä myös suomalaisyrityksissä.  

1) Organisaation sijainti tai työntekijän sukupuoli, koulutustaso, palkka ja asema 

organisaatiossa vaikuttavat siihen, kuinka työntekijät kohtaavat irtisanomisten 

jälkeisen tilanteen ja millä tavalla se heihin vaikuttaa. Esimerkiksi oireiden 

voimakkuus tai jopa oirekuva saattavat olla riippuvaisia demografisista tekijöistä. 

Mikäli esimerkiksi sukupuolten välillä oletetaan olevan eroja, on loogista, että myös 

torjuntamenetelmien ajatellaan vaikuttavan eri sukupuolten edustajiin eri tavoin. 

2) Suomalaisorganisaatioissa irtisanomisten jälkeen jatkaneet työntekijät ovat 

tilanteeseen tyytyväisempiä silloin, kun yritysjohto on panostanut vaikean tilanteen 

hyvään hoitoon tosissaan käyttäen esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä 

selviytyjän syndrooman torjuntamenetelmiä (vrt. Brockner et al. 1987; Amundson 

2004; Wolfe 2004: 6, 17), joiden on osoitettu yhdistyvän syndrooman oirehdinnan 

sijasta positiivisiin lopputulemiin. Tutkimuskirjallisuuden perusteella esimerkiksi 

myös kommunikaation laiminlyönti, valmistelemattomat, epäloogiset sekä huonosti 

tai epäreilusti perustellut päätökset, jatkavan henkilöstön kuormittaminen 

irtisanottujen entisillä työtehtävillä ja irtisanottujen työntekijöiden hylkääminen 

johtavat vähemmän toivottaviin lopputuloksiin. (Cameron 1994; Kets de Vries & 

Balazs 1996; Appelbaum et al. 1997; Amundson et al. 2004; Noer 2009: 49, 55, 67, 

86) Tällaisten tekijöiden odotan nousevan esiin kyselyn avoimien osioiden 

vastauksista. 

Todennäköisesti nimenomaan työnantajan toimet ja henkilöstösaneerausten 

kunnollinen valmistelu, johon aiempi tutkimuskirjallisuus on pureutunut, ovat 

avainasemassa selviytyjän syndrooman torjumiseksi myös suomalaisorganisaatioissa. 

On kuitenkin luultavaa, että myös työntekijöiden ominaisuuksilla on merkitystä. 

Osaan ominaisuuksista ei välttämättä ole mahdollista vaikuttaa, mutta esimerkiksi 

organisaatioiden kokoon, työtekijöiden lisäkoulutukseen tai palkkaukseen työnantajan 

on mahdollista kiinnittää huomiota. Samoin tarpeellisten torjuntatoimien määrä ja 

laatu voidaan valita vaikkapa työvuosien mukaan, sekä sukupuolille tai henkilöstön 

koulutustasolle sopiviksi.  
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tavoitteenani oli yhdistää laadullista dataa kvantitatiiviseen perusaineistoon. 

Alkuperäisen kvantitatiivisen datan keräämiseksi luodut kysymykset johdin 

tutkimuskirjallisuudesta. Toisin sanoen tutkielmani aineistolla testasin aiempaa 

teoriaa, mutta samalla pyrin laajentamaan teoreettista tietoa tutkimalla aiemmin vähän 

tunnettuja eroja ilmiön esiintymisessä erilaisten ominaisuuksien perusteella jaettujen 

ryhmien välillä.  

Laadullisen aineiston tehtävänä on täydentää kvantitatiivisen datan puutteita. Toisaalta 

se mahdollistaa uudenlaisten näkökulmien esiinnoston näin täydentäen tai suunnaten 

jo olemassa olevaa aiheeseen liittyvää tietopohjaa, tai jopa luoden kokonaan uutta 

teoreettista tietoa: kerään vastaajilta tietoja siitä, millaiset asiat ovat heidän itsensä 

mielestä tärkeitä perusteita irtisanomisille tai millaiset toimet ovat johtaneet joko 

onnistumiseen tai epäonnistumiseen.  

Mikäli tutkisin aihetta ainoastaan kvantitatiivisin metodein, olisin itse asettanut rajat 

sille, millaisia henkilöstösaneerausten onnistumiseen vaikuttavia keinoja voin 

ilmoittaa. Tällöin tutkielmani ei pätevästi eli validisti kartoittaisi sitä, mitä väitän sen 

tutkivan. On mahdollista, ettei tilastollisin menetelmin tutkimillani keinoilla vastaajan 

mielestä ole mitään tekemistä henkilöstösaneerauksen onnistumisen tai 

epäonnistumisen kannalta, vaan relevantteja muuttujia ovat aivan toiset. 

Tilastotestaamisella voin luotettavasti testata sitä, miten vastaajat suhtautuvat 

aiemmassa teoriassa esitettyihin ilmiöön liittyviin väitteisiin. Kuitenkin vain avoimen 

laadullisen aineiston keräämisellä kykenen todella kertomaan, millaiset asiat johtavat 

henkilöstösaneerauksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Menetelmällisesti 

tutkimus on toistettavissa ja näin reliaabeli. Lisäksi käyn tutkimusmenetelmät, samoin 

kuin aineiston ominaisuudet läpi huolellisesti lisätäkseni lukijan mahdollisuutta 

arvioida tutkimusprosessin kulkua ja seurata päättelyäni. 

3.1 Tiedonhaun lähteet ja hakusanat  

Tiedonhakuun käytin enimmäkseen Google Scholar -hakukonetta. Suoritin lisäksi 

hakuja myös Oulun yliopiston kirjaston Oula-kokoelmatietokantaa käyttämällä. Sillä 
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suoritetut haut eivät kuitenkaan osoittautuneet kovin tehokkaiksi. Huomattavasti 

runsaammin tietolähteitä – lähinnä kansainvälisten julkaisusarjojen tiedeartikkeleita 

tai aiheesta kirjoitettuja raportteja – löysin käyttämilläni hakusanoilla käyttäessäni 

valitsemaani hakukonetta internetissä. 

Suomeksi käytin tiedonetsintään seuraavanlaisia termejä: selviytyjän syndrooma, 

irtisanomiset, massairtisanomiset, henkilöstösaneeraus, selviytyjän syyllisyys, YT-

neuvottelut ja yhteistoimintaneuvottelut.  Käytin myös hakutermien yhdistelmiä, kuten 

esimerkiksi massairtisanomiset + selviytyjän syndrooma, henkilöstösaneeraukset + 

selviytyjän syndrooma. Lisäksi yhdistin hakuun sanoja, joiden tiedän kuuluvan 

selviytyjän syndrooman oireistoon. Tällaisia hakuyhdistelmiä olivat esimerkiksi 

irtisanomiset + työmotivaatio + selviytyjän syndrooma tai vaikkapa 

henkilöstösaneeraus + yhteishenki. 

Suurin osa lähteistä, jotka osoittautuivat tutkimukseni kannalta käyttökelpoisiksi, 

olivat kuitenkin englanninkielisiä: aiheen angloamerikkalainen tutkimusvolyymihan 

on huomattavasti suomalaista suurempi.  Tilastollisten menetelmien lähteet olivat yhtä 

lukuun ottamatta suomenkielisiä.  

Englanninkielisissä hauissa käyttämäni termit ja niiden yhdistelmät olivat sellaisia, 

kuten survivor syndrome, survivor’s guilt, mass layoffs, downsizing, work force 

reduction + survivor’s guilt, effects of layoffs + survivors tai survivor + trauma. Koska 

tutkielman kannalta hyödyllisiä ja käyttökelpoisia englanninkielisiä lähteitä oli 

huomattavasti helpompi löytää kuin suomenkielisiä, käytin myös kokonaisia, 

aiheeseen liittyviä lauseita, kuten esimerkiksi management of employees after work 

force reduction tai effects of downsizing in organizations. 

3.2 Online Survey 

Tutkielmani aineiston keräsin, Google forms -ilmaisohjelmalla laatimani, 

verkkoympäristöissä jaettavan sähköisen kyselylomakkeen avulla. Se sisälsi 27 

kysymystä täydennysosioineen (Liite 1). Vastaajan oli mahdollista valita joko suomen- 

tai englanninkielinen versio lomakkeen ensimmäisellä, esittelytekstin sisältävällä 

sivulla. Kaikki eivät joutuneet vastaamaa kysymyksistä jokaiseen, vaan varsinainen 
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kysely oli kolmiportainen.  

Pyrin keräämään nimenomaan niiden vastaajien mielipiteitä ja kokemuksia, joilla oli 

työuransa ajalta kokemusta ainakin yhdestä henkilöstösaneerauksesta, josta he itse 

olivat selvinneet jatkavina työntekijöinä. Kyselyn kohdistaminen ainoastaan tuolle 

ryhmälle olisi kuitenkin ollut lähes mahdotonta, joten se oli avoinna kaikille 

halukkaille vastaajille. Suinkaan kaikki vastaajat eivät tietenkään kuuluneet 

varsinaiseen kohderyhmään. 

Ensimmäisessä osiossa kartoitin vastaajan demografista ja jatkokysymysten kannalta 

olennaista kokemuksellista taustaa kysymällä sukupuolta, ikää ja sitä, onko vastaajalla 

kokemuksia henkilöstösaneerauksiin liittyvistä YT-neuvotteluista. Mikäli vastaajalla 

ei tällaisia kokemuksia ollut, päättyi kysely hänen osaltaan jo tähän. Mikäli vastaaja 

taas oli joko aiemmin tai parhaillaan kokenut henkilöstösaneerauksiin liittyvät YT-

neuvottelut, jatkui kysely kokemukseen liittyvän työpaikan ja elämäntilanteen tietoja 

kartoittavalla, kymmenen monivalintakysymyksen osuudella. Tässä osuudessa 

kartoitin käynnissä olevien henkilöstösaneerausneuvotteluiden vaikutusta 

työntekijöiden keskinäiseen ilmapiiriin tai työntekijöiden asenteisiin työnantajaa 

kohtaan. Osuuden viimeisessä kysymyksessä tiedustelin, kuinka neuvottelut olivat 

vastaajan osalta päättyneet. Jos vastaaja oli irtisanottu, oli itse irtisanoutunut tai ei vielä 

tiennyt, kuinka tulisi käymään, päättyivät kysymykset hänen osaltaan tähän.  

Niiden työntekijöiden osalta, jotka olivat saaneet jatkaa joko suoraa tai lomautuksen 

jälkeen samassa työtehtävässä, alennettuna, ylennettynä tai muuten muuttuneessa 

asemassa, kysely jatkui viimeiseen osaansa. Se sisälsi ainoana varsinaisiin 

tutkimuskysymyksiin ja -aiheeseen liittyviä Likert-asteikollisia kysymyksiä, 

monivalintakysymyksiä sekä avoimia, tarkennuksia tiedustelevia tekstikenttiä. 

Viimeisen osion aluksi tiedustelin työntekijän tuntemuksia saneerauksen jälkeiseen 

töihin paluuseen liittyen. Kysymyksessä annoin erilaisia vaihtoehtoja, jotka 

perustuivat siihen, millaisia tunteita selviytyjän syndrooman kirjallisuudessa 

tavallisesti oletetaan aiheuttavan. Kontrollina kysymyksessä käytin muita, usein 

päinvastaisia tai neutraalimpia tunnevaihtoehtoja, joita ei erityisesti yhdistetä ilmiöön 

(vrt. Liite 1). Vastaajan oli lisäksi mahdollista täydentää vastauskenttään muitakin 

itsessään heränneitä tunteita.  
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Kysymykset perustuivat siis tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin tietoihin 

henkilöstösaneerausten vaikutuksista organisaatiossa jatkaviin työntekijöihin. 

Oletusarvoisesti työmotivaatio ja -sitoutuminen laskevat, yhteishenki rapistuu ja 

luottamus työnantajaan ja sen ammattitaitoon kärsii (vrt. esim. Noer 2009: 51, 58; 

Wolfe 2004: 7, 18; Amundson et al. 2004). Lisäksi tutkimuskirjallisuuteen perustuvien, 

tilannetta helpottavien työkalujen (vrt. esim. Amundson et al. 2004; Wolfe 2004, 16–

17) käyttöä työnantajan toimesta tiedusteltiin osion lopulla. 

3.3 Tilastolliset menetelmät 

Suurin osa kyselyllä kerätystä tiedosta on Likertin asteikolla kerättyä, numeeriseen 

muotoon koodattavaa tietoa vastaajien asenteista ja mielipiteistä, vaikka keräsin jonkin 

verran myös laajempia, tekstimuotoisia vastauksia. Tämän kaltaisen datan 

käsittelemiseksi voidaan käyttää erilaisia tilastollisia menetelmiä, jotka paljastavat 

todennäköisesti muusta kuin sattumasta johtuvia ja yleistettäviä merkitysten yhteyksiä, 

sekä ryhmien välisiä sidoksia tai eroja kohteena olevassa otoksessa. Tilastotestaamisen 

suoritin IBM SPSS statistics 22 ohjelmistolla sekä Microsoft Excelillä.  

Tilastotestien yhteydessä ilmoitetut merkitsevyysarvot (p.) kertovat todennäköisyyden 

poikkeavuudelle nollahypoteesista. Yleisen käytännön mukaisesti p. < 0,05 viittaa 

tilastollisesti merkittävästi vaihtoehtoisen hypoteesin paikkaansa pitävyyteen. 

Käytännössä se tarkoittaa, että todennäköisyys tarkastellun ilmiön tapahtumiselle on 

95 %. Mitä pienempi p-arvo on, sitä todennäköisempi vaihtoehtoisen hypoteesin 

väittämä, eli tarkasteltavien ryhmien välinen merkittävä ero kyseisen muuttujan 

arvoissa on. (Mellin 2006: 135) 

Testien avulla selvitin, onko selviytyjän syndrooma sidoksissa johonkin 

demografiseen ryhmään. Samalla tarkastelin ovatko reilut irtisanomisvalinnat ja 

hyvinä pidetyt perusteet, sekä työnantajan onnistumisesta annetut paremmat arviot 

yhteydessä selviytyjän syndrooman lievempään oirehdintaan esimerkiksi 

työsitoutumisen ja -motivaation, sekä yhteishengen ja johdon uskottavuuden 

vähäisempään laskuun tai oireiden puutumiseen kokonaan. Lisäksi kartoitin, onko 

tutkimuskirjallisuudesta tuttujen menetelmien runsaampi käyttö yhteydessä 

positiivisempiin arvoihin työnantajan onnistumisesta, irtisanomisvalintojen 
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reiluudesta, niiden taloudellis-strategisista ja muista perusteista, tai tuottavuuden, 

työsitoutumisen, sekä -motivaation, yhteishengen ja johdon uskottavuuden 

muutoksesta. 

3.3.1 Ei-parametriset testit 

Aineistoanalyysissä käytettävien tilastollisten testien valinta on riippuvainen muun 

muassa muuttujien mittaustasosta (Mattila 2003). Tutkielmani kyselyllä kerättiin 

tilastollisesti analysoitavaa tietoa pääasiassa Likert-asteikkojen avulla. Tästä syystä 

suurinta osaa hypoteeseista ja muuttujien välisistä yhteyksistä oli tyydyttävä 

testaamaan parametrisia, numeeristen välimatka- tai suhdeasteikollisten muuttujien 

testaamiseen kehitettyjä testejä yksinkertaisempien ja robustimpien ei-parametristen 

testien avulla. Niiden käyttö ei vaadi oletuksien tekemistä jakauman muodosta ja on 

mahdollista myös järjestysasteikollisille muuttujille (Mellin 2006: 183).  

Mann-Whitneyn U-testi. Mittaustason lisäksi tilastollisen testin valinnassa myös 

verrattavien ryhmien määrällä on merkitystä (Mattila 2003). Kahden 

mielipideasteikolla mitatun riippumattoman otoksen välistä tilastollisesti merkittävää 

eroa on mahdollista tarkastella Mann-Whitneyn U-testin avulla. Se vastaa kahden 

riippumattoman otoksen T-testiä, mutta ei siitä poiketen tee mitään parametrisia 

oletuksia otosten jakaumista. Mann-Whitney U-testi onkin T-testiä parempi 

vaihtoehto, kun perusjoukot eivät ole normaalijakautuneita, eivätkä otoskoot suuria. 

(Mellin 2006: 192; Taanila 2012: 4–5)  

Testillä vertaillaan testattavan muuttujan alkuperäisille arvoille annettuja, 

suuruusjärjestykseen perustuvia sija- eli järjestyslukuja valitun muuttujan perusteella 

jaetuissa kahdessa ryhmässä. Testi olettaa muuttujien jakaumien olevan lähellä 

samanmuotoisuutta, mutta että niiden mediaanit saattavat olla erilaiset. Testillä 

tarkastellaan vertailtavien ryhmien sijalukuihin perustuvien testisuureiden ja 

mediaanien vastaavuutta: nollahypoteesina on, että ne ovat yhtä suuria ja 

vastahypoteesina, että ne ovat erisuuria. (Mellin 2006: 188–189; Taanila 2012: 18)  
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Testin tuloksissa p-arvo kuvastaa nollahypoteesin, eli ryhmien samankaltaisuuden 

todennäköisyyttä: nollahypoteesin todennäköisyyden ollessa 0,05 eli 5 % tai alle, testi 

kehottaa hylkäämään sen ja olettamaan, että ryhmien välillä on merkittävä ero.  

Kruskal-Wallisin testi. Testattavan muuttujan eroja voidaan tarkastella myös 

useamman kuin kahden halutun muuttujan perusteella muodostetun ryhmän välillä. 

Tähän tarkoitukseen kehitetty Kruskal-Wallisin testi soveltuu Mann-Whitneyn U-

testin tavoin ryhmien välisten erojen vertailuun mielipideasteikollisten muuttujien 

ollessa kyseessä. Testi ei myöskään oleta normaalijakautuneisuutta, vaikkakin – 

Mann-Whitneyn U-testin tavoin – että otokset ovat likimain samanmuotoisia. Kun 

joukot eivät ole normaalijakautuneita, sitä voidaan käyttää yksisuuntaisen 

varianssianalyysin sijaan useamman kuin kahden toisistaan riippumattoman ryhmän 

vertailemiseksi. (Taanila 2012: 26)  

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin. Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin (rs = 

ρ) on toimiva tilastotyökalu vähintään järjestysasteikollisten muuttujien välistä 

riippuvuutta. Käytännössä se vastaa parametrista Pearsonin korrelaatiota. Siitä 

poiketen Spearmanin ρ suoritetaan muuttujille niiden toisistaan riippuvan 

suuruusjärjestyksen perusteella annettuja järjestyslukuja käyttäen. (Sivonen 2004) 

 

Spearmanin korrelaatiokerroin mittaa muuttujien välistä monotonista yhteyttä, joka 

tarkoittaa sitä, että muuttujan x arvojen kasvaessa tai laskiessa myös muuttujan y arvot 

kasvavat tai laskevat systemaattisesti. Molempien arvojen kasvaessa tai laskiessa yhtä 

aikaa, on korrelaatio positiivista. Mikäli toisen muuttujan arvon kasvaessa toinen arvo 

laskee, on korrelaatio negatiivista. Monotoninen yhteys ei kuitenkaan aina tarkoita 

lineaarista yhteyttä. 

Varsinaisia yhteisesti sovittuja rajoja korrelaation voimakkuuden arvoimiseksi ei ole 

olemassa. Omassa tutkielmassani korrelaation voimakkuuden käytän arvioimisessa 

seuraavaa ohjeistusta (Mukaka 2012): 
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0.900−1.000/(-0.900−-1.000) Erittäin voimakas positiivinen tai negatiivinen 

korrelaatio 

0.700−0.900/(-0.700−-0.900) Voimakas positiivinen tai negatiivinen korrelaatio  

0.500−0.700/(-0.500−-0.700) Keskimääräinen positiivinen tai negatiivinen korrelaatio  

0.300−0.500/(−0.300−-0.500) Heikko positiivinen tai negatiivinen korrelaatio 

0.000−0.300/(0.000−-0.300) Ei korrelaatiota tai erittäin heikko positiivinen tai 

negatiivinen korrelaatio.  

Mikäli korrelaation arvot ovat 0.300 ja −0.300 välillä (= 0.300 > rs > −0.300), on yhteys 

useimmissa tapauksissa käytännössä syytä jättää huomioimatta (Mukaka 2012). 

3.3.2 Parametriset testit 

Parametriset testit ovat ei-parametrisia testejä tehokkaampia ja tarkempia. Niiden 

käytön edellytyksenä on riittävä muuttujien mitta-asteikon taso. Käytännössä 

muuttujien on oltava vähintään välimatka-asteikollisia. Lisäksi ne usein asettavat 

vaatimuksia myös jakauman muodolle ja esimerkiksi otoskoolle. Parametristen testien 

käyttö on kuitenkin suositeltavaa aina, kun aineiston ominaisuudet sen sallivat.  

Omassa tutkielmassani jatkavien työntekijöiden henkilöstösaneerausten jälkeisiä 

asenteita ja mielipiteitä kuvaava aineisto muodostui lähinnä järjestysasteikollisista 

muuttujista, joille ainoastaan parametrittomien testien suorittaminen on mahdollista. 

Parametristen testien käyttö käy kuitenkin mahdolliseksi summamuuttujien 

muodostamisen avulla. Ne ovat useista erillisistä muuttujista niiden arvot yhteen 

laskemalla muodostettuja uusia muuttujia, joiden mitta-asteikko mahdollistaa 

useampien tilastollisten menetelmien käytön (Paaso 2009).  

Muodostin yksittäisiä muuttujia yhdistellen alustavasti vastaajan asemaa 

työmarkkinoilla kuvastavan (1), käsitystä irtisanomisten reiluudesta, taloudellisesta ja 

strategisesta perusteltavuudesta, sekä onnistuneesta hoidosta mittaavan (2), käsitystä 
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johdon uskottavuudesta ja organisaation tuottavuudesta henkilöstösaneerauksen 

jälkeen osoittavan (3) sekä työviihtyvyyttä laajemmassa mielessä kartoittavan (4) 

summamuuttujan.  

Parametristen tilastotestien ja työkalujen kohdalla aineistovaatimukset ovat kovin 

tiukat. Sen lisäksi, että otosten täytyy olla riittävän suuret, myös otoksen 

normaalijakauma tai jopa esimerkiksi vertailtavien ryhmien varianssien vastaavuus 

voi olla vaatimuksena testin onnistuneelle suorittamiselle. Parametriset keskiarvoja 

vertailevat testit vaativat otoskeskiarvoilta normaalijakautuneisuutta, mikäli otoskoko 

ei ylitä 30:tä. Normaalijakautuneisuuden testaamiseen sopivia menetelmiä ovat 

Kolmogorov-Smirnov- ja Shapiro-Wilk -testit. (Taanila 2012: 4, 7, 34)  

Valitettavasti edellä mainitut testit paljastivat, etteivät omasta aineistostani alustavasti 

muodostetut summamuuttujat noudattaneet normaalijakautuneisuutta. Näin ollen 

esimerkiksi kahden tai useamman ryhmän keskiarvojen vertailun suorittava 

yksisuuntainen varianssianalyysi ei ole järkevä (vrt. Taanila 2012: 23). Vaikka kahden 

riippumattoman otoksen T-testi ei riittävän suurilla otoksilla (>30) oletakaan 

normaalijakautuneisuutta (Taanila 2012: 15), myöskään sitä ei ollut mahdollista 

käyttää. Kaikki käytetyt ryhmät eivät täyttäneet riittävän suuren otoksen vaatimusta. 

