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Tiivistelmä      

Tutkimuksen aiheena ja tarkoituksena on luoda ymmärrystä siitä, mikä työntekijäkokemuksessa on 

merkityksellistä sitoutumisen ja työn imun näkökulmasta suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan 

yrityksessä. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, ja aineisto kerättiin haastattelemalla 

helmikuussa 2022 sekä analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä mutta teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Tutkimuksen tavoitteena on olemassa olevaa kirjallisuutta käsittelemällä ja empiirisen laadullisen 

tutkimuksen kautta lisätä ymmärrystä aiheesta.  

 

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset olivat, että merkityksellisiä työntekijäkokemuksia sitoutumisen 

kannalta päivittäistavarakaupan yrityksessä ovat koetut olemassaolon tarkoitus ja merkityksellisyys, 

työelämä, kulttuuri, johtaminen ja työympäristö. Nämä työntekijäkokemuksen eri osa-alueet ovat 

merkityksellisiä, koska ne koetaan työn voimavaroina ja vaatimustekijöinä, jotka jaotellaan fyysisiin, 

psykologisiin, sosiaalisiin ja organisatorisiin tekijöihin. Terveyden heikentymisen prosessin sekä 

motivaatioprosessin kautta syntyy työn imua ja työuupumusta ja tätä kautta työntekijää sekä 

organisaatiota koskevia seurauksia, esimerkiksi sitoutumista, vaihtoaikomuksia, hyvinvointia ja 

pahoinvointia. Sitoutuminen päivittäistavarakaupassa koetaan affektiivisena-, normatiivisena- ja 

jatkuvuussitoutumisena, haluna ponnistella organisaation puolesta sekä käytännön integroitumisena 

työntekijäkokemuksen osa-alueisiin.  

 

Työn imun lisäämiseksi ja työuupumuksen vähentämiseksi ja tätä kautta sitoutumisen edistämiseksi 

työn voimavaratekijöitä sekä mahdollisia haastevaatimuksia kannattaa pyrkiä edistämään ja 

negatiivisia työn vaativuustekijöitä eli estevaatimuksia välttämään. Terveyden heikentymisen 

prosessin sekä motivaatioprosessin seuraukset voidaan nähdä käyttökelpoisina henkilöstöjohtamisen 

tuloksellisuusindikaattoreina, joiden avulla voidaan ennustaa esimerkiksi työntekijöiden poissaoloja, 

suorituskykyä ja vaihtuvuutta. Henkilöstöstrategioilla on todennäköisesti suorimmat vaikutukset 

henkilöstöresurssien tuloksiin, esimerkiksi poissaoloihin, vaihtuvuuteen ja yksilön tai ryhmän 

suoriutumiseen. Näin ollen voidaan todeta, että kun halutaan vaikuttaa päivittäistavarakaupan alalla 

sitoutumiseen, kannattaa panostaa henkilöstöstrategioihin, joiden kohteeksi voi ottaa tämän 

tutkimuksen työntekijäkokemuksen viitekehyksessä esitettyjä tekijöitä.  

 

Vaikka tutkimus tuottaa arvokkaita tuloksia, niitä on tulkittava tutkimukselle ominaisten rajoitusten ja 

reunaehtojen valossa. Tulokset ovat yleistettävissä vain tutkittavaan organisaatioon, tutkittavalle 

toimialalle ja maantieteelliselle alueelle eikä tiedetä, missä määrin nämä havainnot ovat yleistettävissä 

kyseisen organisaation, toimialan ja alueen ulkopuolella. Tutkimus tarjoaa kuitenkin tulkintana 

huolellisen kuvauksen tapauksesta luoden näin pohjaa yleistykselle, hypoteeseja myöhemmille 

tutkijoille sekä johdattelemalla uusiin tutkimusongelmiin. 
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1 JOHDANTO 

Tässä luvussa lukija johdatellaan aiheeseen tutkimuksen pääkäsitteiden kautta sekä 

esitellään tutkimusaukko, tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja tutkimusongelma sekä 

tutkimusmetodologia ja tutkimusraportin rakenne.  

1.1 Johdatus aiheeseen 

Työntekijäkokemus on jokaisen työntekijän kattava ja kokonaisvaltainen käsitys, joka 

perustuu työntekijän ymmärrykseen kaikista suorista ja epäsuorista vuorovaikutuksista 

organisaation kosketuspisteiden kanssa. Työntekijäkokemus alkaa ensimmäisestä 

kontaktista potentiaalisena rekrytointina ennen kuin työntekijä tulee organisaatioon ja 

jatkuu viimeiseen vuorovaikutukseen työsuhteen päättymisenkin jälkeen kestäen näin 

koko elämän, myös työntekijän organisaatiosta lähtemisen jälkeen. (mukaillen 

Gheidar & Zanjani, 2021; Yohn 2020.)  

Sitoutumisesta käytetään tutkimuksissa erilaisia käsitteitä, esimerkkeinä commitment 

ja engagement. Käsite engagement voidaan kontekstista riippuen nähdä sitoutumisena 

tai työn imuna, mutta tässä tutkimuksessa käsite nähdään työn imuna ja esimerkiksi 

käsite commitment taas itse sitoutumisena. Käsitteet ovat joka tapauksessa hyvin 

läheisiä ja jopa päällekkäisiä toistensa kanssa, ja voidaan nähdä myös sitoutumisen 

erilaisina perspektiiveinä. Sitoutuminen määritellään yksilön samaistumisen ja 

osallistumisen vahvuutena tiettyyn organisaatioon ja voidaan luonnehtia vahvana 

uskona ja hyväksyntänä organisaation tavoitteita ja arvoja kohtaan, halukkuutena 

ponnistella huomattavasti organisaation puolesta ja haluna säilyttää organisaation 

jäsenyys (Porter, Steers, Mowday & Boulian 1974). Psykologisena tilana 

sitoutumisella on vähintään kolme erotettavaa komponenttia, jotka kuvastavat halua, 

tarvetta ja velvoitetta ylläpitää työllisyyttä organisaatiossa (Meyer ja Allen, 1991).  

Työn imu määritellään positiiviseksi, tyydyttäväksi, työhön liittyväksi mielentilaksi, 

jolle on ominaista tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen (Schaufeli, 

Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002). Muun muassa Schaufeli (2013) ja 

Hakanen sekä Kaltiainen (2020) ovat todenneet, että useat eri teoreettiset 

lähestymistavat pyrkivät selittämään työn imun taustalla olevia psykologisia 
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mekanismeja, mutta tähän mennessä työn vaatimukset -työn voimavarat-malli eli 

TVTV-malli (Hakanen & Kaltiainen, 2020; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008; 

Schaufeli & Bakker, 2004) on saavuttanut eniten empiiristä tukea.  

Organisaatioiden kannattaa pyrkiä lisäämään työn imua sillä se on hyväksi 

liiketoiminnalle. Haasteena tässä on kuitenkin työn imu- käsitteen abstrakti luonne, 

sillä se pitää sisällään useita vaikeasti tulkittavia elementtejä, joiden käytäntöön 

vieminen on haastavaa. Työntekijäkokemus on käsitteenä hyödyllinen, sillä sen avulla 

saadaan luotua käytännön työntekijäkokemuksen viitekehys, jolla työn imua voidaan 

lisätä. Esimerkiksi vastaavalla tavalla asiakaskokemus on toimenpide, jonka haluttu 

lopputulos on liikevaihdon kasvu. (Huhta & Myllyntaus, 2021, s. 133.) Tämän 

tutkimuksen abstrakteja ja moninaisia käsitteitä, työn imua ja sitoutumista, 

lähestytäänkin luomalla kirjallisuuteen pohjautuva työntekijäkokemuksen viitekehys, 

jonka kautta päästään tarkastelemaan teoriassa ja jopa käytännön tasolla niitä tekijöitä 

ja prosesseja, joita työn imun ja sitoutumisen taustalla päivittäistavarakaupassa on. 

Viitekehyksen tarkoituksena on syventyä työntekijäkokemuksen yksittäisiin osa-

alueisiin, jotta tässä ymmärtäisimme työntekijäkokemuksen merkityksellisyyttä 

paremmin työn imun ja sitoutumisen näkökulmasta päivittäistavarakaupassa.  

Sitoutumisesta päivittäistavarakaupan alalla tiedetään, että alalla henkilöstön 

vaihtuvuus on korkeaa verrattuna muihin toimialoihin (Harrison & Gordon, 2014). 

Päivittäis- ja vähittäistavarakauppaa koskevat tutkimukset ovat todenneet 

sitoutumiseen liittyvän monenlaisia tekijöitä, esimerkkeinä arvot (Harrison & Gordon, 

2014), johtamisilmapiiri (Sanders, Geurts & van Riemsdijk, 2011), ihmissuhteet 

(Killumets, Maynard, & Mathieu, 2015) työkyky, havaitut henkilöstökäytänteet ja 

tuloksellisuus (Von Bonsdorff & Vanhala, 2012). Muun muassa näitä tekijöitä tullaan 

tarkastelemaan työntekijäkokemuksen viitekehyksen kautta, joka tässä tutkimuksessa 

sisältää olemassaolon tarkoituksen ja merkityksellisyyden, työelämän, kulttuurin, 

johtamisen, työympäristön ja teknologian.  

1.2 Tutkimusaukko 

Vaikka aikaisemmat päivittäis- ja vähittäiskauppaa koskevat tutkimukset tuottavat 

arvokkaita tuloksia, niitä on tulkittava tutkimukselle ominaisten rajoitusten ja 
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reunaehtojen valossa. Esimerkiksi niin vaihtuvuutta (Harrison & Gordon, 2014),  

sitoutumista (Harrison & Gordon 2014; Sanders ym., 2011), johtamisilmapiiriä 

(Sanders ym., 2011), henkilöstön työhyvinvointia, havaittuja henkilöstökäytäntöjä ja 

eläkeaikeita (Von Bonsdorff & Vanhala, 2012) tiimien ihmissuhdeprosesseja 

(Killumets ym., 2015) kuin tiimin negatiivista affektiivista sävyä, myymälän ahtautta, 

johtaja-johdettava-vaihtosuhdetta sekä työssä kukoistamista (Xu, Loi & Chow, 2019) 

tutkittaessa tulokset ovat yleistettävissä vain tutkittaville toimialoille ja 

maantieteellisille alueille eikä tiedetä, missä määrin nämä havainnot ovat 

yleistettävissä kyseisen toimialan ja alueen ulkopuolella. Tätä tulisi tarkastella 

tulevassa tutkimuksessa. Niin sitoutumista, johtamisilmapiiriä (Sanders ym., 2011), 

ihmisten välisiä prosesseja sekä tiimi- että yksilötasolla (Killumets ym., 2015; Xu ym., 

2019), työssä kukoistamista, fyysisiä olosuhteita (Xu ym., 2019) ja työuupumusta 

(Harrison & Gordon, 2014) päivittäis- ja vähittäiskaupan alalla tutkiessa on tärkeä 

tarkastella niitä laajasti sekä moniulotteisesti, -tasoisesti ja -suuntaisesti.  

Vanhala ja Kotila (2006) ovat tarkastelleet korkean tuloksellisuuden ja 

työhyvinvoinnin kytkentöjä henkilöstövoimavarojen johtamisen tutkimuksessa ja 

kaipaavat aiheesta case-tutkimusasetelmia sekä pk-sektorille kohdennettua tutkimusta 

(jota valtaosa suomalaisista yrityksistä edustaa) koska aikaisempi tutkimus on 

kohdentunut pääasiassa suuriin yrityksiin. Guest (2002) taas on vaatinut henkilöstön 

sekä henkilöstön hyvinvoinnin ottamista mukaan henkilöstöjohtamisen sekä 

tuloksellisuuden yhtälöön ja kaivannut lisää tutkimusta työhyvinvoinnista. 

Kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen asettaminen prioriteetiksi tarjoaa hyvin 

erilaisen lähestymistavan työntekijän sitouttamiseksi mahdollistamalla 

voimaantumista sekä sitoutumista (Plaskoff, 2017) ja valmistamalla organisaatiota 

esimerkiksi koronaviruspandemian kaltaiseen kriisiin ja auttaakseen hallitsemaan 

kriisin kielteisiä vaikutuksia (Yohn, 2020). Ymmärtämällä työn imun ja suorituskyvyn 

välistä suhdetta voidaan saavuttaa korkeampaa tuloksellisuutta (Harter ym., 2020) ja 

sitouttamalla henkilöstöä pystytään välttämään heikon sitoutumisen aiheuttamia 

kustannuksia (Von Bonsdorff & Vanhala, 2012). Muun muassa nämä edellä mainitut 

rajoitukset, jatkotutkimusehdotukset ja muut huomiot tarjoavat syitä tutkia 

työntekijäkokemusta, sitoutumista ja työn imua päivittäistavarakaupan alalla. Tätä 

aihetta ole myöskään tutkittu tarpeeksi ymmärtääksemme sitä täysin. 
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1.3 Tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen aiheena ja tarkoituksena on luoda ymmärrystä siitä, mikä 

työntekijäkokemuksessa on merkityksellistä sitoutumisen ja työn imun näkökulmasta 

suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on 

olemassa olevaa kirjallisuutta käsittelemällä ja empiirisen laadullisen tutkimuksen 

kautta lisätä ymmärrystä aiheesta. Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmaa pyritään 

ratkaisemaan etsimällä ratkaisua tutkimuskysymykseen: 

”Mikä työntekijäkokemuksessa on merkityksellistä sitoutumisen ja työn imun 

näkökulmasta suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan yrityksessä?” 

1.4 Tutkimusmetodologia ja tutkimusraportin rakenne  

Tiedonhaussa on käytetty hyväksi Oulun yliopiston tietokantoja kuten Oula-Finnaa, 

Ebsco-tietokantaa, Business Databases (ProQuest)- tietokantaryhmää, Scopus-

tietokantaa sekä Googlea että Google Scholaria ja tutkimuksen empiirinen osio 

toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimus koostuu viidestä luvusta, joista 

ensimmäinen on Johdanto. Siinä lukija johdatellaan aiheeseen ja tutkimukseen. 

Toisessa luvussa (teoreettinen viitekehys) avataan tutkimuksen kannalta oleelliset 

käsitteet Työntekijäkokemus, sitoutuminen ja työn imu. Kolmannessa luvussa 

esitellään tutkimusta varten rakennettu Työntekijäkokemuksen viitekehys. Neljännessä 

luvussa Tutkimusmetodit ja aineisto esitellään tutkimuksessa käytetyt laadulliset 

menetelmät ja aineisto. Viidennessä luvussa käydään läpi Tulokset edeten aineistossa 

käytetyistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin sekä johtopäätöksiin. 

Kuudennessa luvussa Johtopäätökset käsitellään tutkimuksen niin teoreettisia kuin 

liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä, tutkimuksen luotettavuutta, eettisyyttä ja 

yleistettävyyttä sekä rajoituksia ja jatkotutkimusehdotuksia.  
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2 TYÖNTEKIJÄKOKEMUS, SITOUTUMINEN JA TYÖN IMU 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä 

työntekijäkokemusta, sitoutumista ja työn imua. 

2.1 Työntekijäkokemus  

Henkilöstöjohtamisen historia siitä kuinka nykyiseen työntekijäkokemusajatteluun on 

päädytty, kantautuu 1900-luvun alkuun.  Muun muassa amerikkalaisen teollisuuden 

työntekijöiden asennetestauksen historiaa esitetään esimerkkinä siitä, kuinka johto on 

käyttänyt käyttäytymistiedettä työkaluna työmarkkinasuhteiden ongelmien 

ratkaisemiseen. 1920-luvulla kehitettyjä työntekijöiden asennetutkimuksia käytettiin 

laajalti 1930-luvun lopulla ja toisen maailmansodan jälkeen parantamaan 

työntekijöiden suhteita ja uskollisuutta. (Jacoby, 1988.) Henkilöstöjohtamista paljon 

tutkinut David Guest kehitti 1980-luvulla Guestin malliksi kutsun 

henkilöstöjohtamisteorian, jossa HRM (Human Resource Management) tulisi nähdä 1.  

organisaation integraatiota, 2. työntekijöiden sitoutumista, 3. joustavuutta sekä 4. 

työelämän laatua maksimoivina käytänteinä (Guest, 1987; Vanhala & Kotila, 2006). 

Mallin mukaan näillä edellä mainitulla neljällä henkilöstöresurssien tavoitteella 

päästään haluttuihin organisaation tavoitteisiin, esimerkiksi korkeaan tuottavuuteen ja 

tehokkuuteen, ongelmien ratkaisukykyyn sekä alhaiseen vaihtuvuuteen ja 

poissaoloihin (Vanhala & Kotila, 2006). Työhyvinvointia on laajalti tutkittu 

psykologian ja organisaatiokäyttäytymisen tieteenaloilla, mutta henkilöstöjohtamisen 

sekä tuloksellisuuden tutkimukseen se on tullut mukaan vasta 2000-luvun alussa. 

Yhtenä merkkipaaluna voidaan pitää Guestin (2002) artikkelia, jossa Guest vaatii 

henkilöstön sekä henkilöstön hyvinvoinnin ottamista mukaan henkilöstöjohtamisen 

sekä tuloksellisuuden yhtälöön. (Vanhala, Tilev & Lindström, 2012.) Guestin 

artikkelin (2002) pääargumentti on, että tuloksellisuuden johtamiseen yhteydessä 

olevien HR-aloitteiden sekä henkilöstöjohtamisen ja organisaation tuloksellisuuden 

väliseen yhteyteen liittyvien lähestymistapojen lisäksi on avattava työntekijäkeskeinen 

ja -ystävällinen lähestymistapa, mikä asettaisi myös työntekijän analysoinnin 

kohteeksi.  
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Tänä päivänä organisaatiot muotoilevat uudelleen lähestymistapaansa siihen, miten ne 

suhtautuvat työntekijöihin. Uudet monta eri sukupolvea sisältävät työpaikat vaativat 

uudenlaista ajattelutapaa henkilöstöjohtamisesta. Organisaatiot tunnistavat muutoksen 

tarpeen ja kamppailevat työntekijöiden sitouttamisen kanssa, mutta useimmat tämän 

päivän lähestymistavat työntekijöiden sitoutumiseen ja säilyttämiseen perustuvat 

pohjimmiltaan vanhoihin ajattelutapoihin, jotka eivät toimi nykypäivän työpaikalla. 

Kokonaisvaltaisen työntekijäkokemuksen asettaminen keskiöön tuottaa hyvin 

erilaisen lähestymistavan työntekijän sitouttamiseksi työpaikkaan etujen tai työpaikan 

"hauskuuden" lisäämisen lisäksi. (Plaskoff, 2017.) Vaikka työntekijäkokemukseen 

sisältyy pyrkimyksiä kehittää ulkopuolista mainetta mikä parantaa rekrytointia, on se 

paljon enemmän olemassa olevien työntekijöiden vankan sekä tuottavan sitoutumisen 

kasvattamista ja ylläpitämistä heidän päivittäisten kokemustensa kautta (Yohn 2020).  

Gheidar ja Zanjani (2021) ovat tutkimuksessaan määritelleet digitaalista 

työntekijäkokemusta ja tarjonneet sille käsitteellistä viitekehystä, sillä tänä päivänä 

digitaalisella muutoksella on ratkaiseva rooli organisaatioiden tavassa toteuttaa 

liiketoimintaansa. Koska heidän tutkimuksessansa suurin osa kirjallisuudessa 

tarkastelluista määritelmistä koski työntekijäkokemusta, määritelmään lisättiin termi 

digitaalinen, jotta se olisi lähempänä digitaalista työntekijäkokemusta. Näin ollen 

Gheidar ja Zanjani muodostivat digitaaliselle työntekijäkokemukselle määritelmän, 

että se on työntekijän kattava ja kokonaisvaltainen käsitys, joka perustuu hänen 

ymmärrykseensä suorista ja epäsuorista vuorovaikutuksista organisaation 

digitaalisten kosketuspisteiden kanssa, ja joka alkaa ennen kuin työntekijä tulee 

organisaatioon ja kestää koko elämän, myös työntekijän organisaatiosta lähtemisen 

jälkeen. Yohn (2020) on taas määritellyt tutkimuksessaan työntekijäkokemuksen siten, 

että se on jokaisen työntekijän vuorovaikutuksen summa ensimmäisestä kontaktista 

potentiaalisena rekrytointina viimeiseen vuorovaikutukseen työsuhteen päättymisen 

jälkeen. Työntekijäkokemus ulottuu perinteisiä henkilöstötoimintoja pidemmälle ja 

sisältää muun muassa tilat, viestinnän, riskit, yhtiön sääntöjen noudattamisen, 

teknologian ja paljon muuta. (Yohn, 2020). 

Plaskoffin (2017) tutkimusartikkelissa muotoiluajattelua sovelletaan 

työntekijäkokemukseen organisaatiossa. Kun tarkastellaan työntekijäkokemusta 

kokonaisvaltaisina vuorovaikutussuhteina, henkilöstöjohtaminen muuttuu 
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strategisemmaksi prosessiksi työntekijän sitouttamiseksi merkityksen ja arvon 

tarjoamisen kautta. Artikkelin tuloksista käy ilmi, että edut eivät ole vastaus 

työntekijöiden sitoutumiseen. Organisaation tulee ymmärtää jokaista työntekijää 

syvällisemmin ja suunnitella hänen kanssaan kokemuksia, jotka osoittavat 

huolenpitoa. Organisaation on omaksuttava laaja ja kokonaisvaltainen ajattelu, 

kohdattava organisaation aineettomat osa-alueet ja käytettävä työkaluja tehdäkseen 

niistä konkreettisia, koettavia ja toistettavia rakentaen ratkaisuja orgaanisesti, samalla 

tunnustaen, että prosessi on yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi kuin lopputulos. Plaskoffin 

tutkimuksen tarkoituksena on muotoilla uudelleen perinteinen henkilöstöjohtamisen 

lähestymistapa sopimaan paremmin nykyaikaiseen työpaikkaan ja mahdollistamaan 

organisaatioiden kovasti tavoittelemaa voimaantumista sekä sitoutumista 

työntekijöiden keskuudessa. Muotoiluajattelua on sovellettu menestyksekkäästi 

asiakaskokemukseen sekä käyttökokemukseen ja sitä on vasta alettu tunnustamaan 

myös työntekijäkokemuksen lähestymistapana. (Plaskoff, 2017.) Yohnin (2020) 

mukaan kokemusta, jota yritys tarjoaa työntekijöilleen, on suunniteltava ja johdettava 

yhtä tietoisesti mitä asiakaskokemusta. 

2.2 Sitoutuminen  

1980-luvulla organisaatioon sitoutumisen käsitteen suosio kasvoi työ- ja 

organisaatiopsykologian sekä organisaatiokäyttäytymisen kirjallisuudessa. Käsite on 

saanut runsaasti empiiristä tukea sekä seurauksena että edeltäjänä muihin työhön 

liittyviin muuttujiin liittyen. (Mathieu & Zajack, 1990.) Organisaatioon sitoutuminen 

määritellään Porterin ym. (1974) tutkimuksessa yksilön samaistumisen ja 

osallistumisen vahvuutena tiettyyn organisaatioon. Tällaista sitoutumista voidaan 

yleensä luonnehtia vähintään kolmella tekijällä; 1.  vahva usko organisaation 

tavoitteisiin ja arvoihin sekä niiden hyväksyminen; 2. halukkuus ponnistella 

huomattavasti organisaation puolesta ja 3. selvä halu säilyttää organisaation jäsenyys. 

Mathieun ja Zajackin mukaan seurauksena sitoutuminen liitetään useisiin 

henkilökohtaisiin muuttujiin, roolitiloihin ja työympäristön näkökohtiin aina työn 

ominaisuuksista organisaatiorakenteen ulottuvuuksiin. Sitoutumista käytetään 

ennakoimaan työntekijöiden poissaoloja, suorituskykyä, vaihtuvuutta ja muuta 

käyttäytymistä. Meyer ja Allen (1991) väittävät artikkelissaan, että sitoutumisella 

psykologisena tilana on vähintään kolme erotettavaa komponenttia, jotka kuvastavat 
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1. halua (affektiivinen sitoutuminen), 2. tarvetta (jatkuvuussitoutuminen), ja 3. 

velvoitetta (normatiivinen sitoutuminen) ylläpitää työllisyyttä organisaatiossa. 

Jokaisen komponentin katsotaan kehittyvän erilaisten edellytysten funktiona ja niillä 

on erilaisia vaikutuksia työssä käymiseen.  

Mayerin ja Allenin (1991) katsauksen tarkoituksena on organisoida sitoutumiseen 

liittyvää kirjallisuutta, josta on tullut hieman hämmentävää. Tarkastellessaan erilaisia 

käsitteitä organisaatioon sitoutumisesta psykologisena tilana, Meyer ja Allen 

paljastivat kolme yleistä teemaa. Ensimmäinen, jota kutsutaan affektiiviseksi 

sitoutumiseksi, kuvastaa halua säilyttää organisaation jäsenyys ja kehittyy pitkälti 

mukavuuden sekä henkilökohtaisen osaamisen tunnetta luovien työkokemusten 

tuloksena. Toinen, jatkuvuussitoutuminen, kuvastaa tarvetta pysyä organisaatiossa ja 

johtuu lähtemiseen liittyvien kustannusten, esimerkiksi vaihtoehtojen puutteen, 

tunnustamisesta. Kolmas, normatiivinen sitoutuminen, heijastaa 

pysymisvelvollisuutta, joka johtuu uskollisuusnormin sisällyttämisestä ja/tai 

takaisinmaksua vaativien palvelusten vastaanottamisesta. Meyer ja Allen toteavat, että 

näiden teemojen on väitetty edustavat sitoutumisen osia ja että jokaisella työntekijällä 

on sitoutumisprofiili, joka kuvastaa hänen halunsa, tarpeensa ja velvollisuutensa pysyä 

organisaatiossa. Vaikka todennäköisyys lähteä organisaatiosta pienenee, kun jokin 

kolmesta osatekijästä vahvistuu, on väitetty, että näiden kolmen komponentin 

vaikutukset työkäyttäytymiseen voivat olla hyvin erilaisia. Somersin (1995) 

tutkimuksessa tutkitaan työstä vetäytymisaikomuksia, vaihtuvuutta ja poissaoloja. 

Tuloksista käy ilmi, että affektiivinen sitoutuminen nousee johdonmukaisimmaksi 

näiden muuttujien ennustajaksi ja on ainoa näkemys sitoutumisesta, joka liittyy 

vaihtuvuuteen ja poissaoloihin. Sitä vastoin normatiivinen sitoutuminen liittyy vain 

työstä vetäytymisaikomuksiin, eikä sillä havaittu olevan suoria vaikutuksia jatkuvaan 

sitoutumiseen. Jatkuva sitoutuminen oli kuitenkin vuorovaikutuksessa affektiivisen 

sitoutumisen kanssa työstä vetäytymisaikomusten ja poissaolojen ennustamisessa.  

Chewin ja Chanin (2008) artikkelin tarkoituksena on tarkastella keskeisten 

henkilöstöhallinnon eli HR-käytäntöjen vaikutuksia pysyvien työntekijöiden 

organisaatioon sitoutumiseen ja aikomukseen pysyä organisaatiossa. Näihin 

käytäntöihin kuuluvat henkilön ja organisaation yhteensovittamisen edistäminen, 

tehokkaan palkitsemisen ja työntekijän huomioimisen suunnittelu, riittävän haastavien 
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toimeksiantojen luominen sekä koulutuksen ja urakehityksen toteuttaminen. Chewin 

ja Chanin tuloksista käy ilmi, että organisaatioon sitoutumiseen vaikuttaa positiivisesti 

henkilön ja organisaation yhteensovitus, palkitseminen, huomiointi ja mahdollisuus 

ottaa vastaan haastavia työtehtäviä. Aikomus jäädä liittyy merkittävästi henkilön ja 

organisaation sovitukseen, palkkaukseen, tunnustukseen, koulutukseen ja 

urakehitykseen. Yllättäen koulutus ja urakehitys eivät liity merkittävästi 

organisaatioon sitoutumiseen, eikä haastava toimeksianto liity merkittävästi 

aikomukseen jäädä. Tutkimuksen tulokset antavat ammattilaisille paremman 

käsityksen käytännöistä, jotka voivat lisätä organisaatioon sitoutumista ja 

työntekijöiden säilyttämistä.  

