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Tutkimuksen aiheena on poliisiorganisaation sisäinen luottamus. Tutkimuksen tavoitteena on 

tutkia, onko poliisiorganisaation sisäistä luottamusta mahdollista arvioida poliisiorganisaation 

työntekijöille tehdyn henkilöstöbarometrin perusteella. Tämän lisäksi tutkimuksessa on 

tarkoitus arvioida millä tasolla organisaation sisäinen luottamus on poliisiorganisaatiossa.  

 

Tutkimuksessa tuodaan esille teoreettinen pohja sille, miksi organisaation sisäisellä 

luottamuksella on erityinen merkitys nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Tutkimuksessa tarkastellaan organisaatioluottamuksen vaikutuksia organisaation pääomana, 

yksilötasolla ja johtajuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan organisaation 

rakenteiden ja organisaatio kulttuurin vaikutusta organisaatioluottamukseen, sekä tuodaan 

esille poliisikulttuurin keskeisimpiä piirteitä.  

Henkilöstöbarometrin tuloksia analysoidaan ensin siitä näkökulmasta, soveltuuko tulokset 

organisaatioluottamuksen arviointiin, ja toisena näkökulmana on se, mitä henkilöstöbarometrin 

tulokset kertovat poliisiorganisaation sisäisestä luottamuksesta.  

 

Tutkimuksessa on päätelty, että henkilöstöbarometrin tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa 

organisaatioluottamusta poliisiorganisaatiossa. Tutkimuksen toinen päätelmä on se, että 

poliisiorganisaatiossa luottamus on pääosin hyvällä tasolla, mutta eräillä kriittisillä sisäisen 

luottamuksen osa-alueilla poliisiorganisaation sisäisen luottamus ei ole toivottavalla tasolla.  
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1 JOHDANTO 

” Jos tämä meidän organisaatiomme olisi osakeyhtiö, en kyllä sijoittaisi 

siihen euroakaan. ” (Nimeltä mainitsematon poliisi) 

Sitaatti aloitti mielessäni ajatusprosessin, jonka lopputuotos on tämä pro gradu tutkielmani. 

Vaikkakin lause esitettiin osana sarkastisen huumorin värittämää ajatuksenvaihtoa, sai se minut 

pohtimaan: ”Mitä minä itseasiassa tiedän oman organisaationi, Suomen poliisin, nauttimasta 

luottamuksesta?” Koska samanaikaisesti minulla oli pohdinnassa pro gradu tutkielmani aihe, 

päätin yhdistää nämä kaksi pohdinnan aihetta ja tutkia, miten voisin selvittää 

poliisiorganisaation luottamuksen tasoa. 

Euroopan komission Standard Eurobarometri 88 Suomen kansallisen raportin mukaan 

suomalaiset luottavat moniin asioihin selvästi enemmän kuin EU28- maiden asukkaat 

keskimäärin. Euroopan mittakaavassa Suomessa toimitaan poikkeuksellisen hyvässä 

luottamuksen ympäristössä. Perinteisen median ja instituutioiden suuntaan luottamus on 

hyvällä tasolla. Etenkin oikeuslaitos, poliisi, armeija ja hallinto- niin valtakunnan kuin 

aluetasonkin- nauttivat valtaenemmistön luottamusta. (Sorainen, 2018, s. 247.) Luottamus on 

yksi mittayksikkö, jolla mitataan poliisin onnistumista. Poliisibarometrilla tutkitaan 

kansalaisten luottamusta poliisiin. Viimeisin Poliisibarometri 2020 julkaistiin vuoden 2020 

joulukuussa ja sen tiivistelmässä todetaan: ” Luottamus poliisin toimintaan on jonkin verran 

vähentynyt edelliseen tutkimukseen, 2018, verrattuna. Myös poliisin vaikuttavauus on 

haastattelujen arvioiden perusteella heikentynyt; arvioinnin kohteena oli esimerkiksi se, kuinka 

hyvin poliisi heidän käsityksensä mukaan on onnistunut väkivaltarikosten ennalta estämisessä, 

ja se, kuinka hyvin poliisi on onnistunut asuntomurtojen selvittämisessä. Haastatellut silti 

kokivat, että poliisi on oikeudenmukainen ja kohtelee heitä hyvin. Kokemus poliisin 

oikeudenmukaisuudesta on nyt jopa hieman paremmalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten.” 

(Vuorensyrjä & Rauta, 2020). Poliisibarometrin esipuheessa käsitellään luottamusta 

prosenttilukujen muodossa: ” Tutkimuksen mukaan luottamus poliisin toimintaan on kuitenkin 

edelleen vahva, vaikkakin se on laskenut vuodesta 2018 neljällä prosenttiyksiköllä ollen vuonna 

2020 91 %. ” (Vuorensyrjä & Rauta, 2020). Siitä huolimatta, että poliisiorganisaatio nauttii 

edelleen korkeaa luottamusta kansalaisten suunnasta, neljän prosentin pudotus kahdessa 

vuodessa ei tarkoita asioiden olevan niin hyvällä tasolla, että laskua voisi jättää huomioimatta. 
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Poliisin strategian 2020–2024 ensimmäiseksi tavoitteeksi onkin asetettu: ”Turvaamme arjen ja 

pidämme luottamuksen poliisiin korkeana.” (Poliisihallitus, Poliisin strategia 2020-2024, 

2020). 

Luottamus on ymmärretty mittariksi, jota kannattaa seurata. Tutkittua tietoa siitä, mikä on 

luottamuksen taso poliisiorganisaation sisällä, ei ole saatavilla. Poliisiorganisaation 

työtyytyväisyyden tilasta on saatavilla henkilöstöbarometriin perustuvaa tietoa, mutta 

työtyytyväisyys ja organisaation sisäinen luottamus eivät ole synonyymeja keskenään. 