Summamuuttujien arvojen eroja ryhmittäin ei sopivan testin puutteessa ollut järkevää 

tarkastella.  

Pearsonin korrelaatiokerroin (r) kuvaa kahden tai useamman välimatka-asteikollisen 

muuttujan välistä lineaarista korrelaatiota (Sivonen 2004). Valitettavasti myös sen 

käyttö edellyttää normaalijakautuneisuutta tai otosten riittävän suurta (>30) kokoa 

(Taanila 2012: 30). Tästä syystä aineistostani muodostettujen summamuuttujien 

välisen riippuvuuden tason testaaminen ei myöskään olisi onnistunut. Aineiston 

tilastollinen testaaminen jäi siis ei-parametristen Mann-Whitneyn U-testin, Kruskal-

Wallisin testin ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen varaan. Todennäköisesti 

tulosten tarkkuus tai reliabiliteetti eivät käytössä olevan aineiston kohdalla juurikaan 

kärsi parametristen testien puutteesta. Esimerkiksi summamuuttujat olisi joka 

tapauksessa ollut mahdollista purkaa osiinsa niin, että tulokset olisivat todellisuudessa 

koskeneet vain jotain sen muodostaneista muuttujista.  
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3.4 Muu kvantitatiivinen testaus 

Irtisanomisten jälkeisen työhön paluun aiheuttamia tuntoja kartoittavan 

monivalintakysymyksen – (14) Kun palasit töihin henkilöstösaneerauksen jälkeen, 

mitä seuraavista tunsit? – avulla. Vaihtoehdoista osa perustui kirjallisuudessa 

esitettyihin, selviytyjän syndroomalle tyypillisiin negatiivisiin tunteisiin (Noer 2009; 

Wolfe 2004: 7; Amundson et al. 2004). 

Toiset sanavaihtoehdoista taas olivat neutraaleita tai edustivat positiivisia tunteita ja 

asenteita, joita työpaikan säilymisen voisi arkiajattelussa olettaa herättävän, mutta 

jotka eivät kuvasta selviytyjän syndroomaa. Näitä olivat kiitollisuus, tuotteliaisuus, 

uudistuminen, virkistyneisyys, paremmuus, helpotus ja ilo. Lisäksi vastaajalla oli 

mahdollisuus ilmoittaa myös muita tilanteessa heränneitä tunteitaan kuvaavia sanoja 

tai lauseita. Tarkastelin minkälaisia tunteita ja asenteita raportoitiin yleisimmin, 

indikoivatko ne selviytyjän syndrooman oireita ja erosivatko miesten ja naisten 

vastaukset toisistaan. 

3.5 Aineiston laadullinen analyysi  

Tutkielmassani pääpaino on tilastollisella testaamisella. Osa aineistosta on kuitenkin 

kerätty vapaamuotoisin monivalintakysymysten tarkennuksin (Liite 1).  

Kahden muun kysymyksen – (16) Valitsiko työnantaja irtisanottavat mielestäsi reiluin 

perustein: Millä tavoin reiluin tai epäreiluin perustein? ja (26) Onnistuiko 

työnantajasi mielestäsi hoitamaan irtisanomiset parhaalla mahdollisella tavalla? 

Miksi? – kohdalla pyrin ryhmittelemään vapaamuotoiset vastaukset yleisempien 

teemojen löytämiseksi selittääkseni sitä, millaiset toimet ja seikat olivat johtaneet 

henkilöstösaneerausten onnistumiseen ja milloin toimet oli tulkittu reiluiksi, tai 

päinvastoin: milloin henkilöstösaneerausten hoitoa oli pidetty epäonnistuneena. 

Käytän runsaasti tekstilainauksia kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä ja siihen liittyviä 

kokemuksia. Lainaukset ovat suoria, enkä puutu tekstin sanavalintoihin tai 

rakenteeseen. Selkeät virhelyönnit ja esimerkiksi lauseiden alkukirjainten pienen koon 

olen kuitenkin korjannut lukumukavuuden nimissä.  
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Tulosten yhteenvedossa laadullinen analyysi, joka selkeyttää aineiston avointen 

vastausten sisältöä toimii ikään kuin lihana luiden ympärillä. Se auttaa selittämään 

tutkittavaa ilmiötä tarkemmin. Tutkielmani pääasialliset tulokset syntyvätkin aineiston 

kvantitatiivisesta analyysista.   
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4. TUTKIMUSAINEISTO 

4.1 Kaikki vastanneet 

Sähköiseen, muun muassa sosiaalisen median (Paperiliiton. Ammattiliitto Pron, Oulun 

työväen näyttämön harrastajien sekä useiden yksityishenkilöiden Facebook sivustot) 

kautta jakamaani kyselyyn vastasi aikavälillä 19.3.2014, kello 15:10 (GMT +2) – 

2.4.2014, kello 9:18 yhteensä 144 vastaajaa, joista kuusi englanninkieliseen versioon. 

Kuten mainittu, kysely oli kolmiportainen, eikä kaikkien vastaajien tarvinnut vastata 

kaikkiin kysymyksiin. Lopulta toisen osion kysymyksiin sain vastauksia 105 

vastaajalta ja varsinaisia irtisanomisten jälkeisiä työoloja kartoitti vastauksillaan 63 

vastaajaa, eli vähemmän kuin puolet alkuperäisistä 144 vastaajasta.  

Vastaajien sukupuoli jakautui odotusten mukaisesti epätasaisesti. Kuten tavallista, 

naisten määrä oli vastaajien joukossa korostunut: heidän osuutensa oli 65,3 % (N=94) 

vastaajista, kun miesten osuus (N=50) jäi 34,7 %:iin. Iältään vastaajat (Ka 36,4, Md 

35) edustivat keskimääräistä suomalaista työssäkäyvää väestöä. Naisvastaajat (Ka 

35,1 Md 34) olivat muutaman vuoden miehiä (Ka 38,9, Md 37,5) nuorempia. Tässä 

kyselyssä ikää ei kuitenkaan voitu käyttää merkityksellisenä muuttujana tilastollisia 

testejä suorittaessa. Se kuvasti vastaajan ikää nimenomaan vastaushetkellä, kun taas 

vastaajan kokemukset irtisanomisista saattoivat olla vuosien tai vuosikymmentenkin 

takaa.   

Vastaajat edustivat suhteellisen korkeasti koulutettua väestöä (vrt. Repo 2012). 

Selvällä enemmistöllä oli korkeakoulututkinto: noin 37,1 % alempi 

korkeakoulututkinto, eli kandidaatin tai ammattikorkeakoulutason tutkinto ja 28,6 % 

ylempi korkeakoulututkinto, joka merkitsee maisteritasoista tutkintoa. Jatkotutkinto, 

jolla tarkoitetaan lisensiaatti- tai tohtorintutkintoa, oli vastaajista yhdellä (1,0 %). 

Samoin peruskoulupohja oli ainoastaan yhdellä vastaajista. Vaikka ylioppilaita oli 

vastaajissa ainoastaan viisi kappaletta (4,8 %), oli toisen asteen tutkinnon suorittaneita 

vastaajissa yhteensä lähes saman verran kuin alemman korkeakoulututkinnon 

suorittaneita – yhteensä noin 27,6 %, josta siis valtaosa edusti ammattikoulutettuja tai 

opintotasoisen koulutuksen suorittaneita vastaajia.  
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Henkilöstösaneerauksia koskevien YT-neuvottelukokemuksiin liittyvän organisaation 

sijaintia kysyttiin maakunnan tarkkuudella. Vastaajien kokemuksiin liittyviä 

organisaatioita oli kaikista maakunnista ja lisäksi yksi organisaatiosta sijaitsi Suomen 

ulkopuolelta, muualta EU-alueelta. Ehdottomasti suurin osa niistä kuitenkin sijaitsi 

Pohjois-Pohjanmaalla tai Uudenmaan maakunnassa. 

Vastaajat eivät edustaneet selkeästi mitään ammattialaa, vaikka 

informaatioteknologian ammattilaisten määrä olikin odotetusti korostunut. Koska 

erilaisten ammattialojen kirjo oli vastaajien joukossa lopulta hyvin laaja, nivoin 

samantyyppisten ammattialojen edustajia suuremmiksi, useiden ammattialojen 

muodostamiksi ammattiryhmiksi. Esimerkiksi juuri IT-työläiset päätyivät samaan 

ryhmään bioteknologian ja muun uuden teknologian ammattilaisten kanssa. Ryhmä 

edusti vastaajista jopa 37,1 %:a. 

Vastaajien kokemukset koskivat suurimmaksi osaksi isoja, yli 500 henkilön yrityksiä. 

Suurissa organisaatioissa vastaajista työskenteli jopa 59,0 %. Alle 10 hengen 

yrityksissä ei työskennellyt kukaan vastaajista ja alle sadan työntekijän yrityksissä 

ainoastaan 20,0 % vastaajista.  

Valtaosa oli organisaatiossaan työntekijän tai alemman toimihenkilön (noin 74,3 %) 

asemassa. Sekä ylempiä toimihenkilöitä, että esimiehiä oli vastaajien joukossa 

molempia ainoastaan 13 henkeä (12,4 %). Virkamiehiä vastaajista edusti ainoastaan 

yksi (1,0 %). Lähes kaikki vastaajat kuuluivat palkkaluokkiin 2 000 € - 2 999 € (N=40; 

38,1 %) tai 3 000 € - 3 999 € (N=41; 39,0 %), kun muihin palkkaluokkiin kuului 

yhteensä ainoastaan 24 vastaajaa. Alle tuhannen euron palkkaa ei nauttinut kukaan ja 

yli 5 000 €:n palkkaa ainoastaan kuusi vastaajaa (5,7 %).  

Enemmistö oli työskennellyt kohtalaisen lyhyen aikaa organisaatiossa, josta heidän 

kokemuksensa henkilöstösaneerauksiin liittyvistä YT-neuvotteluista olivat. 

Kokemusta oli tavallisesti kertynyt ainoastaan korkeintaan viisi vuotta. Heitä oli 

vastaajien joukossa 48, mikä vastaa 45,7 %:n osuutta. Korkeintaan viisi vuotta 

työskennelleiden joukosta kuitenkin ainoastaan yksi vastajaa oli ehtinyt kartuttaa 

kokemusta vajaan vuoden ajan vastauksiin liittyvässä organisaatiossa. Yli kuusi, mutta 

alle 10 vuotta työskennelleitä vastaajia oli toiseksi eniten; 26,7 %. Vastaajia, joiden 
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ura saman organisaation palveluksessa oli kestänyt yli 15 vuotta, oli aineistossa 14,3 

%. Yhdestätoista viiteentoista vuotisen työuran samassa organisaatiossa tehneitä oli 

sen sijaan yksi vähemmän, eli 13,3 %. 

Kartoitin YT-neuvottelujen vaikutusta organisaation jäsenten väliseen 

työskentelyilmapiiriin. Valtaosa kaikista vastaajista (75,2 %) koki käynnissä olevien 

irtisanomisia koskevien YT-neuvotteluiden vaikuttavan työntekijöiden keskinäiseen 

ilmapiiriin sitä rapauttaen. Ainoastaan 16,2 % vastaajista koki, ettei niillä ole 

vaikutusta ja 8,6 % piti niiden vaikutusta positiivista yhteishenkeä rakentavana.   

Lisäksi tarkastelin YT-neuvotteluiden vaikutusta työntekijöiden asenteisiin 

työnantajaa kohtaan. Vastausvaihtoehtoja annettiin seitsemän. Kukaan vastaajista ei 

kokenut, että luottamus työnantajaan tai johdon kykyyn tehdä liiketoiminnan kannalta 

oikeita päätöksiä olisi YT-neuvotteluiden myötä voimistunut. Ainoastaan kolme (3,3 

%) vastaajaa katsoi, etteivät käynnissä olevat YT-neuvottelut olleet merkitykselliset 

työntekijöiden työnantajaan kohdistamien asenteiden kannalta. Vastaajista 6,5 % 

mukaan luottamus työnantajan kykyyn tehdä liiketoiminnan kannalta oikeita päätöksiä 

kärsii ja heistä 34,8 % mukaan luottamus työnantajaan kärsii käynnissä olevien YT-

neuvotteluiden myötä. Lisäksi jopa 55,4 % ajatteli, että kyseisessä tilanteessa sekä 

luottamus työnantajaan, että johdon kykyyn tehdä liiketoiminnan kannalta oikeita 

päätöksiä joutuu kyseenalaiseksi. Tämä viittaisi yhdessä edellisen kysymyksen 

saamien vastauksien kanssa siihen, etteivät työnantajat olleet täysin onnistuneet YT-

neuvotteluiden hoidossa. 

4.2 Vastaajien kokemukset henkilöstösaneerauksista 

Vastaajista suurin osa valitettavasti karsiutui ennen varsinaista työssä 

henkilöstösaneerausten jälkeen jatkaneiden tuntemuksia ja asenteita koskevaa 

kyselyosuutta. Jopa noin 21,7 %:lta vastaajista puuttuivat kokemukset työskentelystä 

henkilöstösaneerausta koskevia YT-neuvotteluja käyvässä yrityksessä. Lisäksi noin 

20,1 % vastaajista oli tullut irtisanotuiksi, 6,3 % oli päätynyt irtisanomaan itsensä ja 

sama osuus ei vielä tiennyt, kuinka heidän työpaikallaan käynnissä olevissa 

neuvotteluissa tulisi käymään.  
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Yhteensä 65 vastaajaa eli noin 45,1 % kaikista vastaajista oli saanut jatkaa töissä 

yrityksessä suoritetun henkilöstösaneerauksen jälkeen. Näistä vastaajista kahden 

yrityksessä oli kuitenkin päätetty neuvotteluiden jälkeen olla irtisanomatta ketään, 

joten heidän kokemuksensa tuskin riittävät aikaansaamaan selviytyjän syndroomaa, 

eikä heitä ryhmän pienen koon tähden voi myöskään käyttää verrokkiryhmänä.  

Lopulta otos, jonka vastaaja kykenivät vastaamaan varsinaisiin selviytyjän 

syndroomaa kartoittaviin kysymyksiin, jäi parhaimmillaankin ainoastaan 63 hengen 

kokoiseksi, eli 43,8 % alkuperäisistä vastaajista. Tässä joukossa oli muutamia entisestä 

asemastaan alennettuja, ylennettyjä sekä lomautuksen jälkeen jatkaneita. Heidän 

määränsä oli kuitenkin liian pieni suoraa entisessä asemassaan jatkaneeseen 

enemmistöön verrattuna, joten heitä ei eroteltu jatkaneiden pääjoukosta tilastollista 

testaamista varten.   

4.3 Henkilöstösaneerauksen jälkeen työssä jatkaneet vastaajat 

Henkilöstösaneerauksen jälkeen työssä jatkaneesta 63 vastaajasta 23 (37 %) oli miehiä 

ja 40 (63 %) naisia. Naisia on vastaajissa siis edelleen enemmän. 

Koulutukseltaan irtisanomisten työssä jatkaneista kukaan ei ollut peruskoulupohjalla 

tai suorittanut akateemista jatkotutkintoa. Ylioppilaita oli ainoastaan 6,3 %. Ylemmän 

korkeakoulututkinnon oli suorittanut 22,2 % vastaajista ja alemman 38,1 %. 

Ammattitutkinnon suorittaneiden osuus oli lähes sama, eli 33,3 %.  

Keskimäärin suomalainen työikäinen väestö on työssä jatkaneisiin vastaajiin 

verrattuna matalammin koulutettua, vaikka kansallinen koulutusaste on neljän viime 

vuosikymmenen aikana jopa nelinkertaistunut. Vuonna 2010 67 %:lla yli 15-vuotiaista 

suomalaisista oli jokin peruskoulun jälkeinen tutkinto ammatti- tai 

ylioppilastutkinnosta alkaen. (Repo 2012) Oman tutkielmani aineistossa jopa 60,3 % 

vastaajista oli suorittanut jonkin korkeakoulututkinnon, kun minkä tahansa 

peruskoulun jälkeisen tutkinnon oli suorittanut jokainen vastaajista. Aineisto edustaa 

siis kohtuullisen huonosti suomalaisen työväestön keskimääräistä koulutustasoa.  
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Henkilöstösaneerauksen jälkeen työssä jatkaneista kaksi oli vastannut 

englanninkieliseen kyselyyn. Molempien vastaukset kuitenkin koskivat Suomessa 

sijaitsevia organisaatioita, joten en erotellut vastauksia omaksi ryhmäkseen. Koska 

vastaajien ammattialat olivat hyvin hajanaisesti jakautuneet ja niistä muodostetut 

suuremmat klusterit varsin keinotekoisia, päätin olla käyttämättä ammattialaa 

selittävänä muuttujana tilastollisissa testeissä. Kuitenkin informaatio-, bio- ja muun 

uuden teknologian ammattilaisten osuus dominoi edelleen vastaajien joukossa. Työssä 

jatkaneista heitä oli 39,7 %. 

Vastaajien kokemuksiin liittyvien työpaikkojen suuresta maantieteellisestä 

hajanaisuudesta johtuen, päätin yksinkertaistaa jakoa. Jaoin organisaatiot tilastollisia 

testejä silmällä pitäen maantieteellisen sijainnin perustella kahteen ryhmään: 

pohjoiseen (1) ja eteläiseen (2). Eteläsuomalaisten vastaajien osuus oli 58,7 % (N=37) 

ja pohjoissuomalaisten 41,3 % (N=26).  

Samalla tavalla jaoin myös vastaajien organisaatiot kahteen ryhmään niiden koon 

perusteella. Suurin osa vastaajista työskenteli yli 500 hengen suuryrityksissä. Nämä 

siis muodostivat ensimmäisen ryhmän ja kaikki muut, alle 500 hengen yritykset toisen. 

Ryhmät olivat kooltaan lähes toisiaan vastaavat, mikä helpottaa tilastollisten testien 

tulkintaa. Yli 500 työntekijän yrityksissä vastaajista työskenteli 57,1 % (N=36) ja alle 

500 työntekijän yrityksissä 42,9 % (N=27) vastaajista. 

Työssä irtisanomisten jälkeen jatkaneista suurin osa kuului edelleen työntekijä- tai 

toimihenkilöportaaseen 73,0 %:n osuudella vastaajista. Virkamiehiä ei jatkaneiden 

joukossa ollut. Ylempiä toimihenkilöitä oli 11,1 % ja esimiehiä 15,9 % vastaajista.   

Työssä jatkaneista vastaajista 38,1 % nautti kuukausittain 2 000 – 2 999 € palkkaa. 

Sama osuus sai kuukausittain 3 000 – 3 999 €. Kuukausittain 4 000 – 4 999 € ansaitsi 

9,5 % vastaajista ja 5 000 – 5 999 € 7,9 %. Ainoastaan 6,3 % työssä jatkaneista kuului 

palkkaluokkaan 1 000 – 1 999 €/kk. Kukaan vastaajista ei ansainnut alle 999 €/kk.  

Vuonna 2013 Suomessa vuosittainen keskiansio oli 27 933 € tulonsaajaa kohti, mikä 

kuukausituloina vastaa 2327,75 €:a. Miehillä palkka oli selkeästi naisia korkeampi 

(32 200 € ja 23 905 €), mikä on havaittavissa myös omassa aineistossani. Vuonna 2013 
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alle 1 249 €/kk tienaavia suomalaisia oli jopa 32,6 % väestöstä, kun omassa 

aineistossani alle 2 000 €:n ansioihin jäi ainoastaan muutama prosentti vastaajista. 

Pienituloisten osuus työssä jatkaneiden vastaajien joukossa on siis selkeästi 

vähäisempi kuin Suomessa keskimäärin. Aineisto siis edustaa paitsi paremmin 

koulutettua, myös palkattua työvoimaa, kuin suomalaiset keskimäärin. 

Jatkaneista vastaajista 1,6 % oli ollut alle vuoden töissä organisaatiossa, jota heidän 

vastauksensa koskivat. Vastaajista 38,1 % oli ollut töissä 1 – 5 vuotta, 27,0 % 6 – 10 

vuotta ja 12,7 % 11 – 15 vuotta. Yli 15 vuotta saman organisaation palkkalistalla 

työskennelleitä oli jopa 20,6 % työssä jatkaneista vastaajista. 

Jopa 77,8 % työssä jatkaneista vastaajista uskoin käynnissä olevien YT-neuvotteluiden 

rapauttavan työyhteisön henkeä. Heistä 12,7 % ei uskonut neuvotteluilla olevan 

vaikutusta yhteishenkeen. Jatkaneista 9,5 % kuitenkin uskoi YT-neuvotteluiden 

vaikuttavan positiivista yhteishenkeä rakentavasti. 

Töissä jatkaneista kolme (4,8 %) katsoi, etteivät käynnissä olevat YT-neuvottelut 

olleet merkitykselliset työntekijöiden työnantajaan kohdistamien asenteiden kannalta 

ja saman osuuden mukaan luottamus työnantajan kykyyn tehdä liiketoiminnan 

kannalta oikeita päätöksiä kärsii. Heistä 36,5 % mukaan luottamus työnantajaan kärsii 

käynnissä olevien YT-neuvotteluiden myötä ja 54,0 % ajatteli, että kyseisessä 

tilanteessa sekä luottamus työnantajaan, että johdon kykyyn tehdä liiketoiminnan 

kannalta oikeita päätöksiä joutuu kyseenalaiseksi.  

Ensimmäinen töissä jatkavien työntekijöiden kartoitti sitä, kokiko vastaaja 

irtisanottujen valinnan reiluiksi ja hyvin perustelluksi (Liite 1). Vastanneista 52,4 % 

ilmoitti perustelut jollain tasolla reiluiksi (Kuvio 2). Useimmin (30,2 %) vastaajat 

olivat valinneet vaihtoehdon ”jokseenkin kyllä”. Siitä huolimatta ”Enimmäkseen ei” 

(22,2 %) tai ”Ei ollenkaan” (7,9 %) vastauksia oli kuitenkin piirun verran enemmän 

kuin ”Enimmäkseen kyllä” (15,9 %) tai ”Kyllä, täysin vastauksia” (6,3 %). 
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Kuvio 2. Irtisanomispäätösten perusteiden reiluus.  

Seuraavan kysymyksen aiheena oli taloudellisten ja strategisten perusteiden kestävyys 

vastaajan näkökulmasta. Suurin osa koki irtisanomiset myös strategisesti ja 

taloudellisesti jokseenkin perustelluiksi (30,2 %) (Kuvio 3) ja jopa noin puolet (50,8 

%) oli jollain tasolla tyytyväisiä perusteluihin.  

 

Kuvio 3. Irtisanomisten taloudellis-strateginen perusteltavuus. 
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Samalla voimakkaammin tyytymättömien määrä (”Ei ollenkaan” ja ”Enimmäkseen ei” 

30,2 %) ylitti kuitenkin perusteluista voimakkaasti vakuuttuneiden määrän (”Kyllä, 

täysin” ja ”Enimmäkseen kyllä” 20,6 %). 

Tiedustelin myös, kuinka irtisanomispäätökset olivat vaikuttaneet johdon 

uskottavuuteen. Tähän kysymykseen sain aiempia vastauksia negatiivisempia 

kannanottoja (Kuvio 4). Yhdenkään vastaajan mielestä irtisanomispäätökset eivät 

parantaneet johdon uskottavuutta. Vaikutusta neutraalina pitäneiden vastaajien osuus 

oli vain 15,9 %. Uskottavuuden laskemisen (44,4 %) ja merkittävän laskemisen (39,7 

%) kokeneiden vastaajien osuudet olivat hyvin lähellä toisiaan. 