Heikko sitoutuminen aiheuttaa organisaatioille huomattavia kustannuksia lisääntyneen 

vaihtuvuuden ja osaamisen menettämisen, lisääntyneiden poissaolojen ja muiden 

työstä vetäytymisen muotojen sekä heikentyneen tuottavuuden vuoksi (Von Bonsdorff 

& Vanhala, 2012). Tuloshakuisissa henkilöstökäytännöissä on kyse 

henkilöstökäytännöistä, joiden avulla organisaatio pyrkii hankkimaan itselleen 

kilpailuetua ja vaikuttamaan taloudelliseen tulokseen. Organisaatioissa taloudellista 

tulosta on mitattu objektiivisesti ja subjektiivisesti niin yksilöllisiä tunnuslukuja kuin 

erilaisia yksikkö- ja osastotasoisia tunnuslukuja, kuten poissaoloja, vaihtuvuutta ja 

sitoutumista, hyväksikäyttäen. (Vanhala & Kotila, 2006). Vanhalan ym. (2012) 

toimittamassa julkaisussa keskustelua henkilöstöjohtamisesta sekä tuloksellisuudesta 

laajennetaan taloudellisesta tuloksellisuudesta henkilöstöjohtamisen 

tuloksellisuusindikaattoreihin, kuten työhyvinvointiin ja sitoutumiseen. Dyerin ja 

Reevesin (1995) toteuttaman henkilöstöstrategioiden ja organisaation tehokkuuden 

välisiin yhteyksiin liittyvän tutkimuskatsauksen mukaan puhuttaessa 

tuloksellisuudesta, voidaan käsite jakaa henkilöstöresurssien tuloksiin kuten 

poissaoloihin, vaihtuvuuteen ja yksilön tai ryhmän suoriutumiseen, sekä organisaation 

tuloksiin (esimerkiksi tuottavuus, laatu ja palvelu), taloudellisiin tuloksiin (esimerkiksi 

sijoitetun pääoman tuotto ja omaisuuden tuottoprosentti) ja osakemarkkinoiden 

tuloksellisuuteen (esimerkiksi osakkeiden arvo ja osakkeenomistajien tulo).  

Katsauksessa todetaan, että henkilöstöstrategioilla on todennäköisesti suorimmat 

vaikutukset henkilöstöresurssien tuloksiin verrattuna organisaation tuloksiin, 

taloudellisiin tuloksiin ja osakemarkkinoiden tuloksellisuuteen. 
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2.3 Työn imu  

Keskustelu laajeni työtyytyväisyydestä työn imuun psykologi William Kahnin (1990) 

tutkimuksen myötä (Huhta & Myllyntaus, 2021, s. 128). Kahn tutkii artikkelissaan 

henkilökohtaisen työn imun ja sen vastakohdan psykologisia olosuhteita työssä. 

Artikkeli lähtee siitä oletuksesta, että ihmiset voivat käyttää itseään 

työrooliesityksissään eriasteisesti niin fyysisesti, kognitiivisesti kuin emotionaalisesti, 

mikä taas vaikuttaa sekä heidän työhönsä että kokemuksiinsa. (Kahn, 1990.)   

Työn imu määritellään positiiviseksi, tyydyttäväksi, työhön liittyväksi mielentilaksi, 

jolle on ominaista tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Välittömän ja 

spesifisen tilan sijaan työn viittaa pysyvämpään ja leviävämpään 

affektiiviskognitiiviseen tilaan, joka ei ole keskittynyt mihinkään tiettyyn kohteeseen, 

tapahtumaan, yksilöön tai käyttäytymiseen. Tarmokkuudelle on ominaista korkea 

energiataso ja henkinen sitkeys työnteon aikana, halu panostaa omaan työhön ja 

sinnikkyys vaikeuksissakin. Omistautumiselle on ominaista merkityksen tunne, 

innostus, inspiraatio, ylpeys ja haastavuus. Uppoutuminen on luokiteltu siten, että on 

täysin keskittynyt työhönsä, jolloin aika kuluu nopeasti ja työstä irtautumisen on 

vaikeaa. (Schaufeli ym., 2002.)  

Useat eri teoreettiset lähestymistavat pyrkivät selittämään työn imun taustalla olevia 

psykologisia mekanismeja, mutta tähän mennessä työn vaatimukset - työn voimavarat 

- malli (TV-TV-malli, kuva 1) on saavuttanut eniten empiiristä tukea (Schaufeli, 

2013). Myös Hakanen ja Kaltiainen (2020) toteavat, että työn imua on useimmin 

tutkittu teoreettisen TV-TV -mallin (Hakanen, 2005; Schaufeli & Bakker, 2004) 

yhteydessä.  
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Kuva 1. Työn vaatimukset - työn voimavarat - malli (mukaillen Hakanen & Kaltiainen, 2020; Hakanen, 

Schaufeli & Ahola, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004). 

Schaufelin ja Bakkerin (2004) tutkimus käsittelee työn vaatimuksia ja voimavaroja 

sekä niiden yhteyttä työuupumukseen ja työn imuun. Tutkimuksessa oletetaan 

aiemman tiedon pohjalta kaksi psykologista prosessia: terveyden heikentymisen 

prosessi ja motivaatioprosessi. Ensimmäinen prosessi yhdistää työvaatimukset 

työuupumusten kautta terveysongelmiin, ja toinen prosessi yhdistää työn voimavarat 

työn imun kautta organisaation tuloksiin, esimerkkinä työpaikan vaihtoaikomus. 

Schaufelin ja Bakkerin tutkimuksessa testataan mallia, jossa työuupumuksella ja työn 

imulla on erilaiset ennustajat sekä erilaiset mahdolliset seuraukset. Tulokset 

vahvistavat oletetun hypoteesimallin (kuva 1) joka osoittaa ensinnäkin, että 

työuupumus ja työn imu liittyvät toisiinsa negatiivisesti. Toiseksi se osoittaa, että 

työuupumus on ennustettavissa pääasiassa työn vaatimusten kautta mutta myös työn 

voimavarojen puutteen perusteella, kun taas työn imu ennustetaan yksinomaan 

käytettävissä olevien työn voimavarojen perusteella. Kolmanneksi työuupumus liittyy 

terveysongelmiin sekä työpaikan vaihtoaikomuksiin, kun taas työn imu liittyy vain 

jälkimmäiseen. Neljänneksi työuupumus välittää työn vaatimusten ja 

terveysongelmien suhdetta, kun taas työn imu välittää työn voimavarojen ja 

vaihtoaikeiden suhdetta. Se, että työuupumuksella ja työn imulla on erilaisia malleja 

Työn vaatimukset 

Työn voimavarat 

Työuupumus 

Työn imu 

Työntekijää ja 

organisaatiota koskevat 
seuraukset kuten 

terveysongelmat ja 
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mahdollisista syistä ja seurauksista tarkoittaa sitä, että tulisi käyttää erilaisia 

interventiostrategioita, kun halutaan vähentää työuupumusta tai halutaan lisätä työn 

imua. Crawford, LePine ja Rich (2010) tarkentavat ja laajentavat tutkimuksessaan TV-

TV -mallia stressitekijöiden arvioinnin teorialla ottaakseen huomioon työn 

vaatimusten ja työn imun välisten suhteiden epäjohdonmukaisuudet ja testaavat 

tarkistettua teoriaa meta-analyyttisellä rakennemallinnuksella. Tulokset osoittavat 

tukea jalostetulle ja päivitetylle teorialle; ensinnäkin työn vaatimukset ja työuupumus 

liittyivät toisiinsa positiivisesti, kun taas työn voimavarat ja työuupumus liittyivät 

toisiinsa negatiivisesti.  

Työn voimavarat ja vaatimukset ovat fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai 

organisatorisia työn piirteitä. Esimerkkeinä työn voimavaroja tarkasteltaessa fyysisiä 

piirteitä ovat kelvolliset työtilat ja -välineet, psykologisia piirteitä työn kehittävyys, 

sosiaalisia piirteitä työtovereiden tai esimiehen tuki ja organisatorisia piirteitä 

psykologisesti turvallinen ilmapiiri.  Työn voimavarat auttavat kohtaamaan sekä 

vähentämään työn koettujen vaatimusten negatiivisia seurauksia ja auttavat 

työtavoitteiden saavuttamisessa sekä työntekijän henkilökohtaisessa kasvussa, 

oppimisessa ja psykologisten perustarpeiden eli itsenäisyyden, yhteisöllisyyden ja 

kyvykkyyden tyydyttymisessä. Työn voimavarat edistävät työn imua 

motivaatioprosessin kautta mistä seuraa esimerkiksi parempaa toimintaa työssä ja 

hyvinvointia. (Hakanen & Kaltiainen, 2020.) Työn voimavaroilla voi olla joko 

sisäisesti motivoiva rooli, jolloin ne edistävät työntekijöiden kasvua, oppimista ja 

kehittymistä, tai niillä voi olla ulkoisesti motivoiva rooli, jolloin ne ovat keskeisiä 

työtavoitteiden saavuttamisessa (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Työn vaatimukset ovat piirteitä, jotka edellyttävät fyysisiä ja psyykkisiä ponnisteluja 

ja voivat siten kuormittaa työntekijää ja aiheuttaa työuupumusta ja sitä kautta erilaisia 

terveys- ja työkykyhaittoja terveyden heikentymisen prosessin kautta. Esimerkkeinä 

näitä työn ja työympäristön fyysisiä piirteitä ovat työympäristön kuormitustekijät 

kuten työvälineitten puutteet, melu ja sisäilmaongelmat, psyykkisiä piirteitä 

emotionaalisesti kuormittavat asiakastilanteet, sosiaalisia piirteitä konfliktit ja 

organisatorisia piirteitä organisaatiomuutostilanteet.  (Hakanen & Kaltiainen, 2020.) 

Crawfordin ym., (2010) toteavat tutkimuksessaan, että vaikka työn voimavarojen ja 

työn imun väliset suhteet olivat jatkuvasti myönteisiä, työn vaatimusten ja työn imun 
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väliset suhteet riippuvat suuresti työn vaatimusten luonteesta. Vaatimukset, joita 

työntekijät yleensä arvioivat esteiksi, liittyivät negatiivisesti työn imuun, ja 

vaatimukset, joita työntekijät yleensä arvioivat haasteina, liittyivät positiivisesti työn 

imuun. (Crawford ym., 2010.) Näin ollen työn vaatimusten luonteella on myös suuri 

merkitys niiden vaikuttavuuteen työn haastevaatimusten erotessa työn 

estevaatimuksista. Esimerkkejä työn imua lisäävistä haastevaatimuksista ovat työn 

vastuullisuus ja erilaiset työtä koskevat oppimis- ja päätöksentekovaatimukset. 

Esimerkkejä työn estevaatimuksia ovat toimimattomat tietojärjestelmät, rooliristiriidat 

ja jatkuva kohtuuton työmäärä sekä aikapaine, jolloin työt kasaantuvat ja aika ei riitä 

töiden tekemiseen. Tällaisissa tilanteissa hyvinvoinnin ja motivaation lisääminen on 

haastavaa. (Hakanen & Kaltiainen, 2020.) 

Harterin ym. (2020) meta-analyysissä todetaan, että työn imun ja suorituskyvyn 

välinen suhde liiketoiminta- ja työyksikkötasolla on olennainen ja yleistettävissä 

kaikissa organisaatioissa. Analyysissä mediaaniprosenttierot työn imua korkeimmin 

kokevan kvartiilin ja alimman kokevan kvartiilin yksiköiden välillä olivat 10 % 

asiakasuskollisuudessa/sitoutumisessa, 23 % kannattavuudessa, 18 % tuottavuudessa 

(myynti) ja 14 % tuottavuudessa (tuotantotiedot ja arvioinnit), 64 % 

turvallisuustapaturmissa (onnettomuudet), 81 % poissaoloissa, 28 % varaston 

arvonlaskussa (varkaudet), 58 % potilasturvallisuustapauksissa (kuolleisuus ja 

kaatumiset), 41 % laadussa (puutteet), 66 % hyvinvoinnissa ja 13 % organisaation 

jäsenyydessä (osallistuminen). Korkean vaihtuvuuden organisaatioilla (joilla on yli 40 

% vuotuinen vaihtuvuus) ero vaihtuvuudessa oli 18 % ja alhaisemman vaihtuvuuden 

organisaatioilla (joilla on 40 % tai alhaisempi vuotuinen vaihtuvuus) ero 

vaihtuvuudessa oli 43 %. Organisaatioiden kannattaakin pyrkiä lisäämään työn imua 

sillä se on hyväksi liiketoiminnalle (Huhta & Myllyntaus 2021, s. 133). 
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3 TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa tarkastellaan työntekijäkokemuksen viitekehystä. Luvussa käydään läpi 

työntekijäkokemuksen viitekehyksen hyödyllisyys, sen asemaa akateemisessa 

tutkimuksessa sekä tätä tutkimusta varten rakennettu työntekijäkokemuksen 

viitekehys, joka koostuu 1. olemassaolon tarkoituksesta ja merkityksellisyydestä, 2.  

työelämästä, 3. kulttuurista, 4. johtamisesta ja 5. työympäristöstä sekä teknologiasta. 

Tämän luvun tavoitteena on syventyä työntekijäkokemuksen yksittäisiin osa-alueisiin, 

jotta ymmärtäisimme tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa (tulokset ja 

johtopäätökset) työntekijäkokemuksen merkityksellisyyttä paremmin työn imun ja 

sitoutumisen näkökulmasta päivittäistavarakaupassa ja päästääksemme 

tarkastelemaan teoriassa ja jopa käytännön tasolla niitä tekijöitä ja prosesseja, joita 

työn imun ja sitoutumisen taustalla päivittäistavarakaupassa on. 

3.1 Työntekijäkokemuksen viitekehyksestä yleisesti 

Työn imun lisäämisen haasteena on kyseisen käsitteen abstrakti luonne, sillä se pitää 

sisällään useita vaikeasti tulkittavia elementtejä, joiden käytäntöön vieminen on 

haastavaa. Työntekijäkokemus on käsitteenä hyödyllinen, sillä sen avulla saadaan 

luotua käytännön viitekehys, jolla työn imua voidaan lisätä. Esimerkiksi vastaavalla 

tavalla asiakaskokemus on toimenpide, jonka haluttu lopputulos on liikevaihdon 

kasvu. (Huhta & Myllyntaus 2021, s. 133.) Myös sitoutuminen on työn imun kaltainen 

moninainen ja abstrakti käsite, joten sitäkin lähdetään tässä tutkimuksessa 

lähestymään työntekijäkokemuksen viitekehyksen kautta. Työntekijäkokemuksen 

viitekehystä ei ole kuitenkaan tutkittu vielä paljon. Gheidar ja Zanjani (2021) ovat 

määritelleet tutkimuksessaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja 

puolistrukturoitujen asiantuntijahaastatteluiden perusteella digitaalisen 

työntekijäkokemuksen käsitteen ja viitekehyksen, jossa on kahdeksan komponenttia ja 

70 osakomponenttia. He kuitenkin mainitsevat, että huolimatta digitaalisen 

työntekijäkokemuksen tärkeydestä ja tarpeesta parantaa sitä organisaatioissa, tämän 

käsitteen ja sen osien ymmärtämiseksi on pulaa akateemisesta tutkimuksesta. He 

käyttävät tutkimuksessaan myös harmaata kirjallisuutta, kuten ammatillisia raportteja 

ja tiedotteita, mutta toteavat, että harmaatakin kirjallisuutta on rajallinen määrä. 

Lisäksi kahdeksan kymmenestä tutkimuksessa tarkastellusta viitekehyksestä oli 
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peräisin harmaasta kirjallisuudesta mikä korostaa työntekijäkokemuksen 

käsittelemisen merkitystä. 

Tätä tutkimusta varten on rakennettu oma työntekijäkokemuksen viitekehys (taulukko 

1). Viitekehyksen jaottelu ja sisältö perustuvat Gheidarin ja Zanjanin (2021), Huhdan 

ja Myllyntauksen (2021) sekä Morganin (2017) aikaisempiin mallinnuksiin. Gheidarin 

ja Zanjanin määrittelemän työntekijäkokemuksen viitekehyksen komponentteja ovat 

työelämä-, liiketoimintastrategia-, teknologia-, kulttuuri-, fyysinen ympäristö -, 

brändi-, johtajuus- ja henkilökohtainen komponentti osakomponentteineen. Morganin 

(s. 49) mukaan organisaatioiden, jotka pyrkivät luomaan upeita kokemuksia, on 

aloitettava olemassaolon tarkoituksesta, joka toimii taas perustana kolmelle 

työntekijäkokemusympäristölle – teknologialle, fyysiselle tilalle ja kulttuurille. Huhta 

ja Myllyntaus (s. 159–160) ovat koonneet osaltaan aiempiin työntekijäkokemuksen 

mallinnuksiin ja omiin kokemuksiinsa perustuen oman viitekehyksen, jossa on 

kahdeksan osa-aluetta: olemassaolon tarkoitus, kulttuuri, johtaminen, työn 

ominaispiirteet, sosiaalinen ympäristö, hyvinvointi, fyysinen työympäristö ja 

työvälineet. Gheidarin ja Zanjanin digitaalisen työntekijäkokemuksen viitekehystä on 

sovellettu vastaamaan paremmin päivittäistavarakaupan alaa jättämällä digitaalisuus 

taka-alle ja keskittymällä muihin työntekijäkokemuksen tekijöihin.  

Taulukko 1. Työntekijäkokemuksen viitekehys (mukaillen Gheidar & Zanjani 2021; Huhta & Myllyntaus 

2021; Morgan 2017). 
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3.2 Olemassaolon tarkoitus ja merkityksellisyys 

Ensimmäisenä komponenttina tämän tutkimuksen työntekijäkokemuksen 

viitekehyksestä esitellään olemassaolon tarkoitus ja merkityksellisyys.  Niin Huhta ja 

Myllyntaus (2021, s. 159–160) kuin Morgan (2017, s. 49) nostavat 

työntekijäkokemuksen viitekehyksen mallinnuksissaan esiin organisaation 

olemassaolon tarkoituksen. Morganin (s. 49) mukaan organisaatioiden, jotka pyrkivät 

luomaan upeita työntekijäkokemuksia, on aloitettava olemassaolon tarkoituksesta. 

Gheidar ja Zanjani (2021) puhuvat viitekehyksensä yhteydessä liiketoimintastrategia- 

ja brändikomponenteista, jotka tässä tutkimuksessa liitetään organisaation 

olemassaolon tarkoituksen alle. Huhta ja Myllyntaus (s. 164–165) taas mainitsevat, 

että kyseiseen teemaan kuuluu merkityksellisyys, ja viittaavatkin teoksessaan Baileyn 

ja Maddenin (2016) tutkimukseen, mikä tässä tutkimuksessa on otettu tarkempaan 

käsittelyyn kokonaisvaltaista merkityksellisyyttä tarkastellessa.  

3.2.1 Strategia 

Strategia ja kulttuuri (luku 3.4) ovat johtajien käytössä olevia ensisijaisia vipuja heidän 

loputtomissa pyrkimyksissään ylläpitää organisaation elinkelpoisuutta ja tehokkuutta. 

Strategia tarjoaa muodollisen logiikan yrityksen tavoitteille ja ohjaa ihmisiä niiden 

ympärillä. Kulttuuri taas ilmaisee tavoitteita arvojen sekä uskomusten kautta ja ohjaa 

toimintaa yhteisten oletusten sekä ryhmänormien kautta. Strategia tuo selkeyttä ja 

fokusta kollektiiviseen toimintaan sekä päätöksentekoon. Se perustuu suunnitelmiin ja 

valintoihin ihmisten mobilisoimiseksi, ja sitä voidaan usein panna käytäntöön niin 

konkreettisilla palkkioilla tavoitteiden saavuttamisesta kuin seurauksilla tavoitteiden 

saavuttamatta jättämisestä. Ihannetapauksessa strategia sisältää myös mukautuvia 

elementtejä, jotka voivat skannata sekä analysoida ulkoista ympäristöä ja havaita, 

milloin muutoksia tarvitaan jatkuvuuden ja kasvun ylläpitämiseksi. Johtajuus kulkee 

käsi kädessä strategian muodostamisen kanssa, ja useimmat johtajat ymmärtävät 

perusasiat siitä. (Groysberg, Lee, Price & Cheng, 2018.)  

Liiketoimintastrategiakomponenttiin kuuluu ensinnäkin lähestymistapa 

liiketoimintaprosessien jatkuvaan tarkasteluun, suunnitteluun ja arvoa luomattomien 

prosessien eliminointiin. Liiketoimintastrategiakomponenttiin kuuluu myös, että 
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pitkän aikavälin strategia tehdään osaksi liiketoiminnan ydintä ja strategiaa viestitään 

tehokkaasti työntekijöille, mikä tarkoittaa, että organisaation strategian ei tue täten 

vain ylimpiä johtajia, vaan myös alempia johtajia sekä etulinjan työntekijöitä. 

Työntekijäkokemuksen liiketoimintastrategian komponenttiin kuuluu myös jatkuva 

yhteys, ohjaus, mentorointi ja palaute, eli johtajat ovat valmentajia ja ohjaajia. 

Komponenttiin kuuluu myös liiketoiminnan tavoitteiden kääntäminen ja 

operatinalisointi, jolloin johtajat kuvailevat ja analysoivat liiketoiminnallisia 

tavoitteita työntekijöille. Komponenttiin kuuluu myös usko positiivisen 

työntekijäkokemuksen luomiseen ja työntekijäkokemuksen osa-alueiden tukeminen 

johtajien puolelta sekä jatkuva työntekijöihin investoiminen ja yksilöiden tukeminen 

kasvun ja menestymisen edistämiseksi. (Gheidar & Zanjani, 2021.) 

3.2.2 Brändi 

Gheidarin ja Zanjanin (2021) mukaan brändikomponentin alle kuuluu ensinäkin maine 

ja organisaation ylpeys mikä osoittaa sitä, miltä organisaation liiketoiminta näyttää 

muiden ihmisten silmissä. Syyt maineelle viittaa niihin syihin, joiden vuoksi 

organisaatio tunnetaan. Brändi-identiteetti tarkoittaa mitä organisaatio sanoo tai 

edustaa. Työntekijän sukupuoli vaikuttaa työntekijäkokemukseen, kuten myös ikä ja 

mitä sukupolvea työntekijät edustavat. Myös työntekijän työkokemus ja 

työkokemusvuosien määrä vaikuttaa työntekijäkokemukseen, kuten myös muut 

aikaisemmat kokemukset, esimerkiksi organisaatiot, joiden kanssa työntekijä on 

tehnyt yhteistyötä sekä työpajat ja seminaarit, joihin hän on osallistunut. 

3.2.3 Merkityksellisyys 

Baileyn ja Maddenin (2016) tutkimus tarjoaa oivalluksia siitä, mikä antaa työlle 

merkityksen sekä yleisistä johtamisvirheistä, jotka voivat saada työntekijät tuntemaan 

työnsä merkityksettömäksi ja osoittavat neljä elementtiä, joihin organisaatiot voivat 

puuttua ja jotka auttavat edistämään yksittäisten työntekijöiden integroitua 

kokonaisvaltaista merkityksellisyyttä (kuva 2). Merkityksellisistä työpaikoista 

koituvat hyödyt yksilöille ja organisaatioille voivat olla valtavia. Tässä onnistuvat 

organisaatiot houkuttelevat, pitävät ja motivoivat todennäköisemmin työntekijöitä, 
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Kokonaisvaltainen 

merkityksellisyys 

joita he tarvitsevat rakentamaan kestävyyttä tulevaisuutta silmällä pitäen, sekä 

onnistuvat luomaan sellaisia työpaikkoja, joissa ihmiset voivat kukoistaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Merkityksellisyyden ekosysteemin elementit (mukaillen Bailey & Madden, 2016). 

Baileyn ja Maddenin (2016) mallin ensimmäinen elementti, organisaation 

merkityksellisyys, liittyy vahvasti organisaation olemassaolon tarkoitukseen (Huhta & 

Myllyntaus, 2021, s. 165). Tarkoitus tulee muotoilla siten, että se keskittyy 

organisaation myönteiseen panokseen osana laajempaa yhteiskuntaa tai ympäristöä. 

Organisaation merkityksellisyyttä pohtiessa voidaan pohtia kysymyksiä ”Mitä 

organisaatio pyrkii edistämään?”, ”Mikä on sen ydinliiketoiminta?”, ”Miten 

organisaatio pyrkii saavuttamaan tämän?” ja ”Mitkä arvot ovat organisaation 

liiketoiminnan perustana?”. (Bailey & Madden, 2016.)  Nämä kysymykset voidaan 

nähdä olevan yhteydessä Gheidarin ja Zanjanin (2021) 

liiketoimintastrategiakomponenttiin ja siihen, että työntekijäkokemukseen kuuluu 

ensinnäkin organisaation selkeät, läpinäkyvät, yhteneväiset, johdonmukaiset ja 
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työntekijäkokemusta tukevat visio, missio ja arvot. Työntekijöiden usko ja pyrkiminen 

kohti organisaation tavoitteita kuuluvat Gheidarin ja Zanjanin kulttuurikomponentin 

alle, mutta on liitettävissä myös tähän yhteyteen. Organisaatiot voivat rohkaista 

ihmisiä näkemään heidän työnsä merkityksellisenä osoittamalla, kuinka työ sopii 

organisaation laajempaan tarkoitukseen tai palvelee laajempaa yhteiskunnallista 

hyötyä (Bailey & Madden, 2016).  

Baileyn ja Maddenin (2016) mallin toinen elementti on työn merkityksellisyys. Baileyn 

ja Maddenin tutkimuksessa suurin osa haastatelluista piti työtään merkityksellisenä, 

olivatpa he sitten muusikoita, myyntiassistentteja, lakimiehiä tai roskankeräilijöitä. 

Baileyn ja Maddenin mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että merkityksellisyys on 

ihmisille niin tärkeä, että he muotoilevat aktiivisesti työtään uudelleen mielekkyyden 

lisäämiseksi, ja viittaavat tässä yhteydessä Wrzesniewskin ja Duttonin (2001) työn 

muotoilua koskevaan tutkimukseen, jossa työntekijöiden ajatellaan muotoilevan 

työtänsä muuttamalla kognitiivisia tehtävien ja/tai suhteiden rajoja muokatakseen 

vuorovaikutusta sekä suhteita työssä. Nämä muutetut tehtävät ja suhdekonfiguraatiot 

muuttavat työn suunnittelua ja työn sosiaalista ympäristöä, mikä puolestaan muuttaa 

työn merkityksiä ja työn identiteettiä. Yleisesti ottaen työn muotoilu tarjoaa 

vaihtoehtoisen linssin työn perusdynamiikan ymmärtämiseen organisaatioissa siten, 

että organisaatioelementit, jotka ennen tuntuivat kiinteiltä (esimerkiksi työt), tehdään 

monimutkaisemmiksi ja dynaamisemmiksi. (Wrzesniewski & Dutton, 2001) Usein 

tämä uudelleenmuotoilu tarkoittaa työntekijöiden työroolin vaikutusten tai 

merkityksen laajentamista muille. Yksi esimerkki tästä on suuren myymälän myyjät, 

jotka kuuntelevat yksinäisiä iäkkäitä asiakkaita. Tämän kaiken rinnalla on 

haastatettava käsitystä siitä, että merkityksellisyyttä voi syntyä vain positiivisista 

työkokemuksista. Haastavat, ongelmalliset, surulliset tai koskettavat työt voivat 

tuottaa runsaasti uusia oivalluksia ja merkityksellisyyttä, ja tämän huomiotta 

jättäminen saattaa horjuttaa merkityksellisyysekosysteemin herkkää tasapainoa. 

(Bailey & Madden, 2016.) 

Baileyn ja Maddenin (2016) mallin kolmas elementti on työtehtävien 

merkityksellisyys. Jopa yksinkertaisempiin töihin liittyy useita erilaisia työtehtäviä. 

Yksi organisaatioiden kohtaamista haasteista onkin auttaa ihmisiä ymmärtämään, 

kuinka heidän suorittamansa yksittäiset tehtävät vaikuttavat heidän työhönsä ja koko 



26 

organisaatioon. Kun yksilöt kuvailevat Baileyn ja Maddenin tutkimuksessa joitain 

työssään kohtaamiaan merkityksettömyyden lähteitä, he puhuvat usein siitä, kuinka 

tulla toimeen tylsän, toistuvan tai jopa tarkoituksettoman työn kanssa jokapäiväisessä 

työssä. Useat kuvailevat haastattelussa tylsyyden ja turhuuden tunteitaan.  Vasta 

myöhempinä vuosina, kun haastateltavat muistelivat jotain ajanjaksoa työelämässään, 

he näkivät tämän ajanjakson tarkoituksellisena ensimmäisenä askeleena kohti 

haastavampaa ja palkitsevampaa työtä. Kun organisaatiot onnistuivat hallitsemaan 

kontekstia, jossa näitä välttämättömiä mutta tylsiä tehtäviä suoritettiin, tehtäviä ei 

pidetty aivan mielekkäinä, mutta ei myöskään merkityksettöminä. Eräs akateemikko 

totesikin olevansa melko hyvä ikävässä työssä, kunhan sillä on suurempi merkitys. 