Työtyytyväisyys on, kuten luottamuskin, käsitteenä laaja ja monitahoinen, eikä se ole 

määriteltävissä yksiselitteisesti. Huotari ja Vuorensyrjä määrittelevät työtyytyväisyyden 

työntekijän subjektiivisena, yksilöllisenä kokemuksena siitä, kuinka paljon hän pitää työstään. 

Työtyytyväisyys on määritelty myös työntekijän työstään saamansa positiivisten ja 

negatiivisten kokemusten punnintana. (Huotari & Vuorensyrjä, 2011, s. 153.) 

Organisaatioluottamuksessa työntekijät pohtivat, onko työnantajalla kykyä saavuttaa sille 

asetetut tavoitteet, huolehtiiko työntekijä omasta henkilöstöstään ja muista sidosryhmistään. 

Organisaatioluottamuksessa arvioidaan myös organisaation eettisyyttä, rehellisyyttä ja 

reiluutta. (Pentikäinen, 2014, s. 137.) Työtyytyväisyys ja organisaatioluottamus voidaan nähdä 

osittain päällekkäisiä ilmiöitä, työtyytyväisyyden kuvatessa sitä miten työntekijä näkee oman 

tilanteensa organisaatiossa juuri tällä hetkellä, organisaatioluottamuksen kuvatessa laajempaa 

ilmiötä: miten työntekijä näkee organisaation selviytymisen tulevaisuudessa ja organisaation 

toimintamallit itseään laajemmalla näkökulmalla. 

Arvioidessani, kannattaako minun sijoittaa omaa pääomaani poliisiorganisaatioon, minua 

kiinnostaa tieto siitä, luottavatko muut organisaatiossa työskentelevät organisaatioon ja sen 

tulevaisuuteen. Näen kollegani, itseni tavoin, organisaatiossa työskentelevinä 

osakkeenomistajina, jotka valinnoillaan näyttävät halunsa oman pääomansa sijoittamisesta 

organisaatioon, nyt ja tulevaisuudessa. Päätöstä tehdessäni minun on tärkeää tietää miten 

halukkaita muut osakkeenomistajat ovat edelleen sijoittamaan, jotta voin seurata 

osakesijoittamisen yksinkertaista, kannattavan sijoittamisen ohjetta: ” Jos organisaation 

osakkeenomistajat myyvät pois osakkeitaan, myy. Jos osakkeenomistajat ostavat, osta. ” 

Jotta luottamuksen kokemusta olisi mahdollista tutkia ja analysoida, ja se olisi mahdollista 

kääntää prosenteiksi, tulisi kiinnittää huomiota organisaatioluottamuksen eri osatekijöihin. 

Mistä organisaatiota kohtaan koettu luottamus muodostuu? Jotta kysymykseen on mahdollista 

vastata, on tunnistettava organisaatioluottamuksen osatekijät. Toinen näkökulma 
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organisaatioluottamuksen mittaamiseen, on lähestyä sitä sen vaikutusten kautta. Miten 

organisaatioluottamus vaikuttaa? Kun organisaatioluottamuksen osatekijät ja vaikutukset on 

tunnistettu, on otettu jo suuria askel kohti organisaation sisäisen luottamuksen mittaamista. 

Organisaatioluottamusta käsittelevissä kirjoissa ja niissä esitetyissä tutkimuksissa tuodaan 

toistuvasti esille vuorovaikutuksen olevan avainasemassa luottamuksen luonnissa ja 

ylläpitämisessä, mutta myös luottamuksen menettämisessä. Tämä vuorovaikutuksen 

avainasema näyttäytyy tarkasteltaessa luottamusta organisaation pääomana, organisaatiossa 

työskentelevän yksilön näkökulmasta, johtajuudessa sekä rakenteissa. Vuorovaikutuksella 

vaikutetaan myös organisaatiokulttuuriin ja organisaatiokulttuuriin on mahdollista vaikuttaa 

vuorovaikutuksen keinoin. 

Vuorovaikutusta voidaan pitää tämän tutkimuksen ”Roomana”. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, 

mutta jokainen luottamuksen osatekijä palaa lopulta takaisin vuorovaikutukseen. 

Organisaatiokulttuuri asettaa oman viitekehyksensä sen sisällä vaikuttavalle dynamiikalle, 

organisaation erityispiirteet taas vaikuttavat kulttuuriin. Poliisin organisaatiokulttuuri on 

samalla varsin perinteinen, mutta myös uniikki. Poliisin työtä on vaikea verrata työskentelyyn 

jossain toisessa organisaatiossa. Harvassa muussa organisaatiossa työ määrittää niin paljon 

tekijäänsä, kuin poliisin työ. Poliisin työtä tekevälle on jopa lakiin kirjattu edellytys, että sen 

tekijän tulee myös vapaa-aikanaan toimia nuhteettomasti ja siten ettei poliisin arvovalta kärsi. 

Poliisin työ antaa myös huomattavan määrän valtaa yhteiskunnassa. Poliisin on luvallista työnsä 

suorittaakseen puuttua kansalaisten perusoikeuksiin. Poliisin työ antaa tekijälleen valtaa, mutta 

myös armottoman vastuun. Nämä poliisityön erityispiirteet vaikuttavat väistämättä 

poliisiorganisaation kulttuuriin. Jotta organisaatioluottamusta on mahdollista käsitellä 

poliisiorganisaatiossa, on oltava tietoinen myös poliisikulttuurin piirteistä. 
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2 TUTKIMUSONGELMA 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni kohdistuu organisaation sisäiseen luottamukseen poliisiorganisaatiossa. 