 

Kuvio 4. Irtisanomispäätösten vaikutus johdon uskottavuuteen. 

Vastaajat kokivat, että irtisanomispäätökset olivat vaikuttaneet enimmäkseen 

negatiivisesti heidän omaan työsitoutuneisuuteensa (Kuvio 5). Yhdenkään vastaajan 

työsitoutuneisuus ei noussut voimakkaasti. Ainoastaan 4 vastaajaa 63:stä ilmoitti sen 

nousseen yleensä ollenkaan. Vastaajista 22,2 % koki tilanteen neutraalina 

työsitoutuneisuutensa kannalta, vaikka se olikin heikentynyt 38,1 %:lla vastaajista ja 

heikentynyt merkittävästi 33,3 %:lla vastaajista.  
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Kuva 5. Muutos työsitoutuneisuudessa henkilöstösaneerausten jälkeen. 

Irtisanomispäätökset vaikuttivat myös työmotivaatioon varsin negatiivisesti (Kuvio 6). 

Kukaan ei kokenut tilanteen parantaneen työmotivaatiotaan millään tasolla. 

Neutraalinakin tilannetta piti vain 27,0 % vastaajista, ja merkittävän laskun 

kokeneiden määrä oli 30,2 prosenttiyksiköllä vielä suurempi. Loputkin (42,9 %) 

vastaajista olivat kokeneet jonkinasteisen työmotivaation laskun 

henkilöstösaneerausten seurauksena. 

 

Kuva 6. Muutos työmotivaatiossa henkilöstösaneerausten jälkeen. 
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Myös yhteishenkeen irtisanomiset vaikuttivat lähinnä negatiivisesti. Keskimäärin 

vastaajat kokivat irtisanomisten heikentäneen työyhteisön yhteishenkeä (44,4 %) 

(Kuvio 7). Merkittävää heikkenemistä oli tapahtunut 15,9 %:n mielestä. Vastaajista 

20,6 % ei kokenut tapahtuneen muutosta, mutta yhteishengen voimistumistakin oli 

havaittu työyhteisöissä. Jopa 17,5 % mielestä yhteishenki oli voimistunut, vaikka vain 

yksi vastaajista (1,6 %) oli kokenut sen voimistuvan merkittävästi. 

 

Kuva 7. Muutos yhteishengessä henkilöstösaneerausten jälkeen. 

Henkilöstösaneerausten taustalla on usein pyrkimys tuottavuuden ja kilpailukyvyn 

tehostumiseen (Cascio 1993; Hitt et al. 1994). Tästä syystä tiedustelin, kuinka vastaajat 

uskoivat irtisanomisten vaikuttaneen organisaationsa tuottavuuteen.  

Yksikään ei uskonut tuottavuuden parantuneen merkittävästi (Kuvio 8) ja ylipäätään 

sen paranemiseen uskoi ainoastaan 4,8 %. Vaikka ylivoimaisesti suurin osuus ilmoitti 

tuottavuuden laskeneen (57,1 %) – 9,5 % jopa merkittävästi – 27,0 % ei kuitenkaan 

uskonut irtisanomisten vaikuttaneen tuottavuuteen. 
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Kuvio 8. Vastaajien käsitys henkilöstösaneerauksen vaikutuksesta tuottavuuteen.  

Tutkimuskirjallisuudessa kommunikaation ja tehokkaan tiedotuksen on todettu olevan 

tehokas keino selviytyjän syndrooman oireiden torjunnassa (Noer 2009: 86; 

Amundson et al. 2004; Wolfe 2004: 16–17), joten kartoitin, kuinka hyvin työnantajat 

olivat suoriutuneet tästä tehtävästä (Kuvio 9).  

 

Kuvio 9. Irtisanomisiin liittyvän kommunikaation ja tiedotuksen hoitaminen. 
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Vastaajista 20,6 % koki organisaatiojohdon suorittaman tiedonjaon ja 

kommunikaation puuttuvan ja työntekijöiden saamien tietojen perustuvan lähinnä 

juoruille ja arveluille. Heistä 36,5 % piti johdon tiedon jakoa ja kommunikaatiota 

enimmäkseen epätyydyttävästi hoidettuna, vaikkei kuitenkaan täysin puuttuvana. 

Vastaajista 33,3 % mielestä kommunikaatio ja tiedonjako oli enimmäkseen 

moitteetonta, vaikka parantamisen varaa olisi. Ainoastaan 9,5 % oli sitä mieltä, että 

johdon tiedonjako ja kommunikaatio oli riittävää, selkeää ja yksiselitteistä.  

Lopuksi pyrin kokoamaan vastaajien mielipiteen siitä, kuinka hyvin työnantaja 

onnistui hoitamaan henkilöstösaneerauksen (Kuvio 10). Vastaajista ainoastaan 60 

vastasi tähän kysymykseen, kun aiempiin kysymyksiin sain vastauksia 63 kappaletta.  

 

Kuvio 10. Työnantajan yleinen onnistuminen henkilöstösaneerauksen hoidossa. 

Suurin osa vastaajista oli muihin vastauksiin perustuvien odotusten mukaisesti jollain 

tasolla pettyneitä työnantajien suorituksiin. Jopa 25,0 % katsoi, ettei työnantaja ollut 

kyennyt hoitamaan henkilösaneerausta ollenkaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lähes sama määrä (26,7 %) oli sitä mieltä, ettei työnantaja enimmäkseen ollut 

onnistunut ja 13,3 %:n mielestä työnantaja ei jokseenkin ollut onnistunut. Kuitenkin 

20,0 % piti onnistumista jokseenkin hyvänä. Enimmäkseenkin työnantajan katsottiin 
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onnistuneen 13,3 % mielestä ja yksi vastaaja (1,7 %) oli jopa sitä mieltä, että 

työnantajan suoritusta saattoi pitää täysin onnistuneena. 
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5. TULOKSET 

5.1 Tilastollinen analyysi 

Tilastollisia analyyseja varten kirjallisessa muodossa annetut vastaukset oli koodattava 

numeraaliseen muotoon. Käytännössä suurempi numeroarvo annettiin aineiston 

koodauksessa positiivisemmalle arviolle tilanteesta. Lisäksi joitain testejä 

suoritettaessa muuttujien arvot oli koodattava niin, että ne muodostivat alkuperäistä 

suurempia ryhmiä. Organisaation sijainnin (1. pohjoinen ja 2. eteläinen) ja koon (1. 

alle 500 työntekijää ja 2. yli 500 työntekijää) muuttujat olin jakanut kahteen ryhmään 

jo aiemmin.  

5.1.1 Mann-Whitneyn U-testi (Taulukko 1) 

Mann-Whitneyn U-testillä tarkastellaan eroja kahden ryhmän välillä. Käytin sitä 

testaamaan, poikkesivatko sukupuolen, organisaation sijainnin ja koon perusteella 

dikotomisesti jaetut ryhmät toisistaan tilastollisesti merkittävästi minkään mitattavan 

muuttujan kohdalla.  

Sukupuoli tai se, kuinka suuressa yrityksessä vastaaja työskentelee, ei tämän testin 

mukaan ole merkityksellinen minkään mitattavan muuttujan kannalta. Sukupuoli 

näytti kuitenkin olevan lähes tilastollisesti merkittävästi yhteydessä siihen, kuinka 

työnantajan koettiin onnistuneen irtisanomisten hoitamisessa parhaalla mahdollisella 

tavalla.  

Käsitys työnantajansa kokonaisonnistumisesta näyttäisi olevan tilastollisesti 

merkittävästi erilainen riippuen siitä sijaitseeko vastaajan työskentely organisaatio 

Pohjois- vai Etelä-Suomessa.  Lisäksi vastaajaan työorganisaation koko, oli lähes 

merkitsevä (p. 0,077 > 0,050) sen kannalta, kuinka käynnissä olevien YT-

neuvotteluiden uskottiin vaikuttavan asenteisiin työnantajaa kohtaan. 
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Mann-Whitney U-testi RYHMIEN JAKOPERUSTE 

 SUKUPUOLI YRITYKSEN 

KOKO 

ORGANISAATION 

SIJAINTI 

Käynnissä olevien YT-

neuvotteluiden vaikutus 

työntekijöiden 

keskinäiseen ilmapiiriin 

.242 

 

.954 .545 

Käynnissä olevien YT-

neuvotteluiden vaikutus 

asenteisiin työnantajaa 

kohtaan 

.879 .086 .913 

Irtisanomisvalintojen 

reiluus 

.316 .240 .356 

Taloudellinen ja 

strateginen 

perusteltavuus 

.661 .216 .346 

Vaikutus johdon 

uskottavuuteen 

.786 .437 .158 

Vaikutus tuottavuuteen .974 .779 .394 

Vaikutus 

työsitoutuneisuuteen 

.498 .235 .263 

Vaikutus 

työmotivaatioon 

.795 .196 .339 

Vaikutus yhteishenkeen .964 .403 .912 

Onnistuminen 

tiedotuksessa ja 

kommunikaatiossa 

.311 .884 .258 

Työnantajan 

onnistuminen 

.077 .697 .007 

Hylkää 0-hypoteesi 

Taulukko 1. Sukupuolen, organisaatio koon ja sijainninvaikutus vastauksiin 

Mann-Whitneyn U-testin perusteella. Merkittävyys p. < 0.050. 

5.1.2 Kruskal-Wallisin testi (Taulukko 2) 

Kruskal-Wallisin testin avulla voidaan tarkastella testattavan muuttujan eroja 

useamman kuin kahden ryhmän välillä.  
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Kruskal-Wallisin testi RYHMIEN JAKOPERUSTE 

ASEMA TYÖ-

VUODET  

KOULUTUS PALKKA 

Käynnissä olevien YT-

neuvotteluiden vaikutus 

työntekijöiden 

keskinäiseen ilmapiiriin 

.899 .072 .014 

Hylkää 0-

hypoteesi 

.946 

Käynnissä olevien YT-

neuvotteluiden vaikutus 

asenteisiin työnantajaa 

kohtaan 

.912 .701 .805 .791 

Irtisanomisvalintojen 

reiluus 

.562 .864 .375 .024 

Hylkää 0-

hypoteesi 

Taloudellinen ja 

strateginen perusteltavuus 

.139 .681 .313 .263 

Vaikutus johdon 

uskottavuuteen 

.500 .374 .367 .820 

Vaikutus tuottavuuteen .661 .696 .842 .706 

Vaikutus 

työsitoutuneisuuteen 

.680 .991 .960 .765 

Vaikutus työmotivaatioon .412 .637 .361 .303 

Vaikutus yhteishenkeen .454 .404 .190 .564 

Onnistuminen 

tiedotuksessa ja 

kommunikaatiossa 

.057 .945 .144 .049 

Hylkää 0-

hypoteesi 

Työnantajan onnistuminen .234 .515 .023 

Hylkää 0-

hypoteesi 

.632 

Taulukko 2. Aseman, työvuosien, koulutuksen ja palkan vaikutus vastauksiin 

Kruskal-Wallisin testin perusteella. Merkittävyys p. < 0.050. 

Ryhmät muodostettiin aineistosta aseman, koulutuksen, työvuosien ja kuukausipalkan 

perusteella jakamalla työssä jatkaneiden joukko näiden muuttujien osalta kolmeen 

ryhmään. Alkuperäinen, kyselyssä toteutettu viisi- tai useampi portainen jako olisi 

johtanut siihen, että jotkut ryhmistä olisivat olleet kooltaan liian pieniä, joten jouduin 

yhdistelemään alkuperäisryhmiä toisiinsa.  
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Koulutuksen taso oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä siihen, kuinka vastaaja 

koki käynnissä olevien YT-neuvotteluiden vaikuttavan työntekijöiden keskinäiseen 

ilmapiiriin, sekä siihen, kuinka työnantajan koettiin onnistuneen irtisanomisten 

hoitamisessa parhaalla mahdollisella tavalla.  

Palkkaluokka taas yhdistyi tilastollisesti merkittävästi siihen, kuinka reiluna vastaaja 

piti irtisanomisvalintojen perusteluita, sekä siihen, kuinka hyvin työnantaja oli 

vastaajan mielestä onnistunut irtisanomiin liittyvässä tiedotuksessa ja 

kommunikaatiossa.  

Vastaajan asema tai hänen tarkastelun alla olevassa organisaatiossa viettämiensä 

työvuosien määrä eivät olleet tilastollisesti merkityksellisiä mitattavien muuttujien 

kannalta. Testi kuitenkin osoitti, että vastaajan aseman oli lähes merkittävästi 

yhteydessä (p. 0.057 > 0.050) siihen, millä tavalla hän koki työnantajan onnistuneen 

irtisanomisiin liittyvässä tiedotuksessa ja kommunikaatiossa. Tämä yhteys on 

kuitenkin selitettävissä aseman ja palkan välisellä korrelaatiolla. Lisäksi lähes 

tilastollisesti merkittävä yhteys (p. 0.072 > 0.050) löytyi työvuosien määrän ja sen 

väliltä, kuinka vastaaja katsoi käynnissä olevien YT-neuvotteluiden vaikuttavan 

työntekijöiden keskinäiseen ilmapiiriin.  

5.1.3 Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin (Taulukko 3.) 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella mitataan testattavien muuttujien välistä 

monotonista yhteyttä, eli sitä, nouseeko tai laskeeko toisen muuttujan arvo 

systemaattisesti toisen noustessa tai laskiessa. Muuttujien välinen voimakaskaan 

korrelaatio ei kuitenkaan välttämättä ole lineaarinen, eli muuttujien arvot eivät 

keskinäisestä korrelaatiosta huolimatta muutu samassa suhteessa. Korrelaatio ei 

myöskään sinänsä selitä asioiden välisiä syy-seuraussuhteita.  

Aluksi tarkastin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla, minkä suuntaisia Mann-

Whitneyn U-testin ja Kruskal-Wallisin testien indikoimat tilastollisesti merkittävät 

erot testattavien ryhmien välillä ovat. Testi paljasti, että eteläsuomalaisten (2) 

organisaatioiden työntekijät antoivat keskimäärin pohjoissuomalaisia (1) 
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negatiivisempia arvioita työnantajan onnistumisesta henkilöstösaneerausten 

hoitamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Negatiivinen korrelaatio muuttujien 

välillä on kuitenkin heikko.  

Sekä koulutustason ja työnantajan kokonaisonnistumisarvion, että palkan ja 

työnantajan irtisanomisvalintojen reiluna kokemisen sekä kommunikaation 

onnistumisarvion väliltä löytyi yhteys. Korkeammin koulutetut vastaajat arvioivat 

työnantajiensa onnistumineen irtisanomisissa keskimäärin hieman paremmin kuin 

matalasti koulutetut. Vastaajan korkeampi palkka taas korreloi heikosti valintojen 

reiluudesta annetun positiivisemman arvion kanssa, sekä tiedotuksen ja 

kommunikaation onnistumiselle annetun myönteisemmän arvion kanssa. 

Korrelaatiokerroin paljasti lisäksi, että vastaajat, joiden koulutuksen taso oli 

korkeampi, kokivat YT-neuvotteluiden vaikutuksen työntekijöiden väliseen 

ilmapiiriin hieman vähemmän negatiivisena kuin matalasti koulutetut (rs 0.254, P. 

0.045, N=63). Myös arviot työnantajan onnistumisesta henkilöstösaneerauksen 

hoidossa parhaalla tavalla olivat Spearmannin järjestyskorrelaatiokertoimen mukaan 

naisvastaajilla (2) hieman negatiivisempia kuin miehillä (1) (rs −0,230, p. 0,077, 

N=60). Suuremmissa organisaatioissa työskentelevät vastaajat taas uskovat, että 

käynnissä olevat YT-neuvottelut vaikuttavat keskimäärin negatiivisemmin 

työntekijöiden asenteisiin työnantajaa kohtaan kuin pienissä organisaatioissa 

työskentelevät (rs −0.218, p. 0.086, N=63). Pidempi työssä olo aika merkitsi 

negatiivisempia arvioita käynnissä olevien YT-neuvotteluiden vaikutuksesta 

työntekijöiden keskinäiseen ilmapiirin (rs −0.217, p. 0.088, N=63). Edellä mainitut 

yhteydet eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkittäviä (p. > 0.050) eivätkä 

korrelaatiot riittävän voimakkaita (0.300 > rs > −0.300) yhteyksien vetämiseksi. 

Varsinaisina tuloksina näitä huomioita ei siis voida pitää.  

Korkeamman palkan tavoin myös korkeampi asema organisaatiossa korreloi 

tiedotuksen ja kommunikaation onnistumisesta annetun positiivisemman arvion 

kanssa. Valitettavasti korrelaatio ei ole riittävän voimakas (rs 0.296) varman yhteyden 

luomiseksi, vaikka tulos olisikin tilastollisesti merkittävä (p. 0.018).  
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Taulukko 3. Muuttujien välisten monotonisten yhteyksien tarkastelua 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla.  

Työnantajan onnistumisarvion, sekä johdon uskottavuuden, valintojen reiluuden ja 

perusteltavuuden, sekä taloudellisen ja strategisen perusteltavuuden välillä oli 

kohtalainen korrelaatio. Heikko korrelaatio taas löytyi työnantajan onnistumisarvion, 

sekä työsitoutuneisuuden, -motivaation ja yhteishengen muutoksien väliltä. 

Käytännössä siis, kun työnantajan koetaan onnistuneen henkilöstösaneerauksen 

hoidossa, myös johdon uskottavuus, irtisanomisperusteiden reiluus ja taloudellis-

strateginen perusteltavuus saavat paremman arvion. Samoin työsitoutuneisuuden, -

motivaation ja yhteishengen muutos arvioidaan jonkin verran positiivisemmiksi. 

Tärkeää on kuitenkin huomioida, että vaikka nämäkin arviot ovat positiivisempia 

niiden kohdalla, joiden mielestä työnantaja onnistui toimissaan, olivat arvostelut 

yleisesti kovin negatiivissävytteisiä. 

Kommunikaation ja tiedotuksen onnistunut hoito korreloi kohtalaisesti työnantajan 

onnistumisen kanssa. Sen sijaan korrelaatio on ainoastaan heikko kommunikaation 

onnistumisen ja johdon uskottavuuden muutoksen kanssa. Samoin onnistunut 

kommunikaatio yhdistyy vain heikosti työsitoutumisen ja -motivaation muutoksen 

positiivisempiin arvioihin, eikä ollenkaan työyhteisön yhteishengen muutokseen.  

rs p. N rs p. N rs p. N rs p. N rs p. N rs p. N

26. 

Työnantajan 

onnistuminen

,652 ,000 60 ,419 ,001 60 ,429 ,001 60 ,351 ,006 60

15. 

Irtisanomisten 

reiluus

,667 ,000 60 ,650 ,000 63 ,438 ,000 63 ,425 ,001 63 ,346 ,010 63

22. 

Onnistuminen 

tiedotuksessa 

ja 

kommunikaati

ossa

,548 ,000 63 ,326 ,009 63 ,316 ,012 63 ,401 ,001 63 ,308 ,014 63

17. 

Taloudellinen 

ja strateginen 

perusteltavuus

,663 ,000 60 ,750 ,000 63 ,460 ,000 63 ,395 ,001 63

4. Sijainti  −,349 ,006 60

5. Koulutus ,353 ,006 60
23. 

Tuottavuuden 

muutos

,325 ,010 62

VoimakasKohtuullinen HeikkoKORRELAATION VOIMAKKUUS

26. Työnantajan 

onnistuminen

18. Vaikutus johdon 

uskottavuuteen

19. Vaikutus 

työsitoutuneisuuteen

20. Vaikutus 

työmotivaatioon
8. Palkka

21. Vaikutus 

yhteishenkeen
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Irtisanomisten reilut perusteet korreloivat kohtuullisesti johdon uskottavuusarvion 

kanssa, mutta ainoastaan heikosti työsitoutuneisuuden tai -motivaation muutoksen 

kanssa. Yhteys työyhteisön yhteishengen muutokseen puuttuu jälleen. 

Taloudellinen ja strateginen perusteltavuus korreloi odotetusti johdon 

uskottavuusarvion kanssa voimakkaasti. Uskottavuuteen näyttää heikosti yhdistyvän 

myös, se millainen työntekijä uskoo tuottavuuden muutoksen olleen: mikäli 

tuottavuuden uskotaan nousevan – tai tämän aineiston kohdalla paremminkin olevan 

laskematta (Kuvio 4) – myös johdon uskottavuus säilyy paremmin. Sen sijaan 

korrelaatio oli jälleen ainoastaan heikko suhteessa työsitoutuneisuuteen ja -

motivaatioon, ja puuttuu suhteessa yhteishengen muutokseen.  

5.1.4 Organisaatioiden käyttämät selviytyjän syndrooman torjuntakeinot (Taulukko 

4) 

Kartoitin kyselyssä myös sitä, onko vastaajien henkilöstösaneerauksia läpikäyneissä 

työorganisaatioissa otettu käyttöön tutkimuskirjallisuudesta tuttuja selviytyjän 

syndrooman syntymistä ennaltaehkäiseviä tai sen oireita lieventäviä menetelmiä. 

Jokaisen työssä jatkaneen vastaajan oli mahdollista valita kysymyksen yhteyteen 

listatuista menetelmistä (Liite 1) kaikki ne, joita hänen organisaatiossaan oli 

hyödynnetty. Lisäksi oli mahdollista lisätä muita toimia, joihin oma työnantaja oli 

tilanteessa ryhtynyt.  

Yleisin vastaajien valitsemista työnantajan käyttämistä keinoista oli päätöksiin 

liittyvän tiedon nopeasta kulusta huolehtiminen. Sen oli valinnut 22 vastaajaa 62:stä 

(35,5 %)1. Valitettavasti seuraavaksi eniten (32,3 %) vastaajat olivat joko kirjoittaneet 

vastaukseksi, ettei työnantaja ollut käyttänyt – ainakaan laissa säädettyjen ohella – 

minkäänlaisia keinoja irtisanomisten aiheuttamien ongelmien torjumiseksi, tai jättänyt 

kaikki pakollisen kysymyksen vaihtoehdot valitsematta (16 kertaa). Kolmanneksi 

eniten – 25,8 % vastaajista – indikoitiin työnantajien kustantavan luottamuksellista 

neuvontaa ja uraohjauspalvelua asiakkaille. Myös huolehtiminen siitä, että 

                                                 
1 Yksi vastaaja ei ollut ymmärtänyt kysymystä, vaan oli kirjannut tekstiosioon epäselvä kysymys, joten 

hänen vastaustaan ei voida ottaa huomioon. 
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irtisanottavien valinta oli suoritettu läpinäkyvin ja reiluin perustein liiketoiminnallisiin 

syihin nojaten (14,5 %) tai rehellisyyden ja avoimuuden toteutumisesta 

kommunikaatiossa (14,5 %) on muistettu joissakin organisaatioissa. 

Seikat joihin yritysjohto kiinnitti huomiota irtisanomistilanteessa kpl 

1 Nopea tiedonkulku päätöksiin liittyen 22 

2 Ei mitään 19 

3 

Työnantajan kustantama luottamuksellinen neuvonta ja uraohjauspalvelu 

kaikille 16 

4 

Irtisanottavien valinta oli läpinäkyvää ja reilua, ja perustui liiketoiminnallisiin 

syihin 9 

5 Rehellisyys ja avoimuus kommunikaatiossa kaikilla organisaatiotasoilla 9 

6 Työntekijöitä kannustetaan osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon 6 

7 Yritykseen jäävä henkilöstö tiesi, että irtisanottujenkin tarpeista huolehditaan 6 

8 Ylempikin johto helposti saavutettavissa 5 

9 Salailu ja asioiden pimitys 3 

Taulukko 4. Vastaajien valitsemat toimet, joihin työnantaja oli ryhtynyt 

selviytyjän syndrooman välttämiseksi. 