(Bailey & Madden, 2016.) 

Baileyn ja Maddenin mallin (2016) neljäs elementti on vuorovaikutteinen 

merkityksellisyys. Johtajien haasteena tässä on luoda kannustava, kunnioittava ja 

osallistava työilmapiiri kollegoiden, työntekijöiden ja esimiesten välille sekä 

organisaation henkilökunnan ja työn edunsaajien välille. Elementti sisältää myös sen 

tunnustamisen, että on tärkeää luoda työpäivään tilaa merkitykselliselle 

vuorovaikutukselle, jossa työntekijät voivat antaa ja vastaanottaa positiivista 

palautetta, viestiä yhteisistä arvoista ja yhteenkuuluvuudesta sekä arvostaa työnsä 

positiivisia vaikutuksia muihin.  

3.3 Työelämä 

Toisena komponenttina tämän tutkimuksen työntekijäkokemuksen viitekehyksestä 

esitellään työelämä. Gheidar ja Zanjan (2021) puhuvat työelämäkomponentista osana 

työntekijäkokemuksen viitekehystä, ja tässä tutkimuksessa käytämme tästä osa-

alueesta samaa nimitystä. Huhta & Myllyntaus (2021, s. 159–160) taas puhuvat työn 

ominaispiirteistä osana työntekijäkokemuksen viitekehystä ja tässä on nähtävissä 

paljon yhteyksiä työelämäkomponenttiin. Niin Gheidarin ja Zanjanin 

työelämäkomponentti kuin Huhdan ja Myllyntauksen (s. 184–185) työn 

ominaispiirteet-osa-alue sisältää motivaatioon liittyviä tekijöitä minkä vuoksi 

motivaatio on otettu tarkempaan käsittelyyn tässä luvussa Decin ja Ryanin (1985; 

2000), Frankin ja Ryanin (2020) sekä Ryynäsen, Simosen ja Karkkolan (2020) 

tutkimusten kautta. Gheidar ja Zanjan sisällyttävät hyvinvoinnin 
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työelämäkomponenttiin, kun taas Huhta ja Myllyntaus (s. 159–160) käsittelevät sitä 

omana osionaan. Tässä tutkimuksessa toimitaan Gheidarin ja Zanjanin jaottelun 

mukaan ja nähdään hyvinvointi osana työelämää. Näiden lisäksi tässä tutkimuksessa 

Gheidarin ja Zanjanin henkilökohtainen-komponentti käsitellään tässä yhteydessä.  

3.3.1 Työn ominaispiirteet ja luonne 

Gheidarin ja Zanjanin (2021) mukaan työelämäkomponenttiin kuuluu useita tekijöitä, 

ensinnäkin työn luonne mikä tarkoittaa työntekijän käsitystä omasta työstään 

haastavuuden, motivoinnin ja kiinnostuksen osalta sekä työroolin että -tehtävän 

määrittelyn ja ymmärtämisen suhteen. Huhdan ja Myllyntauksen (2021, s. 184–185) 

mukaan työn ominaispiirteillä tarkoitetaan työhön ja sen tekemiseen suoranaisesti 

liittyviä asioita kuten työn monipuolisuutta, laatua, haastavuutta ja määrää. 

3.3.2 Työntekijän henkilökohtaisen elämän ja työn tasapaino 

Gheidarin ja Zanjanin (2021) mukaan työelämäkomponenttiin kuuluu työn 

yhdenmukaisuus työntekijöiden henkilökohtaisten arvojen, etujen ja kiinnostuksen 

kohteiden kanssa, jotta he voivat tuntea olonsa paremmaksi työssään ja elää mitä 

tahansa elämäntapaa he haluavat.  Työelämäkomponenttiin kuuluu myös joustavuus 

ja elämän sekä työn tasapaino mikä tarkoittaa joustavia työaikavaihtoehtoja ja 

tukemista elämän tasapainon luomisessa sekä kaikkien muiden elämässä tapahtuvien 

asioiden hoitamisessa, esimerkiksi tarjoamalla työtunteja työntekijöiden haluamaan 

aikaan. Gheidarin ja Zanjanin mukaan työntekijäkokemuksen henkilökohtaiseen 

komponenttiin kuuluu, että jokaisen työntekijän henkilökohtaiset mielialat, tavat ja 

kiinnostuksen kohteet vaikuttavat työntekijäkokemukseen, kuten myös työntekijän 

henkilökohtainen visio, kulttuuri ja arvot. Työntekijöiden koulutus, taidot ja aiempi 

harjoittelu vaikuttavat myös työntekijäkokemukseen. Oikeudenmukainen kohtelu on 

myös yksi henkilökohtaisen komponentin alakomponenteista, sekä myös vaikuttava 

oppimiskulttuuri mikä tarkoittaa, että organisaatio tukee työntekijöitä uuden 

oppimisessa ja tarjoaa siihen resursseja sekä mahdollisuuksia.  



28 

3.3.3 Hyvinvointi 

Henkilöstön hyvinvointi on käsitteenä laaja eikä sille ole olemassa yhtä ainoaa 

määritelmää (Vanhala & Kotila, 2006). Organisaation tulisi panostaa työntekijöidensä 

terveyteen ja hyvinvointiin (Gheidar & Zanjan, 2021) sillä työntekijän fyysisestä, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä työturvallisuudesta huolehtimalla 

pystytään vaikuttamaan työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja 

elämänlaatuun. Investointina tarkasteltuna työhyvinvointi on kannattava, ja luomalla 

hyvät työolosuhteet työntekijöitä autetaan selviytymään heidän työtehtävistänsä 

parantaen samalla niin organisaation tuloksellisuutta kuin kilpailukykyä. (The 

Ministry of Social Affairs and Health in Finland, 2016, s. 4.) Viitala, Säntti ja Mäkelä 

(2012) mainitsevat, että organisaatiot pyrkivät panostamaan henkilöstön hyvinvointiin 

ja tähän käytettävät keinot ovat moninaisia. Viitala ym. mainitsevat artikkelissaan 

terveydenhuollon sisällyttämisen hyvinvointiohjelmiin sekä fyysisen aktiivisuuden 

lisäämisen kannustamisen. Fyysistä hyvinvointia voidaan huomioida muun muassa 

ergonomisten parannusten kautta. Muuttuneen työelämän takia hyvinvoinnin 

psyykkinen aspekti, kuten stressi, on saanut yhä enemmän huomiota.  (Uotila, Viitala, 

Mäkelä & Tanskanen, 2012.)  

Organisaatiot ovat viimeisten vuosikymmenien aikana joutuneet sopeutumaan 

kilpailullisilla sekä globalisoituvilla markkinoilla monien muutosten, kuten 

teknologisen kehityksen, mukana (Vanhala & Kotila, 2006) ja tämä kehitys on 

väistämättä vaikuttanut työympäristöihin organisaatioissa (Uotila ym., 2012). 

Työelämän muutokseen yhdistettyjä olennaisia piirteitä ovat työhön kuuluvien 

vastuiden ja riskien siirtyminen organisaatiolta henkilöstölle, jolla pyritään 

vastaamaan organisaatioiden joustavuustavoittelun kanssa, sekä vakiutuisen ja 

kokoaikaisen työsuhteen aseman murentuminen; onkin alettu puhua muun muassa 

epätyypillisestä, määräaikaisesta, osa-aikaisesta ja vuokratyöstä (Schmidt, 2012). 

Organisaatiot pyrkivät muuttamaan käytänteitään vastaamaan entistä 

monimuotisempaan markkinaympäristöön mikä ajaa ajattelemaan henkilöstöjohtoa 

strategisena kumppanina (Jacoby, 2004, s. 215–216). Nämä muutokset näkyvät niin 

työelämän laadussa kuin henkilöstön hyvinvoinnissa (Vanhala & Kotila, 2006).  
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Keskeisinä muuttujina hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välillä nähdään esimeriksi 

motivaatio, sitoutuminen ja innostus. Työhyvinvointi keskittyy pitkälti subjektiiviseen 

kokemukseen ja toimintaan työssä sisältäen niin yksilö- kuin työpaikkakohtaisia 

tekijöitä. Työntekijän työkyky ja kyky hallita päivittäistä työkuormaa ovat oleellisesti 

yhteydessä työntekijän hyvinvointiin. (Järlström, Viitala & Uotila, 2012.) 

Työkuormitus ja siihen liittyvät työperäinen stressi sekä uupumus kuuluvat Gheidarin 

ja Zanjanin (2021) työelämäkomponenttiin; työn ja siihen liittyvien tehtävien 

suorittamiseen tarvittavaa oikeaa työmäärää tulisi harkita. Kun kehittämiskohteena on 

työpaikan hyvinvointi, tulisi kehittämistoimet kohdistaa yksilön hyvinvointiin, hänen 

resursseihinsa ja ammattilaiskompetenssiin, mutta myös itse työhön, työympäristöön 

ja koko työyhteisön sekä organisaation tehokkuuteen (The Ministry of Social Affairs 

and Health in Finland, 2006, s. 17). 

3.3.4 Motivaatio 

Tarkasteltaessa motivaatiota, voidaan nostaa esiin Decin ja Ryanin (1985) tutkimus, 

jonka mukaan yleinen organismiteoria luokittelee aloittavat ja säätelevät tapahtumat 

informatiivisiksi, kontrolloitaviksi ja amotivoiviksi. Decin ja Ryanin mukaan 

merkittävä tutkimustieto on vahvistanut, että informatiiviset tapahtumat helpottavat 

itsemääräävää käyttäytymistä (eli sisäisesti motivoitunutta ja valikoitua ulkoisesti 

motivoitunutta käyttäytymistä), kun taas kontrolloivat tapahtumat helpottavat 

kontrollin määräämää käyttäytymistä (eli integroitumatonta, ulkoisesti motivoitua 

käyttäytymistä), ja amotivoivat tapahtumat heikentävät molempia motivaatiotyyppejä 

sekä vähentävät käytöksen toistumisen todennäköisyyttä. Teoria, jota kutsutaan 

itsemääräämisteoriaksi, on jäsennetty kolmesta motivaatioprosessista - sisäisestä, 

ulkoisesta ja amotivaatiosta - ja niiden suhteesta itsemääräämiskäsitteeseen. (Deci & 

Ryan, 1985.) Decin ja Ryanin (2000) mukaan itsemääräämisteoria väittää, että ihmisen 

motivaation ymmärtäminen edellyttää luontaisten psykologisten tarpeiden huomioon 

ottamista pätevyyden, autonomian ja yhteenkuuluvuuden tunteen suhteen. Deci ja 

Ryan (2000) käsittelevät tutkimuksessaan itsemääräämisteorian tarpeiden käsitettä 

yhteydessä aikaisempiin tarveteorioihin korostaen, että psykologiset tarpeet 

määrittelevät psykologisen kasvun, eheyden ja hyvinvoinnin edellytykset. Heidän 

mukaansa psykologisten perustarpeiden tyydyttämistä tukevat sosiaaliset kontekstit ja 

yksilölliset erot edistävät luonnollisia kasvuprosesseja, mukaan lukien sisäisesti 



30 

motivoituneen käyttäytymisen ja ulkoisten motivaatioiden integroitumisen, kun taas 

ne asiat, jotka estävät autonomiaa, pätevyyttä tai yhteenkuuluvuuden tunnetta, liittyvät 

huonompaan motivaatioon, suorituskykyyn ja hyvinvointiin. 

Ryynäsen, Simosen ja Karkkolan (2020) tutkimuksessa psykologisina perustarpeina 

nähdään autonomia, kompetenssi eli pätevyys, ja yhteenkuuluvuus. He tarkastelevat 

tutkimuksessaan näiden perustarpeiden välittävää roolia valtuuttavan johtamisen ja 

työntekijöiden kokeman työn imun välillä sekä erityisesti sitä, välittääkö tarpeiden 

peräkkäinen täyttyminen tätä yhteyttä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

psykologisten perustarpeiden peräkkäiset täyttymiset välittävät valtuuttavan 

johtamisen yhteyttä työn imuun. Frank ja Ryan (2020) ovat tutkineet eroja 

psykologisten perustarpeiden ja perushyvinvoinnin parantajien välillä ja 

hyväntekeväisyyttä mahdollisena psykologisena perustarpeena. Frankin ja Ryanin 

tutkimusartikkelista käy ilmi, että jotta tarpeita pidettäisiin psykologisina 

perustarpeina, niiden tulee täyttää useita kriteerejä, mukaan lukien tarpeiden 

tyydyttämisen kriteerin (jollain on ainutlaatuinen positiivinen vaikutus hyvinvointiin) 

sekä tarpeiden tyydyttymättömyyden kriteerin (jollakin on ainutlaatuinen vaikutus 

pahoinvointiin) sekä ominaisuuksia, jotka osoittavat autonomiaa, pätevyyttä ja 

yhteenkuuluvuutta. 

Gheidarin ja Zanjanin (2021) työelämäkomponentin alakomponenteista 

mahdollisuudet työssä kasvuun, korkeampiin työtehtäviin organisaatiossa ja 

henkilökohtaiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen, vuorovaikuttaminen hyvien 

johtajien ja työtovereiden kanssa, houkutteleva urapolku, työntekijöiden taitojen ja 

kykyjen hyödyntäminen, autonomia ja korvaukset sekä edut, on yhdistettävissä 

motivaatioon ja psykologisiin perustarpeisiin: autonomiaan, pätevyyteen ja 

yhteenkuuluvuuteen. Gheidar ja Zanjani tarkoittavat autonomialla, että työntekijät 

voivat valita, miten he tekevät työnsä ja tietävät, että he ovat vastuussa työstään.  

3.4 Kulttuuri 

Kolmantena komponenttina tämän tutkimuksen työntekijäkokemuksen 

viitekehyksestä esitellään kulttuuri.  Niin Gheidar ja Zanjani (2021), Huhta ja 

Myllyntaus (2021 s. 159–160) kuin Morgan (2017, s. 49) puhuvat kulttuurista osana 
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työntekijäkokemuksen viitekehystä, minkä vuoksi se on selkeästi tärkeä 

työntekijäkokemuksen näkökulmasta ja käsitellään tässä tutkimuksessa omana 

lukunaan itse Gheidarin ja Zanjanin tutkimuksen kautta mutta myös   Groysbergin ym., 

(2018) ja Schneiderin (1987) tutkimusten kautta, joihin myös Huhta ja Myllyntaus (s. 

168–170) kulttuurin yhteydessä ovat viitanneet.  

Kulttuuri on haastava osa-alue, koska suuri osa siitä on ankkuroitu ääneen 

lausumattomaan käyttäytymiseen, ajattelutapaan ja sosiaalisiin malleihin mikä 

hämmentää usein johtajia. Monet johtajat joko jättävät kulttuuria johtamatta tai 

siirtävät sen henkilöstöjohdolle, jossa siitä tulee toissijainen huolenaihe. Tämä on 

virhe, koska oikein johdettu kulttuuri voi auttaa organisaatioita saavuttamaan muutosta 

ja rakentamaan organisaatioita, jotka menestyvät vaikeimpinakin aikoina. (Groysberg 

ym., 2018.) 

Groysbergin ym. (2018) tutkimuksessa kulttuuria käsittelevää kirjallisuutta 

tarkastellessa on eritelty kahdeksan erilaista kulttuurityyliä; 1. välittäminen, joka 

keskittyy ihmissuhteisiin ja keskinäiseen luottamukseen; 2. tarkoituksenmukaisuus, 

esimerkkinä idealismi ja altruismi; 3. oppiminen jolle on ominaista tutkiminen, 

laajeneminen ja luovuus; 4. nautinto joka ilmaistaan hauskanpidon ja jännityksen 

kautta; 5. tulokset, joille ominaista on saavutus ja voittaminen; 6. auktoriteetti jonka 

määrittelee voima, päättäväisyys ja rohkeus; 7. turvallisuus, jonka määrittelevät 

suunnittelu, varovaisuus ja valmius sekä 8. järjestys joka keskittyy kunnioitukseen, 

rakenteeseen ja yhteisiin normeihin.  

Groysbergin ym. (2018) tutkimuksessa nämä kahdeksan tyyliä on sijoitettu 

integroituun kulttuurikehykseen (kuva 3) sen mukaan, missä määrin ne heijastavat 

riippumattomuutta tai keskinäistä riippuvuutta (ihmisten vuorovaikutus) ja 

joustavuutta tai vakautta (ihmisten reagointi muutokseen). Näiden avulla voidaan 

diagnosoida ja kuvata erittäin monimutkaisia ja erilaisia käyttäytymismalleja 

kulttuurissa ja mallintaa, kuinka todennäköisesti yksittäinen johtaja mukautuu tuohon 

kulttuuriin ja muokkaa sitä.  
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Kuva 3. Integroitu kulttuurikehys (mukaillen Groysberg ym., 2018). 

Groysberg ym. (2018) ovat päässeet viiteen näkemykseen kulttuurin vaikutuksesta 

yritysten menestykseen: 1. Kun vahva kulttuuri on linjassa strategian ja johtajuuden 

kanssa, se edistää myönteisiä organisaation tuloksia; 2. Tulevaisuuden johtajien 

valinta tai kehittäminen edellyttää tulevaisuuteen katsovaa strategiaa ja kulttuuria, 3. 

Fuusiossa uuden kulttuurin suunnittelu toisiaan täydentävien vahvuuksien pohjalta voi 

nopeuttaa integraatiota ja luoda lisää arvoa ajan myötä; 4. Dynaamisessa, epävarmassa 

ympäristössä, jossa organisaatioiden on oltava ketterämpiä, oppimisen merkitys 

kasvaa; ja 5. Vahva kulttuuri voi olla merkittävä rasite jos se ei sovi yhteen strategian 

kanssa. 

Schneider (1987) esittää viitekehyksen (kuva 4) organisaatiokäyttäytymisen etiologian 

ymmärtämiselle. Viitekehys perustuu vuorovaikutuspsykologian, ammatillisen 

psykologian, työpsykologian ja organisaatioteorian teoriaan sekä tutkimukseen. 

Viitekehyksessä ehdotetaan, että organisaatiot ovat niiden sisältämien ihmisten 

funktioita ja lisäksi, että siellä olevat ihmiset ovat vetovoima-valinta-poistumissyklin 

funktioita. Tätä sykliä ehdotetaan vaihtoehtoiseksi malliksi organisaatioiden ja 

organisaatioiden rakenteiden, prosessien ja tekniikan syiden ymmärtämiseen. Joitain 

mallin vaikutuksia on hahmoteltu, mukaan lukien 1. vaikeus saada aikaan muutos 
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organisaatioissa, 2. persoonallisuuden ja kiinnostuksen mittareiden hyödyllisyys 

organisaation käyttäytymisen ymmärtämisessä, 3. organisaatioilmaston ja -kulttuurin 

synty, 4. rekrytoinnin tärkeys ja 5. henkilökohtaisten teorioiden tarve johtajuudesta ja 

työasenteista. Johtopäätöksenä todetaan, että nykyajan työpsykologiaa hallitsevat 

liiaksi situaatioteoriat organisaatioiden ja niissä olevien ihmisten käyttäytymisestä.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Vetovoima-valinta-poistuma-malli (mukaillen Schneider, 1987). 

Mallin keskiössä ovat tavoitteet. On tärkeää muistaa, että tavoitteet ovat perustajan 

päässä ja ilmenevät hänen käytöksensä kautta. Siten organisaation tavoitteet tulevat 

operatiivisiksi käyttäytymisen kautta, ja tämä käyttäytyminen puolestaan tuottaa 

rakenteita ja prosesseja. Nämä tavoitteiden ilmentymät määrittelevät, millaisia ihmisiä 

tietty organisaatio houkuttelee, valitsee ja millaiset ihmiset pysyvät siinä. Ajan myötä 

ihmiset, jotka ovat organisaation houkuttelemat ja valitsemat, pysyvät niissä ja 

käyttäytyvät niissä koska organisaatiot saavat heidät olemaan sitä mitä he ovat. 

(Schneider, 1987.) 

Usko monimuotoisuuteen ja osallistamiseen on Gheidarin ja Zanjanin (2021) mukaan 

yksi työntekijäkokemuksen kulttuurikomponentin alakomponentti. Tähän kuuluu 

yksilöllisten erojen, kuten ulkonäön, rodun ja uskonnon moninaisuuden 

kunnioittaminen. Kulttuurikomponenttiin kuuluu myös arvostetuksi tulemisen tunne 

sekä yhteistyöhenkinen työympäristö, jossa työntekijät tuntevat olevansa osa tiimiä ja 
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tekevät jatkuvaa yhteistyötä kollegoidensa kanssa. Luottamus, läpinäkyvyys ja 

rehellisyys, josta työntekijät ovat tietoisia, kuuluu myös kulttuurikomponenttiin, kuten 

myös tunnustus, palaute ja kasvu. Työntekijöiden jatkuva arviointi ja johtajilta saatu 

palaute sekä apu kasvamisen edistämiseksi sekä ihmisten kehuminen organisaatiossa 

heidän kyvyistään ja pätevyyksistään ovat osa kulttuuria. Riskinottoon, haastavaan ja 

”häiritsevään” ajatteluun sekä uusien ideoiden ehdottamiseen ja innovointiin 

tukeminen kuuluu kulttuurikomponenttiin, kuten myös datalähtöinen päätöksenteko, 

jolla tarkoitetaan sitä, että organisaatio käyttää dataa ja analysoi sitä tehdäkseen 

parempia päätöksiä. Myöskin nopeus, ketteryys, joustavuus ja reagointi esimerkiksi 

päätöksentekotilanteissa kuuluvat tähän komponenttiin, kuten myös kyky mukautua 

muuttuvaan kysyntään ja teknologiaan. Avoin kulttuuri on osa kulttuurikomponenttia 

mikä tarkoittaa yhteistyötä ulkoisten verkostojen, kuten startup-yritysten, asiakkaiden 

ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Asiakaskeskeisyys, jossa organisaation käyttää 

esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja laajentaakseen asiakaskuntaansa, siirtääkseen 

asiakaskokemusta ja tehdäkseen yhteistyötä uusien tuotteiden luomiseksi, kuuluu 

myös kulttuurikomponentin alle. (Gheidar & Zanjani, 2021.) 

3.5 Johtaminen  

Neljäntenä komponenttina tämän tutkimuksen työntekijäkokemuksen viitekehyksestä 

esitellään johtaminen.  Niin Gheidar ja Zanjani (2021) kuin Huhta ja Myllyntaus (2021 

s. 159–160) nostavat johtamisen yhdeksi työntekijäkokemuksen viitekehyksen osa-

alueeksi minkä vuoksi se käsitellään omana osionaan tässäkin tutkimuksessa. Huhta ja 

Myllyntaus (s. 175–176) viittaavat tuotoksessaan johtamisen yhteydessä Bassin (1990) 

sekä Ellingerin, Watkinsin ja Bostromin (1999) tutkimuksiin, joita tässäkin 

tutkimuksessa tarkastellaan Gheidarin ja Zanjanin löytöjen rinnalla. 

Bassin (1990) mukaan transformatiivisen johtajan piirteitä ovat karisma, inspiraatio, 

älyllinen stimulaatio ja yksilöllinen huomioiminen. Karismaattinen johtaja tarjoaa 

näkemystä ja tehtäväntuntoa, iskostaa ylpeyttä sekä ansaitsee kunnioitusta ja 

luottamusta. Inspiroiva johtaja kommunikoi suurista odotuksista, käyttää symboleja 

ponnistelujen keskittämiseen ja ilmaisee tärkeitä tarkoituksia yksinkertaisilla tavoilla. 

Myös Gheidariin ja Zanjaniin (2021) viitaten johtajuuteen kuuluu inspiraatio, jolloin 

johtajat innostavat tiimiä seuraamaan heitä tarjoamalla intohimoa, sitoutumista ja 
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suuntaa sekä antamalla tiimille energiaa. Bassin mukaan älyllisesti stimuloiva johtaja 

edistää älykkyyttä, rationaalisuutta ja huolellista ongelmanratkaisua. Yksilöllinen 

huomioiva johtaja antaa henkilökohtaista huomiota, kohtelee jokaista työntekijää 

yksilöllisesti, valmentaa ja neuvoo. Bassin mukaan transaktionaalisen johtajan 

piirteitä ovat ehdollinen palkitseminen, aktiivinen ja passiivinen poikkeuksien hallinta 

sekä Laissez-Faire-käyttäytyminen. Ehdollisessa palkitsemisessa johtajat ja 

työntekijät sopivat palkkioiden ja vaivannäön vaihdosta ja johtajat lupaavat palkkioita 

hyvästä suorituksesta ja tunnustavat saavutukset. Korvaukset ja edut on monelle 

työntekijälle pääasiallinen osoitus siitä, missä määrin organisaatio kiittää heitä heidän 

työstään (Gheidar & Zanjani, 2021). Aktiivinen poikkeuksien hallinta tarkoittaa, että 

johtaja tarkkailee sekä etsii poikkeamia säännöistä ja standardeista sekä ryhtyy 

tarvittaessa korjaaviin toimiin. Passiivinen poikkeuksien hallinta taas tarkoittaa, että 

johtaja puuttuu toimintaan vain, jos standardeja ei noudateta. Laissez-Faire 

käyttäytyminen tarkoittaa vastuusta luopumista ja päätöksenteon välttelemistä. (Bass, 

1990.) 

Ellingerin ym., (1999) tutkimuksessa tunnistettiin kolmetoista mikrotason 

käyttäytymismallia, joita käyttävät johtajat, jotka tietoisesti yrittävät rakentaa oppivia 

organisaatioita. Fasilitoidessaan eli edistäessään oppimista johtajat omaksuivat neljän 

tyyppistä voimaannuttavaa käyttäytymispiirrettä ja yhdeksän tyyppiä fasilitoivaa 

käyttäytymispiirrettä (kuva 5). Kaiken kaikkiaan nämä käytökset antavat 

yksityiskohtaisen kuvan siitä, kuinka johtajat voivat epävirallisesti helpottaa oppimista 

ja kehitystä organisaatioissa. Nämä havainnot laajentavat käsitystä siitä mitä 

valmentavalla johtajuudella tarkoitetaan, tunnistavat uusia valmennuskomponentteja 

ja laajentavat johtamiskäyttäytymisen kirjallisuutta tarjoamalla erityisiä kuvauksia 

todellisista käyttäytymismalleista, jotka ilmenevät valmentavassa johtamisessa ja 

oppimisen helpottamisessa eli fasilitoinnissa.  
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Kuva 5. Fasilitoivan johtajan käyttäytymispiirteet (mukaillen Ellinger ym., 1999). 

Gheidarin ja Zanjanin (2021) tutkimuksen mukaan johtajuuskomponentin alle kuuluu 

työntekijöiden kokemusten ja odotusten yhdenmukaisuus eri aikoina. Organisaatioon 

sopivalla johtamistyylillä, kuten demokraattisella johtajuudella, on merkittävä 

vaikutus työntekijän suoritukseen. Johtamiskomponenttiin kuuluu myös 

työntekijöiden tukeminen ajattelemaan eri tavalla, rajat ylittävän yhteistyön 

mahdollistaminen, päätösten teko epävarmuudessa ja vastuiden delegointi koko 

organisaatiossa, jotta johtajat voivat keskittää energiansa organisaation kasvun 

kannalta kriittisin näkökohtiin. Komponenttiin kuuluu sellaisen ympäristön luominen, 

jossa on edellytykset älykkäälle kokeilemiselle mutta myös epäonnistumiselle. Näiden 

lisäksi johtajan asianmukainen ja sopiva tehtävänimike ilmaisee auktoriteettia ja antaa 

tietyn kuvan sekä organisaatiossa että sen ulkopuolella, esimerkiksi asiakkaiden 

edessä. (Gheidar & Zanjani, 2021.)  
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3.6 Työympäristö ja teknologia  

Viidentenä ja viimeisenä komponenttina tämän tutkimuksen työntekijäkokemuksen 

viitekehyksestä esitellään työympäristö ja teknologia.  Niin Gheidar ja Zanjani (2021), 

Huhta ja Myllyntaus (2021 s. 159–160) kuin Morgan (2017, s. 49) nostavat 

työntekijäkokemuksen viitekehyksissään esiin fyysisen työympäristön ja 

teknologian/työvälineet mistä voidaan päätellä, että nämä ovat oleellisesti osa 

työntekijäkokemusta ja on täten tarkasteltu myös tässä tutkimuksessa. Huhta ja 

Myllyntaus (s. 159–160) nimeävät viitekehyksen yhdeksi osa-alueeksi sosiaalisen 

ympäristön mikä on tässä tutkimuksessa liitetty tähän yhteyteen, ja niinpä puhumme 

tässä tutkimuksessa työympäristöstä niin sosiaalisesta kuin fyysisestä perspektiivistä.  