Tarkoitukseni on tutkia, onko henkilöstöbarometrin avulla mahdollista kartoittaa 

organisaatioluottamuksen tasoa. Henkilöstöbarometri on poliisin henkilöstökysely. Tarkastelen 

viimeisimmän, vuonna 2018 toteutetun, henkilöstöbarometrin kysymyksiä, ja kartoitan, onko 

kyselyssä relevantteja kysymyksiä myös organisaatioluottamuksen näkökulmasta. Tästä 

muodostuu ensimmäinen, ja pääasiallinen tutkimuskysymykseni: 

1. Voidaanko poliisiorganisaation sisäistä luottamusta arvioida 

henkilöstöbarometrin pohjalta? 

Ensisijaisen tutkimuskysymykseni looginen seuraus on tutkia, mitä johtopäätöksiä on 

mahdollista tehdä organisaatioluottamuksesta, henkilöstöbarometristä valikoitujen kysymysten 

pohjalta. Tämä tuottaa tutkimukseni toissijaisen tutkimuskysymyksen: 

2. Mitä henkilöstöbarometri kertoo poliisiorganisaation sisäisestä luottamuksesta? 

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä olettamana on, että henkilöstöbarometrista on löydettävissä 

kysymyksiä, joiden vastaukset ovat relevantteja myös organisaatioluottamuksen näkökulmasta. 

Vahva olettamani on, että poliisi organisaation luottamusta on mahdollista, ainakin joiltain osin, 

arvioida henkilöstöbarometrin pohjalta.  Ensisijaisen tutkimuskysymykseni vastauksen 

lopputulos vaikuttaa suoraan siihen, onko toissijaiseen tutkimuskysymykseen mahdollista saada 

vastausta ja onko vastausta edes mielekästä hakea. Toisijaisen tutkimuskysymykseen en aseta 

olettamaa, vaan jos ensisijaisen kysymyksen vastaus on myönteinen, toissijaiseen kysymykseen 

vastaan kartoittamalla ja kuvailemalla sitä mitä henkilöstöbarometri kertoo sisäisestä 

luottamuksesta. 

Tutkimukseni tarkoitus ei ole mitata poliisiorganisaation luottamusta. Tutkimus rajoittuu 

tutkimaan missä määrin, jos ollenkaan, henkilöstöbarometrin tuloksista voidaan tehdä 

johtopäätöksiä organisaation sisäisestä luottamuksesta. Tutkimuksen tarkoitus ei ole myöskään 

arvioida henkilöstöbarometriä kyselynä. 
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2.2 Aiempi tutkimus 

Organisaation sisäistä luottamusta on tutkittu hallintotieteessä ja organisaatiotutkimuksen 

piirissä kansainvälisesti ja suomalaistakin tutkimusta löytyy jonkin verran. Kouznerin ja 

Posnerin, sekä Kramerin tutkimukset organisaatioluottamuksesta ajoittuvat 1990- luvulle. 

2000- luvulla organisaatioluottamusta on tutkinut muun muassa Troman (2000), Mayer ja 

Gavin (2005) sekä Mattila (2003). 

Koivumäen väitöskirjassa ”Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma” tutkitaan luottamuksen ja 

yhteisöllisyyden rakentumista ja merkitystä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaatioissa. 

Koivumäki käsittelee väitöskirjansa tutkimustehtävänä mitä luottamus ja yhteisöllisyys valtion 

asiantuntijaorganisaatiossa ovat: mitä merkityksiä niille annetaan ja millaisista aineksista ne 

koostuvat. Lisäksi väitöskirjassa tarkastellaan luottamuksen ja yhteisöllisyyden seurauksia, 

edistävätkö ne esimerkiksi työhyvinvointia ja organisaatiositoutumista. Koivumäen 

väitöskirjan tärkein tutkimustehtävä on jäljittää luottamusta ja yhteisöllisyyttä synnyttäviä 

tekijöitä. (Koivumäki, 2008). 

Organisaatioluottamusta käsittelevissä tutkimuksissa nousee vahvasti esille yhteys 

organisaatiota kohtaan koetun luottamuksen ja esimies-alais-suhteessa koetun luottamuksen 

välillä. Nina Laineen (2008) väitöskirjassa ”Trust in Superior-Subordinate Relationship” Laine 

tutkii luottamuksen johtaja- johdettava ilmiöanalyysia. Mikä merkitys luottamuksella on 

johtaja-alaissuhteessa ja mitkä ovat esimiehen ja johdettavan näkökulmat luottamukseen. 

Toinen tutkimuskysymys on miten luottamus ja oppiminen liittyy esimiehen ja alaisen väliseen 

suhteeseen. Zhang ym. (2008) tutkimus ”How do i trust thee? The employee-organization 

relationship, supervisory, support, and middle manager trust in organization” käsittelee 

työntekijä-organisaatio suhteen ja esimiehen tuen yhdistymistä, kun luottamuskokemusta 

johdetaan organisaation keskijohdon kautta. 