Vastaajista 9,7 % ilmoitti työnantajan huolehtineen siitä, että yritykseen jäävä 

henkilöstö oli tietoinen irtisanottujen työkavereiden hyvästä kohtelusta. Sama määrä 

raportoi, että työntekijöitä sitoutettiin päätöksentekoon ja hieman pienempi osa (8,1 

%), että ylempikin johto oli helposti saavutettavissa. 

Vastaajilla oli siis mahdollisuus kertoa myös omin sanoin, millaisiin toimenpiteisiin 

heidän työnantajansa oli irtisanomistilanteen helpottamiseksi ryhtynyt. Mikään 

vastaajien itse lisäämistä seikoista ei ollut tilannetta helpottava. Lähinnä niissä 

mainittiin työnantajan suorittaneen ainoastaan lainvaatimat toimenpiteet, ennen 

irtisanottujen entisten työntekijöiden hylkäämistä (viisi mainintaa) tai, ettei 

tiedonkulku ollut riittävää ja siihen liittyi salailua (kolme mainintaa).  

Yritykset ovatkin omaksuneet keinojen käytön vielä kohtalaisen vaatimattomien 

prosenttiosuuksien indikoimia määriä epätasaisemmin. Vastaajista suurin osa oli 

nimittäin valinnut vain yhden keinon (27 kertaa) – jos sitäkään (14 kertaa). Vain 12 

vastaajaa oli valinnut kahdesta viiteen keinoa, yksi kuusi keinoa, eikä kukaan kuutta 

enempää.  
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Laskin siis valittujen keinojen määrän ja koodasin vastaajien itse ilmoittamat, tilanteen 

kannalta haitalliset keinot miinusmerkkisiksi (9 vastausta, sisällöissä esim. 

irtisanotulla opissa oleminen, irtisanotut jätettiin huolimattomuudessa pulaan, jne.). 

Ainuttakaan positiivista, listalta puuttuvaa keinoa ei yksikään vastaajista ollut 

itsenäisesti ilmoittanut.  

Mikäli vastaaja ei ollut ymmärtänyt kysymystä (1 vastaaja) tai ei ollut vastannut 

kysymykseen työnantajan yleisestä onnistumisesta, hänen vastaustaan ei voitu käyttää 

testauksessa. Koska vastaajista ainoastaan yksi oli ilmoittanut kysymyksenasettelun 

vaikeaksi ymmärtää, en usko sen vaikuttavan vastausten reliabiliteettiin. 

 

Taulukko 5. Tutkimuskirjallisuudesta poimittujen selviytyjän syndrooman 

torjuntakeinojen vaikutus työorganisaation henkilöstösaneerausten jälkeen. 

rs p. N rs p. N

15. Irtisanomisten 

reiluus ,385 ,070 23 ,510 ,001 39

17. Taloudellinen ja 

strateginen 

perusteltavuus ,471 ,023 23 ,579 ,000 39

26. Työnantajan 

onnistuminen ,721 ,000 23 ,668 ,000 36

23. Tuottavuuden 

muutos ,314 ,145 23 ,118 ,480 38

18. Vaikutus johdon 

uskottavuuteen ,452 ,030 23 ,513 ,001 39

19. Vaikutus 

työsitoutuneisuuteen
,374 ,078 23 ,428 ,007 39

20. Vaikutus 

työmotivaatioon ,365 ,087 23 ,318 ,049 39

21. Vaikutus 

yhteishenkeen ,571 ,005 23 ,339 ,049 39

KORRELAATION 

VOIMAKKUUS
Heikko Kohtuullinen Voimakas

MIEHET NAISET
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Vertasin vastaajan organisaatiossa käytössä olevien selviytyjän syndroomaa 

ehkäisevien toimenpiteiden määrää siihen, kuinka reiluiksi, taloudellis-strategisesti 

perustelluiksi, ja yleisesti onnistuneiksi hän koki henkilöstösaneerausten, sekä siihen 

miten vastaaja koki henkilöstösaneerausten vaikuttaneen johdon uskottavuuteen, 

organisaation tuottavuuteen, omaan työsitoutuneisuuteensa tai -motivaatioonsa ja 

työorganisaation yhteishenkeen. 

Oletusarvoisesti useampien valittujen keinojen määrä yhdistyi suurempaan 

tyytyväisyyteen ja vähäisempään oirehdintaan. Yhteyksien tarkastelemiseksi suoritin 

sukupuolitetun tilastollisen testin Spearmannin korrelaatiokertoimen avulla (Taulukko 

5). 

Tilastotestit paljastivat, että etenkin naisten ryhmässä kaikki tarkasteltavat muuttujat 

olivat joko heikossa tai kohtalaisessa yhteydessä käytettyjen ehkäisykeinojen määrään. 

Näin on lukuun ottamatta käsitystä tuottavuuden muutoksesta, joka ei siis ole 

riippuvainen käytettyjen torjuntakeinojen määrästä. Myös selviytyjän syndrooman 

oireilu, kuten työsitoutumisen ja -motivaation, sekä yhteishengen lasku näyttäisi siis 

vähenevän hieman, kun käytössä on useampia aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta 

tuttuja torjuntakeinoja. Johdon uskottavuuteen rapautumiseen positiivinen vaikutus on 

vielä suurempi. 

Sukupuolet näyttäisivät eroavan jonkin verran siinä, kuinka hyvin selviytyjän 

syndrooman torjuntamenetelmät toimivat, ja millaisiin tekijöihin ne vaikuttavat. 

Miehillä kaikki muuttujat eivät yhdistyneet mitattaviin tekijöihin yhtä selkeästi, vaikka 

esimerkiksi tyytyväisyys henkilöstösaneerauksen hoitoon korreloi jopa voimakkaasti 

käytettyjen torjuntamenetelmien määrän kanssa. Vaikka myös yhteishengen nousu 

korreloi kohtalaisesti menetelmien määrän kanssa, eivät työsitoutumisen ja -

motivaation muutos yhdistyneet siihen tilastollisesti merkittävästi. Myöskään arvio 

reiluudesta tai naisten ryhmän tavoin tuottavuuden muutoksesta ei korreloi käytettyjen 

torjuntamenetelmien määrän kanssa miesten ryhmässä. 

Näyttäisi siis siltä, että yrityksissä, joissa käytössä on useampia 

tutkimuskirjallisuudesta poimittuja keinoja, ilmiö esiintyy vähemmän voimakkaana: 

vaikutus on jonkin verran voimakkaampi naispuolisiin työntekijöihin. 
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5.2. Tuntemukset töihin paluun jälkeen  

Kartoitin kyselyssä (Liite 1.) henkilöstösaneerauksen jälkeen töihin palaavan 

henkilökunnan tuntemuksia ja ajatuksia monivalintakysymyksellä: (14.) Kun palasit 

töihin henkilöstösaneerauksen jälkeen, mitä seuraavista tunsit? Vastaaja saattoi valita 

kahdestakymmenestä erilaisia tunteita kuvaavasta sanasta haluamansa määrän 

parhaiten sopivia sanoja, joista osa kuvastaa selviytyjän syndroomalle tyypillisiä, 

negatiivisia tunteita (Noer 2009; Wolfe 2004: 7; Amundson et al. 2004), osa niille 

päinvastaisia tai neutraaleja tunteita, tai lisätä uusia sanoja.   

Kaiken kaikkiaan vastaajat valitsivat huomattavasti useammin negatiivisia kuin 

positiivisia sanoja kuvastamaan henkilöstösaneerauksen jälkeistä työhön paluutaan 

(Taulukko 6). Sanat olivat negatiivisia jopa 76,4 %:ssa tapauksista. Miehet valitsivat 

(81,6 %) negatiivisen sanan jonkin verran naisia (74,0 %) yleisemmin. Kaikki listatut 

sanat ja käsitteet oli kuitenkin valittu vähintään kaksi kertaa.  

Oli tavallista, että vastaajan kaikki sanavalinnat olivat negatiivisia. Mikäli joku 

valituista sanoista kuvasti positiivista tunnetta, oli yleensä valittu myös useita 

negatiivisia. Pelkkiä positiivisia sanoja oli valinnut ainoastaan kolme vastaajaa, joista 

yksi oli mies. Hyvä esimerkki on sanayhdistelmä helpotus, viha sekä varsin 

ristiriitainen Kiitollisuus, Syyllisyys, Epäluottamus, Väsymys, Paremmuus, Helpotus, 

Viha, Ilo tai Kiitollisuus, Syyllisyys, Epävarmuus työstä, Epäluottamus, Väsymys, 

Pätevyys, Häpeä, Helpotus, Petos, Vastavuoroisen sitoutumisen puute.  

Kaksi pelkästään positiivisisten sanojen valinnasta selittyi sillä, että vastaaja oli 

kokenut työnantajan suoriutuneen henkilöstösaneerauksesta verraten kunniakkaasti tai 

ymmärsi irtisanomiset välttämättömiksi ja hyvin perustelluiksi. 

Irtisanomisista päätettiin työvuosien perusteella, ja osastojen 

kannattavuuden perusteella 
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Yritysten toiminnassa ratkaisevin tekijä on ikävä kyllä raha, ja 

toisinaan työntekijöitä on pakko irtisanoa, varsinkin jos kaikille 

ei yrityksessä riitä töitä. 

Keskimäärin tunteita kuvaamaan valittiin 4,6 sanaa henkilöä kohden. Naiset valitsivat 

keskimäärin 5 sanaa ja miehet 3,8 sanaa. Uusia sanoja tai lauseita kirjattiin ainoastaan 

seitsemän kappaletta: miesten toimesta kolme ja naisten neljä.  

 Kaikki Miehet Naiset 

Negatiiviset sanavalinnat     

Epävarmuus työstä 33 9 24 

Epäluottamus 30 9 21 

Turhautuminen 30 12 18 

Väsymys 26 8 18 

Vastavuoroisen sitoutumisen 

puute 25 12 13 

Stressi 23 8 15 

Syyllisyys 16 2 14 

Lannistuminen 9 2 7 

Viha 9 3 6 

Vastahakoisuus riskinottoon 8 3 5 

Petos 6 2 4 

Häpeä 4 1 3 

Yhteensä 219 71 148 

Positiiviset sanavalinnat       

Helpotus 28 9 19 

Kiitollisuus 14 1 13 

Pätevyys 10 3 7 

Uudistuminen 6 1 5 

Ilo 3 0 3 

Paremmuus 3 1 2 

Tuotteliaisuus 2 0 2 

Virkistyneisyys 2 1 1 

Yhteensä 68 16 52 

Taulukko 6. Irtisanomisten jälkeistä töihin paluuta kuvaavat sanavalinnat. 

Kaikki miesten itse kehittelemät tunteita kuvaavat sanat ja lauseet olivat negatiivisia 

tai neutraaleja. Naisten omista sanoista ja lauseista puolet oli positiivisia, mutta puolet 

kuitenkin negatiivisia: 
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Kiire, koska hommat olivat kasautuneet, ja jouduin 

tekemään omien tehtävieni lisäksi myös muiden tehtäviä.  

Kaiken kaikkiaan sanoja oli valittu yhteensä 287 kappaletta. Valmiiden tunteiden 

listasta kaikista tavallisimmin valittu vaihtoehto oli epävarmuus työstä (52,4 % 

vastaajista). Sitä seurasivat yli 20 kertaa valitut epäluottamus (47,6 % vastaajista), 

turhautuminen (47,6 %), väsymys (41,3 %), vastavuoroisen sitoutumisen puute (39,7 

%) ja stressi (39,7 %). Hieman harvinaisempi, vaikkakin 16:ta valinnalla maininnan 

arvoinen, oli syyllisyys. Positiivisista valinnoista yleisimpiä olivat kohtalaisen 

neutraali, mutta myös odotettavissa oleva helpotus (44,4 % vastaajista). Kiitollisuus 

(22,2 %), pätevyys (15,9 %) ja uudistuminen (9,5 %) saivat myös muita, lähinnä 

hajavalintoja keränneitä sanoja enemmän valintoja.  

Miesten ja naisten yleisimmät valinnat poikkesivat jossain määrin toisistaan.  Edellä 

oleva järjestys kuvastaa sekä positiivisien että negatiivisten tunteiden suhteen lähinnä 

sekä lukumäärältään, että sanavalinnoiltaan runsaampaa naisten ryhmää, vaikka naiset 

valitsivat stressin useammin kuin vastavuoroisen sitoutumisen puutteen. Miehillä 

yleisin negatiivinen valinta oli joko turhautuminen (19,0 % miehistä) tai 

vastavuoroisen sitoutumisen puute (19,0 %). Positiivisten sanojen järjestys on lähes 

sama, vaikka pätevyys (4,8 %) esiintyykin miesten valinnoissa kiitollisuutta (1,6 %) 

useammin. 

5.3 Laadullinen analyysi 

5.3.1. Irtisanottavien valinnan reiluus 

Ensimmäisessä irtisanomisten jälkeistä aikaa työpaikalla kartoittavassa kysymyksessä 

tiedusteltiin sitä, valitsiko työnantaja vastaajan mielestä irtisanotun henkilöstön reiluin 

perustein. Vaikka lopulta yli puolet vastaajista koki, että lopputilit oli jollain tasolla 

jaettu reilusti, löytyi myös paljon perusteluja sille, miksi työnantajan valinta ei ollut 

täysi nappi. Selkeitä vastauksia epäreiluuden perusteluksi sain yhteensä 48 kappaletta. 
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Syyt sille, miksi irtisanomisia ei välttämättä pidetty täysin reiluina, jakautuivat 

pääsääntöisesti kolmeen pääryhmään, joista kahteen muodostin vielä alaryhmiä 

1) Irtisanomisten taustalla olivat valittujen henkilökohtaiset ominaisuudet  

a. ”Pärstäkerroinvaikutus” (11 vastausta) 

b. Ikärasismi (6) 

2) Hyvät, ammattitaitoiset tekijät joutuivat lähtemään ja väärät henkilöt jäivät  

a. Kallis johtoporras jäi, tuottava porras lähti (3) 

b. Irtisanottujen valinta osoitti ammattitaidottomuutta tai oli tehty arpaa 

heittämällä (17) 

3) Sydämettömyys, epäinhimillisyys ja muu epäreiluus (11) 

Edellinen ryhmäjako on kuitenkin keinotekoinen ja ryhmät osin toistensa kanssa 

päällekkäiset. Mikäli vastauksessa on selkeästi elementtejä useammasta ryhmästä, 

olen siirtänyt siitä osia kumpaankin. Lisäksi muutamien vastaajien esittämät syyt eivät 

sopineet selkeästi mihinkään ryhmään tai ne olivat vaikeasti tulkittavia (3 vastausta).  

Irtisanomisten taustalla olivat valittujen henkilökohtaiset ominaisuudet. Ensimmäinen 

ryhmä (1), jossa epäreiluuden kokemusta oli siis selitetty sillä, että valinnat oli tehty 

henkilökohtaisten, pikemminkin kuin ammatillisten syiden perusteella. Tämän 

pääryhmän voisi vielä karkeasti jakaa kahteen alaryhmään. Ensimmäisen alaryhmän 

(1a) vastauksissa korostuu ”pärstäkerroinvaikutus” sekä henkilökohtaiset suhteet 

pomon kanssa.  

Epäreilua siksi, että oli selvästi havaittavissa, että irtisanotut 

olivat juuri samat henkilöt, joista eräs pomohenkilö ei pitänyt. 

Osaamisilla tai tekemisillä ei näyttänyt olevan asiassa sijaa.[-

--]Päällimmäiseksi jäi ajatus ettei työnantaja/johtoryhmä 

nähnyt tosiasioita, vaan uskoi kaiken mitä tämä yksi 

pomohenkilö palavereissa sepittää.  
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Nainen, 39, Uusimaa, Informaatio teknologia 

Pärstäkertoimella on todella iso merkitys 

Mies, 44, Pohjois-Pohjanmaa, Koulutus ja kehittäminen 

Naamakerroin ja henkilön luonne merkitsivät osassa 

tapauksia enemmän kuin ammatillinen pätevyys. 

Nainen, 49, Uusimaa, Käsityöt, taide, kulttuuri ja viestintä  

Toista alaryhmää (1b), taas luonnehtii kokemus siitä, että irtisanomispäätöksiä leimasi 

ikärasismi. 

Ikärasismi jyllää.  

Nainen, 44, Uusimaa, Tele/ITC 

Työyhteisön vanhimmista työntekijöistä hankkiuduttiin eroon. 

Kallista työvoimaa, joka pitäisi korvata nuoremmalla.  

Nainen, 36, Uusimaa, Hallinto, politiikka, finanssi-, laki- ja 

vakuutusala 

Hyvät, ammattitaitoiset tekijät joutuivat lähtemään ja väärät henkilöt jäivät. Toisen 

(2) pääryhmän vastaajat ovat kokeneet, että irtisanomisten myötä hyvää 

ammattitaitoista väkeä joutui lähtemään pois, kun turhaa väkeä pidettiin talossa 

kyseenalaisista syistä. Näin kohdennettujen irtisanomisten koettiin erityisesti 

rasittavan sekä yrityksen taloutta, että jäljelle jäänyttä työvoimaa.  

Myös tämä pääryhmä on mahdollista jakaa uudelleen kolmeen alaryhmään. 

Ensimmäiseen niistä (2a) voi liittää ainoastaan kolme vastausta. Niissä erottuu 

kuitenkin selkeästi oma tematiikkansa: perusteluna epäreiluuden kokemukselle 
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korostuu se, että turhaa, kallista johtoporrasta ja hallintoa säästettiin 

palkkakustannuksiltaan halvempien, tuottavaan portaaseen kuuluvien työntekijöiden 

kustannuksella.  

Merkittäviä vähennyksiä olisi voitu tehdä johdon puolelta, 

jossa palkkatuloissa olisi säästetty enemmän, mutta enemmän 

irtisanottiin työntekijöitä ja johtajat uudelleen sijoitettiin. 

Nainen, 32, Pohjois-Pohjanmaa, Energia-ala ja teollinen työ 

Turha johtoporras sai jäädä, tuottavakerros kärsi suurimmat 

vähennykset. 

Mies, 40, Pohjois-Pohjanmaa, ICT 

Toisen alaryhmän (2b) vastauksia luonnehtii se, että irtisanotut henkilöt on valittu 

järjettömästi. Valinnat on tehty ajattelematta irtisanottujen tai jäljellejäävien 

työntekijöiden ammattitaitoa, kykyjen yhteensopivuutta yrityksen toimintojen 

ylläpitämisen ja kasautuvan työtaakan kannalta. Taitavia tekijöitä oli päästetty 

menemään, kun jäljelle jäi joutavia ja ammattitaidottomia työntekijöitä. Joissain 

tapauksissa päätösten järjettömyys oli myöhemmin, todellisen tilanteen valjettua, 

johtanut irtisanottujen takaisin kutsuihin. 

Erittäin päteviä henkilöitä sai kenkää, turhia jäi, mutta 

karsittiin myös ns "pikkupomoja" joka oli ihan hyvä asia --- 

Nainen, 31, Uusimaa, Hallinto, politiikka, finanssi-, laki- ja 

vakuutusala 

Juustohöylä höyläsi "tasapuolisesti" ilman että mietti kuinka 

irtisanomiset vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen sekä 

potilasturvallisuuteen. 

Nainen, 38, Keski-Suomi, Sosiaali- ja terveysala 
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[---] irtisanomisperusteet (ainakin IT-alalla) tehdään usein 

johdon toimesta, ilman näkemystä irtisanottavien osaamisesta, 

panoksesta ja roolista organisaatiossa. Mikä mielestäni on 

strategisesti melko kehno lähtökohta käydä YT asioita läpi 

yrityksen toimintaedellytyksien valossa. Oma takaisinkutsu 

esim. perustui puhtaasti siihen, että havaitsivat että olin 

yritykselle ns. kriittinen resurssi ja tämä tosiaan havaittiin 

vasta kun olin jo saanut irtisanomisilmoituksen ja istuin 

kotisohvalla miettimässä tulevaisuutta.  

Mies, 39, Uusimaa, Informaatio teknologia 

[---] were chosen on the basis of either percentage based cutter 

to each team or simply sacking full teams --- I was, for 

example, later being asked if I could actually continue 

delivering also what my previous team did because someone 

noticed that those results and information were (naturally) not 

delivered anymore because the whole team was run down. 

Nainen, 34, Pohjois-Pohjanmaa, IT 

Vastauksissa korostui myös tunne valintojen täydellisestä sattumanvaraisuudesta. 

[---]Myöhemmät irtisanomiset kohdistui suuriin määrin, ja 

silloin oli tunne, että arpa osui tähän teamiin, se lopetetaan. 

Minkäänlaista merkitystä ei ollut miten työt oli tehty. 

Nainen, 44, Pohjois-Pohjanmaa, Informaatio teknologia

  

Sydämettömyys, epäinhimillisyys ja muu epäreiluus. Kolmannen pääryhmän (3) 

vastauksia yhdistää se, että työnantajan käyttäytyminen irtisanottuja tai jatkavia 

työntekijöitä kohtaan on koettu sydämettömänä, epäinhimillisenä tai epäreiluna – osin 
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jopa laittoman rajalla tasapainoilevana. Ryhmän vastauksissa korostuu myös se, 

kuinka jonkun muun koetaan hyötyvän toisten ahdingosta.  

Jo YT-menettelyiden aikana otettu laittomasti uusia 

työntekijöitä. Kukaan ei uskalla puuttua, kun pelkää 

joutuvansa ta:n mustalle listalle. Lisäksi teetätetään paljon 

piiloylitöitä, ei rahallista korvausta ollenkaan. Jatkuva 

henkilöstöresurssipula. Lisäksi rahoitusalan yritys jakoi 

osinkoa osakkeenomistajille sanottuaan ensin henkilöstöä irti! 

Nainen, 36, Uusimaa, Hallinto, politiikka, finanssi-, laki- ja 

vakuutusala 

Heiltä puuttui täysin inhimillisyys, esim perheellisiä nuoria viuh pihalle 

ja yli 60-vuotiaita jotka olisivat ites halunneet jo pois ei päästetty 

Nainen, 34, Pirkanmaa, Maa- ja metsätalous, sekä elintarviketeollisuus 

Itse jouduin jatkamaan esimiestehtävissäni vielä reilun 3 viikkoa 

neuvottelutuloksen ilmoituksen jälkeen ja kouluttamaan uudet, talon 

ulkopuolelta otetut henkilöt tehtävään, josta minut alennettiin. 

Nainen, 30, Keski-Suomi, Informaatio teknologia

  

Siinä on saanut joku aamu ihmetellä, että mihin tietty henkilö on 

hävinnyt ja hänen osaamistaan olisi kaivattu kipeästi YT neuvotteluiden 

jälkeen. Tämä korostui varsinkin projekti-/palvelupäällikön roolissa 

ollessani. 

Mies, 39, Uusimaa, Informaatio teknologia  

Kaikkien mielestä irtisanottuja ei kuitenkaan valittu epäreilusti. Yhteensä 

kahdessatoista vastauksessa perusteltiin työnantajan valinnan reiluutta. Vaikka 
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perusteluita reiluuden kokemukselle olikin paljon vähemmän, oli nekin mahdollista 

jakaa loogisesti kolmeen ryhmään. Lisäksi joukossa oli yksi vastaus, jonka jättäjä oli 

aidosti iloinen siitä, että oli itse saanut jäädä työhönsä: vaikka vastaus onkin hieman 

muista poikkeava, voi sen luontevimmin liittää ensimmäiseen ryhmään.  