3.6.1 Sosiaalinen ympäristö  

Baumeisterin ja Learyn tutkimuksessa (1995) oletettua tarvetta luoda ja ylläpitää 

vahvoja, vakaita ihmissuhteita, arvioidaan empiirisen kirjallisuuden valossa. 

Jatkuvassa suhteessa tarvitaan toistuvaa ja ei-aversiivista vuorovaikutusta. 

Kuulumishypoteesin mukaan ihmiset muodostavat helposti sosiaalista kiintymystä 

useimmissa olosuhteissa ja vastustavat olemassa olevien siteiden hajoamista. 

Kuuluminen näyttää vaikuttavan moninkertaisesti ja voimakkaasti emotionaalisiin 

malleihin ja kognitiivisiin prosesseihin. Kiintymyksen puute liittyy useisiin haitallisiin 

vaikutuksiin terveyteen, sopeutumiseen ja hyvinvointiin. Baumeisterin ja Learyn 

tutkimuksessa useat vastaesimerkit eivät kumoa hypoteesia ja olemassa olevat 

todisteet tukevat hypoteesia, että tarve kuulua on voimakas, perustavanlaatuinen ja 

äärimmäisen laaja motiivi. Edmondsonin (1999) mukaan ryhmän psykologinen 

turvallisuus määritellään yhteiseksi uskomukseksi siitä, että tiimi on turvassa ihmisten 

välisen riskinoton suhteen. Suurimmaksi osaksi tämä uskomus on yleensä hiljaista 

itsestäänselvyyttä eikä yksittäisten henkilöiden tai koko tiimin välitöntä huomiota. 

Vaikka hiljaisista uskomuksista ihmissuhteisiin liittyvistä normeista keskustellaan 

joskus nimenomaisesti ryhmässä, niiden ilmaiseminen ei muuta tiimin psykologisen 

turvallisuuden olemusta.  
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3.6.2 Fyysinen ympäristö 

Morganin (2017, s. 59) mukaan fyysinen työympäristö on se, jossa työntekijät todella 

työskentelevät ja muodostaa 30 prosenttia työntekijäkokemuksesta. Se ympäröi 

työntekijöitä ja sisältää kaiken seinällä roikkuvasta taiteesta kaappeihin tai 

pohjaratkaisuun. Fyysisellä työympäristöllä on merkitystä sillä työntekijät haluavat 

viettää työpäivänsä energisessä ympäristössä joka inspiroi heitä. Tämäntyyppiset 

työtilat auttavat työntekijöitä tuntemaan olonsa luovemmiksi ja sitoutuneemmiksi sekä 

yhdistyneeksi organisaatioon jossa työskentelevät. Fyysiset työympäristöt toimivat 

myös symboleina, jotka edustavat organisaatiota ja työntekijöiden päätöstä olla siellä. 

Hyvät fyysiset ympäristöt toimivat positiivisina symboleina ja edustuksina, kun taas 

huonot fyysiset tilat toimivat negatiivisina symboleina sekä edustuksina. Myös 

Gheidarin ja Zanjanin (2021) teknologiakomponenttiin kuuluu organisaation arvojen 

heijastus fyysisen tilan kautta kuten myös useiden työtilavaihtoehtojen hyödyntäminen 

tarjoamalla työntekijöille useita työtilavaihtoehtoja esimerkkeinä avoimet tilat, 

kokoustilat, hiljaiset alueet, yhteistyötilat, kahvilatyyliset ympäristöt ja niin edelleen. 

Gheidarin ja Zanjanin (2021) mukaan fyysinen ympäristö – komponenttiin kuuluu 

ensinnäkin huomio motivaatio- ja ympäristötekijöihin, esimerkkeinä ympäristön 

valaistus, lämpötila, melu ja ilmanvaihto, sekä huomio hygieniaan esimerkiksi 

työalueiden ja wc-tilojen suhteen. Komponenttiin kuuluu myös huomio yksilö- ja 

ryhmätyötilojen sekä toimistokalusteiden kokoonpanoon ja suunnitteluun, jotta 

fyysiset ja teknologiset työkalut sekä laitteet on tehty työntekijöiden tarpeiden 

mukaan. Fyysinen ympäristö - komponenttiin kuuluu myös työn ja työympäristön 

oikeanlainen suhde, organisaation maantieteellinen sijainti (alue, kulkureittien tyypit 

julkisen liikenteen yhteydet) ja työpaikan älykkyys sisältäen esimerkiksi IOT:n 

(Internet of things, esineiden internet) hyödyntämisen.  

3.6.3 Teknologia 

Vaikka teknologiaa pidetään jonain erillisenä ja ei-inhimillisenä, sillä on tuntuva 

vaikutus organisaatioon sillä sitä käytetään viestimiseen, yhteistyöhön ja yleisesti 

työstä suoriutumiseen. Jos työvälineet hajoavat, myös kaikki muu niiden ympärillä, 

mukaan lukien ihmissuhteet, hajoavat. (Morgan 2017, s. 77.) Gheidarin ja Zanjanin 
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(2021) mukaan teknologiakomponentti sisältää ensinnäkin teknologian saatavuuden 

(myös työpaikan ulkopuolella), helppokäyttöisyyden, houkuttelevuuden ja 

teknologian kuluttajalaatuisuuden, mikä tarkoittaa, että teknologia on niin hyvin 

suunniteltua, hyödyllistä ja arvokasta, että jotain vastaavan käyttöä voisi harkita 

käytettävän myös henkilökohtaisessa elämässä. Organisaatiossa käytettävän 

teknologian tulisi keskittyä työntekijöiden tarpeiden tyydyttämiseen sen sijaan, että se 

keskittyisi pelkästään liiketoiminnan ja organisaation teknisiin tarpeisiin. 

Komponenttiin kuuluu myös tekniset työkalut ja alustat, jotka tarjoavat 

organisaatioille integroituja kokemuksia sekä saumattomia kanavia.  

3.7 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä  

Yhteenvetona teoreettisesta viitekehyksestä (kuva 6) voidaan todeta, että ensinnäkin 

tämän tutkimuksen työntekijäkokemuksen viitekehykseen kuuluvat 1. olemassaolon 

tarkoitus ja merkityksellisyys, 2.  työelämä, 3. kulttuuri, 4. johtaminen ja 5. 

työympäristö sekä teknologia. Yhteenvedossa työntekijäkokemuksen eri osa-alueet 

nähdään työn voimavaroina ja/tai vaatimustekijöinä (este- ja haastevaatimukset). 

Terveyden heikentymisen prosessin sekä motivaatioprosessin kautta syntyy työn imua 

ja/tai työuupumusta ja tätä kautta työntekijää ja organisaatiota koskevia seurauksia, 

esimerkiksi sitoutumista, työpaikan vaihtoaikomuksia, hyvinvointia ja pahoinvointia, 

joita käytetään henkilöstöjohtamisen tuloksellisuusindikaattoreina. Nämä ennustavat 

esimerkiksi poissaoloja, vaihtuvuutta ja suorituskykyä. 
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TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN VIITEKEHYS  

(mukaillen Gheidar & Zanjani 2021; Huhta & Myllyntaus 2021; Morgan 2017) 

Olemassaolon tarkoitus ja 

merkityksellisyys 

• Strategia 

• Brändi 

• Merkityksellisyys 

 
-Organisaation-, työn-, 

työtehtävien- ja 

vuorovaikutuksellisuuden 
merkityksellisyys (Bailey 

& Madden, 2016). 

 

 

Työelämä 

• Työn 

ominaispiirteet 

ja luonne 

• Työntekijän 

henkilökohtaisen 

elämän ja työn 
tasapaino 

• Hyvinvointi 

• Motivaatio (Deci 

& Ryan, 1985; 

2000; Frank & 
Ryan, 2020; 

Ryynänen ym., 

2020).  

Kulttuuri 

Groysberg 
ym. 2018; 

Schneider 

1987 

Johta-

minen 

Bass, 

1990; 

Ellinger 

ym., 1999 

 

Työympäristö ja 

teknologia 

• Sosiaalinen 

ympäristö 

(Edmondson 

1999). 

• Fyysinen 

ympäristö 

• Teknologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Teoreettinen viitekehys. 

Työn vaatimukset 
Työn voimavarat 

Työuupumus 

Työn imu 

(Schaufeli, 

ym., 2002) 

Terveyden heikentymisen 

prosessi: 

 

Motivaatioprosessi: 

 

Työn vaatimukset - työn voimavarat - 

malli (mukaillen Hakanen & Kaltiainen, 

2020; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 

2008; Schaufeli & Bakker, 2004) 

Esimerkkejä henkilöstöjohtamisen 

tuloksellisuusindikaattoreista 

(Vanhala ym., 2012) 

 

ennustaa 

• Poissaolot 

• Vaihtuvuus 

• Suorituskyky 

• Muu käyttäytyminen 

SITOUTUMINEN  

(Chew & Chan, 2008; 
Mathieu & Zajack, 

1990; Meyer & Allen 

1991; Porter ym., 1974; 
Somers, 1995)  

 

VAIHTO-

AIKOMUKSET 

 

HYVINVOINTI 

 

PAHOINVOINTI 
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4 TUTKIMUSMETODIT JA AINEISTO 

4.1 Tapaustutkimus 

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus ja valikoitui metodiksi koska ensinnäkin 

tapaus -eli casetutkimus on yleisimpiä liiketaloustieteellisen tutkimuksen laadullisia 

menetelmiä. Toiseksi se tarkoittaa tutkimusta, jossa tutkitaan yksi tai enintään 

muutama tapaus, esimerkkinä yritys, yrityksen osa tai toiminnallinen tapaus kuten 

prosessi tai rakenne. Kolmanneksi tapaustutkimusta tehdään laajasti opinnäytetasolla. 

(Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, s. 154.) Neljänneksi tapaustutkimus voidaan 

määritellä sellaiseksi empiiriseksi tutkimukseksi, joka hankittua tietoa käyttäen tutkii 

jotain tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. Tapaustutkimus voidaan 

määritellä toiminnassa olevan tapahtuman tutkimukseksi, jolloin pyrkimyksenä on 

ymmärtää ilmiötä entistä syvemmin. (Metsämuuronen 2006, s. 90–91.) Tutkimuksen 

kohderyhmä koostui seitsemästä suomalaisessa päivittäistavarakaupassa 

työskentelevästä työntekijästä. Kyseinen päivittäistavarakauppamyymälä sijaitsee 

Pohjois-Suomessa ja on osa isompaa kaupan alan organisaatiota (ketjua) jolla on 

toimintoja niin Suomessa kuin ulkomailla. Tutkimukseen valittiin halukkuuden ja 

vapaaehtoisuuden mukaan. 

4.2 Haastattelu  

Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla- eli teemahaastattelulla (Liite 1) helmikuussa 

2022 ja valikoitui metodiksi koska ensinnäkin tyypillisimmin käytettyjä laadullisia 

aineistoja ovat haastattelu- ja kirjalliset aineistot (Koskinen ym., 2005, s. 157) ja 

toiseksi työntekijäkokemusta tutkittaessa hyödynnetään yleensä avoimia 

syvähaastatteluja tai puolistrukturoituja haastatteluja (Huhta & Myllyntaus, 2021, s. 

109). Kolmanneksi puolistrukturoitu haastattelu, jota Suomessa kutsutaan myös 

teemahaastatteluksi, sallii haastateltavalle enemmän vapauksia verrattuna 

strukturoituun haastatteluun. Teemahaastattelussa tutkija määrää kysymykset, mutta 

haastateltava voi vastata niihin omin sanoin, poiketa kysymysten järjestyksestä ja 

ehdottaa jopa uusia kysymyksiä. Neljänneksi teemahaastattelu on käytetyin laadullisen 

aineiston keruumenetelmä niin yhteiskunta- kuin liiketaloustieteissä, ja hyvin 



42 

käytettynä se on tehokas menetelmä, sillä tutkija voi ohjata haastattelua ilman että 

kontrolloi sitä täysin. (Koskinen yms. 2005, s. 104–105.)  

Haastattelussa (liite 1) selvitettiin eri kysymysten avulla mikä työntekijäkokemuksessa 

on merkityksellistä sitoutumisen näkökulmasta. Työn imusta ei haastatteluissa kysytty 

suoraan ensinnäkin sen hyvin abstraktin luonteen vuoksi, mutta pyrkimyksenä on 

tarkastella työn imua teorian ja aineiston kautta tutkimuksen edetessä. Toiseksi työn 

imu nousi nykyiseen merkityksellisyyteensä vasta tutkimuksen edetessä. 

Teemahaastattelussa tutkimusongelmasta poimitaan keskeiset teemat, joita 

tutkimusongelmaan vastaamiseksi on välttämätöntä käsitellä. Tavoitteena on, että 

teemat käydään läpi vastaajan kannalta luontevassa järjestyksessä ja että vastaaja antaa 

kaikista teemoista oman kuvauksen tutkijan huolehtiessa teemassa pysymisestä. 

(Vilkka, 2015, s. 124.) Valitut teemat perustuvat teoreettiseen viitekehykseen. 

Teemahaastattelu sisältää puoliavoimia ja avoimia kysymyksiä sekä mahdollisia 

tarkentavia kysymyksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 75–77.) Haastattelun tavoitteena 

on sisällöllinen laajuus ennemmin kuin aineiston määrä kappaleina. Yhdessä 

haastattelukysymyksessä kysytään vain yhtä asiasisältöä eikä haastattelussa ei ole 

sisältöä arvottavia tai turhia sanoja. Haastateltavaa voi olla hyvä kuitenkin pyytää 

määrittämään avainsanat saadakseen taustaa tulkinnalle, ja haastattelua on myös hyvä 

testata etukäteen. (Vilkka 2015, s. 129–130.) Haastateltavia pyydettiinkin 

määrittelemään käsite organisaatioon sitoutuminen ja haastattelua testattiin kahdesti 

etukäteen. 

Tämän tutkimuksen haastattelurunko (liite 1) on pyritty rakentamaan ottamalla 

huomioon seuraavat Koskisen ym., (2005, s. 109–110) mainitsemat asiat. Ensinnäkin 

runkoa laadittaessa kannattaa miettiä kysymysten muotoa, määrää, tyyppiä ja 

järjestystä. Teemahaastattelussa kysymykset ovat yleensä avoimia. Toimivaan 

haastattelurunkoon voi laittaa yleensä vain 5–12 kysymystä. Tämän tutkimuksen 

rungossa on seitsemän kysymystä.  Teemahaastattelu etenee yleensä kolmessa 

päälohkossa, jossa ensimmäinen kysymys on yleensä lämmittelykysymys keskittyen 

vastaajaan. Tässä tutkimuksessa ensimmäisenä kartoitettiin ammatillista taustaa. 

Haastattelurunko jatkuu tämän jälkeen sisällöllisillä kysymyksillä, jotka tässä 

tutkimuksessa liittyivät sitoutumisen käsitteen määrittelyyn, työntekijän käsitykseen 

työympäristöstään sekä siihen, mikä työntekijäkokemuksessa on merkityksellistä 
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sitoutumisen näkökulmasta. Viimeiset kysymykset ovat lopettelukysymyksiä ja tässä 

tutkimuksessa viimeinen kysymys pyrkii selvittämään, onko haastateltavalla vielä 

jotain lisättävää käsiteltyihin teemoihin liittyen. Pohdittaessa kysymysten tyyppiä, on 

olemassa suositus, että sensitiivisiä aiheita kannattaa kysyä epäsuorasti, koska suora 

kysymys voi loukata vastaajaa. Reaktiivisuuden hallintaan kuuluu muun muassa se, 

että sensitiiviset kysymykset sijoitetaan haastattelun loppupuolelle, jotta ne eivät väritä 

haastateltavan kuvaa tutkijasta läpi koko haastattelu. Tämä on otettu huomioon 

neljännessä kysymyksessä, jossa kysytään sitoutumista vähentäviä tekijöitä. 

Työntekijäkokemusta sitoutumisen näkökulmasta koskevat kysymykset on sijoitettu 

haastattelun keskivaiheille, koska abstraktit ja laajoja vastauksia edellyttävät 

kysymykset kannattaa sijoittaa sisällöllisten kysymysten keskivaiheille, jotta niille on 

aikaa. Näitä ei kannata sijoittaa myöskään alkuun, sillä tämä saattaa herättää 

haastateltavalle ihmetyksen siitä kuinka vaikeita lopun kysymykset tulevat olemaan.  

(Koskinen ym., 2005, s. 109–110.)  

Laadullisessa tutkimuksessa otanta-ajattelu yleensä hylätään tietoisesti ja 

tutkimusaineisto valitaan niin, että se on mahdollisimman informatiivinen 

tutkimusongelman kannalta (Koskinen ym., 2005, s. 273). Haastatteluja ei välttämättä 

tarvita montaa sillä riittää, että mukana on monipuolinen kattaus erilaisia 

perspektiivejä, taustoja sekä näkemyksiä. Samanlaisten vastausten alkaessa toistua 

voidaan päätellä, että tietynlainen saturaatiopiste on saavutettu. (Huhta & Myllyntaus 

2021, s.109.) Tässä tutkimuksessa tämä saturaatiopiste koettiin saavutetuksi 

seitsemännen haastattelun jälkeen, jonka jälkeen todettiin aineistoa olevan tarpeeksi 

tutkimusongelmaan vastaamiseksi. Mitään yleisiä periaatteita haastateltavien määrän 

ja luotettavuuden suhteen laadullisessa tutkimuksessa ei ole. 1980-luvun lopulta 

lähtien Grounded theoryn perusteisiin kuuluvan saturaatioperiaatteen myötä näytekoot 

ovat pienentyneet. (Koskinen ym., 2005, s. 263–264.) Saturaatioperiaatteessa otantaa 

jatketaan niin kauan, kun uusia tapauksia tutkimalla saadaan uutta tietoa, mikä 

edellyttää, että tutkija jatkuvasti tulkitsee aineistoaan, kyseenalaistaa hypoteesejaan ja 

vertailee aiempaa aineistoa uutta aineistoa vasten löytääkseen poikkeavia tapauksia. 

Ilman tällaista rutiinia saturaatioon pohjautuva menettely voi johtaa huonosti 

perusteltuihin subjektiivisiin valintoihin, jolloin tutkimus heijastaa pikemminkin 

tutkijan psyyken ja tutkijayhteisön liikkeitä, ja voi johtaa luotettavuuden sortumiseen. 

Menetelmän toinen ongelma on mahdollisuus laiskuuteen ja vapaamatkustamiseen, 
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joten menettely edellyttää tiedeyhteisöltä valppautta. Olemalla tietoisia näistä 

menettelyn rajoituksista ja huolellisesti toteutettuna saturaatioperiaatteen mukainen 

menettely toimii hyvin. (Koskinen yms. 2005, s. 276.) Nämä rajoitukset on huomioitu 

tutkimuksessa erityisesti tarkastelemalla aineistoa jatkuvasti haastatteluiden edetessä.  

4.3 Sisällönanalyysi 

Aineisto analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä mutta teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysivaiheessa ensimmäisenä päätettiin, mikä 

aineistossa kiinnostaa. Tämän jälkeen aineisto litteroitiin, redusoitiin, klusteroitiin ja 

abstrahoitiin. Analyysi oli aineistolähtöinen abstrahointiin saakka, jolloin myös 

teoreettinen viitekehys alkoi ohjaamaa analyysiä. Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 92–

93.) mukaan sisällönanalyysi sisältää neljä vaihetta, joista ensimmäisessä päätetään, 

mikä kyseisessä aineistossa kiinnostaa ja tehdään tästä vahva päätös. Toinen vaihe on 

litterointi ja kolmanteen vaiheeseen kuuluu aineiston luokittelu, teemoittelu tai 

tyypittely. Neljäs vaihe on yhteenvedon kirjoittaminen. Koskisen ym. (2005, s. 229) 

mukaan tutkimuksen tunnusmerkki on, että se johtaa selkään tulkintaan ja voidaan 

saattaa keskusteluun aiemman tutkimuksen kanssa. Vilkkan (2015, s. 154–156) 

mukaan haastattelu on tutkimuksen aineistoa eikä vielä tulkinta tutkimusongelmaan. 

Tulkinta muodostuu vasta, kun aineisto on luokiteltu aineistolähtöisesti, 

teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti, ja tulkittu teoreettisen viitekehyksen avulla.   

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyritään luomaan tutkimusaineistosta 

teoreettinen kokonaisuus. Aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla 

tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi olla tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen 

kanssa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä asiasta ilmiönä tai aikaisempien 

tutkimusten mukaan tiedetään, pyritään analyysivaiheessa sulkemaan analyysin 

ulkopuolelle. Ongelmana tässä on se, että voiko tutkija kontrolloida, että analyysi 

tapahtuu aineiston tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana? 

Ratkaisu tähän on se, että tutkija kirjoittaa auki omat ennakkokäsityksensä ilmiöstä ja 

suhtautuu tietoisesti niihin analyysin aikana (tutkijaprofiili on avattu luvussa 6.3.1). 

Näitä aineistolähtöisen analyysin haasteita voidaan pyrkiä ratkaisemaan myös 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin kautta, jota tässä tutkimuksessa käytetäänkin toisena 

analysointimuotona. Teoriaohjaavassa analyysissä on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne 
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eivät pohjaudu suoraan teoriaan, vaan teoria toimii apuna analyysin etenemisessä. 

Analyysissä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman 

tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan pikemminkin uusia ajatusuria aukova. 

Tavoitteena teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä on, tutkija pyrkii yhdistelemään 

aineistoa ja valmiita malleja, jotta yhdistelyn tuloksena voisi syntyä jotain uutta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97.) 

Transkriptio eli litteraatio tarkoittaa sitä, että aineisto kirjoitetaan tekstimuotoisiksi 

tiedostoiksi esimerkiksi keskustelunauhoitusten pohjalta. Litteraation tarkkuuteen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota sillä tieteellisessä tutkimuksessa tarkkuudesta ei tule 

tinkiä. Mitä tarkemmin aineisto on litteroitu, sitä luotettavamman kuvan siitä saa, ja 

tarkasti litteroidusta aineistosta on mielekästä poimia tekstiin suoria lainauksia. 

Litteraatiota aloittaessa joutuu ensiksi ratkaisemaan, mitä litteroidaan ja ratkaistava 

litteraation tarkkuus. (Koskinen ym., 2005, s. 317–319.) Yksinkertaisin 

litteraatiotarkkuus pyrkii tuottamaan tutkijalle ymmärryksen aineiston keskeisistä 

piirteistä ja litteraatioon sisällytetään vain aineiston pääkohdat ranskalaisin viivoin. 

Tämä taso riittää hyvin graduaineiston vähemmän tärkeiden osien litteroimiseen. 

Jonkinlaiseksi litteraatiostandardiksi laadullisissa yhteiskunta- ja liiketaloustieteissä 

on vakiintunut sanatarkka litterointi. (Koskinen ym., 2005, s. 319–320.) Samassa 

tutkimuksessa voi yhdistellä erilaisia litteraatiotasoja tarpeen mukaan. (Koskinen ym., 

2005, s. 327.) Tässä tutkimuksessa litteroinnin tarkkuus määräytyi tavoitteen, 

tarkoituksen ja tutkimusongelman mukaan ja sen päätöksen mukaan, mikä aineistossa 

kiinnostaa. Kysymys 1 litteroitiin yksinkertaisimmalla tarkkuudella ranskalaisin 

viivoin ja loput kysymykset sanatarkasti. 

Litteroidun aineiston analysointi aloitettiin aineiston pelkistämisellä eli redusoinnilla. 

Aineiston redusoinnissa (taulukko 2) litteroitu data pelkistetään siten, että aineistosta 

karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennainen pois ja aineiston pelkistämistä ohjaa 

vahvasti tutkimustehtävä. Aineistosta nostetut ilmaukset kirjataan ylös. Seuraava 

vaihe oli aineiston klusterointi eli ryhmittely (taulukko 3), jossa aineistosta nostetut 

ilmaukset läpikäydään etsien samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Samaa asiaa 

tarkoittavat ilmaukset ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi, joka nimetään sisältöä 

kuvaavalla käsitteellä, jolloin saadaan muodostettua alaluokat. Yhdistettyjä alaluokkia 

kuvataan yläluokkina, yhdistettyjä yläluokkia pääluokkina ja pääluokkien yhdistelyä 
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yhdistävänä luokkana. Klusterointia seurasi abstrahointi eli käsitteellistäminen. 

Aineiston abstrahoinnissa klusteroinnin katsotaan olevan osa abstrahointiprosessia. 

Abstrahoinnissa (luku 5) edetään aineistossa käytetyistä kielellisistä ilmauksista 

teoreettisiin käsitteisiin sekä johtopäätöksiin niin pitkään kun se on aineiston sisällön 

näkökulmasta mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109–111.)  

Taulukko 2. Esimerkki aineiston redusoinnista 

Alkuperäisilmaisu Redusoitu ilmaisu 

…ja sitten että vaihtelee ja pyörii hyvin se että ei ole aina 

jotkut samat iltavuorossa tai tällälailla että ne niinku menee 

sillai tasaisesti … 

Vuorot vaihtelevat ja pyörivät hyvin sekä tasaisesti  

…Vaikka meillähän on jo tosi hyvin kun meillä on kaikki 

täysillä tunneilla sillä lailla kuitenkin että sitähän ei ole 

läheskään joka paikassa … ja siis mä uskon että se johtuu siitä 

että on hyvä työympäristö niin sekin että on niinku ihmisillä, 

saa tulla töihin, olla täyden ajan eikä neljä tuntia, mikä on se 

minimi. Niin siis sekin, sekin on kyllä sitouttava tekijä että 

sehän meillä on huippuhyvin, sitä ei ole muilla kyllä… 

Täydet tunnit on sitouttava tekijä (positiivinen) 
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Taulukko 3. Esimerkki aineiston klusteroinnista 

 

Redusoitu ilmaisu Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Vuorot vaihtelevat ja pyörii hyvin sekä 

tasaisesti (positiivinen) 

Työajat ja -vuorot Työajat Työn luonne 

Täydet tunnit on sitouttava tekijä 

(positiivinen) 

Viikonloppuvapaat (kehitysidea)  Viikonloppuvapaat 

Viikonloppuvuorista voisin luopua 

(kehitysidea) 

On riittävästi porukkaa töissä (positiivinen) Aika- ja ihmisresurssit Käytettävät resurssit ja 

vaatiminen 

Täytyy ehtiä tehdä tietyssä aikataulussa 

hommat (sitoutuminen) 

Enempi vaatiminen vaikuttaisi jaksamiseen 

negatiivisesti 

Vaatiminen 

Aletaan vaatimaan mahdottomia ja työllä 

tappamaan esim. porukkaa vähentämällä 

(negatiivinen) 
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen tulokset edeten aineistossa käytetyistä 

ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin sekä johtopäätöksiin Tutkimusta varten luotu 

työntekijäkokemuksen viitekehys (luku 3) sekä sitoutuminen-luku (2.2) on toiminut 

apuna aineiston jäsentelyssä. Alaluvussa 5.7 käydään syvempää keskustelua tulosten 

ja teorian välillä tarkastellaksemme paremmin työn imua. 

5.1 Olemassaolon tarkoitus ja merkityksellisyys 

5.1.1 Merkityksellisyys 

Haastatteluista nousi esiin näkemys, että pyritään olemaan pieni oman kylän kauppa. 

Tulosten mukaan työntekijät haluavat kuulla esimiehen vision ja toteuttaa sitä. He 

haluavat ottaa selvää mitä esimies arvostaa sekä pitää tärkeänä ja toimia nämä asiat 

edellä. Tutkimustuloksista käy ilmi, että kunnioitettavat arvot ovat tärkeitä. 