Poliisiorganisaation sisäisestä luottamuksesta tutkimuksia oli haastavaa löytää. Nicole Haas, 

Maarten Van Craen, Wesley Skogan ja Diego Fleitas (2015) ovat tutkineet, miten luottamus 

poliisiorganisaatioon vaikuttaa yksittäisen poliisin toimimiseen määräysten ja säädösten 

mukaisesti, tutkimuksessaan: ” Explaining officer compliance: The Importance  of procedural 

justice and trust inside a police organization”. Tutkimus painottaa alaisen ja esimiehen 

luottamuksellisen suhteen vaikuttavuutta, joka näyttäytyy myös poliisin toimintatavoissa työtä 

suoritettaessa. 
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Organisaatioluottamusta on käsitelty myös laajemmin, kuin pelkästään esimies-alais-suhteen 

kautta. Organisaatioluottamuksen kansainvälisistä tutkimuksista mainittakoon Y.Serkan 

Ozmenin (2017) tutkimus ”How employees define organisational trust”, jossa pyritään 

analysoimaan organisaatioluottamuksen konsepti ja tunnistamaan miten työntekijät 

määrittelevät organisaatioluottamuksen. Dietz ym. (2006) tutkivat miten luottamus on 

konseptoitavissa ja mitattavissa organisaatiossa tutkimuksessaan ”Measuring trust inside 

organizations”. 

Luottamusta käsitellään organisatorisena tekijänä muun muassa Frederique Six ja Ardnt 

Sorgenin (2008) tutkimuksessa ”Creating a High-Trust Organization: An Exploration into 

Organizational Policies that Stimulate Interpersonal Trust Buiding”, jossa tutkimuskohteena on 

erot luottamusta tietoisesti vahvistavilla organisaatioilla ja organisaatioilla, jotka eivät 

tietoisesti sitä tee. Lusher ym. (2012) tutkivat muun muassa sitä, miten luottamus psykologisena 

kokemuksena ja organisatorisena periaatteena vaikuttavat toisiinsa tutkimuksessaan ”Trust me. 

Differences in expressed and percieved trust relations in an organization.”. 

2.3 Keskeiset käsitteet 

Tutkimukseni keskeinen käsite on luottamus. Tähän moniulotteiseen, monitasoiseen ja vaikeasti 

määriteltävään käsitteeseen sitoutuu koko tutkimus. Organisaatioluottamusta tarkasteltaessa, 

tärkeäksi käsitteeksi nousee myös psykologinen sopimus. Pääoma on käsite, joka toistuu 

erityisesti tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä ja pääoma käsitteen monien tasojen 

ymmärrys helpottaa tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen sisällön ymmärtämistä. 

Organisaatiokulttuuri käsite on olennainen tutkimuksessani, sen vaikuttavuuden ja 

erityispiirteiden näkyminen yksittäisessä organisaatiossa. 

Luottamus 

Luottamus on kahden tekijän välinen suhde, joissa tekijöiden välillä on riippuvuus. Se sisältää 

optimistisen odotuksen toisen myönteisestä käyttäytymisestä. Luottamukseen sisältyy riskejä, 

koska luottamukseen liittyy mahdollisuus haavoittuvuuteen. Luottamukseen liittyy odotus tai 

usko siitä, että siihen liittyvää haavoittuvuutta ei toinen osapuoli käytä hyväkseen sekä oletus 

toisten oikeuksien suojelemisesta. Luottamus on vapaaehtoista yhteistyötä, josta molemmat 
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hyötyvät. Vapaaehtoisuus tarkoittaa myös sitä, että luottamukseen ei voida pakottaa. 

(Kalliomaa & Kettunen, 2010, s. 62.) 

Vaikkakin luottamuskokemus on yksilön kokema tunne, tässä tutkimuksessa luottamusta 

tarkastellaan laajemman ilmiön, organisaatioluottamuksen, näkökulmasta. 

Organisaatioluottamus voi olla henkilöityvää ja ei-henkilöityvää. Henkilöityvää luottamusta on 

työntekijöiden kesken sekä työntekijän ja esimiehen kesken. Se voi kohdistua myös ylimpään 

johtoon, jos hänet tunnetaan. Yleensä johtaja tunnetaan vähintään tarinoiden kautta. 

Eihenkilöityvä luottamus voidaan jakaa strategiseen ja organisatoriseen luottamukseen. 

Strateginen luottamus on ihmisen uskoa yrityksen ja yhteisön strategiaan eli suunnitelmaan 

tulevasta. Organisatorisen luottamuksen kohteena ovat organisaatio itse ja sen prosessit ja 

systeemit. (Pentikäinen, 2014, ss. 28,138.) 

Psykologinen sopimus 

Psykologinen sopimus tarkoittaa niitä odotuksia, joita yhteistyökumppanilla on toisiaan kohtaan 

joko suullisesti sovittuina tai ääneen lausumattomina ns. hiljaisina sopimuksina (Mäkipeska & 

Nieminen, 2005, s. 32). 

Psykologisen sopimuksen ajatellaan ikään kuin kuljettavan menneessä syntyneitä ja 

muovautuneita odotuksia nykyisyyteen. Psykologiseen sopimukseen liittyy sekä taloudellisen 

että sosiaaliseen vaihtoon liittyviä elementtejä. Edellisillä viitataan työsuhteen kautta saataviin 

taloudellisilla arvoilla mitattavissa oleviin palkkioihin, kuten palkkaan, luontaisetuihin ja 

kehittymismahdollisuuksiin. Jälkimmäiset puolestaan ovat työsuhteen kautta saatavia 

muunlaisia palkkioita, jotka liittyvät työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen. Tällaisia 

ovat esimerkiksi luottamus, lojaalisuus, turvallisuus ja arvostus (Koivumäki, 2008, s. 129.) 

Pääoma 

Taloudellinen pääoma voidaan määritellä organisaation pääomaksi, joka on muutettavissa heti 

ja suoraan rahaksi. Instituutioissa taloudellinen pääoma voidaan nähdä myös omistusoikeutena. 