1) Irtisanomiset oli kohdennettu järkevästi ja oikein (6 vastausta) 

2) Irtisanomisten välttämättömyys on riittävä peruste (3) 

3) Työnantajan järjestelyt ja vapaaehtoiset lähtijät pelastivat tilanteen (3) 

Irtisanomiset oli kohdennettu järkevästi ja oikein. Osa vastaajista oli kohtalaisen 

tyytyväisiä siihen, millä tavalla irtisanotut henkilöt oli valittu. Heidän vastauksissaan 

korostuu se, että valinnat oli tehty oikein ja useista irtisanotuista oli jopa hyvä päästä 

eroon.  

Meiltä on 2 kertaa irtisanottu enemmän väkeä ja eka kerralla 

laitettiin ammattisairastajat ja alkoholisoituneimmat pihalle ja 

teema jatkuu samana 

Mies, 44, Satakunta, Maa- ja metsätalous, sekä 

elintarviketeollisuus 

Irtisanottavat henkilöt olivat suurimmilta osin hyödyttömiä 

yrityksen kannalta. Parhaimmat saivat jäädä. 

Nainen, 41, Uusimaa, IT  

Irtisanomisten välttämättömyys on riittävä peruste. Joidenkin vastaajien asenne 

työnantajan valintoja kohtaan oli myönteinen henkilöstösaneerauksen 

välttämättömyyden takia. Syynä saattoi olla esimerkiksi toimintojen loppuminen tai 

se, että vastaaja koki ymmärtävänsä, että työnantajan oli pelattava liike-elämän 

pelisääntöjen puitteissa.  
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En usko, että irtisanomisissa käytettiin mitään vääriä tai 

kestämättömiä perusteita. Liiketoimintaa on toisinaan pakko 

sopeuttaa tai se loppuu kokonaan. Se ei tietenkään poista 

faktaa, että henkilötasolla kyse voi olla tragediasta --- 

Mies, 34, Pohjois-Pohjanmaa, Informaatio teknologia 

Työnantajan järjestelyt ja vapaaehtoiset lähtijät pelastivat tilanteen. Positiivisia 

arvioita irtisanottujen valinnan reiluudesta aiheutti myös se, että joissain tilanteissa 

työnantaja oli onnistuneiden järjestelyidensä avulla löytänyt ne, jotka olivat halukkaita 

lähtemään. Myös vapaaehtoisia eläköitymisiä käytettiin lempeämpien 

henkilöstösaneerausten aikaansaamiseksi.  

Vapaaehtoisia löytyi niin paljon lähteäkseen bonusten kanssa 

ettei ketään tarvinut nimetä irtisanottavaksi. 

Mies, 32, Pirkanmaa, Informaatio teknologia 

5.3.2 Työnantajien yleinen onnistuminen irtisanomisten hoidossa  

Perusteluita arvioille työnantajan jonkin tasoisesta epäonnistumisesta irtisanomisten 

hoidossa kerääntyi yhteensä 51 kappaletta. Ne voidaan jakaa karkeasti kolmeen 

pääryhmään ja edelleen muutamiin alaryhmiin, jotka odotetusti jatkavat edellisen jaon 

tematiikkaa. Jotkut vastaajat perustelivat vastaustaan useilla eri tavoilla. Heidän 

perustelunsa päätyi siis mahdollisesti useamman temaattisen kokonaisuuden alle. 

Ryhmittelyn suoritin seuraavalla tavalla: 

1) Kommunikaation häiriöt (21) 

2) Epäinhimillinen ja -reilu kohtelu, ja kunnioituksen puute (18) 

3) Johdon ammattitaidottomuus 

a. Lyhytkatseisuus (5) 

b. Turhat näennäistoimet tai puutteellinen tuki irtisanotuille (7) 
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Kommunikaation häiriöt. Teemaan kuului merkittävänä työnantajapuolen suorittama 

tietojen pimittäminen ja salailu. Osassa vastauksista korostuu nimenomaan salailun 

tahallisuus.  

Asioiden salailu ja viivyttely tiedotuksessa & päätöksissä 

haittasivat työilmapiiriä eniten. 

Nainen, 39, Uusimaa, Informaatio teknologia 

Toisissa vastauksissa taas näkyy se, ettei avoimesta tiedotuksesta vain osattu huolehtia 

riittävällä tavalla, eikä tiedonsaanti työnantajalta työntekijöille ollut tehokasta. 

Myöskään se, että jaettu tieto ei välttämättä pitänyt paikkaansa tai kaikki 

organisaatiotason tuntuivat olevan tietämättömiä siitä, mitä oli päätetty, lisäsi 

negatiivisia mielikuvia ja epäluottamusta työnantajaa kohtaan. Päätöksiä tekevä johto 

saattoi kadota työntekijöiden saatavilta. Joissain tapauksissa sen edustajat eivät 

kuunnelleet ollenkaan työntekijäpuolen, mukaan luettuna luottamusmiesten 

mielipiteitä. Toisinaan esimerkiksi kunnollisia perusteita päätöksille ei 

yksinkertaisesti kyetty viestimään ollenkaan. 

[---] Ehkä hieman enemmän kommunikaatiota ja johto 

paremmin tavoiteltavissa, mutta muuten ei suuremmin 

kritisoitavaa. 

Mies, 35, Pohjois-Pohjanmaa, Informaatio teknologia 

Tiedotusta pitäisi olla lisää. Ymmärrän kyllä että kaikki ei ole 

heti selvää ja valmista ja lakikin kieltää asioita kertomasta. 

Mutta parempi sekin että kerrotaan että asiat edistyvät ja 

jotain tapahtuu kuin parin kk radiohiljaisuus. 

Nainen, 38, Uusimaa, Hallinto, politiikka, finanssi-, laki- ja 

vakuutusala 
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Kommunikaatiokanavat saattoivat olla kovinkin kummallisia. Esimerkiksi kaksi 

vastaajaa kertoi, että YT-neuvotteluiden alkaminen oli ennen työntekijöitä ollut 

lehdistön edustajien tiedossa.  

Jo siinä mentiin metsään, että luimme iltapäivälehdistä yt-

neuvotteluista, ja vasta 10 minuutin päästä saimme henkkoht 

sähköpostin. 

Nainen, 31, Uusimaa, Hallinto, politiikka, finanssi-, laki- ja 

vakuutusala  

Ensinnäkin sain lukea lehdistä että alkaa yt neuvottelut.. ei 

siinä paljon työntekijöitä kunnioitettu... X melko paska 

työmaana 

Mies, 44, Satakunta, Maa- ja metsätalous, sekä 

elintarviketeollisuus 

Epäinhimillinen ja epäreilu kohtelu, sekä kunnioituksen puute. Toisen pääryhmän 

vastauksissa korostuu jälleen se, että työnantajan toimenpiteet on koettu 

epäinhimillisinä tai välinpitämättömyydestä johtuvasta tietämättömyydestä 

kumpuavana. Kommenteista huokuu, että vastaajan mielestä työnantajan toimissa on 

näkyvillä kunnioituksen puute sekä jatkavia, että irtisanottuja työntekijöitä kohtaan.  

Uudelle osastolle siirrettäessä olit opissa irtisanotulla. 

Todella ikävää. 

 Nainen, 34, Pirkanmaa, Maa- ja metsätalous, sekä 

elintarviketeollisuus 

Kärjistetysti, eräissä kommenteissa retoriikka muistuttaa jopa keskitysleiriltä 

selviytyneiden kertomuksia. Äärimmäisen huono tiedotus tai muu työnantajan 

puolelta aistittavissa oleva välinpitämättömyys johti myös työpaikoilla tilanteisiin, 
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joissa vuosien takaiset tutut olivatkin eräänä aamuna kadonneet ilman mitään 

ilmoitusta.  

Irtisanottavat heitettin pihalle clean-and-simple -metodilla 

(osalle ilmoitettiin jopa lomalle, ettei tarvitse takaisin tulla 

kuin luovuttamaan firman omaisuus jne). Jäljelle jääneet 

näkivät poislähteneet vain sillä, että ketä aamulla konttorille 

ei saapunut.  

Mies, 39, Uusimaa, Informaatio teknologia

  

Ryhmän vastauksissa toistuu myös muu irtisanomisiin liittyvä epäreiluus, osin jopa 

laittomuus. Työnantaja ei ehkä ole täyttänyt lupauksiaan. Toisissa tapauksissa ihmisiä 

asetettiin työntekijöiden mielestä kestämättömin perustein ja häpeilemättä eriarvoisiin 

asemiin organisaatiossa irtisanomisten ollessa käynnissä. Joissain tapauksissa 

organisaation resursseja ohjattiin selkeästi pois ydintoiminnoista, joiden ylläpitäminen 

tulisi olla etusijalla irtisanomisista huolimatta. 

Rekrytointikiellon ollessa päällä, yritykseen palkattiin 

jatkuvasti kovapalkkaisia juristeja, joiden 

palkkakustannuksilla irtisanotut pienipalkkaiset 

kulttuurityöntekijät olisi voitu pitää töissä vuosikausia. Se ei 

tuntunut reilulta. 

Nainen, 32, Uusimaa, Käsityöt, taide, kulttuuri ja viestintä 

Joissain kommenteissa korostui se, että työtaakka jakautui irtisanomisten jälkeen 

epäreilusti. Jäljelle jääneiden työntekijöiden työtaakka kasvoi hillittömästi, kun 

irtisanottujen työntekijöiden työt oli tehtävä omien töiden lisäksi.   

[---] nykyään tehdään paljon ylitöitä. Aiemmin oli enemmän 

väkeä töissä ja työt jakaantui tasaisemmin. 
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Mies, 44, Pirkanmaa, Energia-ala ja teollinen työ

  

Johdon ammattitaidottomuus. Kolmannessa pääryhmässä korostui kokemus johdon 

ammattitaidottomuudesta. Ensimmäisen alaryhmän (3a) kohdalla kritiikki kohdistui 

lähinnä lyhytkatseiseen, näköalattomaan henkilöstösuunnitteluun. Tämä oli johtanut 

päätöksiin, joita jouduttiin myöhemmin perumaan, tai taantumukseen 

työskentelytavoissa.  

Henkilöstösaneeraukset olivat lyhytnäköisiä ja kosmeettisiin 

korjauksiin tähtääviä, epäorgaanisia kasvulukuja kasvattavia. 

Ne haittasivat yrityksen toimintaa pitkällä tähtäimellä. Useat 

YT:t siis pelkillä perusteillaan heikensivät työmotivaatiota.  

Mies, 28, Uusimaa, Opetusala ja tieteellinen työ 

[---] usein irtisanottujakin jouduttiin pyytämään takaisin töihin. Olimme 

työnantajan riistaa, heittopusseja. 

Mies 34 Pirkanmaa Informaatio teknologia 

Toisen alaryhmän (3b) vastauksia luonnehtivat turhiksi koetut näennäistoimet 

tilanteen korjaamiseksi. Äärimmäistapauksissa jopa henkilöstön älykkyyden 

aliarviointiin koettiin sorrutun irtisanomisten jälkeisessä tilanteessa, kun toimintaa 

pyrittiin normalisoimaan. Myös irtisanottujen tukemisen puutteellisuus tai niiden 

tehokkaan sijasta muodollinen luonne kuvastuu näistä kommenteista.  

Korkeimman johdon taholta yritettiin aina nostaa 

selviytyneiden itsetuntoa kehumalla riveihin jätettyjä; tämä ei 

toiminut, koska oli liian ilmeistä, että irtisanomiset eivät 

perustuneet osaamiseen, ahkeruuteen jne. 

Mies, 28, Uusimaa, Opetusala ja tieteellinen työ 
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[---] actions taken towards sacked employees seemed 

relatively uneffective and more like formality than a real 

attempt to support going forward. 

Nainen, 34, Pohjois-Pohjanmaa, IT 

Henkilöstösaneerauksen jälkeen töissä jatkaneet vastaajat olivat siis keskimäärin 

kohtalaisen tyytymättömiä työnantajan yleissuoritukseen irtisanomisten hoitamiseksi 

parhaalla mahdollisella tavalla. Joukossa oli kuitenkin myös niitä, joiden mielestä 

työnantaja toimi ainakin jollain tasolla onnistuneesti.  

Positiivisen arvion antaneiden vastaajien perustelut tyytyväisyydelle jakautuivat 

melko selkeästi kahteen ryhmään: 

1) Saneeraukset oikein kohdennettu ja reilusti, sekä lainmukaisesti toteutettu (6 

vastausta) 

2) Toimiva informaationvälitys (3) 

Saneeraukset oikein kohdennettu ja reilusti toteutettu. Ensimmäisen ryhmän 

perusteluiden taustalla oli kokemus siitä, että työnantaja oli valinnut irtisanotut ja 

muutoinkin toiminut reilusti kaikkien edun huomioon ottaen. Myös tarjottuja bonuksia 

arvostettiin tässä ryhmässä, eli irtisanotuista huolehtimista.  

Oikeat henkilöt saivat lähteä, ei siis pelkästään työntekijäpuolelta. 

Nainen, 27, Lappi, Ravintola- ja majoitusala & tukku- ja vähittäiskauppa 

ja muu palveluala 

En minä osaa sanoa miten näitä nyt niin huonosti hoidettaisiin, 

kun lakia ja asetuksia noudatetaan [---] 

Mies, 34, Pohjois-Pohjanmaa, Informaatio teknologia
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Toimiva informaationvälitys. Puutteellinen kommunikaatio oli syypää useisiin 

huonoihin arvioihin työnantajien onnistumisessa irtisanomistilanteissa. Näin ollen 

onkin loogista, että hyvin hoidettu kommunikaatio johdon puolelta ansaitsi kiitosta. 

Nopeaa ja asiallista tiedotusta arvostettiin.  

[---] ja muistetaan asiallinen kommunikointi, loppu on sitten 

sielunhoitoa. Minä en ainakaan kaipaa mitään 

kädestäpitämistä, jos pitää leikata niin leikataan - ei pidetä 

ketään löysässä hirressä. 

Mies, 34, Pohjois-Pohjanmaa, Informaatio teknologia 

5.4 Tulosten yhteenveto 

1) Ovatko sukupuolen, koulutustason, palkkauksen, aseman, työvuosien ja 

työorganisaation koon perustella muodostetuista ryhmistä jotkut erityisen alttiita 

ilmiölle tai onko ilmiön esiintymisessä havaittavissa alueellisia eroja? Entä, onko 

aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta poimittujen selviytyjän syndrooman 

torjuntakeinojen vaikutus erilainen miehillä ja naisilla? 

Sukupuoli, työvuosien määrä, asema organisaatiossa tai organisaation koko 

paljastuivat tilastollisesti merkityksettömiksi selviytyjän syndrooman oirehdinnan 

kannalta. Toisaalta työorganisaation pohjoinen sijainti yhdistyi hieman 

positiivisempiin arvioihin työnantajan onnistumisesta henkilöstösaneerausten 

hoitamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Samoin korkeampi koulutustaso yhdistyi 

jonkin verran positiivisempiin onnistumisarvioihin. Korkeampi palkka taas yhdistyi 

sekä työnantajan irtisanomisvalintojen kokemiseen reilumpina, että positiivisempiin 

arvioihin kommunikaation onnistumisesta.  

Jotkut ryhmät olivat lisäksi lähes tilastollisesti merkittävästi erilaisia eräiden 

muuttujien kohdalla: korkeammin koulutetut kokivat YT-neuvotteluiden vaikutuksen 

työntekijöiden väliseen ilmapiiriin hieman vähemmän negatiivisena kuin matalasti 

koulutetut. Naisvastaajat olivat jokseenkin vähemmän tyytyväisiä työnantajan 

onnistumiseen henkilöstösaneerauksen hoidossa. Korkeampi asema organisaatiossa 
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yhdistyy tiedotuksen ja kommunikaation onnistumisesta annettuihin positiivisempiin 

arvioihin. Suuremmissa organisaatioissa työskentelevät vastaajat pitivät käynnissä 

olevien YT-neuvotteluiden vaikutusta työntekijöiden asenteisiin työnantajaa kohtaan 

vähän negatiivisempina kuin pienissä organisaatioissa työskentelevät. Pidempi 

työssäoloaika (ja samalla siis usein vanhempi ikä) yhdistyi negatiivisempiin arvioihin 

käynnissä olevien YT-neuvotteluiden vaikutuksesta työntekijöiden keskinäiseen 

ilmapiirin. Näitä yhteyksiä ei kuitenkaan voi pitää varsinaisina tuloksina, sillä ne eivät 

ole tilastollisesti merkittäviä, eivätkä niiden korrelaatiot riittävän voimakkaita. Ne 

antavat kuitenkin mielenkiintoista osviittaa tulevaa tutkimusta varten.  

Sukupuolet eivät siis ryhmien vertailun perusteella eriytynyt omaksi ryhmäkseen. Se, 

että miesvastaajien raportoimat henkilöstösaneerauksen jälkeiseen työhön palaamisen 

liittyvät tunteet ja asenteet olivat useammin negatiiviset kuin naisten, on kuitenkin 

huomion arvoista. 

Lisäksi sukupuolet näyttäisivät eroavan jonkin verran myös siinä, kuinka hyvin 

aiemmasta kirjallisuudesta poimitut selviytyjän syndrooman torjuntamenetelmät2 

toimivat, ja millaisiin tekijöihin ne vaikuttavat. Naisilla tarkastelluista muuttujista, 

joita olivat arviot reiluudesta, taloudellisstrategisista perusteista, 

kokonaisonnistumisesta, sekä johdon uskottavuuden, tuottavuuden, yhteishengen sekä 

oman työsitoutumisen ja -motivaation muutoksista, kaikki paitsi käsitys tuottavuuden 

muutoksesta korreloivat käytetyn torjuntamenetelmämäärän kanssa positiivisesti. 

Miehillä yleinen tyytyväisyys henkilöstösaneerauksen hoitoon korreloi jopa 

voimakkaasti käytettyjen torjuntamenetelmien määrän kanssa, mutta muutoin yhteys 

muuttujiin ei ollut yhtä selkeä kuin naisilla. Esimerkiksi työsitoutumisen ja -

                                                 

2 Nopea tiedonkulku päätöksiin liittyen; rehellisyys ja avoimuus kommunikaatiossa kaikilla 

organisaatiotasoilla; työnantajan kustantama luottamuksellinen neuvonta- ja uraohjauspalvelu kaikille 

työntekijöille; yritykseen jäävä henkilöstö on tietoinen irtisanottujen työkavereidenkin tarpeista 

huolehtimisesta; ylempikin johto on helposti saavutettavissa; työntekijöitä kannustetaan osallistumaan 

yhteiseen päätöksentekoon; irtisanottavien valinta on reilua ja läpinäkyvää ja sen perustana ovat 

ainoastaan liiketoiminnalliset syyt. 
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motivaation muutos, tai arvio reiluudesta ja naisten ryhmän tavoin tuottavuuden 

muutoksesta ei korreloi käytettyjen torjuntamenetelmien määrän kanssa.  

2) Millaiset asiat ovat johtaneet joko työnantajan onnistumiseen tai epäonnistumiseen 

henkilöstösaneerauksen hoitamisessa ja sitä kautta selviytyjän syndrooman 

torjumisessa? 

Kun työnantajan onnistuminen on arvioitu hyväksi, ovat arviot johdon 

uskottavuudesta, työsitoutuneisuuden, -motivaation ja yhteishengen muutoksesta 

jonkin verran vähemmän negatiivisia. Arviota työnantajan onnistumisesta taas 

siivittävät ainakin jossain määrin hyvät arviot esimerkiksi henkilöstösaneerauksiin 

liittyvien valintojen reiluudesta ja perusteltavuudesta tai siitä, että toimet ovat myös 

taloudellisesti ja strategisesti perustellut ja kommunikaatio on hoidettu hyvin. 

Selkeä ja hyvin hoidettu viestintä ja kommunikaatio, samoin kuin reilusti perustellut 

irtisanomisvalinnat ja hyvä taloudellinen ja strateginen perusteltavuus voivat ehkäistä 

johdon uskottavuuden, työsitoutumisen tai työmotivaation rapautumista jonkin verran. 

Työyhteisön yhteishenkeä ne eivät kuitenkaan riitä parantamaan. Myös mikäli 

tuottavuuden uskotaan nousevan – tai tämän aineiston kohdalla paremminkin jäävän 

laskematta – myös johdon uskottavuus säilyy paremmin. 

Laadullisen aineiston analyysi entisestään vahvistaa joidenkin muuttujien merkitystä 

ja paljastaa lisää syitä sille, miksi henkilöstösaneerauksessa oli epäonnistuttu, tai miksi 

irtisanomisvalinnat oli koettu epäreiluna. Kyselyn vapaiden tekstiosioiden perusteella 

työnantajan henkilöstösaneerauksiin liittyviä valintoja ja niiden perusteluita pidettiin 

erityisen epäreiluina, kun niiden taustalla vaikuttivat ammattitaidon sijasta valittujen 

henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten niin sanottu pärstäkerroin tai irtisanotun ikä. 

Myös silloin perusteet oli arvioitu epäreiluiksi, kun hyvät, ammattitaitoiset ja tuottavat 

tekijät joutuivat lähtemään, kun vaikkapa kallis johtoporras jäi, tai valinnat osoittivat 

ammattitaidottomuutta tai vaikuttivat satunnaisilta. Myös sydämettömyys, 

epäinhimillisyys ja muu epäreiluus johti huonoon arvioon.  

Vaikka työnantajan valinnat oli kohtuullisen usein arvosteltu ainakin jossain määrin 

reiluiksi (Kuvio 3), oli reiluja arvioita perustelu vain muutaman kerran. Näiden 
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perusteella henkilöstösaneeraukset olivat reilut, kun irtisanomiset oli kohdennettu 

järkevästi ja oikein, ne olivat välttämättömät, tai kun työnantajan järjestelyt ja 

vapaaehtoiset lähtijät pelastivat tilanteen. 

Työnantajien koettiin epäonnistuneen irtisanomisten hoidossa erityisesti silloin, kun 

kommunikaatio ja tiedostus oli hoidettu huonosti, kun työntekijöitä kohdeltiin 

epäinhimillisesti ja epäreilusti, vailla kunnioitusta. Samoin johdon 

ammattitaidottomuus, kuten jatkavan henkilöstön työtaakkaa kasvattavat päätökset, 

lyhytkatseisuus sekä turhat näennäistoimet tai puutteellinen tuki irtisanotuille johtivat 

käsitykseen henkilöstösaneerausten epäonnistuneesta hoidosta.  

Toisaalta, kun saneeraukset oikein kohdennettu sekä reilusti ja lainmukaisesti 

toteutettu ja informaation välitys oli toimivaa, arvioitiin henkilöstösaneeraukset hyvin 

onnistuneiksi. Lisäksi, kuten edellä on mainittu, testatessani tutkimuskirjallisuudesta 

poimittuja keinoja ilmiön torjumiseksi selvisi, että mitä useampia keinoja työnantaja 

oli omaksunut käyttöönsä, sitä positiivisempia arviot yleisestä onnistumisesta olivat 

sekä miehillä että naisilla.  
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6. KESKUSTELU  

Pääosin angloamerikkalaisesta tutkimuskirjallisuudesta tuttuja, henkilöstösaneuksiin 

liittyvän selviytyjän syndrooman oireita, kuten työmotivaation ja -sitoutumisen laskua, 

työpaikan yhteishengen ongelmia, johtoon kohdistuvaa epäluottamuksen kasvua 

(Kuviot 4–7) tai työhön paluun herättämiä negatiivisia tunteita sekä organisaation 

tulevan menestyksen kannalta varsin haastavia asenteita (vrt, esim. Wolfe 2004: 7, 18; 

Amundson et al. 2004; Noer 2009) esiintyy odotetusti tutkimusaineistoni perusteella 

myös suomalaisyrityksissä. Lisäksi monet vastaajista kokivat johdon uskottavuuden ja 

strategisen suunnan valinnan epätyydyttäväksi tai puutteelliseksi (Noer 2009: 57–58). 