Sitoutumisen kannalta positiivisina arvoina nähdään asiakaspalvelukulttuuri, 

paikallisuus ja paikalliskulttuuri. Ajatus siitä, että asiakkaat ovat tärkeimpiä, nähdään 

alalla sitoutumisena. Esimiehen arvot, kuten kehittymistarve ja -halu, ovat käyneet 

ilmi jo työhaastattelussa mikä nähdään sitoutumisen kannalta positiivisena.  

Tämän tutkimuksen haastatteluiden perusteella työstä, joka koetaan merkittäväksi ja 

näkyväksi, saa tyydytystä. Konkreettisella tasolla merkittävyys ja näkyvyys 

päivittäistavarakaupalla ilmaistiin seuraavasti: 

”…No onhan se sillä tavalla että ku… sillä tavalla konkreettista tavallaan mulla 

on joka päivä se sama työ, se tavara on saatava tuosta hyllyyn ja mie tiedän että 

mie pystyn siitä suoriutumaan sopivalla tahdilla ja sillä tavalla että tuota selviän 

siitä kyllä joka päivä mutta sitten se kaikki mitä minä teen niin se näkyy että se 

on sillä tavalla niinkö… mie tykkää siitä että mie haluan niinku mulla on omat 

semmoiset tietyt tavoitteet ja sit mie aina niinku pyrin menemään niitä kohti…” 

Työntekijän tarpeellisuuden osoittaminen nostetaan myös tämän tutkimuksen 

haastatteluissa esiin: 
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“…tai sitten niin kuin että, se että kokee niinku olevansa niinku tarpeellinen… 

sen takia mä tykkään enemmän niinku tuommoisesta niin kuin vähän tämmöiset 

niinku hektisemmistä päivistä… tai on semmoista niinku säpinää täytyy koko 

ajan niinku tehdä jotakin tai sitten semmoinen niinku tasaisen hiljainen päivä 

niin siinä on koko ajan niinku silleen että ku tässä on näin hiljaista niin olenko 

mie jotenki väärässä paikassa pitäiskö mun olla tuolla jossakin tekemässä 

jotakin muuta että oisko se niinku jotenkin tarpeellisempaa että jos mie olen 

niinku tässä niin onko tämän nyt vähän niinku silleen että molen niinku tässä sen 

takia että, että niin kun haluan niinku jotenkin laiskotella tai että en osaa niinku 

tehä muuta tai niinku… sitä alkaa niinku miettimään että onko tämä tämä mitä 

tekee niin onko se nyt sitten kuitenkaan niinku oikeaa tekemistä… niin näitä 

kaikkia asioitahan voi silleen pikku sanoilla niinku sitten niinku sanoa että että 

on oikein hyvä että olet siinä…” 

Haastatteluista kävi ilmi, että esimiehellä on iso vaikutus siihen, miten hän johtaa 

paikkaa ja minkälainen hän on työntekijöitä kohtaan. Esimiehen suhtautumisella 

työntekijöihin ja työn tekemiseen on iso vaikutus ilmapiiriin. Ilmapiiri koetaan tosi 

tärkeänä sitoutumisen näkökulmasta. Avoin ja rento ilmapiiri vaikuttavat positiivisesti 

sitoutumiseen, kun taas epämiellyttävä ilmapiiri negatiivisesti. Käytännössä ilmapiiri 

on pienestä kiinni, ja siihen vaikuttavat esimerkiksi sanavalinnat, äänensävyt, 

huomaavaisuudet ja kommentoinnit. Ilmapiiri on tärkein sitoutumisen vähentäjä jos 

alkaa tuntua siltä, ettei kuulu joukkoon, hyljeksitään, jää yksin tai ei ole ryhmähenkeä. 

Pienessä porukassa ilmapiirin muutos korostuu. Sosiaalisuus, vertaistuki sekä 

vuorovaikuttamisen mahdollistaminen työporukassa nähdään sitoutumisen kannalta 

positiivisena.  

”…ei ole semmoista niinku kiirettä ettei keretä puhumaan työkavereiden 

kanssa…”   

Yhteinen sävel esimiehen kanssa vaikuttaa sitoutumiseen positiivisesti silloin, kun 

esimiehen kanssa tulee toimeen hyvin ja esimies tuntee työntekijän. Negatiivisesti 

tämä vaikuttaa silloin, kun esimiehen kanssa ei ole yhteistä ymmärrystä, esimerkiksi 

tauotusten suhteen, ja kun esimies ei ole sopiva työntekijälle. Esimiehen kanssa hyvin 

toimeen tuleminen nähdään myös osana sitoutumista: 

”…ollaan niinku samalla aaltopituudella mitä sinun hommat on ja mihin sie 

mihin se työnteko tähtää, mitä mihin sillä pyritään ja sun pitää tietää niinku 

taustatietoja…” 
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5.1.2 Brändi 

Työntekijöiden haastatteluista nousee esiin, että kaupassa on mahtava valikoima. 

Asiakkaat antavat positiivista palautetta muun muassa hyvän näköisestä myymälästä 

verrattuna muihin myymälöihin sekä hyvästä ilmapiiristä, mukavista työntekijöistä ja 

siitä, että tulee hyvä fiilis, kun käy kyseisessä kaupassa. Positiivinen viesti asiakkailta 

on mukava kuulla, ja tätä palautetta pyritään myös kertomaan muille eikä viedä 

kunniaa itselle.  

Työntekijän työkokemus ja työkokemusvuosien määrä vaikuttaa brändikomponentin 

kautta työntekijäkokemukseen kuten myös aikaisemmat kokemukset, esimerkiksi 

organisaatiot, joiden kanssa työntekijä on tehnyt yhteistyötä (Gheidar & Zanjani, 

2021). Tämän tutkimuksen haastateltavien tausta nykyisessä työpaikassa vaihtelee 

reilusta vuodesta yli kolmeen vuosikymmeneen. Haastateltavat omaavat monipuolista 

aikaisempaa työkokemusta sekä työntekijöinä että yrittäjähenkisimmissäkin tehtävistä 

(esimerkiksi freelancer, kauppias) niin päivittäistavarakaupan alalta (sekä saman 

ketjun eri toimipisteistä kuin muistakin päivittäistavarakauppaorganisaatioista) kuin 

myös laajasti ja monipuolisesti muiltakin aloilta. Aikaisemman työn pohtiminen ja 

nykyisen työn vertaileminen aikaisempiin työkokemuksiin nousee haastatteluissa 

usein esiin. Aikaisempien työkokemuksien pohdinta sisältää mielipiteitä siitä, mikä 

itselle ei sovi ja millaisia haaveita aiempia töitä tehdessä on ollut. Kun tiedetään, 

millainen työ ei sovi itselle, nähdään nykyisen työn tarjoamia hyviä puolia. 

Vertailemista tapahtuu myös kokemuksiin muissa kaupoissa sekä 

päivittäistavaraketjuissa. Tämä vaikuttaa kokemukseen nykyisessä työssä ja ketjussa 

sekä näkemyksiin muista ketjuista. Vertailemista tapahtuu toki myös muihin aiempiin 

työkokemuksiin muilta aloilta, esimerkiksi ihmissuhdeasioissa. 

5.2 Työelämä 

5.2.1 Työ ominaispiirteet ja luonne 

Päivittäistavarakaupan työnkuva on monipuolinen, fyysinen, hektinen ja liikkuva. 

Monipuolisuus näkyy siinä, että voi ja pitääkin tehdä kaikkea myymälässä, mikä 

nähdään positiivisena sitoutumisen näkökulmasta. Fyysisyys näyttäytyy siinä, että 
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koko ajan saa olla tekemässä, nostelemassa, siirtelemässä ja järjestelemässä. Työn 

liikkuvuus ja hektisyys nähdään sitoutumisen kannalta positiivisena ja hektinen 

työnkuva koetaan ruokkivana. Päivittäistavarakaupan työnkuvasta pitäminen ja sen 

sopiminen työntekijälle on tärkeä sitouttava tekijä. Työ mikä ei sovi työntekijälle, 

nähdään vaikuttavan negatiivisesti sitoutumiseen. 

Työajat ja -vuorot näyttäytyvät monenlaisessa valossa työntekijöiden puheessa. 

Ensinnäkin sitoutumisena nähdään, että työntekijä sitoutuu noudattamaan työaikoja. 

Positiivisesti sitoutumiseen nähdään vaikuttavan se, että työajat ovat kunnossa, 

kaikilla on semmoiset vuorot mitä tarvitsevat omiin työtehtäviinsä, vuorot vaihtelevat 

ja pyörivät hyvin sekä tasaisesti ja työntekijöillä on täydet tunnit. Negatiivisesti 

sitoutumiseen taas nähdään vaikuttavan työaikojen laajeneminen mahdottomiin. 24/7 

aukioloaika sekä sen mukana tuomat yövuorot saattaisivat vähentää sitoutumista. 

Toisille aamuvuorot ovat mieluisia, kun taas toisille ne eivät sovi. Aamuihmiset pitävät 

aamuvuoroista, kun taas toiset kokevat, että aamuvuorot eivät sovi omaan rytmiin ja 

voivat vaikuttaa negatiivisesti palautumiseen. Iloiset ja sosiaaliset tauot ovat tärkeitä. 

Tauon jälkeen jaksaa taas tehdä töitä. Työaikoihin liittyen esiin nousi myös asian 

kehittämiseen liittyvää pohdintaa: 

”…No tietysti jos ihminen saisi aivan täysin määrätä vaikka itse omista 

työajoista se voisi olla semmoinen (sitouttava tekijä) … tämä on vähän huono 

koska mä en muista mikä maa se on mutta semmoinen että niillä on se että ne 

saa pitää niinku 5 päivää vuodessa ihan, ei saikkua, mutta sillai niinku 

ilmoittamatta, lyhyellä varoitusajalla ilmoittaa että mie olen nyt pois niin mie 

ehkä ennemmin tämmöistä että jos mulla tulee tosi nopeeta joku meno niin se ois 

sitten semmoinen että en mie välttämättä niinku varsinaisesti haluaisi oikeasti 

raapia itse niitä aikoja niin vaan että että mie pystyisin niinku ilman huonoa 

omaatuntoa tekemään hirveän nopeasti muutoksen että miepä tulenkin nyt 

aikaisemmin ja lähden aikaisemmin ja tämmöisiä semmoista niinku joustavuutta 

sillä lailla mutta toki näihin on ollut mahdollisuuksia mutta eihän semmoista 

korttia viitsi koko ajan käyttää koska se olisi toisilta pois…” 

Työviikon pituuden suhteen on olemassa erilaisia mielipiteitä. Joillekin neuvoteltu 

lyhennetty työviikko sopii hyvin eikä pidempi työviikko onnistuisi, toisille taas 

lyhennetty työviikko ei sovi esimerkiksi taloudellisista syistä ja koska on omaksunut 

täyden työviikon rytmin ajan kuluessa. Lyhennetty työaika näyttäytyy joillekin myös 

sitoutumisen vähentymisenä. Viikonloppuvapaiden toive sitouttavana tekijänä nousee 

myös esiin. 
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5.2.2 Työntekijän henkilökohtaisen elämän ja työn tasapaino 

Haastattelujen perusteella työntekijän elämän ja työn tasapainoon liittyvät 

perhekeskeisyys, työn tarjoama vastapaino muulle elämälle ja vapaatoiveet. Vaikeat 

perhesyyt koetaan voivan vähentävän sitoutumista. Perhekeskeinen ihminen haluaa, 

että energiaa jää myös kotiin eikä ole valmis esimerkiksi muuttamaan paikkakuntaa 

työn perässä. Työn koetaan tarjoavan vastapainoa, esimerkiksi kaupan työ tarjoaa 

vastapainoa istumaharrastukselle. Vapaatoiveiden esittäminen ja toteuttaminen 

esimiesten kanssa, vapaatoiveiden ymmärtäminen, vapaatoiveiden huomioiminen ja 

muun elämän ymmärtäminen nousivat esiin haastatteluissa vaikuttaen positiivisesti 

sitoutumiseen.  Haastatteluista kävi ilmi, että huonona päivänä työnteko ei oikein 

onnistu ja jos joku tällaisena päivänä sanoo pahasti, niin se tuntuukin pahalta, mutta 

pahaa päivää ei asiakkaalle näytetä.  

Gheidarin ja Zanjanin (2021) mukaan työelämäkomponenttiin kuuluu työn 

yhdenmukaisuus työntekijöiden henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden kanssa. 

Tämän tutkimuksen haastatteluissa näkyi kiinnostus alaa kohtaan, mikä näkyy 

ensinnäkin siinä, että kaupankäynti kiinnostaa ja muiden alalla toimivien kanssa 

keskustellaan kaupankäynnistä. Toiseksi tämä näkyy päivittäistavarakaupan alan 

seuraamisena. Esimerkiksi sitä, mitä muut samalla alalla tekevät ja mahdollisia 

megatrendejä, seurataan.  

5.2.3 Hyvinvointi 

Haastattelujen perusteella aika- ja ihmisresurssit heijastuvat työntekijöiden arkeen. 

Sitoutumisen kannalta positiivista on, että ehditään hoitamaan asiat kunnolla päivän 

aikana sisältäen kuorman purkamisen, hyllyjen järjestelyn ja täydentämisen sekä 

siivoamisen. Positiivista on, että ihmisillä on aikaa tehdä töitä ja on riittävästi ihmisiä 

töissä.  Aika näkyy tietyllä tapaa myös sitoutumisena siinä mielessä, että täytyy ehtiä 

tehdä työt tietyssä aikataulussa. Jos aikaa ei ole tarpeeksi, näkyy se konkreettisesti 

siten, että jotkin työtehtävät jäävät hoitamatta pitkäksikin aikaa ajanpuutteen vuoksi. 

Esimerkiksi osastovastaavien kohdalla muuhun kuin omaan osastoon liittyvän työn 

tekeminen syö tunteja tehokkaasta työajasta oman osaston parissa, mikä näkyy muun 
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muassa siinä, että tietokonetyöt, kuten lukujen tarkastelu, jää viimeiseksi tai kokonaan 

pois.  

Työnjaon nähdään vaikuttavan sitoutumiseen. Positiivisena nähdään se, että niin 

esimiesten kuin työkavereiden kanssa käydään keskustelua siitä, mitä työtehtäviä 

haluaa tehdä ja mitä ei. Hyvin jakautuva työtahti sekä tilanne, että joka päivä ei ole 

kauhea kiire, nähdään sitoutumisen kannalta positiivisena. Vaatiminen vaikuttaa 

negatiivisesti sitoutumiseen monella tapaa, esimerkiksi että aletaan vaatimaan 

mahdottomia. Enempi vaatiminen vaikuttaisi jaksamiseen negatiivisesti. 

Negatiivisena nähdään myös, että vaadittaisiin lisää hyvästä suoriutumisesta 

huolimatta.  

”… tietenkin jos aletaan jossain vaiheessa vaatimaan aivan hirveästi niinkö 

vähennetään vaikka porukkaa radikaalisti ja pitäisi sitten keretä ihmisten niinku 

joka paikkaan revetä että menis niinku mahdottomaksi se meininki niin se 

tietenkin sitten, että ei aleta niinku ihmisiä työllä tappamaan…”  

Hyvinvointi, säännöllisyys sekä rytmi nousivat haastatteluissa esiin. Henkiselle 

hyvinvoinnille annetaan arvoa, ja sen ollessa koetuksella voisi sitoutuminenkin 

vähentyä. Toimiva työhyvinvointi liitetään sitoutumiseen. Päivittäistavarakaupan 

työssä koetaan paljon asioita, jotka tukevat työntekijän hyvinvointia. Työn koetaan 

tuovan rytmiä ja säännöllisyyttä elämään mikä nähdään positiivisena asiana. 

Esimerkiksi eräs haastateltava totesi pitävänsä säännöllisyydestä arjen aamuvuoroissa.  

5.2.4 Motivaatio 

Haastatteluissa autonomia näyttäytyy ensinnäkin vastuuna jostain osastosta mikä 

nähdään myös sitoutumisena. Konkreettisesti tämä näkyy siinä, että työskennellään 

”laput silmillä” omalla osastolla koska se vie koko työajan arkena. Oma osasto pitää 

olla kunnossa ja tilaukset tehtynä töistä lähtiessä. Työpäivän jälkeen delegoidaan 

iltavuoroa omasta osastosta. Vastuu koetaan sitoutumisen näkökulmasta positiivisena, 

mutta toisaalta se, että vain tietyt osastovastaavat hoitavat osastonsa, nähdään 

negatiivisena. Tämä liittyy siihen, että kaupan työnkuva ja työnkierto koetaan 

mukavana ja positiivisena sitoutumisen näkökulmasta silloin kun saa tehdä kaikkea. 
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Tällainen työnkierto koetaan hyvänä verrattuna isojen kauppojen tiukkoihin 

osastovastaavuuksiin. 

”…sitten täällä justiin tuo siis työkierto se että ihmiset tekee eri osastoilla 

tehtäviä niin se on huippujuttu että tuolla isommissa kaupoissa kun on niihin 

nimetty ne osasto vastaavat niin ne tekee ne aina… ja muut ei mene sinne 

sorkkimaan…” 

Autonomia näyttäytyy myös vapautena koskien työaikoja. Tämän nähdään 

vaikuttavan positiivisesti sitoutumiseen.  

”…mutta en mie oikeastaan keksi mitään semmoisia konkreettisia koska mie 

koen että mulla on just sen verran vapautta (koskien työaikoja) kuin minä 

haluan…” 

Autonomia näyttäytyy myös tunteena siitä, että ei ole olemassa pakkorakoa tehdä 

työtehtäviä mitä ei halua. Tämä näyttäytyy myös positiivisena sitoutumisen 

näkökulmasta.  

”…että ei ole varmaan pakkorako tehdä mitään jos ei halua, mutta tähän 

mennessä kaikkeen tarttunut mitä on tarjottu…”   

Pätevyys tässä tutkimuksessa näyttäytyy siinä, että uramahdollisuuksia pohtiessa 

nähdään, että päivittäistavarakaupan alalla katto tulee vastaan helposti eikä uraa 

haluavalle ole mihin nousta. Tulosten mukaan henkilön tulevaisuudensuunnitelmat 

vaikuttavat sitoutumiseen ja esimeriksi se, että kaupan alan opinnot eivät ole 

tulevaisuudensuunnitelmissa, vaikuttaa sitoutumiseen negatiivisesti. Myöskin 

opiskelusuunnitelmat toisella paikkakunnalla vaikuttavat sitoutumiseen negatiivisesti. 

Opintojen oheisina töinä päivittäistavarakaupan työt nähdään mahdollisina.  

Myös oppiminen voidaan nähdä pätevyytenä. Haastatteluissa työnsä opetteleminen ja 

tarttuminen mahdollisuuteen oppia uutta nähdään sitoutumisena.  Vaikuttava 

oppimiskulttuuri on yksi henkilökohtaisen komponentin alakomponenteista. Tämä 

tarkoittaa, että organisaatio tukee työntekijöitä uuden oppimisessa ja tarjoaa siihen 

resursseja sekä mahdollisuuksia. (Gheidar & Zanjani, 2021.) Tuloksissa perehdytys 

nähdään osana sitoutumista. Perehdytys talon puolesta nähdään kaikista tärkeimpänä 

ja nähdään asiana mihin voi panostaa aina enemmän. Perehdytyksen jälkeen voi alkaa 
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kehittämään omaa aluetta. Tähän liittyy myös ajatus siitä, että vanhempien 

työntekijöiden tulee ymmärtää, että töiden oppimisessa menee oma sulatteluaikansa. 

”…ja sitten tietenkin se että meidän pitää vanhempien ymmärtää että ei ne mee 

heti putkeen, menee se sulatteluaika… että sekin voi kaikille nöyryyttä opettaa 

sitten mennä itse vähän tekemään semmoista mitä ei osaa… ” 

Pätevyys voidaan liitää myös koulutustaustaan. Haastateltavien koulutustausta on 

monipuolinen peruskoulutasolta toiselle asteelle ja ammattikoreakoulutasolle saakka 

niin kaupan alalta kuin muilta aloilta. Osa haastateltavista omaa kaupan alan 

koulutusta joko ketjulta tai sen ulkopuolelta, osa ei.  

Yhteenkuuluvuuteen voidaan nähdä liittyvän niin vuorovaikutteinen 

merkityksellisyys, johtaminen kuin sosiaalinen ympäristö. Motivointiin liittyy myös 

korvaukset ja edut, jotka aineistossa vaikuttavat positiivisesti sitoutumiseen silloin kun 

perusasiat, kuten työvuorolistat, lomien pyöriminen ja palkanmaksu ovat kunnossa. 

Korkeampi palkka sitouttaisi vielä enemmän, varsinkin jos oman kaupan palkat olisi 

paremmat verrattuna muihin päivittäistavaraketjuihin. Rahan ei kuitenkaan koeta 

olevan ensimmäinen asia pohdittaessa sitoutumista, vaan työ ja työkaverit menevät sen 

edelle.  

5.3 Kulttuuri 

5.3.1 Monimuotoisuus 

Tulosten mukaan sitoutumisen kannalta on positiivista, että pystyy olemaan oma 

itsensä.  

”…niin sitten kun oli sitten kun henkilö x tuli tuli lomalta ja sillä oli sitten vähän 

niinku ihan omat meiningit niin se tuntu semmoselta niinku vapauttavalta että 

ahaa täällä voi olla niinku vähän tälleen niinkun omallakin lailla… niin se oli 

siinä vaiheessa kun oli niinku ihan uusi niin se tuntui semmoiselta niinkun 

kivalta huomata että ahaa täällä voi olla niinku monella lailla…” 

Mielenkiintoinen huomio monimuotoisuuteen liittyen oli ihmisten samankaltaisuus 

mikä nousi haastatteluissa esiin vaikuttaen jopa negatiivisesti sitoutumiseen.  
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”…jos on sama työpaikka niin kyllähän siinä ne jotenkin silleen alkaa niinku 

ehkä sekoittumaan tai kun näkee toisia joka päivä niin sitten sitä jotenkin ne 

ottaa niinku toisistaan mallia, jotenkin alkaa sulautua samaksi ihmiseksi niin 

tuota niin ja sitten niillä on ne omat juttunsa aina ja joihin ne on niinku 

kasvaneet vuosien mittaan, niin silleen sitten kun tulee uusi ihminen niin se voi 

tuntua silleen semmoiselta niinku vaikealta että emmänyt mitenkään niinku 

jotenkin sovi tänne kun en olekaan samanlainen kun nuo justiin jotka näyttää 

ihan kaksosilta…” 

5.3.2 Yhteishenki 

Haastatteluista kävi ilmi, että hyvä yhteishenki vaikuttaa vahvasti positiivisesti 

sitoutumiseen. Hyvä yhteishenki näkyy käytännössä auttamisena sekä siinä, että kaikki 

tervehtivät ja hymyilevät. Auttaminen nähdään myös sitoutumisena, jolloin 

sitoutuminen on toisten auttamista, avun tarjoamista ja työkaverien pärjäämisen 

ajattelemista.  Hyvä yhteishenki näkyy yhdessä tekemisen meininkinä, jota kuvaillaan 

joukkuehenkenä ja -pelinä sekä yhteisen projektin tekemisenä, joka nähdään myös 

sitoutumisena.  Se miten työporukassa käyttäydytään, nousi haastatteluissa myös esiin. 

Hyvä yhteishenki näkyy käytännössä siinä, että ei piikitellä toisia, jos jotain on jäänyt 

tekemättä. Käyttäytyminen nähdään myös sitoutumisena siinä mielessä, että työssä 

pidetään yhdessä yllä hyvää fiilistä.  Se, että kaikkien kanssa pystyy tekemään töitä 

eikä tarvitse vältellä ketään vaikuttaa positiivisesti sitoutumiseen. Haastatelluiden 

perusteella myös tasapuolinen luottamus kaikkiin nähdään positiivisena sitoutumisen 

näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kukanenkin saa tehdä eri työtehtäviä 

jos vain taitoa, jaksamista ja halua löytyy.  

5.3.3 Kehittäminen 

Tulosten mukaan sitoutumisen näkökulmasta nähdään positiivisena, että saa toteuttaa 

ja kehittää. Haastatteluissa käy ilmi ajatus siitä, että kun on oppinut työn, rytmin sekä 

arjen, voi alkaa kehittämään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ollaan halukkaita ja 

uteliaita kehittymään ja kehittämään, havainnoidaan mikä toimii ja mikä ei, ollaan 

aktiivisia epäkohtiin ja ongelmiin tarttumisessa sekä esitetään uusia ideoita. 

Kehittäminen ja tulevaisuus nähdään myös sitoutumisena siinä mielessä, että 

päivittäisen toiston lisäksi mietitään miten asiat voisi tehdä paremmin tulevaisuudessa 
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sekä työskennellään pitkäjänteisesti työpaikan parhaaksi. Tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan lupa laajentaa ja kokeilla nähdään positiivisena sitoutumisen näkökulmasta.  

”…No mulla se näkyy niin että sesongit pyrin ottaa jotakin uutta ja sitten tuota 

kattoa mikä vanha asia on toiminut ja sen rinnalle niinku ottaa uusia asioita että 

olen kokenut että mulla lupa niinku laajentaa ja katsoa että meneekö joku uutuus 

jonkun vanhemman tuotteen rinnalla sitten. Se on niinku ihan siis perus tasolla 

se miten niinku tulee se vastuu että saa kokeilla sitä että ei tarvitte kun tällä on 

menty kymmeniä vuosia niin mennään tällä vaan saa katsoa laajemmin että 

voiko tämä mennä tässä rinnalla että onko nyt jonkun toisen tuotteen aika…” 

5.3.4 Virheet 

Reagointi virheiden tekemiseen vaikuttaa sitoutumiseen. Positiivisesti se vaikuttaa, 

kun virheistä ”ei naulata seinälle”, ”ei pidetä päätä pölkyllä” eikä piikitellä. Virheiden 

pelko vähentää sitoutumista, ja virheiden pelko näkyy käytännössä seuraavasti: 

”…Tekisin virheitä enemmän, on kokemuksia. Tekisin virheitä paljon enemmän 

ja sitten olisi raskas olla töissä ei jaksaisi palvella asiakkaita sillä lailla rennosti 

tai sillä lailla niinku et sitä olisi aina vähän lukossa että oottais että milloin se 

tulee se seuraava virhe. Minusta virheet ruokkii tai ainakin minun kohdalla 

virheet on ruokkinut virheitä että jos on tullut pelon ilmapiiri niin sitten niitä 

vaan tulee enemmän kun sitä on niin jännittynyt koko ajan…”  

Sitoutumisen näkökulmasta kuitenkin todetaan, että virheitä tulisi pyrkiä olemaan 

toistamatta. Omiin virheisiin koetaan pystyvän myös osaltaan vaikuttamaan 

käytännössä. 

”…tai mutta sitte niinku siehän niinku omille virheillehän sie voit että jos sulla 

on joku unohtunut, tosissaan unohtunut… sie voit asiakkaalle sanoa asiallisesti 

että valitettavasti minä en muistanut tuota asiaa voinko tilata seuraavalla 

kerralla tai sitten sanot että se on tulossa…” 

5.4 Johtaminen 

5.4.1 Jatkuva yhteys  

Tulosten mukaan kaupan esimiehen kanssa yhteydessä oleminen vaikuttaa 

sitoutumiseen sekä toisaalta on osa sitoutumista ja työntekoa. Positiivista sitoutumisen 
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kannalta on se, että esimiehelle pystyy sanomaan henkilökohtaista tai työhön liittyvää 

asiaa ja esimiehen kanssa pystyy kommunikoimaan välittömästi niin ongelmista kuin 

hyvistä asioista. Haastatteluissa nousi esiin sellainen vuorovaikutus ja yhteydenpito 

esimiehen kanssa, jossa tuodaan selväksi mitä esimies haluaa työntekijän tekevän. 

Tämä nähdään osana sitoutumista, kuten myös se, että on hyvässä yhteistyössä 

esimiehen kanssa töiden hoitumiseksi. Työnteossa vuorovaikuttaminen esimiehen 

kanssa näkyy esimerkiksi siinä, että opetellessa työtä ollaan kaupan esimiehen kanssa 

mahdollisimman paljon tekemisissä oikean suunnan löytämiseksi ja keskustellaan 

päivittäin esimiehen kanssa omasta osastosta.  