(Bourdieu, 1986, s. 241). Bourdieun (1986) mukaan taloudellinen pääoma on muiden 

pääomamuotojen lähde, joka on muunnettavissa oikeissa olosuhteissa kulttuuriseksi tai 

sosiaaliseksi pääomaksi. (Keskinen & Teräs, 2008, s. 10). 
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Henkisellä pääomalla viitataan organisaatiossa työskentelevien ihmisten osaamista ja sitä 

sijoitusta, jonka organisaatio on tehnyt rekrytoidessaan heidät. Se miten hyvin organisaatio 

saavuttaa tavoitteensa, kehittää kilpailukykyään ja miten uudistumiskykyinen se on jatkuvasti 

muuttuvien haasteiden edessä, määräytyy organisaation henkisestä pääomasta. (Mäkipeska & 

Nieminen, 2005, s. 14.) 

Sosiaalisen pääoman käsitteen tutkimuksessa on ollut näkökulmaerona se, onko sosiaalinen 

pääoma yksilön vai yhteisön pääomaa. Pierre Bourdieu erotti tutkimuksessaan taloudellisen, 

kulttuurisen, sosiaalisen ja kulttuuri pääoman. Bourdieu piti sosiaalista pääomaa yksilön 

omaisuutena, jolla yksilö pystyi vaikuttamaan sosiaaliseen asemaansa ja statukseensa. 

(Claridge, 2015). Coleman (1988) katsoi sosiaalisen vuorovaikutuksen olevan yksilöiden 

välistä vaihdantaa, jonka perimmäisenä kannustimena on voitontavoittelu. Coleman käytti 

sosiaalisen pääoman käsitettä selittääkseen, miksi yksilöt, ryhmät ja organisaatiot ovat 

kuitenkin halukkaita toimimaan yhteistyössä toistensa kanssa eivätkä pyri ainoastaan 

maksimoimaan omia etujaan. Colemanin mukaan sosiaalinen pääoma perustuu sosiaaliseen 

vuorovaikutusverkoston sulkeutuneisuuteen, joka synnyttää verkoston sisälle sen toimintaa 

ohjaavan ja yhteisesti hyväksytyn normirakenteen. Normit helpottavat muodollisuuksista 

vapaata keskinäistä vaihdantaa ja laskevat näin ollen liiketoiminnan kustannuksia. Putnamin 

(1993,2000) mukaan sosiaaliseksi pääomaksi on katsottava luottamuksen avulla luodut 

vuorovaikutussuhteet ja verkostot, jotka vastavuoroisesti vahvistavat luottamusta. Putnamin 

mukaan sosiaalinen pääoma olevan sen yhteisön pääomaa, jolle se on yhteisesti 

hyödynnettävissä ja jaettavissa. (Keskinen & Teräs, 2008, ss. 10-11.) 

Sosiaalista pääomaa tarkasteltaessa huomio kiinnitetään sosiaalisten verkostojen tiiviyteen, 

yhteisesti omaksuttuihin normeihin sekä ihmisten luottamukseen näiden verkostojen ja normien 

toimivuudesta, toisin sanoen sosiaalisen ympäristön ominaisuuksiin. Sosiaalinen pääoma on 

mahdollistava tekijä, se mahdollistaa sosiaaliset yhteydet, kanavat ja verkostot ja luo 

edellytyksiä tiedonkululle, kaupankäynnille, innovaatioille ja muille ihmisten välillä 

tapahtuville arvoa tuottaville toiminnoille. Taloudellinen ja henkinen pääoma saadaan käyttöön 

ja tuottamaan lisää arvoa sosiaalisen pääoman avulla. Arvo voi olla muutakin kuin pelkästään 

suoraa taloudellista vaurautta. Organisaation arvo on myös sen kykyä innovaatioon ja fyysisen 

ja henkisen hyvinvoinnin rakentamiseen ja ylläpitoon. Sosiaalisen pääoman ydin kiteytyy 

ihmisten välisessä luottamuksessa. Kun luottamus muodostuu pysyväksi toimintakulttuuriksi, 

se tuottaa ja vahvistaa työyhteisön sosiaalista pääomaa omalla painollaan. (Mäkipeska & 
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Nieminen, 2005, ss. 15-16, 33.) 

Tässä tutkimuksessa näkökulma sosiaaliseen pääomaan kallistuu sen pääomaan yhteisöllisenä, 

jaettuna pääomana. Lisäksi tässä vaiheessa haluan tuoda esille, että tässä tutkimuksessa 

sosiaalista pääomaa käsitellään nimenomaan siitä näkökulmasta, että se on ihmisten välisiä 

verkostoja ja ihmisten välistä kanssakäymistä. Tämä ero on tärkeä, kun otetaan tarkasteluun 

luottamuspääoman käsite. Harisalo ja Miettinen (2010) käyttävät luottamusta käsittelevässä 

teoksessaan termiä luottamuspääoma. Luottamus on pääomana verrattavissa maahan, rahaan ja 

teknologiaan. Luottamuspääoma mahdollistaa Harisalon ja Miettisen mukaan organisaation 

muiden pääomien kasvun, joiden tila heijastuu vastaavasti luottamuspääomaan. (Harisalo & 

Miettinen, 2010, s. 39.) Luottamuspääomalla tarkoitetaan tässä tutkielmassa eri pääomien 

tuottamaa kokonaisvaltaista luottamusta, joka muodostuu eri pääomista. Tähän käsitteeseen 

palataan tarkemmin tutkielman neljännessä luvussa, kun luottamusta käsitellään organisaation 

pääomana. 

Kulttuuri 

Kuten luottamus, myös kulttuuri on termi, jonka yksiselitteinen määrittely on koettu hankalaksi, 

eikä yksiselitteistä organisaatiokulttuuria kuvaavaa lausetta ole mahdollista esittää. 