Ilman oletusta syndrooman olemassaolosta, löydökset vaikuttavat epäloogiselta 

reaktiolta tilanteeseen. Käytännössähän jatkavat työntekijät on juuri irtisanomisiin 

liittyvissä valinnoissa todettu organisaation tulevaisuuden kannalta tärkeiksi 

työntekijöiksi. 

Toive tuottavuuden paranemisesta on ollut lukuisien henkilöstösaneerausten taustalla, 

vaikka todellisuudessa tulos on usein päinvastainen (Cascio 1993; Hitt et al. 1994). 

Tuottavuus ei vaikuttaisi kääntyneen kasvuun myöskään useimpien vastaajien 

työorganisaatioissa: yhdessäkään ei henkilöstön mukaan näyttäisi tapahtuneen 

merkittävää parannusta (Kuvio 5). Siitä, paraniko tuottavuus yrityksissä todella, 

minulla ei vastausten perusteella ole varmuutta, eivätkä todellisesta tuottavuuden 

muutoksesta voi näiden vastausten perusteella tehdä valideja johtopäätöksiä. 

Selviytyjän syndrooman oirehtimisen kannalta todellisella tuloksella ei kuitenkaan ole 

välttämättä merkitystä, mikäli vastaaja kuitenkin uskoo, ettei tuottavuus ainakaan 

parantunut, ja ehkä jopa huononi. Kyselyn tulosten (Taulukko 3) mukaan tällainen 

uskomus nakertaa ainakin jossain määrin työntekijöiden luottamusta johdon kykyyn 

toimia yrityksen parhaaksi. Luottamuksen lasku ja kuten muukin muutoksista johtuva 

kyynisyyden ilmaantuminen taas vähentää kohtalaisen paljon työnteon mielekkyyttä, 

motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon (Reichers, Wanous & Austin 1997). 

Toisaalta sillä, uskoiko vastaaja henkilöstösaneerausten vaikuttaneen tuottavuuteen, ei 

aineiston testauksen perusteella näyttäisi kuitenkaan olevan merkitystä esimerkiksi 

kokonaisonnistumisarvion kannalta. 
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Sanavalinnat kuvasivat usein myös vastaajan kokemaa ristiriitaa: toisaalta vaikea 

tilanne ja työtovereiden menettäminen herätti negatiivisia tunteita ja asenteita, vaikka 

esimerkiksi oman työpaikan säilyminen herättää positiivisia tunteita, kuten 

kiitollisuutta. Työtoverin menettäminen ja vaikkapa puolison kuolema eivät suoraa ole 

keskenään verrannollisia. Tapahtumien herättämässä kokemusmaailmassa on 

kuitenkin yhteisiäkin piirteitä. Yksin selviäminen esimerkiksi puolison menettämisen 

jälkeen saattaa samoin herättää hämmentävän ristiriitaisia tunteita: toisaalta 

onnistumisen tunne saattaa kummuta yksinään selviämisestä tai uuden oppimisesta, 

vaikka menetys aiheuttaa syvää surua (Stroebe & Schut 1999). 

Ainakin osa tuntemuksista, joita runsaasti valitut sanat kuvaavat, ovat sellaisia, jotka 

hyvin todennäköisesti lisäävät henkilöstön psykologista pahoinvointia sekä sairastelua 

ja näkyvät siis suoraan sairaslomakulujen nousuna. Tämä kuuluukin 

tutkimuskirjallisuuden mukaan usein huonosti hoidettujen henkilöstösaneerausten 

jälkipyykkiin (vrt. Siegrist et al. 1990; Dekker & Schaufeli 1995; Noer 2009: 50, 64; 

Vahtera, Kivimäki & Pentti 1997; Amundson et al. 2004). 

Toisin kuin hypoteeseissa esitin, ilmiön oirehdinta ei siis aineistoni perusteella 

näyttäisi kuitenkaan yksiselitteisesti yhdistyvän mihinkään demografiseen ryhmään, 

vaikka koulutuksen ja palkan tasolla sekä maantieteellisellä sijainnilla näytti olevan 

jonkin verran merkitystä tyytyväisyyden kannalta. Vaikka ilmiön universaali luonne 

on kyseenalaistettu (Baruch & Hind 2000; Travaglione & Cross 2006) ja surutyön 

uskotaan olevan ainakin sukupuoli ja kulttuurisidonnaista (Stroebe & Schut 1999), 

näyttäisi, että suomalaisorganisaatiossa ne koskettava melkoisen voimakkaasti ja 

samantyylisesti lähes kaikkia. Erilaisia demografisia ryhmiä edustavat otokset olivat 

kuitenkin hyvin pienet, eikä tutkimusaineistoni luonnollisestikaan riitä todistamaan 

ilmiön universaalia luonnetta (vrt. Baruch & Hind 2000; Wolfe 2004, 8), vaikka se 

vahvistaakin huomiota siitä, ettei irtisanomisten jälkeinen selviytyjän syndrooma 

kosketa ainoastaan angloamerikkalaisia organisaatioita.  

Muutamia poikkeavia ryhmiä oli siis kuitenkin mahdollista erottaa. Korkeammin 

koulutetun henkilöstön suuremman ja nopeamman vaihtuvuuden (Baruch 1998) 

perustella arvelin, että heidän keskuudessaan työpaikkaa ei välttämättä pidetä 

loppuelämän ratkaisuna ja kenties luotetaan siihen, että henkilöstösaneerausta tai 
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työpaikan menetystä ei pidetä yhtä suurena katastrofina, kuin vähemmän koulutetun. 

Lisäksi koulutuksen vaikutus oirehdinnan hillitsemiseen on ollut aiemminkin tiedossa, 

sillä jatkavalle henkilöstölle tarjottavia koulutusmahdollisuuksia on ehdotettu 

saneerausten jälkeisen tilanteen helpotukseksi (esim. Amundson et al. 2004). 

Aineistossani ryhmien vertailun perusteella korkeammin koulutetut todella olivat 

tilastollisesti merkittävästi tyytyväisempiä työnantajan yleiseen onnistumiseen. 

Varsinaisesti he eivät kuitenkaan eronneet muista oirehdinnan, kuten työsitoutumisen, 

-motivaation ja yhteishengen laskun tai johdon uskottavuuden rapautumisen puolesta. 

Myös vastaajan korkeampi palkka yhdistyi hiukkasen positiivisempiin arvioihin 

työnantajan irtisanomisvalintojen reiluudesta, ja samalla paremmin palkatut kokivat 

tiedotuksen toimineen takuttomammin. Ehkä parempi palkka on sitouttanut 

työntekijän tiiviimmin yritykseen (esim. Nawab & Bhatti 2011), jolloin hän ehkä 

helpommin pitää organisaation toimintaa oikeutettuna (Mowday, Porter & Steer 1982: 

27–28). Toisaalta yritysjohto saattaa pitää paremmin palkattua henkilöstöä 

suuremmassa arvossa – tästähän syystä myös sen palkka on parempi – ja esimerkiksi 

jakaa informaatiota sekä reilua kohtelua auliimmin. Lisäksi toimiva kommunikaatio 

on saattanut vakuuttaa vastaajat paremmin siitä, että valinnat on työnantajan puolelta 

tehty reiluin perustein, sillä myös näiden muuttujien väliltä löytyi yhteys. 

Saman organisaation palveluksessa pidempään työskennelleet kokivat YT-

neuvotteluiden vaikuttaneen keskinäiseen työilmapiiriin hiukkasen negatiivisemmin 

kuin lyhyemmän työuran tehneet, vaikka yhteys ei ollutkaan tilastollisesti merkittävä. 

Työvuosien määrä ei yhdistynytkään tilastollisesti merkittävällä tavalla mihinkään 

selviytyjän syndroomaan liittyvistä muuttujista. Tämä on osittain ristiriidassa 

aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan työvuosiltaan tavallisesti 

kokemattomampien nuorten työntekijöiden työsitoutumisen (Baruch 1998; Baruch & 

Hind 2000) tai toisaalta keski-ikäisen, eli useimmiten pidempään työskennelleen 

henkilöstön (Becker 1960, Baruch & Hind 2000 mukaan) arvellaan kärsivän muita 

voimakkaammin. 

Tilastollinen käsittely paljasti, että eteläsuomalaisten yritysten työntekijät ovat 

arvioissaan työnantajan onnistumisesta henkilöstösaneerauksen hoitamisessa 

keskimäärin hieman tyytymättömämpiä kuin pohjoissuomalaisten yritysten. 
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Korrelaatio on kuitenkin ainoastaan heikko. Tulosta on vaikeaa tulkita, mutta se viittaa 

eroihin joko henkilöstösaneerauksen hoidossa tai henkilöstön koostumuksessa 

Pohjois- ja Etelä-Suomen organisaatioiden välillä. Kenties tilanne on Pohjois-

Suomessa sijaitsevissa organisaatioissa todella osattu hoitaa hieman paremmin.  

Sukupuolien välillä ei ryhmien vertailussa havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja, 

vaikka naiset antoivatkin hiukkasen negatiivisempia arvioita työnantajan yleisestä 

onnistumisesta. Voimakkaampana tämä löydös osittain haastaisi aiemmassa 

tutkimuskirjallisuudessa esitetyn väitteen siitä, että selviytyjän syndrooma esiintyy 

tavallisesti voimakkaampana miehillä (vrt. Becker 1960 Baruch & Hind 2000 

mukaan). Toisaalta miesvastaajat kuitenkin valitsivat tätä aiempaa tutkimustietoa 

tukien naisvastaajia useammin negatiivisia, selviytyjän syndroomalle tyypillisiä 

tunteita (vrt. esim. Amundson et al. 2004; Wolfe 2004: 6–7; 17; Noer 2009) ja asenteita 

kuvaavia sanoja luonnehtimaan henkilöstösaneerauksen jälkeistä työhön paluuta. 

Lisäksi tutkimusaineistoni osoitti, että tutkimuskirjallisuudesta johdetut selviytyjän 

syndrooman torjuntakeinot3 (Amundson et al. 2004; Wolfe 2004: 6–7; 17) näyttäisivät 

esittämäni hypoteesin mukaisesti toimivan miehillä ja naisilla hieman eri tavoin ja 

vaikuttavan eri tekijöihin. Samoin hypoteesini mukaisesti ne kuitenkin osoittautuivat 

henkilöstösaneerauksen jälkeisen tilanteen helpottamisessa käyttökelpoisiksi: 

esimerkiksi yleinen tyytyväisyys työnantajan onnistumiseen yhdistyy selkeästi 

torjuntamenetelmien suurempaan määrään sekä miehillä, että naisilla. Naisilla 

menetelmien vaikutus on kuitenkin laaja-alaisempi, vaikkeivat korrelaatiot käytettyjen 

menetelmien määrän ja muuttujien välillä olleetkaan voimakkaita. Miehillä ne eivät 

vaikuta esimerkiksi työsitoutumisen tai -moraalin laskuun laisinkaan.  

Se, että torjuntakeinojen vaikutus miehillä on hieman vähäisempi, saattaa olla 

selitettävissä sillä, että miehet aiemman tutkimuksen arvioin (Becker 1960 Baruch & 

Hind 2000 mukaan) ja tutkimushypoteesini mukaisesti todella kärsivät selviytyjän 

                                                 
3 Nopea tiedonkulku päätöksiin liittyen; rehellisyys ja avoimuus kommunikaatiossa kaikilla 

organisaatiotasoilla; työnantajan kustantama luottamuksellinen neuvonta- ja uraohjauspalvelu kaikille 

työntekijöille; yritykseen jäävä henkilöstö on tietoinen irtisanotuista työkavereista huolehtimisesta; 

ylempikin johto helposti saavutettavissa; työntekijöitä kannustetaan osallistumaan päätöksentekoon; 

irtisanottavien valinta on reilua ja läpinäkyvää ja sen perustana ovat ainoastaan liiketoiminnalliset syyt 
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syndroomasta naisia voimakkaammin. Tuolloin heidän vasteensa hyvillekään 

torjuntatoimille ei olisi yhtä vahva kuin naisten ryhmän. Sukupuolten reagointitavoissa 

on tunnetusti muutenkin eroja: On esimerkiksi tiedossa, että miehet ja naiset kohtaavat 

surun toisistaan poikkeavin tavoin (Stroebe & Schut 1999). 

Travaglione & Cross (2006) mainitsevat, että yritysjohto voi toimillaan ehkäistä 

selviytyjän syndrooman oirehdinnan, ja muiden muassa Amundson et al. (2004) tai 

Wolfe (2004) tarjoavat ilmiön selättämiseksi useita kohtuullisen konkreettisia keinoja, 

jotka siis myös oman tutkimusaineistoni valossa näyttävät jossain määrin toimivilta, 

etenkin naisilla. Korrelaation heikkouden perusteella näyttäisi kuitenkin siis siltä, 

etteivät varsinaiset selviytyjän syndrooman oireet kuitenkaan kokonaan parane, vaikka 

organisaatiojohdon suoriutumista tilanteesta olisikin pidetty onnistuneempana tai 

valintojen perusteita reilumpina ja taloudellis-strategisiselta kannalta paremmin 

perusteltuina. 

Valitettavasti tutkimuskirjallisuuden tarjoamien selviytyjän syndrooman 

torjuntakeinojen käyttöaste on aineiston mukaan hyvin alhainen (Taulukko 4), mikä 

saattaa aiheuttaa sen, ettei niiden positiivinen vaikutus näy kunnolla testeissä. 

Toimivien keinojen sijaan vastaajat kuitenkin raportoivat työnantajien turvautuneen 

täysin näennäisiksi koettuihin toimiin, joista ei koettu olevan organisaatiolle tai 

jatkaville työtekijöille ainakaan mitään hyötyä. Myös tällaisten turhien toimien käytön 

on osoitettu ennemminkin lisäävän syndrooman oirehdintaa, kuin torjuvan sitä 

(Amundson et al. 2004) 

On mielenkiintoista, että vaikka työnantajan onnistuminen arvioidaan kohtalaisen 

hyväksi, irtisanomisten perusteet reiluiksi ja taloudellis-strategisesti kantaviksi, eivät 

positiiviset vaikutukset työsitoutuneisuuteen, -motivaatioon tai yhteishenkeen 

kuitenkaan korrelaatiokertoimen perusteella ole kovin voimakkaita – tilastollinen 

yhteys näiden tekijöiden välillä oli ainoastaan heikko. Johdon uskottavuus sen sijaan 

säilyy hieman paremmin. Työsitoutumisen, -motivaation ja yhteishengen laskun 

takana vaikuttaa siis muitakin tekijöitä.  

Toimiva kommunikaatio on aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa mainittu usein 

erityisen tärkeäksi keinoksi henkilöstösaneerauksen onnistuneessa hoidossa. Se 
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edesauttaa selviytyjän syndrooman oireiden selättämistä, kun taas sen häiriöt, kuten 

salailu tai puutteellinen tiedonjako johtavat epätyydyttäviin tuloksiin (Amundson et al. 

2004; Noer 2009: 55, 86). Tutkimusaineistossani toimivan kommunikaation yhteydet 

onnistuneeseen toimintaan ja oireiden vähenemiseen näyttävät kuitenkin tilastollisesti 

ainoastaan heikolta. Lienee silti turvallista sanoa, että toimiva kommunikaatio on 

myös oman tutkielmani perusteella olennaisen tärkeä keino henkilöstösaneerausten 

onnistuneessa hoidossa, kuten hypoteesina esitin. Tätä tukee etenkin se, että 

kommunikaation häiriöt erottuivat selkeänä perusteena henkilöstösaneerauksen 

onnistumisesta saadulle kehnolle arvosanalle. 

Kommunikaation onnistuminen on olennaista ymmärtämisen kannalta. Onnistuneen 

kommunikaation yhdistyminen taloudellis-strategisiin perusteltavuuteen sekä johdon 

uskottavuuden paranemiseen – tai päinvastoin epäonnistuneen kommunikaation 

yhdistyminen niiden huononemiseen saattaa viitata siihen, että epäonnistuminen 

kommunikaatiossa estää työntekijöitä ymmärtämästä valintojen ja päätöksen taustalla 

vaikuttavia tekijöitä. Abstraktilta ja selittämättömältä vaikuttava tilanne aiheuttaa 

taatusti johdon uskottavuuden korroosiota (vrt. Amundson et al. 2004). 

Sekä taloudellis-strategisesti pitävät, että muutoinkin reilut perusteet näyttävät olevan 

tarpeen, jotta henkilöstösaneeraus koettaisiin jatkavan henkilöstön puolesta 

onnistuneesti hoidetuksi. Tutkimuskirjallisuus niin ikään painottaa, että 

sudenkuoppien välttämiseksi henkilöstösaneerauksen syyt tulisi perustella 

henkilöstölle riittävän hyvin, strategisesti johdonmukaisin sekä reiluin syin ja 

irtisanotun henkilöstön hyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota. Tämä parantaa 

henkilöstön sitoutumista ja on näin eduksi organisaatiolle (Brockner et al. 1987; Wolfe 

2004: 6; Amundson et al. 2004, Noer 2009: 49, 57, 86), kun taas irtisanottavien 

epäreilu valinta ja lähtevien työntekijöiden huono kohtelu lisäävät negatiivisia 

asenteita työnantajaa kohtaan (Wolfe 2004; Amundson et al. 2004). Reiluista ja 

riittävistä perusteista huolehtiminen näyttäisi hypoteesin mukaisesti myös 

tilastotestien perusteella ainakin jossain määrin torjuvan työsitoutumisen ja -

motivaation laskua. Työyhteisön yhteishenkeen sillä ei sen sijaan samojen testien 

perusteella ole vaikutusta.  
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Etenkin laadullinen aineisto kuitenkin viittaa selkeästi siihen, että nimenomaan reiluja, 

kunnioittavia ja järkeviä perusteita niin henkilöstösaneerausten aloittamiselle kuin 

irtisanomisvalintojen tekemisellekin kaivataan työnantajilta. Vastaajista kuitenkin 

ainoastaan noin 14 prosenttia oli ilmoittanut työorganisaatiossaan täysin huolehditun 

irtisanomisvalintojen reiluudesta ja niiden pitävästä perusteltavuudesta. Vielä 

harvemman työorganisaatiossa oli pidetty huolta, että jatkavat työntekijät olivat 

tietoisia lähtevien työtovereiden hyvästä kohtelusta.  

Tutkimushypoteesiani noudatellen, myös irtisanottujen työkavereiden reilusta 

kohtelusta huolehtiminen, sekä yksinkertaisesti kunnioittavaa käytöstä 

organisaatiojohdon puolelta kaikkia työntekijöitä – jatkavia ja irtisanottuja – kohtaan 

peräänkuulutettiin (vrt. Amundson et al., 2004) myös keräämässäni laadullisessa 

aineistossa. Sydämetöntä käytöstä kavahdettiin yleisesti. Samoin epäloogiset, 

satunnaiset ja järjettömät valinnat olivat odotetusti kritiikin kohteena (Appelbaum et 

al. 1997). 

Aina reiluuden vaatimuksen taustalla ei kuitenkaan välttämättä ole moraalin vahvuus, 

sillä osassa vastauksista tyytymättömyyttä aiheutti muiden irtisanomisista johtuvan 

huolen sijaan ennemminkin työnantajan vastaajaan itseensä kohdistunut huono 

kohtelu. Lisäksi, mikäli valintoja ei ole mahdollista perustella loogisesti tai arvioida 

ennalta, voi tilanne täysin yllättäen tulla ajankohtaiseksi kenelle tahansa, myös 

vastaajalle itselleen (vrt. Greenhalgh 1983). Yleisin – joskaan ei yllättävä (vrt. Noer 

2009: 49) – irtisanomisten jälkeiseen työpaikalle paluuseen liittyvistä kokemuksista 

jatkavan henkilöstön keskuudessa olikin epävarmuus työstä. Sen oli valinnut yli puolet 

vastaajista ja se voidaan valitettavasti etenkin työväen luokan miehillä yhdistää jopa 

kohonneeseen sepelvaltimotautiriskiin (Siegrist et al. 1990).  

Taloudellis-strategiset tekijät ovat tietenkin osa muita tekijöitä, joilla 

henkilöstösaneerauksiin ryhtymistä ja irtisanottavien valintaa perustellaan. Selkeästi 

ainoastaan kylmän taloudelliset perusteet eivät aineistoni perusteella ole riittävät. 

Myös tutkimuskirjallisuudessa varoitetaan kuvittelemasta, että henkilöstöä ja 

organisaation taloutta voisi määritellä samalla mittatikulla (Isabella 1989; Hitt et al. 

1994; Cameron 1994; Markowich 1994; Appelbaum et al. 1997; Droege & Hoobler 

2003). Vaikka joskus esimerkiksi kalliimman seniorikansalaisista koostuvan 
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työvoiman korvaaminen halvemmalla ja ehkä koulutuetummallakin nuorisolla saattaa 

talouden lukujen puolesta tuntua houkuttelevalta, tutkimuskirjallisuudessa on punnittu 

sitä, onko seniorityöntekijöistä luopuminen aina kovinkaan toimiva strategia (DeLong 

1994, Juliano 2004; Vilet 2012). Ikärasismi olikin yksi syistä, joilla 

irtisanomisvalintojen epäreiluutta perusteltiin omassa aineistossani. 

Toisaalta vastaajat olivat kehuneet tarjottuja bonuspaketteja ja muita järjestelyitä, 

joilla henkilöstösaneeraukset helpottuivat. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa niiden 

on kuitenkin todettu olevan sudenkuoppia yrityksen tulevaisuuden kannalta, sillä ne 

houkuttelevat juuri pätevintä ja ammattitaidostaan varminta henkilöstönosaa 

siirtymään kilpailijan palvelukseen (Cameron 1994; Kets de Vries & Balazs 1996). 

Eläkepaketit taas saattavat jäytää yrityksen hiljaisen tiedon varantoa (DeLong 2004). 

Bonukset ja muut järjestelyt ovat siis eräänlainen kaksiteräinen miekka: jatkavat 

työntekijät pitävät niitä reiluna tapana vähentää henkilöstöä, mutta ne saattavat 

rapauttaa organisaationaalista osaamista.  

Laadullisen aineiston perusteella johdon epäpätevyys tai ammattitaidottomuus olikin 

tavallinen peruste myös huonolle yleisarvosanalle. Tämä on osin yllättävää, jos suurin 

osa vastaajista on kuitenkin kokenut johdon tehneen enimmäkseen hyvin ja reilusti 

perusteltuja valintoja. Tyytymättömyyden taustalla vaikuttaa siis vielä jokin muu 

tekijä, joka aiheuttaa eripuraa ja kitkaa työssä jatkaneiden ja johdon edustajien välille. 

Ehkä työntekijöiden oli ylipäätään vaikeaa hyväksyä se, että irtisanomisiin oli päädytty 

ja piti tilannetta esimerkiksi osoituksena johdon epäpätevyydestä. Selviytyjän 

syndrooma tunnetusti myös lisää epäluottamusta yritysjohtoa ja sen toimia kohtaan 

(esim. Wolfe 2004: 6; Cameron 1994; Noer 2009: 55, 58). Tämä näkyi myös omassa 

aineistossani, sillä johdon uskottavuus oli useimmiten kärsinyt tilanteen seurauksena. 