Haastatteluissa palautteena nähdään niin palautee esimiehiltä kuin myös 

asiakkailtakin. Hyvä palaute esimiehiltä nähdään positiivisena sitoutumisen kannalta, 

kun taas se, että palautetta ei saada, nähdään negatiivisena. Myöskin 

kehityskeskusteluita, joissa käydään läpi, miten on mennyt ja mihin tähdätään, 

arvostetaan. Kannustaminen nähdään positiivisena sitoutumisen näkökulmasta ja 

käytännössä tarkoittaa hyvää palautetta esimiehiltä ja että virheistä rangaista. 

”…Haastattelija: Mainitsit toisena kannustamisen, miten tämä näkyy 

käytännössä?  

Haastateltava: Hyvänä palautteena esimiehiltä… ja sitten se kun tuntuu itsestä 

välillä että nyt meni kyllä metsään niin siitä ei tuu sillä lailla, toki siis virheistä 

sanotaan että se on hyvä, mutta niinku ei naulita virheistä että nyt no täällä… 

mutta siis mulla on semmoinen olo että virheistä ei naulata seinälle… että tuota 

ne kaikki tekee niitä ja niistä pyritään tietenkin että niitä ei tehtäisi mutta ihmisiä 

ku on niin väkisinkin joskus joku virhe tulee...”  

Tutkimustuloksissa ohjauksella tarkoitetaan sitä, että ollaan valmiita vastaanottamaan 

ohjausta, mikä nimenomaan nähdään sitoutumisena.  

5.4.2 Viestintä 

Haastattelujen perusteella sitoutumisen näkökulmasta työntekijät toivovat suoraa ja 

selkeää viestintää, avoimuutta, tiedottamista (missä mennään ja mihin ollaan menossa) 

ja tiedonkulkua. Työntekijät toivovat myös säännöllisiä, jopa aivan lyhyitä, 

tiedotustilaisuuksia ja palavereita, joissa käydään läpi missä mennään, mitä on tulossa 
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(esimerkiksi sesongit) ja muistutetaan tärkeistä asioista. Jos tiedonkulku ja avoimuus 

loppuisi ja työntekijästä tulisi ”näkymätön” ja hänelle ei kerrottaisi mitä työpaikassa 

tapahtuu, voisi se vaikuttaa negatiivisesti sitoutumiseen. 

Tuloksissa epätietoisuus näkyy muun muassa siinä, että työntekijät pohdiskelevat 

joitain asioita ja kokevat, että on mukavampaa, kun tietää yleiset asiat mitä on tulossa. 

Esimerkiksi haastatteluiden aikaan työympäristössä meneillään oleva remontti herätti 

pohdintaa kuten mitä tapahtuu, kuuluuko se työntekijöille ja pitäisikö siihen reagoida 

jotenkin. Haastattelusta nousi esiin pohdintaa miksei jotain asioita sanota yleisesti, 

vaikka se koskettaisi kaikkia sekä huomioita, että joskus asiakas tai työkaveri tietää 

enemmän mitä työntekijä itse mikä voi olla yllättävää.  

5.4.3 Johtamistyyli   

Vaikka tutkimuksen kohteena olevassa päivittäistavarakaupassa ketju toimii taustalla, 

kaupan esimiehellä on vapaus toteuttaa itseään kauppakohtaisesti. Näin hän pystyy 

vaikuttamaan paljon siihen, millainen kauppa on. Esimiehellä onkin oma asemansa 

myymälätyöympäristössä. Haastatteluista kävi ilmi, että työntekijöiden kuunteleminen 

on positiivinen asia sitoutumisen näkökulmasta ja nähdään, että työntekijä ansaitsee 

tulla kuulluksi tosissaan. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kuunnellaan toiveita siitä 

mitä haluaa tehdä ja mitä ei. Vuorovaikutus esimiehen puolelta vaikuttaa 

sitoutumiseen, ja näkyy positiivisesti muun muassa siinä, että esimies kyselee vointia, 

vapaatoiveita ja työtoiveita (esimerkiksi haluaako tehdä ja miltä tuntuu). Tuloksista 

käy ilmi, että positiivisesti sitoutumiseen vaikuttaa ihmisläheisyys. Tämä näkyy 

esimerkiksi siinä, että ollaan kiinnostuneita työntekijästä.  

”…jatkuvasti kysellään kuulumisia ja vointeja justiin että kiinnostutaan sinusta, 

miten sinä voit ja kuinka sinä jaksat…” 

Se, että esimies on kasvoina paikalla ja osallistuu työntekoon, nähdään positiivisena 

asiana sitoutumisen näkökulmasta. Haastateltavat ovat sitä mieltä, että organisaatiossa 

esimiehen tulee tarttua hankaliin asioihin ja miettiä miten työntekijät työaikansa 

käyttävät. Haastatteluiden perusteella negatiivisina asioina nähdään epäluottamus, 
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esimerkkinä se, että sopimuksista ei pidetä kiinni esimerkiksi vapaiden ja lomien 

osalta.  

5.5 Työympäristö  

5.5.1 Organisaatioympäristö 

Tuloisten mukaan ketjulla on vaikutusta niin yksittäiseen työntekijään kuin 

yksittäiseen kauppaan. Haastatteluista nousi esiin, että työntekijän näkökulmasta koko 

ketju voidaan nähdään työympäristönä, mutta toisaalta nousi esiin myös mielipiteitä, 

että tiedetään kuuluvaksi ketjuun mutta ei itse koeta kuuluvaksi siihen, kauppa on 

ensisijainen ketjun tullessa sen jälkeen tai työntekijänä ei ole miettinyt ketjun 

merkitystä ollenkaan.  

Tuloisten mukaan ketjun ei koeta olevan niin konkreettisesti läsnä. Ketju nähdään 

olevan mukana mutta ei niin näkyvästi mitä työkaverit ja arjen tapahtumat. Esiin nousi 

myös ajatus, että ketjua ei voi ajatella kokoa ajan vaan ennemmin kaupan hyvinvointia. 

Ketju työympäristönä näkyy muun muassa siinä, että on kiinnostunut muista 

kaupoista, hyödyntää ketjun etuja ja tuotteita, lukee alan lehtiä, seuraa ketjua koskevaa 

uutisointia ja yleensäkin kiinnittää ketjua koskeviin juttuihin huomiota. Ketjulla 

koetaan olevan vaikutusta yksittäiseen kauppaan. Monessa asiassa nähdään, että 

taustalla toimii iso ketju ja toiminta on nähty organisoitavan hyvin. Työntekijöiden 

eteen tehtävää työtä ketjun pääpaikoilla arvostetaan. Ketjun myös nähdään ajattelevan 

monta asiaa kaupan esimiehen puolesta ja esimies saa ketjulta apuja, jolloin hän saa 

aikaa miettiä omia juttuja. Ketjulla on vaatimuksia ja se antaa raamit mutta kauppa saa 

olla persoonallinen. Näin ollen raamit eivät ole tiukkoja.  

Haastateltavat kuvaavat yksittäistä kauppaa missä työskentelevät pikkunäppäräksi 

sekä sopivaksi ja jossa on monipuolinen työnkuva. Tämä nähdään sitoutumisen 

kannalta positiivisena. Myymälän koolla on vaikutusta sitoutumiseen, esimeriksi 

sitoutumiseen vaikuttaa positiivisesti se, että kauppa on sen kokoinen, että työt ovat 

hallittavissa. Sopiva koko ja monipuolinen työnkuva verrattuna isoihin kauppoihin 

nähdään positiivisena. Myymälän ja työntekijän roolia osana ketjua on pohdittu 

seuraavasti: 
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”…Kyllähän sitä niinku ajattelee että siehän työskentelet sille kaupalle missä sie 

oot töissä ja ketju tulee vasta sen jälkeen ja sehän on sulle niinku kaikkein 

helpoin että sie aattelet sinun osastoa minkä sie hoidat että se on kunnossa että 

siellä ei ole niinku suurempia virheitä mitä soot tehnyt ja sillehän sie et voi 

mitään jos ketjussa ei homma toimi… että jos ketjussa on joku tai jos sulla on 

tavarantoimittajalle jotakin ongelmia niille asioille sie et voi mitään… mutta että 

en minä ainakaan niinku voi ajatella että mie olisin koko ajan ja ajattelisin 

ketjua kyllähän minun pitää kauppaa ajatella että kaupan hyvinvointi toimii…” 

Tuloksissa nimenomaan yksittäinen myymälä koetaan työympäristöksi ja muiden 

kauppojen uskotaan olevan jopa huonompia. Konkreettisesti tämä näkyy siinä, että 

töissä koetaan olevan ennemmin esimiehen alaisena kuin ketjulla ja työsopimus on 

tehty nimenomaan tietyn kaupan kanssa. Myymälä on konkreettisesti osa arkea koska 

siellä käy päivittäin, työ on vahvasti osa arkea ja työkaverit ovat siellä.  

Kokonaisuuttakin ajatellaan ja niin myymälä kuin ketju molemmat voidaan kokea 

työympäristönä. Esimerkiksi työntekijä kokee olevansa ketjun leivissä mutta että 

myymälä on ensisijainen työympäristö ja että se on osa ketjua. Pohdittaessa sitä, 

tuleeko määräykset ylemmältä tasolta vai onko asiat sovittavissa paikallisesti, 

paikallinen sopiminen nähdään parempana. Haastatteluista käy ilmi kokemuksia 

aikaisemmasta organisaatiosta, jossa asiat määrättiin korkeammalta taholta ilman 

paikallista sopimista, mikä nähdään sitoutumisenkin kannalta negatiivisena. Asioiden 

hoitaminen ylhäältä ilman neuvotteluvaraa on jättänyt kaunoja aiempaa organisaatiota 

kohtaan. 

5.5.2 Sosiaalinen ympäristö  

Tämän tutkimuksen tuloksissa ihmisistä puhuttaessa puhutaan kaikista ihmisistä 

työympäristössä kuten asiakkaista ja työyhteisöstä. Ihmisten koetaan tekevän paikan 

ja vaikka ihmiset koettaisiinkin ärsyttäviä ja esimerkiksi keskeyttävät työntekoa, 

tuovat he vaihtelua. Sitoutumiseen vaikuttaa positiivisesti monenlaiset ja mukavat 

ihmiset työympäristössä, esimerkiksi positiivisena nähdään vanhat asiakkaat ja se kun 

he kyselevät työntekijöiden kuulumisia. Ihmiset ja asiakkaat nähdään jopa kaikkein 

mukavimpina asioina työssä. Negatiivisesti sitoutumiseen voisi vaikuttaa esimerkiksi 

jonkinlainen vainoaminen asiakkaiden taholta. Ihmissuhteilla voi olla negatiivista 
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vaikutusta sitoutumiseen, jos kemiat ihmisten välillä eivät toimi tai jos menisi välit 

jonkun kanssa.  

”…niin nämähän on tietenkin semmoisia asioita jotka voi sitten jos jos tuntuu 

että niinku että ei nyt oikein nämä kemiat nyt tässä vaan niinku toimi niin sitten 

se voi olla semmoinen joka niinku tavallaan niinku työntää pois sieltä 

työpaikasta vähän niinku semmonen joku sirpale vartalossa tai kehossa joka 

sitten vaan niinku työntyy lopulta ulos… sillälailla niinku jotenkin vaan sitten 

lopulta, lopulta niinku huomaa että niinku olenkin ulkopuolella… ” 

Haastatteluissa koko työyhteisöllä tarkoitetaan niin työkavereita kuin esimiehiä. 

Haastatteluista käy ilmi kokemus, että kun työntekijä on valittu työpaikkaan, ihmiset 

tulevat siinä mukana eikä työntekijä voi tietää etukäteen, miten tulee kenenkin kanssa 

toimeen. Täysipäiväisenä työntekijänä pienessä ryhmässä koetaan paakkuuntuvan 

ihmisiin ympärillä.  

”…niin silloinhan se on niinku tavallaan ku on niinku valittu, päässyt sinne 

työpaikkaan niin sitten niinku siinähän tulee kaikki ne ihmiset sitten niinku 

mukana, että niinku ne ihmiset on siellä mitä on ja sitähän ei voi tietää niinku 

etukäteen että miten siellä nyt sitten niinku kenenkin kanssa tulee toimeen…” 

Tulosten mukaan työyhteisöllä on vaikutusta sitoutumiseen. Hyvä ja mukava 

työyhteisö sitouttaa, ei-mukava työporukka taas vaikuttaa negatiivisesti sitoutumiseen.  

Tuloisten mukaan käytännössä hyvä työporukka tämä näkyy siinä, että työporukassa 

nauretaan, työporukka on yhteensopiva, hyvät työkaverit auttavat jaksamaan 

vaikeampien hetkien yli, ihmiset ovat sitoutuneet töihinsä ja kaikki tekevät töitä. 

Huonon työporukan piirteitä on, että tieto ei kulje, tietoja pantataan, ei perehdytetä 

hyvin, työntekijät ovat epätietoisia tekevätkö oikein, ei oteta kiinni epäasiallisista 

käytöksistä ja saa kohdella toisia huonosti. Haastatteluista nousi esiin, että uskalletaan 

sanoa työkaverille neuvovassa ja opettavaisessa mielessä esimerkiksi omaa osastoa 

koskevista asioista eikä siitä pahoiteta mieltä.  

5.5.3 Fyysinen ympäristö ja teknologia 

Haastattelujen perusteella ketjun myymälät koetaan siisteinä ja toimivina. Oma 

kauppa koetaan erityisen siistinä verrattuna muihin ketjun kauppoihin. Se, että 

myymälät ovat siistejä, koetaan hienona asiana ja sellaisessa kaupassa missä 
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arvostetaan siisteyttä ja kasvatetaan työntekijöitä siisteyteen, tykätään työskennellä. 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että myymälän fyysisellä sijainnilla on vaikutusta 

sitoutumiseen ja kokemukseen työympäristöstä. Läheinen fyysinen sijainti on kätevä 

ja näin ollen sitouttava tekijä. Kokemukseen työympäristöstä vaikuttaa se, että onko 

paikkakunnalla tai omassa kokemuspiirissä muita kauppoja. Haastattelujen mukaan 

teknologia, kuten henkilökohtaiset radiopuhelimet, ovat helpottaneet muiden 

auttamista ja avun kysymistä. Fyysisen työympäristön näkökulmasta katsottuna ketjun 

kalusteet ovat samanlaisia ja niitä kehitetään, esimerkiksi digitaaliset hinnannäytöt 

ovat tulleet ketjulta.  

5.6 Sitoutuminen 

5.6.1 Halukkuus ponnistella organisaation puolesta  

Tämän tutkimuksen tuloksista käy ilmi nimenomaan suorituskykyyn (esimerkiksi 

asennoituminen, suunnitelmallisuus ja tuloksellisuus) sekä myös muuhun, esimerkiksi 

kehittämiseen, oppimisiseen ja kokeilemiseen, liittyvää käyttäytymistä. Tämän 

tutkimuksen tuloksissa työhön asennoituminen nähdään tarkoittavan, että annetaan 

vaadittu panos, asennoidutaan antamaan oma parhaansa ja koitetaan tehdä työt 

mahdollisimman hyvin eikä vain oleskella töissä. 

“…no se että ei vaan tule töihin ja ole siellä kahdeksan tuntia vaan sillai että 

oikeasti antaa parastaan siinä että jos on joku työtehtävä tai sillä lailla niin 

koittaa tehdä se mahdollisimman hyvin…” 

Suunnitelmallisuus omien töiden suhteen nähdään sitoutumisena. Tällä tarkoitetaan 

käytännössä sitä, että ollaan tietoisia omasta tehtävänkuvasta ja sen kokonaisuudesta, 

kehitetään omaa tekemistä ja mietitään miten asioita voisi tehdä paremmin sekä 

voisiko työhön tuoda jotain uutta. Rahan ja tuloksen tekeminen eli tuloksellisuus 

työntekijänäkökulmasta kiinnostaa myös. Myynnillinen tulos nähdään sitoutumisena.  

5.6.2 Affektiivinen sitoutuminen 

Tämän tutkimuksen tuloksissa esiin nousi viihtyminen, joka voidaan nähdä Meyeriin 

ja Alleniin (1991) viitaten mukavuuden tunnetta luovien työkokemusten tuloksena.  
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”…tietenkin se (työpaikkaan sitoutuminen) tarkoittaa sitä myöskin että niinku 

viihtyy siellä työpaikassa että niinku pystyy jatkamaan ettei tule semmoista 

niinku pakottavaa tarvetta lähteä minnekään…”  

Tuloksissa sitoutuminen ja viihtyminen heijastuvat esimerkiksi ajatuksista liittyen 

töihin menemiseen. Ensinnäkin sitoutumisena nähdään se, että on sitoutunut tekemään 

työtä, tulemaan töihin ja että töihin tullessa omat asiat on hyvin eikä ole paha mieli. 

Tilanne, ettei ole mukava lähteä töihin, heijastuu negatiivisesti sitoutumiseen, kun taas 

tilanne, että töihin on mukava tulla koska siellä tietää viihtyvänsä, heijastuu 

positiivisesti sitoutumiseen. Esimerkiksi hyvä yhteishenki näkyy käytännössä siinä, 

että töihin on mukava tulla.  Työyhteisö, jossa viihtyy, näkyy konkreettisesti siinä, että 

työkavereille pystyy jutella ja tällä koetaan olevan positiivinen vaikutus sitoutumiseen.  

5.6.3 Normatiivinen sitoutuminen  

Normatiivinen sitoutuminen tässä tutkimuksessa näyttäytyy identifioitumisena, 

uskollisuutena ja lojaaliutena eli pitkälti Meyerin ja Allenin (1991) sanoin 

uskollisuusnormin sisällyttämisenä. Tuloksissa identifioituminen näkyy siinä, että 

identifioidutaan mieluummin omaan ketjuun mitä muihin ketjuihin, ollaan ylpeitä 

omasta ketjusta ja koetaan, että ketjulaisuus on osa itseä. Esimerkiksi aiempi 

työkokemus samassa ketjussa on juurruttanut ketjua työntekijään. Identifioitumista 

kuvaillaan myös seuraavasti: 

”… että kokee sen niinku semmoiseksi omaksi, tavallaan niinku omaksi 

yrityksekseen tai mikä se nyt sitten onkaan se organisaatio, tämä on niinku 

minun, ja vähän niinku kokee että se on niinku tavallaan niinku oma… niin sie 

niinku silleen niinku identifioituu siihen, että se on niinku silleen osa sitä 

identiteettiä siinä vaiheessa tietenkin…” 

Kauppa- ja ketju-uskollisuus näkyy muun muassa siinä, että asioidaan mieluummin 

oman ketjun kaupoissa kuin muiden ketjujen kaupoissa eikä nähdä muita ketjuja 

vaihtoehtoina työskennellä. Kauppa-uskollisuus nähdään positiivisena sitoutumisen 

näkökulmasta, ja tämä uskollisuus voi juontaa pitkältä ajalta ennen työskentelyn 

aloittamista esimerkiksi aikaisemmasta asiakkuussuhteesta. Lojaalius työnantajaa 

kohtaan näkyy sitoutumisena siten, että ollaan töissä siellä missä ollaan ja unohdetaan 
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muut paikat, pidetään liikesalaisuudet ja työskennellään nimenomaan sille kaupalle 

missä ollaan töissä.  

5.6.4 Jatkuvuussitoutuminen 

Tutkimuksen kohteena oleva päivittäistavarakauppa koetaan muun muassa parhaana 

työpaikkana nimenomaan työntekijälle itselle koska muiden puolesta ei pysty 

puhumaan. Tämä nähdään sitouttavana tekijänä, kuten myös kiitollisuus kaupalle 

työllistämisestä sillä pohdintaa on herättänyt myös se, että mihin muualle sitä sitten 

työllistyisi. Päivittäistavarakauppa on koettu loistavana työllistäjänä korona-aikana 

koska töitä on ollut ja tulosta on tehty.  

Tuloksissa pysyvyys nähdään nimenomaan siinä, että mennään työskentelemään 

kauppaan ja pysytään siellä. Pysyvyys nähdään pitkänä työsuhteena, jolloin ei vilkuilla 

sivuille, sekä haluna työskennellä pitkään, jopa vuosikymmeniä, ilman halua vaihtaa 

työpaikkaa. Huomiot että ei olla ajatellut yrityksestä lähtemistä tai sitoutumisen 

vähentymistä näkyvät muun muassa siinä, että ei olla ajateltu miksi pitäisi lähteä tai 

että voisi edes lähteä. Työssä tai työpaikassa ei koeta olevan tekijöitä mitkä 

vähentäisivät sitoutumista ja aika kauheaa täytyisi tapahtua, jos haluaisi pois. 

Huomioon että sitoutumista ei voi vähentää liittyy ajatukset, että ei ole asiaa, joka 

vähentäisi sitoutumista eikä voi edes ajatella sitoutumisen vähentyvän.  Omaa 

työnkuvaa ei ajatella voivan vähentää, ja työnkuvan vähentämistä kyseenalaistetaan.  

”…jos mie vähentäisin työkuvaani niin silloinhan minun pitäisi vaihtaa 

työpaikkaa, enhän mie voi sitä tehä, eihän semmoista asiaa ole…. Ethän sie 

sitoudu työhön jos sie vähennät omaa motivaatiota työtekoon, eikö se näin ole… 

Mutta aattele nyt sitä sillä tavalla että jos sie meinaat että sinun pitäisi vähentää 

työnkuvaa, mitä sie vähennät sitä työtä kun siehän olet jo sitoutunut siihen 

työhön että sie teet töitä…" 

5.7 Työn imu 

Tämän tutkimuksen aineistosta (kuva 7) käy ilmi työntekijäkokemuksen eri 

komponentteja sekä käsityksiä sitoutumisesta päivittäistavarakaupan alalla. Luokittelu 

on tehty pohjautuen aineistoon ja tutkimusta varten luotuun työntekijäkokemuksen 

viitekehykseen (luku 3) sekä sitoutuminen-lukuun (2.2). Teoriaan peilaten Mathieun 
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ja Zajackin (1990) mukaan sitoutuminen on seurausta henkilökohtaisista roolitiloista, 

työympäristön näkökohdista, työn ominaisuuksista ja organisaatiorakenteen 

ulottuvuuksista. Näin ollen voimme myös ajatella päivittäistavarakaupassa 

sitoutumisen olevan seurasta tällaisista tekijöistä, tässä tapauksessa aineistosta 

nousseista työntekijäkokemuksen eri osa-alueista, 1. olemassaolon tarkoituksesta ja 

merkityksellisyydestä, 2. työelämästä, 3. kulttuurista, 4. johtamisesta ja 5. 

työympäristöstä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Työntekijäkokemuksen vaikutus sitoutumiseen suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan 

yrityksessä 

YLÄLUOKKA             PÄÄLUOKKA                         YHDISTÄVÄ LUOKKA 

SITOUTUMINEN 

 

• Halukkuus ponnistella 

organisaation puolesta 

• Affektiivinen 

sitoutuminen 

• Normatiivinen 

sitoutuminen 

• Jatkuvuussitoutuminen 

• Käytännön 

integroituminen 

työntekijäkokemuksen 

osa-alueisiin 

 

• Organisaation-, työn-, 

työtehtävien- ja 

vuorovaikutuksellisuud
en merkityksellisyys 

• Brändi  

 

• Jatkuva yhteys 

• Viestintä 

• Johtamistyyli 

• Työn ominaispiirteet ja 

luonne 

• Työntekijän 

henkilökohtaisen 

elämän ja työn 
tasapaino 

• Hyvinvointi 

• Motivaatio  

• Organisaatioympäristö 

• Sosiaalinen ympäristö 

• Fyysinen ympäristö 

• Teknologia 

Olemassaolon 

tarkoitus ja 

merkityksellisyys 

Johtaminen  

Työelämä 

Työympäristö 

• Monimuotoisuus 

• Yhteishenki 

• Kehittäminen 

• Virheet 

 

Kulttuuri  
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Kuten kuvasta (7) nähdään, työn imu ei nouse suoraan aineistosta esiin, joten erityisesti 

sen tarkastelemiseksi syvempi keskustelu aineiston ja teorian välillä on tarpeellista. 

Schaufeliin ym. (2002) viitaten työn imu positiivisena ja tyydyttävänä työhön 

liittyvänä mielentilana ei tuloksissa suoraan käy ilmi, mutta työn imulle ominainen 

tarmokkuus on yhdistettävissä haluun panostaa omaan työhönsä ja omistautuminen 

merkityksen tunteeseen. Uppoutuminen ei käy tuloksista selkeästi ilmi, kuten ei 

myöskään muut tarmokkuudelle ja omistautumiselle ominaiset piirteet, esimerkkeinä 

korkea energiataso, henkinen sitkeys, inspiraatio tai ylpeys. Kuten Huhta ja 

Myllyntauskin (2021, s. 133.) ovat todenneet, työn imun abstrakti luonne tekee siitä 

haastavan viedä käytäntöön. He toisaalta myös mainitsevat työntekijäkokemuksen 

olevan käsitteenä hyödyllinen, sillä sen avulla saadaan luotua käytännön 

työntekijäkokemuksen viitekehys, jolla työn imua voidaan lisätä. Näinpä pyrimme 

selvittämään vielä työn imun roolia paremmin peilaten aineistoa teoreettiseen 

viitekehykseen, erityisesti teoreettiseen työn vaatimukset - työn voimavarat -malliin 

(Hakanen & Kaltiainen, 2020; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008; Schaufeli & 

Bakker, 2004). Kuten esimerkiksi Schaufeli (2013) sekä Hakanen ja Kaltiainen (2020) 

ovat todenneet, TVTV – malli sopii hyvin työn imun tutkimiseen.  

Kuten teoreettisen viitekehyksen yhteenvetona (kuva 6) on todettu, 

työntekijäkokemuksen eri osa-alueet koetaan työn voimavaroina ja/tai 

vaatimustekijöinä (este- ja haastevaatimukset). Terveyden heikentymisen prosessin 

sekä motivaatioprosessin kautta syntyy työn imua ja/tai työuupumusta ja tätä kautta 

työntekijää ja organisaatiota koskevia seurauksia, esimerkiksi sitoutumista. Nämä 

seuraukset ennustavat esimerkiksi poissaoloja, vaihtuvuutta ja suorituskykyä. Kun 

yhdistetään teoreettisen viitekehyksen yhteenveto (kuva 6) sekä aineistolähtöisemmät 

tulokset (kuva 7), saadaan rakennettua teoreettinen malli (kuva 8), joka selittää 

työntekijäkokemuksen ja sitoutumisen roolien lisäksi myös työn imun roolia 

päivittäistavarakaupassa. 
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TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEN VIITEKEHYS PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASSA 

Olemassaolon tarkoitus ja 

merkityksellisyys 

Organisaation-, työn-, 
työtehtävien- ja 

vuorovaikutuksellisuuden 

merkityksellisyys 

Brändi  

 

 

Työelämä 

Työn ominaispiirteet ja 

luonne 

Työntekijän 

henkilökohtaisen elämän ja 

työn tasapaino 

Hyvinvointi 

Motivaatio 

Kulttuuri 

Moni-

muotoisuus 

Yhteishenki 

Kehittäminen 

Virheet 

Johtaminen 

Jatkuva yhteys 

Viestintä 

Johtamistyyli 

Työympäristö ja 

teknologia 

Organisaatioympäristö 

Sosiaalinen ympäristö 

Fyysinen ympäristö 

Teknologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Työntekijäkokemuksen vaikutus sitoutumiseen ja työn imuun suomalaisessa 

päivittäistavarakaupan alan yrityksessä 

Työn vaatimukset 
Työn voimavarat 

Työuupumus 
Työn imu 

Terveyden heikentymisen 

prosessi: 

 

Motivaatioprosessi: 

 

Esimerkkejä henkilöstöjohtamisen 

tuloksellisuusindikaattoreista: 

ennustaa • Poissaolot 

• Vaihtuvuus 

• Suorituskyky 

• Muu käyttäytyminen 

SITOUTUMINEN 

 

• Halukkuus ponnistella 

organisaation puolesta 

• Affektiivinen 

sitoutuminen 

• Normatiivinen 

sitoutuminen 

• Jatkuvuussitoutuminen 

• Käytännön 

integroituminen 
työntekijäkokemuksen 

osa-alueisiin 

 
VAIHTO-

AIKOMUKSET 

 

HYVINVOINTI 

 

PAHOINVOINTI 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa kerrataan tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma, esitellään 

tutkimuksen päätulokset ja mitä uutta tietoa tutkimus tuotti sekä missä määrin tulokset 

tukevat tai poikkeavat aikaisemmista tutkimustuloksista työntekijäkokemuksen, 

sitoutumisen ja työn imun näkökulmasta. Tämän lisäksi luvussa käsitellään 

tutkimuksen luotettavuutta, eettisyyttä ja yleistettävyyttä sekä rajoituksia ja 

jatkotutkimusehdotuksia.  