Reiner (2010) määrittelee kulttuurin kokonaiseksi yhteiskunnan elämäntavaksi, johon sisältyvät 

sen uskomukset ja ideat, instituutiot ja järjestelmät, sen lait ja tavat. Kulttuurit ovat 

monimutkaisia arvoista, asenteista, symboleista, säännöistä ja toiminnoista koostuvia 

kokonaisuuksia. (Korander, 2019, s. 48). 

Kulttuuri voidaan määritellä myös kollektiiviseksi ymmärrykseksi. Ymmärryksellä on neljä 

rakennetta: ajattelu, käyttäytyminen, materiaalinen ja sosiaalinen. Ymmärryksellä on 

elementtejä kuten 1) ideat, tietämys (oikea, väärä tai tarkastamaton luulo) ja tapa tehdä asioita, 

2) käyttäytyminen, merkit ja rituaalit, 3) inhimillisesti rakennetut työkalut viestintään, 4) 

sosiaalinen ja organisaationaliset rakenteet ja 5) sosiaalisen kanssakäymisen tuotteet, mukaan 

lukien konfliktit. (Crank, 2004, s. 15.) 

Kulttuuri on käsitteenä määritelty perusoletusten malliksi, jonka jokin ryhmä on keksinyt, 

löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen 

yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan 

pitää perusteltuna. Perusoletusten malli opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevan 
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tavan havaita, ajatella ja tuntea. Kulttuurin syntyminen vaatii toistuvia, pitkälle aikavälille 

sijoittuvia tapahtumia. Jos on osoitettavissa, että jollakin tietyllä ihmisjoukolla on merkittävä 

määrä yhteisiä kokemuksia ja nämä kokemukset ovat syntyneet ryhmän ratkaistaessa ulkoisia 

ja sisäisiä ongelmiaan, voidaan olettaa näiden yhteisten kokemusten aikojen kuluessa 

muovanneen ryhmälle yhteisen näkemyksen ympäröivästä maailmasta ja ryhmän paikasta siinä. 

Yhteisiä kokemuksia tulee olla riittävästi, jotta ne johtaisivat yhteiseen näkemykseen. Yhteisen 

näkemyksen tulee olla riittävän pitkään toiminut, itsestäänselvyydeksi muuttunut ja 

tiedostamattomalle tasolle siirtynyt. Tässä mielessä kulttuuri on ryhmäkokemuksen opittua 

tulosta. Kulttuuri on löydettävissä vain sieltä, missä on määriteltävissä olevia ryhmiä, joilla on 

oma merkittävä historiansa. (Schein, 1987, ss. 24-26.) 

3 AINEISTON KUVAUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 Tutkimusaineisto 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineistona käytän poliisin henkilöstölle vuonna 2018 suunnatun 

henkilöstöbarometrin tuloksia. 

Minulla on käytössäni henkilöstöbarometrin tulokset niiltä osin, kun olen katsonut niiden 

olevan relevantteja myös organisaation sisäistä luottamusta mitattaessa. Relevantit kysymykset 

valikoin henkilöstöbarometrin kyselylomakkeesta (Liite 1) sen perusteella, mitkä katsoin 

reflektoivan tutkielmani teoreettiseen viitekehykseen, eli siihen mistä osatekijöistä 

organisaatioluottamus rakentuu. Aineiston saadakseni hain lupaa aineiston käyttämiselle 

Poliisiammattikorkeakoululta ja 15.2.2012 sain päätöksen luvasta käyttää sitä hakemukseni 

mukaisesti (POL-2015-14002). Avoimien vastausten käytölle ei ollut mahdollista hakea 

tutkimuslupaa. Aineiston sain raakaversiona, exel-taulukkona, jotka muutin Pivot- taulukoiksi. 

Kysymyskohtaiset vastaukset siirsin kuviksi (Kuvat 7–10) ja taulukoiksi (Taulukot 4-24), jotta 

niitä olisi mielekästä tarkastella suurina kokonaisuuksina, ja jotta tuloksia olisi mahdollista 

analysoida. 

Esitän tutkimuksessa käytössä olevien henkilöstöbarometrikyselyn osa-alueet, jotka valikoin 

tutkimukseeni taulukossa (Taulukko 1). Olen merkinnyt taulukkoon X- merkillä, mitä 

luottamuksen tasoa valikoidun osa-alueen kysymyksillä on mielestäni mahdollista tarkastella. 



11 

Osa-alueiden tarkat kysymykset, joiden lukumäärä on merkitty osa-alueiden perässä sulkeissa, 

ovat nähtävissä tämän tutkimuksen viidennessä luvussa, joka käsittelee tutkimuksen tuloksia ja 

tulosten analysointia. 

Taulukko 1. Henkilöstöbarometristä valikoidut osa-alueet, jotka ovat relevantteja 

organisaatioluottamuksen mittaamisessa. 