Kuten hypotisoin, ammattitaidottomuutta osoittavien, järjettömien 

irtisanomisvalintojen koettiin usein johtaneen töiden liialliseen kertymiseen jatkavien 

työntekijöiden hartioille, mikä onkin irtisanomisten jälkeisessä tilanteessa tavallinen 

ongelma (esim. Cameron 1994; Appelbaum et al. 1997). Tämä osoitti, että 

irtisanomispäätökset oli tehty ajattelematta tulevaisuudessa käytössä olevien 

resurssien riittävyyttä yrityksen toimintojen ylläpitämisen ja työtaakan 

kuormittavuuden kannalta, eli juuri tavalla, josta teorialuvussa aiemman 
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tutkimuskirjallisuuden perusteella varoitan (Cameron 1994; Kets de Vries & Balazs 

1996). Esimerkiksi työtaakan jakamisen ja tiimien uudelleenallokoinnin riittävän 

ennalta suunnittelun onkin todettu olevan yksi tärkeimmistä tehtävistä 

henkilöstösaneerausten jälkeisen tilanteen hallitsemiseksi (Wolfe 2004: 17). 

Tyytyväisyys irtisanomisiin oli aineistossani valitettavasti melko harvinainen ilmiö 

(Kuvio 10). Vastaajat olivat kuitenkin tyytyväisempiä, ja osoittivat vähemmässä 

määrin oireita selviytyjän syndroomasta, kun he esimerkiksi kokivat, että irtisanomiset 

oli kohdennettu järkevästi sekä reilusti ja toteutettu oikein ja lainmukaisesti, ja kun 

niihin liittyvä tiedonvälitys oli riittävää. Tyytyväisyyttä lisäsi myös se, että 

irtisanomiset käsitettiin ja hyväksyttiin välttämättömänä ilmiönä. On mielenkiintoista, 

että aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa selviytyjän syndrooman puuttuminen 

irtisanomistilanteen jälkimainingeista on pystytty yhdistämään samoihin syihin 

(Baruch & Hind 2000). 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Selviytyjän syndroomaa ei näyttäisi kokonaisuudessaan oireilevan erityisen 

voimakkaana minkään demografisen ryhmän edustajien joukossa, vaikka jotkut 

ominaisuudet, kuten korkeampi palkka ja koulutus, tai organisaation pohjoinen sijainti 

yhdistyvät hieman positiivisempiin asenteisiin irtisanomisten jälkeisessä tilanteessa. 

Lisäksi selviytyjän syndrooman hillitsemiseksi kehitetyt keinot osoittautuivat ainakin 

osittain odotetusti toimivammiksi naisilla kuin miehillä, vaikka useampien keinojen 

käyttöönotto parantaakin tilannetta kaikkien työtekijöiden kohdalla.  

Reiluiksi ja taloudellis-strategisesti pitäviksi arvioidut henkilöstösaneerausvalinnat ja 

-toimet, sekä toimiva kommunikaatio lisäsivät tyytyväisyyttä työnantajan yleiseen 

onnistumiseen tilateen hoidossa, mikä taas lievensi selviytyjän syndrooman 

oirehdinta, kuten johdon uskottavuuden, työsitoutuneisuuden, sekä -motivaation ja 

yhteishengen rapistumista jonkin verran. Keinoja, jotka johtavat reiluun ja 

onnistuneeseen henkilöstösaneerauksen hoitoon ja saattavat sitä kautta torjua 

oirehdintaa ovat irtisanomisten lainmukainen, reilu, järkevä ja oikeanlainen 

kohdennus ja toteutus, niiden välttämättömyys, toimiva informaationvälitys ja 

tilanteen ratkeaminen erilaisin järjestelyin. Epäonnistumiseen sen sijaan tuomitsivat 

ammattitaidon sijaan henkilökohtaiset ominaisuudet irtisanomisvalintojen takana, 

kalliin johtoportaan suosiminen tuottavan työvoiman kustannuksella, satunnaisilta 

vaikuttavat valinnat, sydämettömyys, epäinhimillisyys, kunnioituksen puute ja muu 

epäreiluus, toimimaton kommunikaatio, johdon ammattitaidottomuus, kuten 

työmäärän kertyminen, lyhytkatseisuus sekä turhat näennäistoimet tai puutteellinen 

tuki irtisanotuille. 

Tutkimusaiheeni ajankohtaisuudesta johtuen sen johtopäätökset tarjoavat 

mielenkiintoisen panoksen sekä aiheeseen liittyvään teoreettiseen keskusteluun, että 

käytännön liikejohdon avuksi. Työmotivaation ja -sitoutumisen, sekä työpaikan 

yhteishengen ongelmia ja johdon uskottavuuden rapautumista, samoin kuin muita 

selviytyjän syndrooman oireita, kuten työhön paluuseen liittyviä negatiivisia tunteita 

sekä organisaation tulevan menestyksen kannalta haastavia asenteita esiintyy 

kiistämättömästi henkilöstösaneerauksia läpikäyvissä yrityksissämme.  
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Elinkeinoelämän rakennemuutoksen ja talouden taantuman aiheuttamassa vaikeassa 

tilanteessa henkilöstösaneeraukset ovat kuitenkin välttämättömiä. Parhaassa 

tapauksessa tutkimukseni tulokset voivatkin viitoittaa tietä niiden aiheuttamien 

ongelmien selättämiseksi edistäen omalta pieneltä osaltaan paitsi yksittäisten 

työntekijöiden, myös organisaatioiden hyvinvointia ja sitä kautta vaikuttaa myös 

talouselämän elpymiseen. Onhan tiedossa, etteivät henkilöstösaneeraukset ilman 

riittäviä huoltotoimenpiteitä useinkaan johda kaivattuun tuottavuuden ja kilpailukyvyn 

paranemiseen. 

7.1 Teoreettiset johtopäätökset ja kontribuutio 

Tutkielmani tulokset auttavat täyttämään olennaista tyhjiötä selviytyjän syndroomaa 

koskevassa tutkimuskirjallisuudessa, sillä ilmiön yhteyttä erilaisiin demografisiin 

tekijöihin ei aiemmin ole juurikaan kartoitettu. En yksiselitteisesti onnistunut 

yhdistämään oireiden esiintymistä mihinkään demografiseen ryhmään, vaan pääosin 

oirehdinta koskettaa kohtuullisen voimakkaana kaikkia. Se, että positiivisemmat 

tilannearviot näyttävät ainakin jossain määrin liittyvän esimerkiksi korkeampaan 

palkkaan ja organisaation pohjoiseen sijaintiin on kuitenkin osittain uutta tietoa. 

Kuitenkin esimerkiksi koulutuksen positiivinen vaikutus tilanteesta selviämiseen on 

ollut tiedossa (vrt. Amundson et al. 2004), samoin kuin se, ettei koulutetumman 

henkilöstön työuran usein ole sidoksissa yhteen organisaatioon, jolloin he ovat 

vähemmän haavoittuvaista henkilöstösaneeraustilanteessa (vrt. Becker 1960 Baruch & 

Hind 2000 mukaan). 

Onnistuin myös tarjoamaan tukea aiemmalle teoreettiselle tiedolle, sillä pystyin 

toteamaan tunnettujen selviytyjän syndroomaa helpottavien käytön jossain määrin 

auttavan henkilöstösaneerauksen jälkeisessä tilanteessa. Lisäksi miesten ja naisten on 

jo aiemmin tiedetty vaikkapa surun käsittelytavoiltaan olevan erilaisia (Stroebe & 

Schut 1999), jolloin myös tilanteen helpottamiskeinojen, on luonnollisesti oltava 

sukupuolispesifit. Miesten on arveltu kärsivän tilanteesta naisia voimakkaammin 

(Becker 1960 Baruch & Hind 2000 mukaan), mutta aiemmin ei suoranaisesti ole 

esitetty, että selviytyjän syndrooman torjuntakeinot toimisivat eritavoin naisilla ja 

miehillä. Tutkielmani tulokset siis lisäävät tämän aiempaan teoriaan.  
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Tutkimukseni tulokset myös haastavat joitain aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 

esitettyjä arveluita. Esimerkiksi työvuosien määrä ja sitä kautta tavallisesti myös ikä 

ei yhdistynyt selviytyjän syndrooman oirehdintaan, vaikka aiemmin sen on esitetty 

olevan mahdollisesti merkityksellinen tekijä ilmiön esiintymisen kannalta (Baruch 

1998; Baruch & Hind 2000; Becker 1960 Baruch & Hind 2000 mukaan). 

Samalla useiden henkilöstösaneerausten onnistumiseen tai epäonnistumiseen 

yhdistyvien tekijöiden merkitys sai lisävarmistusta. Reilut, järkevät ja taloudellis-

strategisesti pitävät perusteet niin henkilöstösaneerausten aloittamiselle kuin 

irtisanomisvalintojen tekemisellekin samoin kuin irtisanotuista työkavereista 

huolehtiminen edesauttavat onnistumista. Epäreiluuden kokemuksen taustalta erottuu 

kolme syytä. Irtisanomispäätöksiä pidettiin epäreiluina, kun niiden taustalla katsottiin 

ammatillisen pätevyyden sijaan olevan valittujen henkilökohtaiset ominaisuudet, kun 

ammattitaitoiset tekijät irtisanottiin epäpätevien jäädessä tai kun valinnat oli suoritettu 

sydämettömästi ja epäinhimillisyyttä osoittaen. Päinvastoin reiluina valintoja pidettiin 

kun irtisanomiset oli vastaajan mielestä kohdennettu järkevästi, kun irtisanomisten 

välttämättömyys riitti perusteeksi tai kun työnantajan järjestelyt ja vapaaehtoiset 

lähtijät pelastivat tilanteen, minkä järjestäminen ei tietenkään aina ole mahdollista.  

Myös työnantajan yleisen epäonnistumisen selittäjäksi erottui kolme toisistaan 

poikkeavaa syytä, jotka jatkavat edellisten vastausten tematiikalla. Ne olivat häiriöt 

kommunikaatiossa ja viestinnässä, epäinhimillinen ja -reilu kohtelu vailla kunnioitusta 

sekä johdon ammattitaidottomuus, kuten lähteneiden työtaakan kertyminen jatkavan 

henkilöstön niskoille, lyhytkatseisuus ja turhat näennäistoimet tai puutteellinen tuki 

irtisanotuille. Myönteisempää arviota siivittivät edellisille päinvastaisina saneerausten 

oikea, reilu ja lainmukainen kohdennus, sekä takuton informaation kulku. 

7.2 Liikejohdolliset johtopäätökset ja kontribuutio 

Sen perusteella, millaisiin toimiin suurin osa vastaajista ilmoitti – tai pikemminkin ei 

ilmoittanut – työnantajansa tilanteeseen valmistuakseen ryhtyneen, selviytyjän 

syndrooma ilmiönä vaikuttaisi olevan useimpien henkilöstösaneerauksia läpikäyvien 

yritysten johdolle vaarallisen vieras. Hälyttävästi jopa kaksi kolmannesta vastaajista 

raportoi, ettei hänen työnantajansa ollut omaksunut laissa säädettyjen pakollisten 
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toimien ohella mitään henkilöstösaneerausten aiheuttamaa painetta helpottavia keinoja 

tai oli päinvastoin turvautunut tilannetta pahentaviin keinoihin, kuten salailuun. Myös 

epäreiluuden ja epäonnistumisen runsaat perusteet kielivät siitä, etteivät organisaatiot 

enimmäkseen kiinnitä riittävää huomiota syndrooman oireiden torjumiseen. 

Pahimmillaan oireet, kuten työsitoutumisen ja -motivaation, yhteishengen ja johdon 

uskottavuuden rapautuminen, tai työntekijöiden lannistuminen, epävarmuus työstä ja 

jopa ahdistuminen ja masentuminen voivat kuitenkin johtaa tuottavuuden ja sitä kautta 

kilpailukyvyn romahtamiseen. Näin ollen tilanne ja sen hoitaminen on syytä ottaa 

johdon puolelta huomattavasti aiempaa vakavammin. 

Harva yritys on siis omaksunut käyttöönsä kirjallisuudessa esitettyjä, selviytyjän 

syndrooman selättämiskeinoja. Niiden runsaampi käyttö olisi kuitenkin suositeltavaa 

myös oman tutkielmani perusteella, vaikkeivat ne täysin poistaisi oirehdintaa. Näitä 

keinoja ovat nopea tiedonkulku päätöksiin liittyen, rehellisyys ja avoimuus 

kommunikaatiossa kaikilla organisaatiotasoilla, työnantajan kustantama 

luottamuksellinen neuvonta- ja uraohjauspalvelu kaikille työntekijöille, se että 

yritykseen jäävä henkilöstö on tietoinen irtisanottujen työkavereidenkin tarpeista 

huolehtimisesta ja työntekijöitä kannustetaan osallistumaan yhteiseen 

päätöksentekoon, ylemmänkin johdon helppo saavutettavuus, sekä irtisanottavien 

läpinäkyvä ja reilu valinta, jonka perustana olivat ainoastaan liiketoiminnalliset syyt 

(Amundson et al. 2004; Wolfe 2004: 17–18). Työnantajien tulisi tutustua 

huolellisemmin näihin työkaluihin, joita tutkimuskirjallisuudella on tarjota tai ainakin 

pitää huolta siitä, että ne toimivat tarkoitetulla tavalla ja ovat myös henkilöstön 

havaittavissa. 

Pahimpien seurauksien torjumiseksi olisi johdon puolelta hyvä huolehtia vähintään 

kaikkien toimien lainmukaisuudesta, irtisanomisvalintojen hyvästä ja reilusta 

perustelusta, sekä kaikkien päätösten selkeästä ja totuudenmukaisesta 

kommunikaatiosta koko henkilöstölle Lisäksi on tärkeää hillitä henkilöstön 

kuormittumista irtisanottujen työntekijöiden tekemättömillä töillä ja huolehtia, että 

myös irtisanotuista työkavereista ja kohdella heitä kunnioittavasti. Esimerkiksi töiden 

uudelleen jakamisesta olisi hyvä tehdä suunnitelma jo ennen irtisanomisvalintojen 

tekemistä. Muitakin oivallisia, myös tässä tutkielmassa esiteltyjä torjuntakeinoja 
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liittyen vaikkapa toimivaan kommunikaatioon ja hyvän kohtelun korostamiseen on 

tutkimuskirjallisuudella kuitenkin tarjota. 

Parempi palkka siivittää positiivisempia arvioita, jolloin palkankorotus, 

mahdollisuuksien rajoissa, saattaisi helpottaa tilannetta jatkavien työntekijöiden 

kannalta, vaikkei se liene pysyvä ratkaisu ja saattaisi jopa lisätä epäreiluuden 

kokemusta erityisesti empaattisimpien työntekijöiden joukossa.  

Korkeampi koulutus näyttää myös olevan positiivisemman asenteen takana. 

Koulutusmahdollisuuksien lisääminen paitsi jälkikäteen, kuten 

tutkimuskirjallisuudessa kehotetaan (Amundson et al. 2004; Wolfe 2004, 17), myös 

ennaltaehkäisevästi, saattaisi helpottaa henkilöstösaneerauksen haittoja, mikäli siihen 

turvautuminen on suunnitelmissa tai tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Samoin 

tarpeellisten torjuntatoimien määrä ja laatu tulisi valita sopivaksi organisaation 

henkilöstön sukupuolijakauman mukaisesti. 

Henkilöstösaneerausten jälkeen henkilöstö on usein huolissaan oman työpaikkansa 

säilymisestä. Liikejohdon tulisikin kiinnittää myös tähän enemmän huomiota. Ellei 

henkilöstöä ole vielä entisestään tarkoitus vähentää, tulisi henkilöstön itsevarmuutta ja 

uskoa työn pysyvyyteen tavalla tai toisella vahvistaa. Koska epävarmuus työstä 

yhdistyy etenkin työväen luokan miehillä kohonneeseen sepelvaltimotautiriskiin 

(Siegrist et al. 1990) tämä on tärkeää myös sairastelun ja siihen liittyvien kulujen 

kertymisen ehkäisemiseksi. 

Eläkeputkien hyödyntämistä ja bonuspakettien tarjoamista irtisanoutuville pidetään 

hyvänä ratkaisuna onnistuneiden henkilöstösaneerausten kannalta. Toisaalta tällaisten 

menetelmien käytön tiedetään johtavan hiljaisen tiedon resurssin verkon hajoamiseen 

ja pahimmassa tapauksessa parhaiden kykyjen katoamiseen kilpailijoiden 

palvelukseen, kun kyvykkäin ja tulevaisuuden urakehityksestä varmin työvoima 

tarttuu tarjottuihin paketteihin (Cameron 1994; Kets de Vries & Balazs 1996; DeLong 

1994). Myös yksinomaan iäkkäämmästä työvoimasta luopumista tulisi aineistoni 

perusteella kuitenkin harkita tarkkaan, elleivät eläkeratkaisut ole ehdottomasti 

seniorityöntekijöiden omissa toiveissa: ikärasismi oli yksi syistä, joilla 

irtisanomisvalintojen epäreiluutta perusteltiin. 
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7.3 Tutkimuksen arviointi 

Keräsin tutkielmani aineiston kaikille netinkäyttäjille avoimella, anonyymillä 

verkkokyselylomakkeella. Aineiston luotettavuuden kannalta internet-kyselyt voivat 

olla kyseenalaisia. Edes tutkijalla itsellään ei ole mahdollisuutta kontrolloida tai 

neuvoa kyselyyn vastaajia millään tavoin, tai varmentaa, että heidän vastauksensa ovat 

paikkaansa pitäviä, mikä saattaa vaikuttaa mittaamisen reliabiliteettiin. Useissa 

tapauksissa tahallaan vääristellyt4 tai satunnaisesti täytetyt vastaukset on mahdollista 

erottaa muusta vastausmassasta, koska ne saattavat olla esimerkiksi sisäisesti 

ristiriitaisia, eivätkä yhdenmukaisia muun vastauksen kanssa. Omassa aineistossani en 

kuitenkaan kohdannut selkeästi vääristellyn oloisia vastauksia, jotka olisivat 

vaikuttaneet tulosten reliabiliteettiin.  

Toisaalta turvattu anonymiteetti sekä kyselyyn vastaamisen nopeus ja helppous 

houkuttelevat useampia vastaajia osallistumaan kyselyihin silloinkin, kun ne 

käsittelevät arkaluontoisia asioita. Kyselyni keräsikin kohtalaisen runsaasti vastauksia, 

vaikka aineiston heterogeenisen luonteen tähden sen jakaminen edustaviin ryhmiin 

kaikkien kysyttyjen demografisten muuttujien mukaan osoittautuikin mahdottomaksi. 

Aineistoni perusteella irtisanomisten hoito suomalaisorganisaatioissa näyttäisi 

aiheuttavan varsin negatiivisia tunteita jatkavassa henkilöstössä. On tosin mahdollista, 

ettei aineistoni edusta suoranaista läpileikkausta suomalaisten työorganisaatioiden 

henkilöstösaneerauksien seurauksista. Vastaajat saattoivat jossain määrin valikoitua 

aiheen perusteella, sillä vastaaminen juuri tähän kyselyyn kiinnosti ehkä enemmän 

niitä, jotka ovat kokeneet henkilöstösaneeraukset negatiivisesti. Aihe on jossain 

määrin arka, ja vastaaja saattaa vältellä siitä puhumista esimerkiksi oman työpaikkansa 

menettämisen pelossa. Kysely saattoikin edustaa erityisesti tilanteen johdosta 

traumatisoituneille työntekijöille jopa ainoaa mahdollisuutta päästä avautumaan 

epämiellyttävistä ja kuormittavista kokemuksista. Ne, jotka eivät olleet kokeneet 

henkilöstösaneerausta samalla tavoin raskaana tilanteena, eivät ehkä tunteneet tarvetta 

kertoa kokemuksistaan kyselyyn vastaamisen muodossa. Tämä on siis voinut johtaa 

                                                 
4 Vertaa ”trolli”. 
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katoon positiivisesti suhtautuvien vastaajien kannalta, mikä saattaa uhata tulosten 

validiteettia. 

Pohjois- ja eteläsuomalaisorganisaatioiden välillä havaittua eroa tyytyväisyydessä on 

hieman vaikeaa selittää tai tulkita. Sen taustalla saattavat organisaatioiden 

suoriutumisen sijaan olla muutkin syyt. Esimerkiksi korkeammin koulutetut vastaajat 

kokivat työnantajan onnistuneen paremmin: pohjoissuomalaisissa yrityksissä 

työskennelleet vastaajat olivat keskimäärin hieman korkeammin koulutettuja kuin 

eteläsuomalaisten. Myös korkeampi koulutus on yhteydessä kokemukseen työnantajan 

onnistumisesta, jolloin yrityksen maantieteellisen sijainnin vaikutuksen ohella tai 

sijaan koulutusaste saattaa itsessään selittää eroa. Ero koulutuksen tasossa 

maantieteellisten sijaintien välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä, joten 

on hyvin kyseenalaista voiko se ainakaan yksinään selittää eroa tyytyväisyydessä.  

Rajaus pohjois- ja eteläsuomalaisten organisaatioiden välillä oli lisäksi vähintäänkin 

keinotekoihin. Tämä vaikuttanee osaksi maantieteellistä jakoa koskevien tulosten 

validiteettiin. Koska maakunnat, jotka olisivat voineet edustaa niin pohjoista kuin 

etelääkin, oli jaettu melkoisen mielivaltaisesti, on ainakin osittain kyseenalaista, 

mittasivatko testit todella eroa pohjoisen ja etelän välillä, vai jotain muuta.  

Korkeammin kouluttautuneiden vastaajien kokemus YT-neuvotteluiden aikaisesta 

ilmapiiristä, sekä työnantajan kokonaisonnistumisesta tilanteen hoidossa on 

positiivisempi kuin matalammin kouluttautuneiden. Koulutuksen merkitystä 

arvioitaessa on lisäksi huomioitava, että vastaajat edustivat pääsääntöisesti 

suhteellisen korkeasti koulutettua väestöä verrattuna keskimääräiseen työssäkäyvään 

väestöön Suomessa (Repo 2012). Keskimääräistä korkeampi koulutusaste antaa 

aihetta epäillä, että todellisuudessa suomalaisyrityksien henkilösaneerauksista 

selviytynyt henkilöstö on vielä tyytymättömämpää työnantajiensa suorituksiin.  

Vastaajan korkeampi palkka yhdistyi hiukkasen positiivisempiin arvioihin työnantajan 

irtisanomisvalintojen reiluudesta, ja samalla paremmin palkatut kokivat tiedotuksen 

toimineen paremmin. Vastaajat olivat työikäisiin suomalaisiin verrattuna korkeamman 

koulutusasteen lisäksi myös paremmin palkattuja. Onkin siis mahdollista, että 

aineistooni verrattuna suomalaisyrityksissä ollaan irtisanomisten jälkeen keskimäärin 
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tyytymättömämpiä myös organisaatiojohdon irtisanomispäätösten reiluuteen ja 

kommunikaation onnistumiseen.  