Tutkimuksen aiheena ja tarkoituksena oli luoda ymmärrystä siitä, mikä 

työntekijäkokemuksessa on merkityksellistä sitoutumisen ja työn imun näkökulmasta 

suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli 

olemassa olevaa kirjallisuutta käsittelemällä ja empiirisen laadullisen tutkimuksen 

kautta lisätä ymmärrystä aiheesta. Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmaa pyrittiin 

ratkaisemaan etsimällä ratkaisua tutkimuskysymykseen: 

”Mikä työntekijäkokemuksessa on merkityksellistä sitoutumisen ja työn imun 

näkökulmasta suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan yrityksessä?” 

6.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että päivittäistavarakaupassa 

työntekijäkokemuksen eri osa-alueet koetaan työn voimavaroina ja/tai 

vaatimustekijöinä (este- ja haastevaatimukset). Terveyden heikentymisen prosessin 

sekä motivaatioprosessin kautta syntyy työn imua ja/tai työuupumusta ja tätä kautta 

työntekijää ja organisaatiota koskevia seurauksia, esimerkiksi sitoutumista, mutta 

myös työpaikan vaihtoaikomuksia, hyvinvointia ja pahoinvointia.  Nämä seuraukset 

taas ennustavat esimerkiksi poissaoloja, vaihtuvuutta ja suorituskykyä (kuva 8). 

Työntekijäkokemuksessa merkityksellistä sitoutumisen ja työn imun näkökulmasta on 

nimenomaan työn voimavarat ja vaatimustekijät. Taulukossa 4 on jaoteltu aineistosta 

ja teoriasta esiin nousseita tekijöitä TVTV-mallin (Hakanen & Kaltiainen, 2020; 

Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004) mukaisesti työn 

voimavaroihin ja vaatimustekijöihin, jotka jaotellaan fyysisiin, psykologisiin, 
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sosiaalisiin ja organisatorisiin (Hakanen & Kaltiainen, 2020) tekijöihin. Työn 

vaatimusten luonteella on suuri merkitys niiden vaikuttavuuteen, ja työn 

haastevaatimukset eroavat työn estevaatimuksista. Työn voimavarat auttavat 

kohtaamaan sekä vähentämään työn koettujen vaatimusten negatiivisia seurauksia ja 

auttavat työtavoitteiden saavuttamisessa sekä työntekijän henkilökohtaisessa 

kasvussa, oppimisessa ja psykologisten perustarpeiden eli itsenäisyyden, 

yhteisöllisyyden ja kyvykkyyden tyydyttymisessä. Työn voimavarat edistävät työn 

imua motivaatioprosessin kautta mistä seuraa esimerkiksi parempaa toimintaa työssä 

ja hyvinvointia. Työn vaatimukset edellyttävät fyysisiä ja/tai psyykkisiä ponnisteluja 

ja voivat siten kuormittaa työntekijää ja aiheuttaa työuupumusta ja sitä kautta erilaisia 

terveys- ja työkykyhaittoja terveyden heikentymisen prosessin kautta. (Hakanen & 

Kaltiainen 2020.)   

Taulukko 4. Työn vaatimukset – työn voimavarat päivittäistavarakaupassa 

 Työn voimavarat Työn vaatimukset 

 

Fyysiset 

piirteet 
• Kelvolliset työtilat ja -välineet, 

siisteys ja teknologia. (Hakanen & 

Kaltiainen 2020). 

• Sopiva koko, ei liian iso 

• Läheinen fyysinen sijainti 

 

• Työympäristön kuormitustekijät kuten 

työvälineitten puutteet, melu ja 

sisäilmaongelmat, toimimattomat 
tietojärjestelmät (Hakanen & Kaltiainen 

2020). 
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Psykologiset 

piirteet 
• Työn kehittävyys (Hakanen & 

Kaltiainen 2020), saa toteuttaa, 

kehittää, laajentaa ja kokeilla 

• Työn merkityksellisyys (Bailey & 

Madden, 2016), merkittävyys ja 

näkyvyys 

• Vastuu 

• Viihtyvyys 

• Työn tuoma rytmi ja säännöllisyys 

• Pystyy olemaan oma itsensä 

• Tarpeellisuuden osoittaminen 

työntekijälle 

 

 
 

 

                                          

• Emotionaalisesti kuormittavat 

asiakastilanteet (Hakanen & Kaltiainen 

2020) 

• Vaikeat perhesyyt  

• Henkisen hyvinvoinnin koetteleminen  

• Huonot uramahdollisuudet  

• Tulevaisuuden urasuunnitelmat toisella 

alalla tai paikkakunnalla 

 

 

Sosiaaliset 

piirteet 
• Työtovereiden tai esimiehen tuki 

(Hakanen & Kaltiainen 2020).  

• Hyvä yhteishenki ja viihtyisä, hyvä 

sekä mukava työyhteisö 

• Avoin ja rento ilmapiiri 

• Sosiaalisuus, vertaistuki sekä 

vuorovaikuttamisen 

mahdollistaminen 

• Toimiva yhteistyö esimiehen kanssa 

• Esimies tuntee työntekijän 

• Kaikkien kanssa toimeen tuleminen 

• Kommunikointi esimiehen kanssa 

työ- ja henkilökohtaisista asioista 

sekä ongelmista ja onnistumisista 

• Työyhteisössä avoin keskustelu 

työnjaosta  

• Monenlaiset ja mukavat ihmiset 

• (Kanta)asiakkaat 

 

 

• Konfliktit & rooliristiriidat (Hakanen & 

Kaltiainen 2020). 

• Epämiellyttävä ilmapiiri: ulkopuolisuuden 

tunne, hyljeksintä, yksin jääminen ja 
ryhmähengen puute 

• Toimimaton yhteistyö esimiehen kanssa 

• Esimiehen sopimattomuus työntekijälle 

• Ihmisten samankaltaisuus 

• Vainoaminen asiakkaiden taholta 

• Toimimattomat ihmiskemiat 

• Ei olisi väleissä jonkun kanssa 

• Ei-mukava työyhteisö 
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Organisatoriset 

piirteet 
• Psykologisesti turvallinen ilmapiiri 

(Hakanen & Kaltiainen 2020) 

• Virheistä ei rangaista 

• Tasapuolinen luottamus kaikkiin 

• Kunnioitettavat arvot 

• Hyvä asiakaspalvelukulttuuri 

• Suora ja selkeä viestintä, avoimuus, 

tiedottaminen ja tiedonkulku 

• Organisaatioon sopiva johtamistyyli 

• Yksilöllinen huomioiminen 

• Karismaattinen johtajuus 

• Monipuolinen, liikkuva ja hektinen 

työnkuva 

• Toimivat työajat ja vuorot sekä 

täydet työtunnit 

• Tauotus 

• Viikonloppuvapaat 

• Vapaatoiveiden esittäminen, 

huomioiminen ja toteuttaminen 

• Esimiehen ymmärrys muuta elämää 

kohtaan 

• Ihmisillä on aikaa tehdä työnsä 

• On riittävästi työntekijöitä 

• Hyvin jakautuva työtahti 

• Ei kiirettä 

• Hyvinvointi 

• Vapaus koskien työaikoja 

• Ei pakon tunnetta tekemisessä 

• Toimivat palkanmaksu, työvuorot ja 

lomat  

• Töiden hallittavuus 

• Paikallinen sopiminen 

• Kannustaminen, hyvä palaute ja 

kehityskeskustelut 

 

• Organisaatiomuutostilanteet ja jatkuva 

kohtuuton työmäärä sekä aikapaine, jolloin 

työt kasaantuvat ja aika ei riitä töiden 
tekemiseen (Hakanen & Kaltiainen 2020). 

• Virheiden pelko 

• Ei tiedonkulkua ja avoimuutta 

• Epäluottamus  

• ”Laissez-Faire” käyttäytyminen 

• Työntekijälle sopimaton työ 

• 247 työajat, yövuorot 

• Kova vaatiminen 

• Vain tietyt osastovastaavat hoitavat 

osastonsa 

• Määräykset korkeammalta taholta ilman 

paikallista sopimista 

• Ei palautetta 

 

Näin ollen tutkimus tuotti uutta tietoa sillä tulokset täydentävät teoreettista 

viitekehystä suomalaisesta päivittäistavarakaupasta saadulla aineistolla. Täten saadaan 

rakennettua malli (kuva 8), joka selittää työntekijäkokemuksen, sitoutumisen ja työn 

imun roolia päivittäistavarakaupassa. Tämä malli integroi yhteen 

työntekijäkokemuksen viitekehyksen, TVTV-mallin sisältäen työn imun sekä 

voimavara- ja vaatimustekijät (taulukko 4) sekä sitoutumisen nimenomaan 

suomalaisen päivittäistavarakaupan perspektiivistä. 

Tarkastellessamme missä määrin tulokset tukevat tai poikkeavat aikaisemmista 

tutkimustuloksista, aloitamme työntekijäkokemuksesta ja sen viitekehyksestä. 

Ensimmäistä työntekijäkokemuksen viitekehyksen komponenttia, olemassaolon 

tarkoitusta ja merkityksellisyyttä tarkastellessa Baileyn ja Maddenin (2016) mallin 

kaikki merkityksellisyyden elementit käyvät ilmi tuloksista esimerkiksi näkemyksenä, 
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että halutaan olla pieni oman kylän kauppa, työn merkittävyytenä ja näkyvyytenä, 

työntekijän tarpeellisuuden osoittamisena ja siinä, että esimiehen suhtautumisella 

työntekijöihin ja työn tekemiseen on iso vaikutus ilmapiiriin. Gheidariin ja Zanjaniin 

(2021) viitaten ilmi kävi myös brändikomponentin piirteitä, esimerkiksi maineen ja 

työntekijöiden työkokemuksen kautta. Brändikomponenttiin kuuluu teoriassa myös 

työntekijän sukupuoli ja ikä mutta tämä ei aineistosta noussut esiin. Joitain 

liiketoimintastrategiakomponentin piirteitä käy tuloksista myös ilmi mutta tämä ei 

nouse esiin vahvasti omana osa-alueenaan, vaan on ennemminkin yhdistettävissä 

esimerkiksi merkityksellisyyteen vision, mission ja arvojen kautta sekä johtamiseen 

jatkuvan yhteyden ja viestinnän kautta. Tuloksista ei suoraan noussut esiin esimerkiksi 

liiketoimintastrategian komponenteista liiketoimintaprosessien jatkuva tarkastelu ja 

pitkän aikavälin strategia.  

Toista työntekijäkokemuksen viitekehyksen komponenttia, työelämää tarkastellessa 

niin työn ominaispiirteet ja luonne, työntekijän henkilökohtaisen elämän ja työn 

tasapaino, hyvinvointi ja motivaatio on nähtävissä niin teoriassa kuin tuloksissa. 

Mielenkiintoinen huomio kohdistuu työaikoihin, joihin liittyen haastatteluista esiin 

nousi työajat ja -vuorot, työviikko ja viikonloppuvapaat. Nämä eivät teoriassa käyneet 

merkittävästi ilmi, mutta kävivät ilmi haastatelluissa. Nämä työaikaan liittyvät tekijät 

vaikuttavat olevan päivittäistavarakaupan alalla ominaisessa asemassa. 

Mielenkiintoista on myös tarkastella motivaatiota ja erityisesti psykologisia 

perustarpeita, autonomiaa, pätevyyttä ja yhteenkuuluvuutta, (Deci & Ryan, 1985; 

2000; Frank & Ryan, 2020; Ryynänen ym., 2020) joiden tarkasteleminen vaatii 

tulosten kokonaisvaltaista tarkastelua käsitteiden moninaisuuden vuoksi. Tuloksissa 

autonomia näyttäytyy tunteena siitä, että ei ole olemassa pakkorakoa tehdä työtehtäviä 

mitä ei halua, vapautena koskien työaikoja ja vastuuna Pätevyys voidaan nähdä 

tuloksissa esimerkiksi uramahdollisuuksissa, koulutustaustassa, työn opettelemisessa 

ja perehdytyksessä. Yhteenkuuluvuuteen voidaan nähdä liittyvän niin 

vuorovaikutteinen merkityksellisyys (Bailey & Madden, 2016), johtaminen (Bass, 

1990; Ellinger ym., 1999; Gheidar & Zanjani, 2021) kuin sosiaalinen ympäristö 

(Baumeister & Leary, 1995; Edmondson, 1999) Psykologiset perustarpeet osana 

työelämää ovat linjassa Gheidarin ja Zanjanin tutkimuksen kanssa.  Toisaalta 

Gheidariin ja Zanjaniin viitaten työelämäkomponenteista tuloksista jäi suoranaisesti 

nousematta esiin ensinnäkin se, että organisaation tulisi kyetä käyttämään 
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työntekijöiden taitoja ja kykyjä työpaikalla, koska sillä on merkittävä vaikutus heidän 

työtyytyväisyytensä. Toiseksi esiin ei selkeästi noussut työn yhdenmukaisuus 

työntekijöiden henkilökohtaisten arvojen, etujen ja kiinnostuksen kohteiden kanssa 

kuten ei myöskään henkilökohtaiseen komponenttiin kuuluvat työntekijän 

henkilökohtainen visio, kulttuuri ja arvot.  

Kolmatta työntekijäkokemuksen viitekehyksen komponenttia eli kulttuuria 

tarkastellessa peilaamme tuloksia Gheidarin ja Zanjanin (2021), Groysbergin ym. 

(2018) ja Schneiderin (1987) tutkimuksiin. Kulttuurin ominaispiirteitä tämän 

tutkimuksen tuloksissa ovat monimuotoisuus, yhteishenki, kehittäminen ja 

näkemykset virheistä. Gheidarin ja Zanjanin kulttuurikomponenteista useat käyvät 

ilmi tuloksista, mutta esimerkiksi kulttuurikomponentin alakomponentteja, joita 

tuloksissa ei suoranaisesti noussut esiin, ovat datalähtöinen päätöksenteko, ketteryys, 

joustavuus, reagointi ja avoin kulttuuri. Peilaten tutkimusaineistoa Groysbergin ym. 

integroituun kulttuurikehykseen ja kahdeksaan erilaiseen kulttuurityyppiin, tuloksista 

nähdään, että 1. välittäminen näkyy esimerkiksi ihmissuhteissa ja tasapuolisena 

luottamuksena kaikkiin; 2. oppiminen näkyy kokeilemisena, laajentamisena sekä 

tutkimisena kun taas luovuus ei noussut suoranaisesti tuloksista esiin; 3. nautinto 

ilmeni viihtymisen kautta, mutta jännitystä ei tuloksissa ilmennyt; 4. tulokset ilmenivät 

taloudellisen tuloksellisuuden ajattelemisena yksittäisen työntekijän perspektiivistä, 

mutta itse saavutus ja voittaminen eivät tuloksissa ilmenneet; 5. järjestys ilmeni 

organisaatiorakenteena sekä tietynlaisena johtajan kunnioituksena, asemana sekä 

käytöksenä, mutta järjestykseen liittyen yhteiset normit eivät nousseet ilmi; 6. 

turvallisuus ilmeni suunnitelmallisuutena omien töiden suhteen sekä siinä, että 

esimiehen odotetaan suunnittelevan mihin työntekijät työaikansa käyttävät, mutta 

varovaisuus ja valmius eivät aineistosta ilmenneet. Kulttuurityypit, jotka eivät 

suoranaisesti ilmenneet tutkimuksen tuloksista, olivat (7) tarkoituksenmukaisuus, 

esimerkkinä idealismi ja altruismi. Johtaminen ilmeni monellakin tapaa, mutta ei 

suoranaisesti (8) auktoriteettina kuten voimana, päättäväisyytenä ja rohkeutena.   

Myös Schneiderin (1987) teoreettista vetovoima-valinta-poistuma-mallia 

tarkasteltaessa on nähtävissä yhteneväisyyksiä tämän tutkimuksen tulosten kanssa. 

Mallin keskiössä ovat tavoitteet ja on tärkeää muistaa, että tavoitteet ovat perustajan 

päässä. Tämän tutkimuksen kohteena olevassa päivittäistavarakaupassa esimiehellä on 
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vapaus toteuttaa itseään kauppakohtaisesti ja pystyy näin vaikuttamaan paljon siihen, 

millainen kauppa on. Tutkimuksen tulosten mukaan työntekijät haluavat kuulla 

esimiehen vision ja toteuttaa sitä sekä ottaa selvää mitä esimies arvostaa sekä pitää 

tärkeänä ja toimia nämä asiat edellä. Esimiehen arvot, kuten kehittymistarve ja -halu, 

ovat käyneet ilmi jo työhaastattelussa mikä nähdään sitoutumisen kannalta 

positiivisena. Viitaten Schneideriin, tavoitteet ilmenevät perustajan, tässä tapauksessa 

esimiehen, käytöksen kautta ja organisaation tavoitteet tulevat operatiivisiksi tämän 

käyttäytymisen kautta, joka puolestaan tuottaa rakenteita ja prosesseja. Schneiderin 

mukaan nämä tavoitteiden ilmentymät taas määrittelevät, millaisia ihmisiä tietty 

organisaatio houkuttelee, valitsee ja millaiset ihmiset pysyvät siinä eli sitoutuvat 

siihen.  

Edellä mainitussa Schneiderin (1987) -mallissa ja esimiehen käyttäytymisessä on 

nähtävissä luonteva yhteys neljänteen työntekijäkokemuksen viitekehyksen osa-

alueeseen: johtamiseen. Johtamisen ominaispiirteitä tämän tutkimuksen tuloksissa 

ovat jatkuva yhteys, viestintä ja johtamistyyli. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi Bassiin 

(1990) viitaten transformatiivisista johtamispiirteistä yksilöllinen huomioiminen 

(esim. työntekijöiden kuunteleminen), inspiraatio (esim. esimies on kasvoina paikalla) 

ja karsima (esim. halu esimiehen vision sekä intressien kuulemisessa ja toteuttamissa). 

Bassin transaktionaalisen johtajan piirteistä tuloksista on nähtävissä ehdollinen 

palkitseminen (esim. palkka) ja ”Laissez-Faire” käyttäytyminen tai sen välttäminen 

(esim. näkemys että esimiehen tulee tarttua hankaliin asioihin). Ellingeriin ym. (1999) 

viitaten fasilitoivasta johtamiskäyttäytymisestä on tuloksista nähtävissä yhdessä 

työstäminen sekä tekemisestä keskustelu (esim. jatkuva yhteys), palautteen antaminen 

työntekijöille (esim. kehityskeskustelut) ja odotusten asettaminen sekä niistä 

kertominen ja sopeuttaminen kokonaisuuteen (esim. esimiehen arvot, kuten 

kehittymistarve ja -halu, ovat käyneet ilmi). Voimaannuttavasta 

johtamiskäyttäytymisestä on tuloksista nähtävissä resurssina oleminen ja esteiden 

poistaminen, esimerkkinä esimies osallistuu työntekoon.  

Gheidariin ja Zanjaniin (2021) viitaten aineistosta ei noussut esiin 

johtamiskomponenttiin kuuluva vastuiden delegointi organisaatiossa työntekijöiden 

kesken, mutta ketjutasolla delegointi kävi ilmi tarkoittaen, että esimies saa ketjulta 

apuja, jolloin hän saa aikaa miettiä omia asioitaan. Rajat ylittävän yhteistyön 
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mahdollistaminen ei aineistosta käynyt ilmi Johtamiskomponenttiin kuuluu myös 

työntekijöiden tukeminen ajattelemaan eri tavalla. Myös Ellingerin ym. (1999) 

mukaan fasilitoivaa johtamiskäyttäytymistä on työntekijöiden näkökulman 

laajentaminen ja saaminen heidät näkemään asiat eri tavalla. Vaikkakin kokeilemiseen 

rohkaisevaa organisaatiokulttuuria ilmenee tuloksista, suoranaisesti tukemista 

erilaiseen ajattelemiseen ei aineistosta käynyt ilmi. Muita teoreettisia asioita, joita ei 

käynyt haastatteluissa suoraan ilmi, ovat Bassin (1990) transformatiivisen johtajan 

piirteistä älyllinen stimulaatio sekä transaktionaalisen johtajan piirteistä aktiivinen ja 

passiivinen poikkeuksien hallinta. Näiden lisäksi Ellingerin ym. voimaannuttavasta 

käyttäytymissarjasta jäi aineiston tasoilla uupumaan pidätteleminen eli ei tarjoa 

vastauksia, kysymysten muotoilu rohkaisemaan työntekijöitä pohtimaan asioita ja 

omistusoikeuden siirto työntekijöille. Fasilitoimisen käyttäytymissarjasta 

suoranaisesti aineistosta ei ilmennyt oppimisympäristön luominen ja edistäminen, 

astuminen toisaalle muuttaakseen näkökulmia, analogioiden, skenaarioiden sekä 

esimerkkien käyttäminen, muiden mukaan ottaminen ja palautteen pyytäminen 

työntekijöiltä. 

Viidettä työntekijäkokemuksen viitekehyksen komponenttia eli työympäristöä 

tarkastellessa sosiaalisen ja fyysisen ympäristön sekä teknologian osalta on nähtävissä 

yhteyksiä tulosten ja aiemman tutkimuksen kanssa. Esimerkiksi haastatteluista nousi 

esiin, että uskalletaan sanoa työkaverille neuvovassa ja opettavaisessa mielessä 

esimerkiksi omaa osastoa koskevista asioista eikä siitä pahoiteta mieltä mikä voidaan 

nähdä Edmondsoniin (1999) viitaten ryhmän psykologisena turvallisuutena. 

Tuloksista käy ilmi myös siisteyden ja fyysisen sijainnin merkitys mitkä ovat linjassa 

Gheidarin ja Zanjanin (2021) tutkimuksen kanssa. Mielenkiintoinen huomio kiinnittyy 

organisaatioympäristöön; tutkimuksen kohteena olevan päivittäistavarakaupan 

organisaatiorakennetta (ketju ja myymälät) ja sen vaikutusta työntekijöihin ei käsitellä 

suoranaisesti teoriassa, mikä tarjoaa tutkimukselle ainutlaatuisuutta. Gheidariin ja 

Zanjaniin peilaten teknologiakomponentteja ei käsitelty kovin syvällisesti 

haastatteluissa, jolloin käsittelemättä jäi teknologian saatavuus, kuluttajatason 

teknologia, integroidut alustat, teknologian käytettävyys, teknologian soveltuvuus, 

teknologian haluttavuus, teknologian liikkuvuus, organisaation arvojen heijastus ja 

useiden työtilavaihtoehtojen hyödyntäminen. Fyysinen työympäristö -komponenteista 

aineistosta ei noussut selvästi esiin työn ja työympäristön suhde. 
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Tarkastellessa sitoutumista tulosten ja aikaisemman tutkimuksen valossa, Mathieun ja 

Zajackin (1990) mukaan sitoutuminen ennakoi työntekijöiden poissaoloja, 

suorituskykyä, vaihtuvuutta ja muuta käyttäytymistä. Tutkimustuloksissa näistä esiin 

nousivat suorituskyky ja muu käyttäytyminen sekä myöskin vaihtuvuus, mutta 

pysyvyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Porterin ym. (1974) mukaan sitoutuminen 

nähdään yksilön samaistumisen ja osallistumisen vahvuutena tiettyyn organisaatioon 

sisältäen vähintään kolme tekijää; 1. vahva usko organisaation tavoitteisiin ja arvoihin 

sekä niiden hyväksyminen; 2. halukkuus ponnistella huomattavasti organisaation 

puolesta ja 3. selvä halu säilyttää organisaation jäsenyys. Nämä kolme tekijää kävivät 

ilmi tämän tutkimuksen tuloksista, esimerkiksi halukkuus ponnistella organisaation 

puolesta näyttäytyy asennoitumisena työhön, suunnitelmallisuutena ja 

tuloksellisuutena, ja vahva usko organisaation tavoitteisiin ja arvoihin sekä niiden 

hyväksyminen näyttäytyy kunnioitettavina arvoina ja haluna esimiehen vision sekä 

intressien toteuttamisena. 

Meyer & Allen (1991) väittävät tutkimuksessaan, että sitoutumisella psykologisena 

tilana on vähintään kolme erotettavaa komponenttia, jotka kuvastavat a) halua 

(affektiivinen sitoutuminen), b) tarvetta (jatkuvuussitoutuminen), ja c) velvoitetta 

(normatiivinen sitoutuminen) ylläpitää työllisyyttä organisaatiossa. Affektiivinen 

sitoutuminen näyttäytyy tuloksissa viihtyvyytenä sekä pätevyytenä ja Porterin ym. 

sitoutumistekijä ”halu säilyttää organisaation jäsenyys” voidaan nähdä linkittyvän 

affektiiviseen sitoutumiseen. Somersin (1995) tutkimuksessa tuloksista käy ilmi, että 

affektiivinen sitoutuminen nousee johdonmukaisimmaksi vetäytymisaikomusten, 

vaihtuvuuden ja poissaolojen ennustajaksi ja on ainoa näkemys sitoutumisesta, joka 

liittyy vaihtuvuuteen ja poissaoloihin. Poissaolot eivät nousseet haastatteluissa 

suoranaisesti esiin, mutta vetäytymisaikomukset ja vaihtuvuus voidaan nähdä 

nousseen esiin pysyvyytenä ja ajatuksina, että ei olla ajatellut yrityksestä lähtemistä 

tai sitoutumisen vähentymistä ja että sitoutumista ei voi vähentää. Nämä ajatukset 

voidaan toisaalta nähdä myös jatkuvuussitoutumisena, joka lisäksi näyttäytyy 

kiitollisuutena työllistämisestä sillä pohdintaa herättää myös, että mihin muualle voisi 

työllistyä. Somersin tutkimuksessa käykin ilmi, että jatkuva sitoutuminen on 

vuorovaikutuksessa affektiivisen sitoutumisen kanssa nimenomaan työstä 

vetäytymisaikomusten ja poissaolojen ennustamisessa. Normatiivinen sitoutuminen 

näyttäytyy tämän tutkimuksen tuloksissa identifioitumisena organisaatioon, 



78 

organisaatiouskollisuutena sekä lojaaliutena. Somersin tutkimuksessa tuloksista käy 

ilmi, että normatiivinen sitoutuminen liittyy vain työstä vetäytymisaikomuksiin, eikä 

sillä havaittu olevan suoria vaikutuksia jatkuvaan sitoutumiseen.  

Chewin ja Chanin (2008) tuloksista käy ilmi, että organisaatioon sitoutumiseen 

vaikuttaa positiivisesti henkilön ja organisaation yhteensovitus, palkitseminen, 

huomiointi ja mahdollisuus ottaa vastaan haastavia työtehtäviä. Chewin ja Chanin 

mukaan aikomus jäädä eli pysyvyys liittyy merkittävästi henkilön ja organisaation 

yhteensovitukseen, palkkaukseen, huomiointiin, koulutukseen ja urakehitykseen. 

Tämän tutkimuksen tuloksissa henkilön ja organisaation yhteensovitus kävi ilmi 

esimerkiksi siinä, että kyseinen yritys koetaan parhaaksi työpaikaksi itselle. 

Palkitseminen nousi haastatteluissa myös esiin keskusteluna korvauksista ja eduista. 

Huomioiminen nähdään muun muassa yksilöllisenä huomioimisena. Mahdollisuus 

ottaa vastaan haastavia työtehtäviä ei suoranaisesti käynyt ilmi datasta, mutta vastuun 

merkitys kylläkin. Koulutus ja urakehitys käy tuloksista ilmi opiskelusuunnitelmina 

toisella alalla ja/tai paikkakunnalla sekä uramahdollisuuksien kapeutena, mitkä 

molemmat vaikuttavat tutkimuksessa negatiivisesti sitoutumiseen. Haastateltavien 

monipuolinen koulutustausta käy myös tuloksista ilmi. 