Henkilöbarometristä 

valikoidut kysymykset: 
Luottamus 

pääomana 
Luottamus 
yksilötasolla 

Luottamus 

johtajuuteen 
Luottamus 
rakenteisiin Muu syy 

Vastaajien muuttujat: ikä, 

työskentelyvuodet poliisissa, 

virka-asema, palvelulinja, 

toimiiko esimiesasemassa, 

vastaajien lukumäärä 

    Antaa 

 

kuvan kyselyyn 

vastanneiden 

jakautumasta 
Työyhteisön ilmapiiri (4) X X    

Ristiriidat (12) X X X X  

Syrjintä ja kiusaaminen (2) X X    

Työtyytyväisyys: johtaminen 
(5) 

X X X   

Työtyytyväisyys: työn sisältö 

ja haasteellisuus (4) 
X X    

Työtyytyväisyys: palkkaus (4) X X    

Työtyytyväisyys: 
kehittymisen tuki (3) 

X X X X  

Työtyytyväisyys: työilmapiiri 

ja yhteistyö (4) 
X X X X  

Työtyytyväisyys: työolot (4) X X X X  

Työtyytyväisyys: tiedonkulku 
(2) 

X X X X  

Työtyytyväisyys: 

työantajakuva (3) 
X X    

Työtyytyväisyys:henkilökierto 

ja työpaikan vaihtaminen (2) 
X X    

Stressi: stressioireet (1) X X    

Stressitekijät: Työhön ja sen 

sisältöön liittyvät (9) 
X X    

Stressitekijät: Omaan 
osaamiseen ja työn 
suorittamiseen liittyvät (5) 

X X    

Stressitekijät: Työyhteisöön 

liittyvät (4) 
X X    

Stressitekijät:  Johtamiseen 
liittyvät (4) 

X X X   

Stressitekijät: Rakenteisiin 

liittyvät (3) 
X X  X  

Työssä jaksaminen: Yleinen 

arvio (3) 
X X    
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Työssäjaksaminen:jaksaminen 

viime aikoina (10) 
X X    

Poliisin palvelutarpeisiin 

vastaaminen ja toiminnan 

kehittäminen (2) 

X X  X  

 

Pohtiessani, mitkä henkilöstöbarometrin kysymysalueet olisivat valideja 

organisaatioluottamuksen näkökulmasta, käsittelin kysymyksiä siitä näkökulmasta, miten näen 

niiden tuoman informaation olevan suoraan luottamukseen vaikuttavia ja mitkä taas näin 

tuottavan tietoa luottamuksen vaikutuksesta. 

Luottamukseen suoraan vaikuttavina näin kysymykset, jotka koskivat työn sisältöä, johtamista, 

työnantaja kuvaa, työoloja, palkkausta ja poliisiorganisaation selviytymistä tehtävistään. Nämä 

osa-alueet eivät ole vastaajien kokemuksia, vaan ne tulevat organisaatiosta käsin. Kysymykset, 

jotka näin tuottavan tietoa olemassa olevasta luottamuksesta, ovat vastaajan henkilökohtaiseen 

kokemukseen (tunteeseen tai havaintoon) perustuvat kysymykset. Näihin kuuluu työyhteisön 

ilmapiiri, ristiriidat, syrjintä ja kiusaaminen, työtyytyväisyys, stressikokemukset ja työssä 

jaksaminen. Jaottelu ei ole absoluuttinen, koska useiden kysymysten voidaan näyttäytyvän sekä 

luottamukseen vaikuttavina, että luottamuksen vaikutuksina. Katsoin jaottelun olevan 

tarpeellista, jotta minun oli mahdollista selkeyttää kyselystä muodostuvaa kokonaisuutta ja 

valikoida tutkimukseni kannalta relevantit kysymykset. Olen visualisoinut edellisen sivun 

taulukossa (Taulukko 1), mihin organisaatioluottamuksen osa-alueeseen näen 

kysymysaihepiirin liittyvän. 

Koska tutkimukseni ensimmäinen tutkimuskysymys kohdistuu juuri siihen, onko 

henkilöstöbarometristä saatavilla tietoa organisaation sisäisestä luottamuksesta, palaan 

kysymysten, ja niiden vastausten tuottaman tiedon, validiuteen myöhemmin tutkimukseni 

johtopäätöksissä. 
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3.2 Tutkimusmetodologia 

Tämän tutkimuksen tutkimusmetodologiaa tarkastellessa, on tutkimuksen vaiheittaisuus ja 

osittainen päällekkäisyys mielekästä osoittaa yksinkertaisella prosessikuvalla. (Kuva 1) 

 

Kuva 1. Tutkimuksen etenemisen vaiheet 

Tutkimukseni kohdistuu tietyn ilmiön tutkimukseen yksittäisessä organisaatiossa. 

Tapaustutkimuksessa (case-study) tuotetaan yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä 

tapauksesta. Se soveltuu yksittäisen organisaation, esimerkiksi yhden organisaation tutkimiseen 

(Hirsjärvi, Remes&Sajavaara, 2012, s. 134.;Järvinen ja Järvinen 2011, s. 66.) Tutkimukseni on 

tapaustutkimus organisaatioluottamuksesta poliisiorganisaatiossa. Sandelowskin (2011) 

mukaan tapaustutkimus on tutkimus, joka voi olla joko laadullinen- tai määrällinen tutkimus tai 

näiden kahden yhdistelmä. Tapaustutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä voidaan käyttää 

kyselyitä, haastatteluita, havainnointia tai arkistomateriaalia. Tapaustutkimuksen aineistokin 

voi olla siis laadullista tai määrällistä. (Järvinen & Järvinen, 2011, s. 74). 

Laadullisessa- eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoitus on tutkimuskohteen 

kokonaisvaltainen tarkastelu. Laadullinen tutkimus ei ole pelkästään olemassa olevien 

väitteiden todentamista, vaan laadullisella tutkimuksella pyritään paljastamaan tosiasioita. 

Laadullinen tutkimus suosii ihmistä tiedon keruun instrumenttina, induktiivisen analyysin 

käyttöä, aineiston hakua laadullisilla metodeilla, tarkoituksenmukaista tutkimuksen 

kohdejoukon valintaa ja kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. (Hirsjärvi ym. 2012, ss. 161,164.) 

Tutkielmani tutkii organisaation sisäistä luottamusta, ja sitä, mistä eri osatekijöistä se 

muodostuu. Tutkimus pyrkii tutkimaan ilmiötä, sisäistä luottamusta, kokonaisvaltaisesti. 