Nämä aineiston valikoitumisesta ja koostumuksesta, kuten keskimääräistä 

korkeammasta koulutuksesta tai palkasta johtuvat erot suhteessa keskimääräiseen 

kansalaiseen vaikuttavat jossain määrin tutkimustulosten sisäiseen validiteettiin, ja 

saattavat siis aiheuttaa vinoumia tuloksiin. Samalla testi ei välttämättä jollekin toiselle, 

vaikkapa satunnaisemmin valikoituneelle joukolle suoritettuna ehkä johtaisi 

samanlaiseen vastausmassaan, mikä jossain määrin vaikuttaa tulosten toistettavuuteen, 

eli reliabiliteettiinkin. Menetelmältään mittaus on kuitenkin reliaabeli ja toistettavissa. 

Aineistossa ei havaittu runsaasti eroja erilaisten demografisten ryhmien välillä sen 

suhteen, miten irtisanomistilanne koettiin. Esimerkiksi korkea asema organisaatiossa 

ei yllättäen – siihen liittyvästä korkeammasta palkasta huolimatta – korreloinut 

tiedotuksen ja kommunikaation onnistumisesta annetun positiivisemman arvion 

kanssa riittävän voimakkaasti tilastollisen yhteyden olettamiseksi. Usein tiedonkulkua 

organisaatioissa moititaan hierarkiasta riippuvaiseksi niin, että korkeammassa 

asemassa olevat työntekijät viestivät keskenään tai korkeintaan lähettävät käskyjä 

alaspäin. Voisiko se, etteivät korkeassakaan asemassa olevat työntekijät välttyneet 

informaatiokatveelta, merkitä äärimmäisen kaoottista tilannetta yrityksessä 

irtisanomisten aikana? 

Vastaajien ikää ei voitu käyttää muuttujana tilastollisissa analyyseissä, sillä vastaukset 

saattoivat koskea vuosikymmeniäkin vanhoja irtisanomisia. Näin ollen myöskään 

ajallista ulottuvuutta selviytyjän syndrooman esiintymisessä ei voitu varmuudella 

kartoittaa. Tutkimusaineistoni perusteella ei siis ole mahdollista varmuudella päästä 

käsiksi siihen, onko yritysten johto ottanut oppia 1990-luvun jälkeen julkaistusta 

laajasta selviytyjän syndroomaa ja sen vaikutusten minimoimista koskevasta, lähinnä 

angloamerikkalaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Koska vastaajien keski-ikä on vain 

muutamia vuosia kolmekymmentä, on melko turvallista otaksua, etteivät kokemukset 

ainakaan suurimmaksi osaksi koske edellistä lamaa 1990-luvulla. Iän ja selviytyjän 

syndrooman oireiden yhteyden testaaminen olisi kuitenkin ollut mielenkiintoista, sillä 

työtekijöiden ikä on jossain määrin kyetty yhdistämään selviytyjän syndrooman 

oireiden voimakkuuteen (Becker 1960, Baruch & Hind 2000 mukaan).  
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Useat muuttujat, kuten vaikutus työsitoutuneisuuteen, -motivaatioon ja yhteishenkeen, 

samoin kuin reiluuden ja taloudellisstrategisen perusteltavuuden kokemus korreloivat 

keskenään. Tämä viittaa siihen, että nämä käsitteet ovat lähellä toisiaan ja toisen 

kärsiessä tilanteesta myös toinen kärsii. Nämä asioiden väliset yhteydet eivät 

kuitenkaan auta tutkimusongelmien selvittelyssä. Oli siis odotettavissa, että 

esimerkiksi irtisanomisten taloudellisen ja strateginen perusteltavuuden ja 

valintaperusteiden reiluuden arviot korreloivat voimakkaasti. Näiden muuttujien 

vastaukset olivat jakautuneet hyvin saman tyyppisesti. Tämä onkin loogista, sillä 

taloudellinen ja strateginen kestävyys valintojen taustalla vaikuttanee perustelujen 

reiluuden kokemuksen syntymiseen. Samoin voimakas yhteys taloudellisen ja 

strategisen perusteltavuuden ja johdon uskottavuuden arvion väliltä on helposti 

perusteltavissa. Lienee selvää, että johdon uskottavuus kohenee, mikäli se onnistuu 

tekemään taloudellisesta ja strategisesta perusteltavia ratkaisuja. 

Vaikuttaisi siltä, että selviytyjän syndrooman taltuttamiseksi lanseeratut toimet, jotka 

on ehkä opittu tutkimuskirjallisuudesta, ovat todella siivittäneet myönteisempiä 

arvioita henkilöstösaneerausten hoidosta, johdosta ja omasta tilasta tilanteeseen 

liittyen. Tutkielmassani kuitenkin kartoitin ainoastaan keinojen määrän yhteyttä 

positiivisempaan lopputulemaan, vaikka onkin mahdollista, että nimenomaan jokin 

keinoista on erityisen tärkeä. Tätä oma tutkimusasetelmani ei paljastanut. Toisaalta on 

kuitenkin mahdollista, että tilanteeseen jo valmiiksi myönteisemmin asennoituneet 

huomasivat työnantajan hyvää tarkoittavat toimet helpommin. Pahimmillaan tilanne 

johtaisi tuolloin kehäpäätelmään. Sekin lienee kuitenkin kuvaavaa, että pahimmin 

vaikuttuneet eivät joka tapauksessakaan vaikuttaisi hyötyvän tilanteesta. 

Useat niistä syistä, joilla henkilöstösaneerausten onnistumista tai reiluutta perusteltiin 

kyselyn avoimissa tekstiosioissa, ovat tuttuja myös aiemmasta kirjallisuudesta. 

Onnistuinkin keräämään monia syitä erityisesti sille, miksi työnantajan perusteet 

henkilöstösaneerauksille olivat epäreilut tai, miksi henkilöstösaneerausten hoidossa oli 

epäonnistuttu. Ongelmallista kuitenkin on, että vaikka nämä työnantajan toimet 

selittävät työnantajan onnistumista tai valintojen reiluutta, nämä tekijät eivät 

puolestaan tilastotestien perustella riitä selittämään oireita, kuten työsitoutumisen ja -

motivaation, yhteishengen sekä johdon uskottavuuden rappeutumista. Reiluus tai 

yleinen onnistuminen on usein arvioitu ainakin jokseenkin onnistuneeksi, mutta 
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työmotivaatio, -sitoutuminen, yhteishenki, sekä johdon uskottavuus ovat silti selkeästi 

useammin laskeneet. Tämän pulman ratkaisemiseksi tutkimusasetelmani ei ole 

riittävä, joten kaikkien syiden selvittäminen ei siis onnistunut.  

Tutkielmani tulokset ovat joitain poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin linjassa 

aiemman selviytyjän syndroomaa käsittelevän teoreettisen tiedon kanssa. Näin ollen 

tutkielmani yleistettävyys, eli ulkoinen validiteetti vaikuttaisi mahdollisesta lievästä 

vinoumasta huolimatta olevan kohtuullisen hyvä. 

Pro gradu -tutkielmani on yleiskatsaus selviytyjän syndrooma -ilmiön esiintymisestä 

suomalaisorganisaatioista. Tutkimusaineisto jäin pienehköksi mikä saattaa vaikuttaa 

tulosten reliabiliteettiin, eikä se vastaajaprofiilin takia kartoita ollenkaan esimerkiksi 

johdon näkemystä asiasta. Tutkielma antoi kuitenkin käsityksen siitä, kuinka suuren 

ongelman kanssa henkilöstösaneerauksia suorittavat organisaatiot kamppailevat.  

7.4 Tuleva tutkimus 

Henkilöstösaneeraus ikävät jälkensä myös valintoja ja päätöksiä tekevään 

yritysjohtoon, joka on tavallaan välikädessä ollessaan sekin osa henkilöstöä, jota 

joutuu karsimaan (Kets de Vries & Miller 1984; Kets de Vries & Balazs 1996). Aiheen 

merkityksellisyydestä huolimatta jätän sen erillisen tarkastelun käsittelyn 

ulkopuolelle. Vastaajien joukossa oli muutamia esimiesasemassa olleita. Vastauksista 

ei kuitenkaan käynyt ilmi, että juuri he olisivat olleet vastuussa irtisanomisiin 

liittyvästä päätöksenteosta. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia juuri sitä, 

kuinka henkilöstöjohto itse koki onnistuneensa irtisanomisten suorittamisessa.  

Vastaava, lähinnä tilastoaineistoon pohjaava tutkimus olisi mielenkiintoista suorittaa 

myös huomattavasti suuremmalla otannalla. Tuolloin aineisto voitaisiin järkevällä 

tavalla jakaa edustavankokoisiin ryhmiin eri muuttujien osalta ja kartoittaa tarkemmin, 

onko selviytyjän syndrooma vaikkapa johonkin demografiseen ryhmään erityisen 

sidottu tai puuttuvatko siihen liittyvät kokemukset jonkin toisen ryhmän edustajilta. 

Myös esimerkiksi juuri esimiesasemassa olevat ja mahdollisesti jopa 

irtisanomispäätöksiä tehneet vastaajat olisi tuolloin mahdollista erottaa omaksi 

kokonaisuudekseen ja verrata sitä muuhun henkilöstöön. Lisäksi saattaisi olla 
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mahdollista selvittää, ovatko ne yhteydet, jotka tämän kohtuullisen rajallisen 

tutkimusaineiston perusteella jäivät tilastolliselta merkittävyydeltään tai korrelaation 

voimakkuudelta vajaaksi, merkittäviä isommassa tutkimusotoksessa. 

Erityisen mielenkiintoista olisi ulottaa aineistokysely myös kansainväliselle tasolla. 

Tuolloin olisi mahdollista vertailla ilmiötä eri maissa toimivien organisaatioiden 

välillä. 

Syväluotaavammat keskustelut tai haastattelut selviytyjien kanssa olisivat oleellisen 

tärkeitä, jotta olisi mahdollista pureutua syvemmälle ilmiöön, sen taustoihin ja 

rakenteisiin. Tällä tavoin olisi mahdollista selvittää tarkemmin esimerkiksi sitä, onko 

ilmiöllä joitakin erityispiirteitä, jotka esiintyvät ainoastaan suomalaisessa 

yrityskulttuurissa.  

Mielenkiintoista olisi jatkossa selvittää myös sitä, ovatko henkilöstösaneerausten 

hoitotavat siistiytyneet esimerkiksi edellisen laman jälkeen. Tämän aineiston 

perusteella se ei onnistunut, koska ajoitusta vastaajan kokemuksille ei tiedusteltu. 

Vastaajien keskimääräisen iän perusteella vastaukset kuvastivatkin suurimmaksi 

osaksi viimevuosien irtisanomisia, eivät 1990-luvun lamaa.  
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LIITTEET 

Liite 1 

HENKILÖSTÖSANEERAUKSEN VAIKUTUS TYÖYHTEISÖÖN - 

PERSONNEL REDUCTION'S INFLUENCE ON WORK COMMUNITY 

Hei! Olen maisterivaiheen opiskelija Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja 

kerään tämän lomakkeen avulla aineistoa pro gradu -työtäni varten.  

Työni aiheena ovat yritysten henkilöstösaneerausten jälkivaikutukset työntekijöiden 

hyvinvoinnin, tehokkuuden ja -työhön sitoutumisen, sekä yrityksen tai organisaation 

tuottavuuden kannalta.  

Kyselyyn osallistutaan täysin anonyymisti ja vastaaminen vie noin 5–15 minuuttia, tai 

vähemmän. Vastata voi suomeksi tai englanniksi. Olisin todella kiitollinen avustasi! 

Kiitos!  

FM Tiina Väre 

P.s. Jos kyselyn tulokset kiinnostavat sinua, löydät pro graduni Academia.edu 

profiilistani sen valmistuttua. 

 

Hi! I am a master student in the Oulu Business school at the University of Oulu and 

collecting data for my Master's thesis with this data form.  

The topic of my thesis is the work effectiveness, commitment and well-being of the 

employees and the productivity of a company or an organization in the aftermath of 

downsizing of personnel. 

The query is completely anonymous and filling the form takes about 5–15 minutes, or 

less. You may reply in English or in Finnish. I would really appreciate your input! 

Thank you! 

MA Tiina Väre 

P.s. If you are interested in seeing the results of the inquiry I will upload the abstract 

of my Master's thesis in English in my Academia.edu profile once it is ready. 

KIELI – LANGUAGE* 

SUOMI 

ENGLISH 
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HENKILÖTIEDOT  

1. Sukupuoli * 

Mies  

Nainen  

2. Ikä * 

 

3. Oletko parhaillaan tai oletko aiemmin ollut töissä yrityksessä, jossa henkilöstöä 

saneerataan tai käydään irtisanomisia koskevia YT-neuvotteluja? * 

Mikäli sinulla on kokemuksia sekä irtisanotuksi tulemisesta, että töiden jatkumisesta, 

valitse mieluummin "Kyllä, sain jatkaa työnantajani palveluksessa 

henkilöstösaneerauksen jälkeen".  

Kyllä, neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä 

Kyllä, sain jatkaa työnantajani palveluksessa henkilöstösaneerauksen jälkeen  

Kyllä, minut irtisanottiin  

Kyllä, irtisanomisista neuvoteltiin, mutta ketään ei päätettykään irtisanoa  

Kyllä, minut lomautettiin, minkä jälkeen työt jatkuivat  

En ole nyt enkä aiemmin  

Kyllä, irtisanouduin  

HENKILÖSTÖSANEERAUKSIA KOSKEVIA YT-NEUVOTTELUJA 

KÄYVÄ ORGANISAATIO TYÖPAIKKANA 

Jos sinut irtisanottiin, tai ketään ei irtisanottu YT-neuvotteluista huolimatta, voit 

pyrkiä pohtimaan tuntojasi ennen ratkaisun kuulemista. 

4. Kokemuksiisi liittyvän organisaation sijainti * 

Mikäli organisaatio ei sijaitse Suomessa, voit kirjoittaa muun sijainnin "Other"-

tekstilaatikkoon. 

Ahvenanmaa   Pirkanmaa 

Etelä-Karjala Pohjanmaa  

Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Karjala  

Etelä-Savo Pohjois-Pohjanmaa  

Kainuu Pohjois-Savo  

Kanta-Häme Päijät-Häme  

Keski-Pohjanmaa Satakunta 

Keski-Suomi Uusimaa 

Kymenlaakso Varsinais-Suomi 

Lappi Other:  
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5. Koulutuksesi ollessasi kyseisen työnantajan palveluksessa * 

Peruskoulu  

Ylioppilas  

Ammattitutkinto  

Alempi korkeakoulututkinto  

Ylempi korkeakoulututkinto  

Jatkotutkinto  

Other:  

6. Asemasi kyseisessä organisaatiossa * 

Harjoittelija  

Työntekijä tai toimihenkilö  

Ylempi toimihenkilö  

Virkamies  

Esimies  

Yrittäjän perheenjäsen  

Yrittäjä  

Other:  

7. Työvuosien määrä kyseisen työnantajan palveluksessa * 

Alle vuoden   

1 - 5 vuotta  

6 - 10 vuotta  

11 - 15 vuotta  

Yli 15 vuotta  

8.Kuukausipalkkasi kyseisen työnantajan palveluksessa * 

Valuuttalaskuri: http://www.xe.com/currencyconverter/ 

Alle 1 000 €   

1 000 - 1 999 €  

2 000 - 2 999 €  

3 000 - 3 999 €  

4 000 - 4 999 €  

Yli 5 000 €   

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.xe.com%2Fcurrencyconverter%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRqcLhz5zA9upQvxMameljOgnlUg
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9. Kuinka suuresta organisaatiosta oli kyse? * 

Alle 10 työntekijää  

10 - 19 työntekijää  

20 - 49 työntekijää  

50 - 99 työntekijää  

100 - 500 työntekijää  

Yli 500 työntekijää  

10. Ammattialasi kyseisen työnantajan palveluksessa * 

Energia-ala ja teollinen työ  

Rakennusala  

Kiinteistöpalvelut ja ympäristönhuoltoala  

Hallinto, politiikka, finanssi-, laki- ja vakuutusala  

Kuljetus- ja liikenne  

Käsityöt, taide, kulttuuri ja viestintä   

Sosiaali- ja terveysala  

Mainonta ja markkinointi  

Maa- ja metsätalous, sekä elintarviketeollisuus  

Opetusala ja tieteellinen työ  

Suojelu- ja sotilasala  

Ravintola- ja majoitusala sekä tukku- ja vähittäiskauppa ja muu palveluala  

Uskonto  

Informaatio teknologia  

Other:  

11. Käynnissä olevien irtisanomisia koskevien YT-neuvotteluiden vaikutus 

työntekijöiden keskinäiseen ilmapiiriin? * 

Kokemuksesi mukaan 

Rakentaa positiivista yhteishenkeä  

Ei ole vaikutusta  

Rapauttaa yhteishenkeä  

 



   109 

12. Irtisanomisia koskevien YT-neuvotteluiden vaikutus työntekijöiden 

asenteisiin työnantajaa kohtaan * 

 Kokemuksesi mukaan 

Luottamus työnantajaan ja johdon kykyyn tehdä liiketoiminnan kannalta 

oikeita päätöksiä kärsii  

Luottamus työnantajaan kärsii  

Luottamus työnantajan kykyyn tehdä liiketoiminnan kannalta oikeita 

päätöksiä kärsii  

YT-neuvottelut eivät vaikuta työntekijöiden asenteisiin työnantajaa kohtaan  

Usko johdon kykyyn tehdä liiketoiminnan kannalta oikeita päätöksiä 

voimistuu  

Luottamus työnantajaan lisääntyy  

Luottamus työnantajaan ja johdon kykyyn tehdä liiketoiminnan kannalta 

oikeita päätöksiä voimistuu  

Other:  

13. Saitko jatkaa yrityksen palveluksessa henkilöstösaneerausten jälkeen? 

(Mikäli sinulla on kokemuksia sekä irtisanotuksi tulemisesta, että töiden 

jatkumisesta, olisin kiinnostuneempi kuulemaan KOKEMUKSIA TÖIDEN 

JATKUMISESTA henkilöstösaneerauksen jälkeen.) * 

Mikäli sinut lomautettiin ennen palveluksessa jatkamista, voit kirjoittaa sen "Other"-

tekstilaatikkoon. Kertoisitko myös muuttuiko asemasi organisaatiossa lomautuksen 

jälkeen? 

Kyllä, mutta asemani organisaatiossa muuttui muulla tavoin  

Kyllä, mutta minut alennettiin  

Kyllä, sain jatkaa entisessä asemassani  

Kyllä, ja minut ylennettiin  

En tiedä vielä  

En, minut irtisanottiin  

En jatkanut, irtisanouduin itse  

Kyllä, koska ketään ei irtisanottu  

 Other:  
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JATKAMINEN TYÖSSÄ ORGANISAATION 

HENKILÖSTÖSANEERAUKSEN JÄLKEEN  

14. Kun palasit töihin henkilöstösaneerauksen jälkeen, mitä seuraavista tunsit? * 

Voit valita useita ja lisätä "Other"-osioon haluamasi määrän muita sopivia sanoja.  

Kiitollisuus  Pätevyys  

Syyllisyys Häpeä  

Tuotteliaisuus Helpotus  

Stressi Viha  

Lannistuminen Turhautuminen  

Epävarmuus työstä Petos  

Vastavuoroisen sitoutumisen puute Uudistuminen  

Virkistyneisyys Vastahakoisuus riskinottoon  

Epäluottamus Ilo  

Väsymys Paremmuus  

Other:  

15. Valitsiko työnantaja irtisanottavat mielestäsi reiluin perustein? * 

Ei ollenkaan  

Enimmäkseen ei  

Jokseenkin ei   

Jokseenkin kyllä  

Enimmäkseen kyllä  

Kyllä, täysin  

16. Voisitko tarkentaa edellistä vastaustasi? * 

Millä tavoin reiluin tai epäreiluin perustein? 

17. Olivatko irtisanomiset mielestäsi taloudellisesti tai strategisesti perusteltuja?  

Ei ollenkaan  

Enimmäkseen ei  

Jokseenkin ei   

Jokseenkin kyllä  

Enimmäkseen kyllä  

Kyllä, täysin  
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18. Vaikuttivatko irtisanomispäätökset mielestäsi johdon uskottavuuteen? * 

Se laski merkittävästi  

Se laski   

Eivät vaikuttaneet  

Se parani   

Se parani merkittävästi 

19. Vaikuttivatko irtisanomispäätökset työsitoutuneisuuteesi? * 

Se heikkeni merkittäväsi  

Se heikkeni   

Eivät vaikuttaneet  

Se voimistui   

Se voimistui merkittävästi      

20. Tapahtuiko työmotivaatiossasi muutosta? * 

Henkilöstösaneerauksen jälkeen 

Se laski merkittäväsi  

Se laski   

Ei tapahtunut  

Se parani   

Se parani merkittävästi  

21. Tapahtuiko työyhteisön yhteishengessä muutosta? * 

Henkilöstösaneerauksen jälkeen 

Se heikkeni merkittäväsi  

Se heikkeni   

Ei tapahtunut  

Se voimistui   

Se voimistui merkittävästi  
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22. Kuinka hyvin työnantaja onnistui huolehtimaan irtisanomisiin liittyvästä 

tiedotuksesta ja kommunikaatiosta? * 

Kuinka hyvin työntekijät olivat tietoisia siitä, mitä on tapahtumassa?  

Kommunikaatio ja tiedonjako johdon puolelta puuttui ja työntekijöiden 

saamat tiedot perustuivat juoruihin ja huhuihin  

Kommunikaatio ja tiedonjako johdon puolelta oli enimmäkseen 

epätyydyttävästi hoidettu, muttei puuttunut täysin  

Kommunikaatio ja tiedonjako johdon puolelta oli enimmäkseen moitteetonta, 

mutta parantamisen varaa olisi  

Kommunikaatio ja tiedonjako johdon puolelta oli riittävää, selkeää ja 

yksiselitteistä  

23. Usein tarvetta saneerauksille perustellaan tuottavuuden kasvulla ja 

toiminnan tehostumisella. Kuinka uskot henkilöstösaneerauksen vaikuttaneen 

yrityksen tuottavuuteen? * 

Se laski merkittäväsi  

Se laski   

Ei vaikuttanut  

Se parani   

Se parani merkittävästi      

Other:  

24. Kuinka perustelisit käsityksesi henkilöstösaneerauksen vaikutuksesta 

tuottavuuteen?* 

25. Mihin seuraavista seikoista työnantaja kiinnitti huomiota 

henkilöstösaneerauksen aikana ja jälkeen?  

Voit valita useita sekä lisätä muita työnantajan toimia prosessin aikana "Other"-

tekstilaatikkoon. 

Nopea tiedonkulku päätöksiin liittyen  

Rehellisyys ja avoimuus kommunikaatiossa kaikilla organisaatiotasoilla  

Työnantajan kustantama luottamuksellinen neuvonta- ja uraohjauspalvelu 

kaikille työntekijöille  

Yritykseen jäävä henkilöstö tietoinen, että irtisanottujen työkavereidenkin 

tarpeista huolehditaan  
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Ylempikin johto helposti saavutettavissa  

Työntekijöitä kannustetaan osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon  

Irtisanottavien valinta oli läpinäkyvää ja reilua, ja sen perustana olivat 

ainoastaan liiketoiminnalliset syyt  

Other:  

26. Onnistuiko yönantajasi mielestäsi hoitamaan irtisanomiset parhaalla 

mahdollisella tavalla?* 

1. Ei ollenkaan  

2. Enimmäkseen ei  

3. Jokseenkin ei  

4. Jokseenkin kyllä  

5. Enimmäkseen kyllä  

6. Kyllä täysin  

Miksi? * 

27. Haluaisitko jakaa vielä jotain muuta aiheeseen liittyvää?  

KIITOS KÄRSIVÄLLISYYDESTÄSI! 

Panoksesi on todella tärkeä! 