Mielenkiintoinen huomio tässä tutkimuksessa on se, että sitoutuminen 

päivittäistavarakaupassa integroituu käytännössä vahvasti myös 

työntekijäkokemuksen viitekehyksen eri osa-alueisiin Esimerkiksi tarkastellessa 

vuorovaikutuksellista merkityksellisyyttä, yhteinen sävel esimiehen kanssa nähdään 

myös osana sitoutumista. Kulttuuria tarkastellessa auttamisen kulttuuri, yhteisen 

projektin tekeminen, kehittämistyö, virheiden toistamattomuus (vaikka niistä ei 

rangaistakaan), asiakaskeskeisyys ja hyvää fiilistä ylläpitävä käyttäytyminen nähdään 

myös osana sitoutumista. Johtamista tarkastellessa esimiehen kanssa yhteistyö, 

vuorovaikutus ja yhteydenpito sekä valmius vastaanottaa ohjausta, nähdään 

sitoutumisena. Työelämää tarkastellessa sitoutumisena nähdään vastuu ja että 

työntekijä sitoutuu noudattamaan työaikoja. Lyhennetty työaika näyttäytyy joillekin 

sitoutumisen vähentymisenä ja aika näkyy sitoutumisena myös siinä mielessä, että 

täytyy ehtiä tehdä työt tietyssä aikataulussa. Pätevyys linkittyy sitoutumiseen siinä, 

että affektiivinen sitoutuminen kehittyy osaltaan henkilökohtaisen osaamisen tunnetta 

luovien työkokemusten tuloksena (Meyer & Allen, 1991). Myös motivaatio, 
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perehdytys, työn opetteleminen ja tarttuminen mahdollisuuteen oppia uutta nähdään 

sitoutumisena. 

Tarkastellessa työn imua tulosten ja aikaisemman tutkimuksen valossa, työn imulla on 

tämän tutkimuksen teoriassa vahva rooli, mutta tutkimuksen aineistosta käsite ei 

suoraan käynyt ilmi. Työn imun roolin selvittämiseksi päivittäistavarakaupassa 

keskustelu aineiston ja teorian välillä oli tarpeellista. Teoriaa ja empiriaa 

yhdistelemällä tuloksista käy ilmi työn vaatimukset -työn voimavarat-malli (Hakanen 

& Kaltiainen, 2020; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004) 

sekä fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin ja organisatorisiin työn piirteisiin jaotellut 

työn voimavarat ja vaatimukset (Hakanen & Kaltiainen, 2020). Työn imun 

vastakohtaa työuupumusta ei tässä tutkimuksessa paljoa käsitelty kuten ei myöskään 

TVTV-mallin prosessien (motivaatio- ja terveyden heikentymisen prosessi) muita 

seurauksia kuten työpaikan vaihtoaikomusta, hyvinvointia ja pahoinvointia. Harterin 

ym. (2020) meta-analyysissä todetaan, että työn imun ja suorituskyvyn välinen suhde 

liiketoiminta- ja työyksikkötasolla on olennainen ja yleistettävissä kaikissa 

organisaatioissa, mutta tämä ei käynyt ilmi tuloksista. 

6.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Työntekijäkokemuksen, sitoutumisen ja työn imun edistäminen on tuloksellisesti 

kannattavaa. Työn imun lisäämiseksi ja työuupumuksen vähentämiseksi ja tätä kautta 

sitoutumisen edistämiseksi taulukossa 4 mainittuja työn voimavaratekijöitä (sekä 

mahdollisia haastevaatimuksia) kannattaa pyrkiä edistämään ja negatiivisia työn 

vaativuustekijöitä eli estevaatimuksia välttämään. Terveyden heikentymisen prosessin 

sekä motivaatioprosessin seuraukset, kuten sitoutuminen, vaihtoaikomukset, 

hyvinvointi ja pahoinvointi, voidaan nähdä käyttökelpoisina henkilöstöjohtamisen 

tuloksellisuusindikaattoreina, joiden avulla voidaan ennustaa esimerkiksi 

työntekijöiden poissaoloja, suorituskykyä, vaihtuvuutta ja muuta käyttäytymistä. Kun 

halutaan vaikuttaa päivittäistavarakaupan alalla työn imuun ja sitoutumiseen, 

kannattaa panostaa henkilöstöstrategioihin- ja käytänteisiin. Näiden strategioiden ja 

käytäntöjen kohteeksi voi ottaa tämän tutkimuksen työntekijäkokemuksen 

viitekehyksessä (kuva 8) esitettyjä tekijöitä. 
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6.3 Tutkimuksen luotettavuus, eettisyys ja yleistettävyys  

6.3.1 Luotettavuus 

Laadullisessa tutkimuksessa validiteetin ja reliabiliteetin käsitteisiin turvaudutaan 

tavallisesti silloin kun halutaan arvioida, voidaanko tutkimukseen tai siinä esitettyyn 

väitteeseen luottaa (Koskinen ym. 2005, s. 253). Reliabiliteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksen toistettavuutta ja validiteetilla sitä, soveltuvatko valitut mittarit siihen, 

mitä ollaan mittaamassa.  Tutkimus on reliaabeli, jos samaa ilmiötä samoilla 

mittareilla tutkittaessa saadaan samoja tuloksia. (Metsämuuronen, 2006, s. 56–57.) 

Toistettavuus on hyvin tiukka vaatimus yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, joten 

sitä ei tule ottaa kirjaimellisesti. Vakiintunut käytäntö on, että tutkijan tulee antaa 

lukijalle riittävästi tietoa, jonka varassa tämä voi arvioida, miten havainnot on tuotettu 

ja miten ne on muokattu tulkinnaksi. (Koskinen ym., 2005, s. 258.) Validiteetin lajeina 

pidetään sisäistä (tulkinnan sisäinen loogisuus ja ristiriidattomuus) ja ulkoista 

(yleistyykö tulkinta muihin kuin tutkittuihin tapauksiin) validiteettia (Koskinen ym., 

2005, s. 254). Laadullisessa tutkimuksessa sisäinen validiteetti ymmärretään tutkijan 

tieteellisen otteen sekä tieteenalan hallintaan liittyvänä osaamisena, ja ulkoinen 

validiteetti taas tulkintojen, johtopäätösten sekä aineiston välisten johtopäätösten 

pysyvyytenä (Metsämuuronen, 2006, s. 198). 

Laadulliseen tutkimukseen reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet sopivat monilta osin 

huonosti ja laadullisessa kirjallisuudessa näiden käsitteiden mielekkyyttä on epäilty 

(Koskinen ym., 2005, s. 255–256). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa 

ei voida käyttää samoja kriteerejä kuin mitä määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa aineiston koko, laatu ja keräämistapa ovat 

avainasemassa. Laadullisessa tutkimuksessa vakuuttavuuden ehdot ovat moninaiset ja 

joustavat sillä toden ja epätoden välillä on pinta-alaa mikä antaa arvioinnille 

liikkumavaraa. (Jokinen, 2008, s. 244–245.) Yksinkertaisesti ilmaistuna laadullisessa 

tutkimuksessa tulee koko ajan tehdä systemaattista laaduntarkkailua, mutta koska 

validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet ovat tulleet jäädäkseen laadulliseen 

kirjallisuuteen eikä niille yleisesti hyväksyttyjä vaihtoehtoja ole esitetty, on nämäkin 

käsitteet syytä tuntea (Koskinen ym., 2005, s. 257). 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteistä 

ohjetta, mutta siinä on aiheellista muistaa sellaisia asioita kuin 1. tutkimuksen kohde 

ja tarkoitus, 2. tutkijan sitoutuminen tutkimukseen, 3. aineiston keruu, 4. tutkimuksen 

tiedonantajat, 5. tutkijan ja tiedonantajan välinen suhde, 6. tutkimuksen kesto, 7. 

aineiston analyysi, 8. tutkimuksen luotettavuus sekä 9. tutkimuksen raportointi. On 

myös hyvä tiedostaa, että tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen 

johdonmukaisuus painottuu. Joten vaikka edellä mainitut asiat toteutuisivatkin 

tutkimuksessa, niiden pitää toimia myös suhteessa toisiinsa.  (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 140–141.)  

Tutkijoilla on omat ennakkokäsitykset ja intressit lähteä tutkimaan tiettyä aihetta mistä 

käytetään usein nimitystä tutkijaprofiili. Tutkijaprofiilin kuvaamisessa tulisi pyrkiä 

avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Kuvaamalla tutkijaprofiilia tarpeellisen laajasti, 

avoimesti ja läpinäkyvästi, lukija saa käsityksen tutkimuksen taustalla olevista 

lähtökohdista. Aineistoa kerätessä tulee pyrkiä siihen, että ei vaikuteta tutkittavien 

omiin kokemuksiin tutkijan omien ajatusten ja käsitysten kautta. Tutkijan omien 

kokemusten vaikuttavuutta ei kuitenkaan koskaan voida täysin poistaa, ja tutkijan 

tuleekin yleistettävään tietoon pyrkiessään pyrkiä eristämään muodostamansa 

tiedolliset löydökset muusta kokemuksestaan mahdollisimman hyvin. 

(Metsämuuronen, 2006, s. 198–199.) 

Arvioitaessa tämän tutkimuksen luotettavuutta, tutkimuksen tarkoituksena oli luoda 

ymmärrystä siitä, mikä työntekijäkokemuksessa on merkityksellistä sitoutumisen ja 

työn imun näkökulmasta suomalaisessa päivittäistavarakaupan alan yrityksessä. 

Tämän tutkimuksen tekijällä on ollut vahva kiinnostus työntekijäkokemusta kohtaan 

sekä jonkin verran käytännön kokemusta niin päivittäistavara- kuin 

henkilöstöpalvelualalta, mikä on herättänyt mielenkiinnon aiheeseen ja auttanut 

sitoutumaan tutkimukseen. Tiedonantajat valittiin halukkuuden ja vapaaehtoisuuden 

mukaan päivittäistavarakaupan yrityksestä, jonka työyhteisö oli tutkijalle etukäteen 

tuttu. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla- eli teemahaastattelulla (Liite 1) 

helmikuussa 2022, ja analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä mutta teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä. Aineiston hankinnassa- ja analyysissä sekä raportoinnissa on pyritty 

noudattamaan laadullisesta tutkimuskirjallisuudesta ilmeneviä periaatteita. 

Tutkimusprosessi on aloitettu lokakuussa 2021 ja saatettu loppuun huhtikuussa 2022.  
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6.3.2 Eettisyys  

Tässä tutkimuksessa on pyritty noudattamaan laadullisesta tutkimuskirjallisuudesta 

ilmeneviä eettisyysperiaatteita sekä Oulun yliopiston ohjeistusta asiaan liittyen. 

Koskisen ym. (2005, s. 279) mukaan eettinen harkinta tarkoittaa käytännössä sitä, että 

jo ennen tutkimuksen tekemistä tutkijan tulisi harkita tutkimuksen mahdollisia haittoja 

tutkimuskohteelle tai muille ryhmille. Luottamuksellinen harkinta liittyy siihen, että 

vaikka tutkimuksella ei olisi haittoja tutkimuskohteelle tai ryhmille, mitä tehdään, jos 

tutkittavat eivät ymmärrä tätä ja sen vuoksi kohtelevat tutkimusta sekä tutkijaa 

epäluuloisesti. Näiden tärkeys perustuu siihen, että kun tutkimukseen vaaditaan 

muutoksia, joudutaan samalla tinkimään tarkkuudesta. Nämä menettelyt voivat 

kuitenkin olla välttämättömiä tutkimuksen suorittamiseksi.  

Suostumuksen kysyminen tutkimukseen on helppo toimitus ja se antaa tutkittaville 

mahdollisuuden kieltäytyä tutkimuksesta. Informoidussa suostumuksessa kerrotaan, 

millaisia mahdollisia riskejä tutkimukseen liittyy ja millaisilla keinoilla näitä haittoja 

pyritään ennakoimaan. Eettisten menettelyjen ja luottamuksellisuuden herättämiseen 

tarkoitettujen menettelyjen kommunikointi tutkittaville tulee suorittaa tutkimuksen eri 

vaiheissa; jo tutkimuksen alussa kannattaa valmistella puheenvuoro ja teksti, jossa 

selitetään tavoitteet, menetelmien pääpiirteet sekä mahdolliset eettiset ongelmat ja 

menettelyt näiden hoitamiseksi. (Koskinen ym., 2005, s. 281–283) Myös organisaation 

johtajalta on hyvä kysyä muodollinen lupa tutkimukselle (Koskinen ym., 2005, s. 289–

290). 

Tutkimusraportti on tutkimusetiikan kannalta tärkeä. Laadulliseen tutkimukseen on 

vakiintunut tapa, jossa kohteen tunnistamista helpottavia yksityiskohtia muutetaan 

kohteen tunnistamisen todennäköisyyden vähentämiseksi. (Koskinen ym., 2005, s. 

283.) Liiketaloustieteissä yritys voi vaatia tutkimuksen julkistamista määräajaksi 

salaiseksi, jos siinä käsitellään mahdollisia liikesalaisuuksia ja jos tutkimus on tehty 

toimeksiantona. Tämä ongelma on yleinen pro gradu - tutkielmissa, mutta 

laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista rakentaa tutkimusraportti siten, että siinä 

ei käsitellä yrityksen salattavaksi haluamia seikkoja ja yksityiskohdat, esimerkiksi 

henkilöt ja itse yritys, peitetään. Näin tutkimuksen tieteelliset tavoitteet voidaan 

saavuttaa ilman työn salaamista. (Koskinen ym., 2005, s. 284.) Suostumus 
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tutkimukseen on kysytty suullisesti niin tutkimukseen osallistuneilta työntekijöiltä 

kuin heidän esimieheltänsä. Datanhallintasuunnitelma (Data Management Plan, liite 

2) on tehty Oulun yliopiston ohjeistuksen mukaan ja tutkittavilla on ollut mahdollisuus 

tutustua siihen. Tietosuojailmoitusta ei ole tehty, koska tutkimuksessa ei käsitelty 

henkilötietoja ja tieto on kerätty, analysoitu ja raportoitu anonyymisti.   

6.3.3 Yleistettävyys  

Yleistäminen on tärkeä kysymys laadullisessa tutkimuksessa. Ensiksi se liittyy 

tutkimuksen oikeuttamiseen etenkin käytännöllisissä yhteyksissä ja toiseksi se liittyy 

siihen, että yleisempi tieto on informatiivisempaa kuin yksittäistapauksia koskeva 

tieto. Ehkäpä yleisin laadullisten tutkijoiden kohtaama kritiikki liittyy siihen, että 

pienestä havaintomäärästä ei voi tehdä luotettavia yleistyksiä. Laadullisessa 

tutkimuksessa tapausmäärät ovat usein niin pieniä, että tulosten yleistettävyys on 

klassisen tilastotieteen näkökulmasta kyseenalaista. Syitä pieniin tapausmääriin on 

useita ja usein kysymys on tutkimuksen tavoitteista. Laadullista tutkimusta tehdäänkin 

usein siksi, että voitaisiin pienestä tapausjoukosta kerätä suhteellisen paljon tietoa, ja 

tavoitteena onkin yleensä ymmärrettävä kuvaus tai selitys tutkitun yhteisön tai 

yrityksen piirteistä, mikä edellyttää runsaan sekä monipuolisen aineiston keräämistä. 

Ymmärrys kasvaa runsaista yksityiskohdista sekä siitä, että monenlainen aineisto 

kertoo samaa tarinaa. (Koskinen ym., 2005, s. 263–265.)  

Tapaustutkimus tähtää yleensä suhteellisen yksityiskohtaiseen tietoon tapauksista ja 

tapauksia on yleensä korkeintaan muutama, mikä johtaa ongelmallisuuteen 

yleistämisessä. Tapaustutkimus takaa viime kädessä sen, että selitys pätee paikallisesti 

tutkitussa aineistossa, mutta ei takaa tulosten pätevyyttä aineiston ulkopuolisissa 

tapauksissa. Yleistettävyysongelma onkin suurin yksittäisissä tapaustutkimuksissa ja 

monitapaustutkimuksissa ongelma on lievempi, mutta tällöin ongelmaksi nousee 

tarkkuuden katoaminen tapauskuvauksista. Tapaustutkimuksessa tapausten valinta 

onkin usein olennaisempaa päättelyn kannalta kuin yleistyksen vuoksi. Siltikään 

pienestä tapausmäärästä ei voi tehdä laajoja yleistyksiä muuta kuin 

poikkeustapauksissa. (Koskinen ym., 2005, s. 167.)  
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Näin ollen laadullinen tutkimus häviää tilastolliselle tutkimukselle yleistettävyydessä 

(Koskinen ym., 2005, s. 267). Yleisten standardinäkemysten mukaan laadullisten 

menetelmien avulla saadaankin syvällistä, mutta huonosti yleistettävää tietoa, kun taas 

määrällisten menetelmien avulla päästään yleistämään tuloksia (Alasuutari, 2011, s. 

180). Yleistäminen ei kuitenkaan aina mene täysin standardinäkemysten mukaisesti 

eikä yleistäminen ole aina ongelma; nykyään vain tietyt tieteenalat kantavat huolta ja 

vastuuta siitä, että tutkimustulokset voidaan yleistää johonkin perusjoukkoon 

(Alasuutari, 2011, s. 182). Kauppatieteissäkin on havaittavissa rajoittunutta 

näkemystä, että laadullisen tutkimuksen asemaksi hahmotetaan usein vain 

jonkinlainen esitutkimuksen rooli, jolloin myöhemmän tilastollisen tutkimuksen 

ajatellaan olevan varsinaista tieteelliseen tietoon pyrkivää tutkimusta. Tilanne voidaan 

ajatella myös toisinpäin siten, että laadullisen tutkimuksen luontevin käyttö on 

tilastollisin menetelmien saavutetun tiedon syventämisessä. Laadullinen tieto auttaa 

ymmärtämään tilastollisen suhteiden syitä ja prosesseja syiden takana. Laadullista 

tutkimusta ei myöskään tarvitse saattaa yhteen tilastollisen tutkimuksen kanssa sillä 

hyvä laadullinen tutkimus ajaa asiaansa sellaisenaan. (Koskinen ym., 2005, s. 24.) 

Yleinen tapa yleistettävyysongelman ratkaisemiseksi laadullisessa tutkimuksessa on 

viitata tutkimuksen eri vaiheissa muuhun tutkimukseen ja käytettävissä oleviin 

tilastotietoihin (Alasuutari, 2011, s. 189). Loppujen lopuksi tapaustutkimuksessa kyse 

ei ole niinkään yleistämisestä vaan suhteuttamisesta; tällöin tulokset suhteutetaan 

osaksi laajempia kokonaisuuksia (Alasuutari, 2011, s. 195). Tapaustutkimuksen etuja 

on muun muassa se, että se perustuu tutkittavan kokemuksiin ja tarjoaa luonnollisen 

pohjan yleistämiselle, joka on tapaustutkimuksessa myös sallittua (Metsämuuronen, 

2006, s. 91). Laadulliseksi tulkinnaksi riittää usein huolellinen tapaustutkimus, joka 

kattaa tapauksen mahdollisimman hyvin luoden näin hypoteeseja myöhemmille 

tutkijoille sekä johdattelemalla uusiin tutkimusongelmiin. Kuvaus on ymmärryksessä 

ensimmäinen askel, jota ei pidä vähätellä, sillä se on yleensä välttämätön esivaihe 

matkalla selityksiin.  (Koskinen ym., 2005, s. 166–167.)  

6.4 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotuksia  

Vaikka tutkimus tuottaa arvokkaita tuloksia, niitä on tulkittava tutkimukselle 

ominaisten rajoitusten ja reunaehtojen valossa. Tulokset ovat yleistettävissä vain 
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tutkittavaan organisaatioon, tutkittavalle toimialalle (päivittäistavarakauppa-ala) ja 

maantieteelliselle alueelle (Pohjois-Suomi) eikä tiedetä, missä määrin nämä havainnot 

ovat yleistettävissä kyseisen organisaation, toimialan ja alueen ulkopuolella. Tähän 

liittyen jatkotutkimusehdotuksia ovat tilastollinen yleistäminen ja/tai laadulliset 

tutkimukset muissa saman toimialan organisaatioissa, muilla maantieteellisillä alueilla 

ja muilla toimialoilla. Kuten teoreettisissa johtopäätöksissä kävi ilmi, tutkimuksen 

tulokset osaltaan tukevat aikaisempia tutkimustuloksia mutta poikkeamiakin on 

havaittavissa. Jatkotutkimuksissa voisi kiinnittää erityishuomiota näiden poikkeavien 

asioiden tutkimiseen.   

Kuten Huhta ja Myllyntaus (2021, s. 133) ovat myös maininneet, tässäkin 

tutkimuksessa käy ilmi työn imu- käsitteen moninainen ja abstrakti luonne, minkä 

vuoksi tulevissa tutkimuksissa tähän voisi kiinnittää huomiota. Toisaalta tässä 

tutkimuksessa työn imuun liittyviä kysymyksiä ei haastattelussa kysytty mikä voisi 

tulevaisuudessa olla aiheellista. Aikaisemman työn pohtiminen ja nykyisen työn 

vertaileminen aikaisempiin työkokemuksiin nousi haastatteluissa usein esiin, ja 

Gheidariin sekä Zanjaniin (2021) viitatenkin työntekijöiden työkokemus, koulutus ja 

taidot vaikuttavat työntekijäkokemukseen Nämä voisivat olla aiheellisia ja 

mielenkiintoisia jatkotutkimusehdotuksia. Vaikka näitä tarkasteltiin jonkin verran 

tässä tutkimuksessa enemmänkin taustakartoitusmielessä, voisi näiden vaikutusta 

tulevaisuudessa tutkia enemmän. Teoria, jota kutsutaan itsemääräämisteoriaksi, on 

jäsennetty kolmesta motivaatioprosessista - sisäisestä, ulkoisesta ja amotivaatiosta - ja 

niiden suhteesta itsemääräämiskäsitteeseen (Deci & Ryan, 1985). Näitä kolmea 

motivaatioprosessia ei suoranaisesti tässä tutkimuksessa käsitelty, joten niitä voisi olla 

mielenkiintoista tarkastella tulevaisuudessa päivittäistavarakaupan kontekstissa. 

Tulevissa tutkimuksissa voisi olla myös mielenkiintoista tutkia Groysbergin ym. 

(2018) kulttuurityyppejä lisää, esimerkiksi tilastollisten menetelmien kautta peilaten 

niitä Groysbergin ym. integroituun viitekehykseen nähdäkseen missä määrin ne 

heijastavat riippumattomuutta tai keskinäistä riippuvuutta (ihmisten vuorovaikutus) ja 

joustavuutta tai vakautta (reagointi muutokseen) päivittäistavarakaupan alalla.  
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Liite 1. Haastattelu 

Ammatillinen tausta 

1. Kerro vapaasti ammatillisesta taustastasi (esim. koulutus, kokemus) 

Työhön/työpaikkaan sitoutuminen (käsitteenä) 

2. Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa ”työpaikkaan sitoutuminen”? 

Työntekijäkokemus ja sitoutuvuus: (mikä on merkityksellistä sitoutuvuuden 

kannalta) 

Nykytila 

3. Mikä saa sinut sitoutumaan tähän työpaikkaan? (plussat, arvostuksen kohteet) 

a. Oletettu listaus  

b. Pyydä konkreettisia esimerkkejä/tarkennuksia peilaten teoriaan 

 

4. Mikä mahdollisesti vähentää/vähentäisi sitoutumistasi tähän työpaikkaan? 

(negat, kipupisteet) 

a. Oletettu listaus  

b. Pyydä konkreettisia esimerkkejä/tarkennuksia peilaten teoriaan 

 

5. Mikä sitouttaisi sinua vielä paremmin tähän työpaikkaan? (kehityskohteet, 

toiveet) 

a. Oletettu listaus  

b. Pyydä konkreettisia esimerkkejä/tarkennuksia peilaten teoriaan 

Työympäristö: Ketju (organisaatio) ja työntekopaikka (myymälä)  

6. Pohdi työympäristöäsi: Koetko työpaikaksesi tämän myymälän vai laajemmin 

koko ketjun? 

a. Mahdollisia tarkentavia kysymyksiä 

i. Miten näet koko ketjun työpaikkanasi? 

ii. Miten näet myymälän työpaikkanasi?  

 

7. Onko vielä jotain mitä haluaisitte lisätä näihin teemoihin liittyen? 
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Liite 2. Datanhallintasuunnitelma (Data Management Plan)              

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 
Pro Gradu -tutkielma 
Tekijä: Tero Kuusela 
Opinnäytteen nimi: TYÖNTEKIJÄKOKEMUS JA SITOUTUNEISUUS SUOMALAISISSA 
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALAN YRITYKSISSÄ 
   
  
1. Tutkimusmateriaalin määrittely  

• Aineistonkeruumenetelmänä toimii puolistrukturoidut 
teemahaastattelut jotka nauhoitetaan puhelimen sekä tietokoneen 
nauhurilla (mp3-tiedosto), litteroidaan (Ms Word) ja analysoidaan 
(Nvivo). Aiemmin kerättyä tutkimusmateriaalia ei käytetä.  

  
2. Eettiset ja muut aineiston keräämisessä huomioon otettavat asiat 

• Aineistonkeruussa ei kysytä henkilötietoja tai muuta arkaluontoista 
tietoa (listaus liitteenä). Data kerätään ja analysoidaan anonyyminä. 
Tutkimuksen toteuttamisesta on sovittu suullisesti K-Market 
Sodankylän kauppiaan kanssa, ja henkilökunnan osallistuminen 
tutkimukseen perustuu vapaaehtoisuuteen sekä halukkuuteen. 
Haastateltavilla on ollut mahdollisuus tutustua tähän dokumenttiin 
ennen haastattelua. 

  
3. Tutkimusaineiston dokumentointi ja metatiedot 

• Haastattelutiedostot (mp3/Ms Word) tullaan nimeämään 
anonyymisti ”Haastattelu A, B, C”… jne. Nämä sekä muut lyhenteet 
avataan litteroidun datan yhteydessä sekä tarvittaessa 
opinnäytetyössä. Haastattelut (mp3-tiedostot, Ms Wordiin litteroitu 
aineisto sekä Nvivolla analysoitu aineisto) säilytetään 
henkilökohtaisella tietokoneellani sekä yliopiston henkilökohtaisessa 
pilvipalvelussa (yliopiston Ms Office / OneDrive). 

• Materiaali kerätään viikoilla 7 ja 8 vuonna 2022 K-Market Sodankylän 
tiloissa. Datan keräyksessä hyödynnetään puhelimen sekä 
tietokoneen ääninauhuria, litteroinnissa MS Wordia sekä analyysissä 
Nvivo-ohjelmaa. Äänitiedostojen laatu varmistetaan äänittämällä 
haastattelu niin puhelimen kuin tietokoneen nauhurilla. Materiaali 
litteroidaan ja analysoidaan tarpeenmukaisia työkaluja käyttäen. 

• Data kerätään ja käsitellään siten, että se on koko prosessin ajan 
anonyymiä. 

   
4. Tutkimusaineiston säilytys  

• Äänitiedostot kuten myös litteroitu ja analysoitu materiaali 
tallennetaan niin tutkijan henkilökohtaiselle tietokoneelle kuin 
yliopiston henkilökohtaiseen pilvipalveluun, joka toimii tässä 
tutkimuksessa varmuuskopiona. 

• Materiaali poistetaan opinnäytetyön valmistuttua. 
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5. Muut asiat 

• Vain tutkijalla on pääsy tutkimusaineistoon.  

• Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla sekä käsitellä olemassa olevaa 

kirjallisuutta aiheesta ja empiirisen laadullisen tutkimuksen kautta 

lisätä tietoa siitä, mitkä työntekijäkokemukset ovat merkityksellisiä ja 

miksi sitoutumisen näkökulmasta nimenomaan suomalaisissa 

päivittäistavarakaupan alan yrityksissä. 

Allekirjoitus ja nimenselvennys   Paikka ja aika 
 
 
___________________________________                         ____________________________ 
 
 
 
 
Esimerkkejä henkilötiedoista: 
 

• nimi 
• kotiosoite 
• sähköpostiosoite, kuten etunimi.sukunimi@yritys.com 
• puhelinnumero 
• henkilökortin numero 
• auton rekisterinumero 
• paikannustiedot (esim. matkapuhelimen paikannustiedot) 
• IP-osoite 
• potilastiedot 
• lemmikin eläinlääkäritiedot 
• isoisoisovanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot. 

 
Esimerkkejä tiedoista, jotka eivät ole henkilötietoja: 
 

• yrityksen rekisteritunnus 
• yleinen sähköpostiosoite, kuten info@yritys.com 
• anonymisoidut tiedot (Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä niin, että 

henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä). 
 
https://tietosuoja.fi/mika-on-henkilotieto  

 

 

https://tietosuoja.fi/mika-on-henkilotieto