Poliisiorganisaation sisäisestä luottamuksen tasosta ei ole olemassa tutkittua tietoa. 

Tutkimukseni tarkoitus on osoittaa jotakin, joka ei ole vielä tiedossa. 

Johtopäätökset vertaamalla aineiston analyysia ja teoreettista viitekehystä 

Aineiston analyysi 

Tutkimuskysymysten asettaminen 
Teoreettisen viitekehyksen luonti Aineiston keruu 

Aiheen valinta 
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Tutkimuksessani on myös määrällinen- eli kvantitatiivinen ulottuvuus. Laadullinen ja 

määrällinen tutkimus täydentävät toisiaan, kun mitattavat seikat ovat tarkoituksenmukaisia 

tutkimuksien ongelman kautta, kun intensiivisen kvalitatiivisen tutkimuksen avulla saatuja 

tuloksia laajennetaan koskemaan aineistojoukkoa, johon on muutoin kenties vaikea saada 

otetta. Määrällinen tutkimus käsittelee numeroita, kun taas laadullinen tutkimus käsittelee 

merkityksiä. Numerot ja merkitykset ovat vastavuoroisesti riippuvaisia toisistaan. (Hirsjärvi 

ym. 2012, ss. 136-137). Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, joka 

perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla. Määrällisessä 

tutkimuksessa ollaan usein kiinnostuneita erilaisista luokitteluista, syy- ja seuraussuhteista, 

vertailusta ja numeerisiin tuloksiin perustuvasta ilmiön selittämisestä. (Jyväskylän yliopisto, 

2015). Tutkimuksessani pyrin kuvaamaan kohdetta, poliisiorganisaation sisäistä luottamusta, 

esittämällä kyselytutkimuksen tulokset, joiden arvioin mittavan työhyvinvoinnin lisäksi 

organisaatioluottamusta, prosentteina. Näiden lukujen pohjalta voin laadullisin 

tutkimusmenetelmien analysoida määrällisen tutkimuksen tulosten merkitystä. 

Kyselyt, haastattelut, havainnointi ja erilaisista dokumenteista koottu tieto ovat 

aineistonkeruumenetelminä yleisimpiä laadullisessa tutkimuksessa. Näitä menetelmiä voidaan 

käyttää joko vaihtoehtoisesti, rinnan tai eri tavoin yhdisteltynä. (Tuomi & Saarijärvi, 2018, s. 

79). Vaikka tutkija yleensä itse kerää oman tutkimusaineistona, on mahdollista käyttää myös 

muiden keräämää aineistoa. Silloin aineistoa nimitetään sekundaarinaineistoksi. (Hirsjärvi ym. 

2012, s. 186.) Tutkimuksessani olen käyttänyt kyselytutkimusaineistoa, jolla on kartoitettu 

poliisiorganisaatiossa työskentelevien ihmisten työhyvinvointia. Henkilöstöbarometriaineisto 

on tutkimuksessani sekundaariaineistoa. 

Jokaiselle kyselytutkimuksen kysymykselle täytyy löytyä perustelu tutkimuksen 

viitekehyksestä, eli ilmiöstä jo tiedetystä tiedosta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

kuvaamaan tiettyä ilmiötä tai tapahtumaa tai tulkitaan teoreettisesti mielekkäällä tavalla tiettyä 

ilmiötä. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että vastauksia haetaan henkilöiltä, jotka 

tietävät tutkittavasta ilmiöstä tai heillä on kokemusta tutkittavasta kohteesta. Vastaajien joukko 

tulee olla harkittu ja tarkoitukseen sopiva. (Tuomi & Saarijärvi, 2018, s. 83.) 

Henkilöstöbarometrista valikoin tutkimukseeni niiden kysymysten tulokset, jotka katsoin 

relevantiksi organisaatioluottamusta tutkittaessa. Se, minkä kysymysjoukon vastaukset olivat 

relevantteja, perustui tutkimukseni teoreettisen viitekehykseen. Henkilöstöbarometrin 
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vastaajina ovat ne henkilöt, jotka työskentelevät tutkimuksen kohteensa olevassa 

organisaatiossa. Katson, että vastaajajoukko on perusteltu ja harkittu. 

Tutkimukseeni keräämäni aineiston analyysiin käytän sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on 

perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sitä 

voidaan pitää niin yksittäisenä metodina, kun myös väljänä teoreettisena kehyksenä. Väljänä 

teoreettisena kehyksenä se voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Useimmat eri 

nimillä kulkevat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat tavalla tai toisella 

sisällönanalyysiin, silloin kun sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai 

nähtyjen sisältöjen analyysia. (Tuomi & Saarijärvi, 2018, s. 99.) 

Eskola (2001;2007) korostaa teorian ja teoreettisen tiedon merkitystä, jaottelemalla 

sisällönanalyysin aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin. 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. 

Tällöin analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimustehtävän ja tutkimuksen tarkoituksen 

mukaisesti. Analyysin oletetaan olevan aineistolähtöistä, eikä aikaisemmilla havainnoilla, 

tiedoilla tai teorioilla tutkittavasta ilmiöstä pitäisi olla mitään merkitystä analyysille. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys luo perustelun sille, miksi tutkimuksessa on päätetty 

menetellä tietyllä tavalla. Tutkimuksen tuloksena on saada teoreettinen ymmärrys tietyn ilmiön 

kokemuksesta. (Tuomi & Saarijärvi, 2018, ss. 103-104.) 

Tutkimusaineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Analyysin tarkoitus on luoda selkeä kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään tutkimuksen aineisto tiiviiseen 

ja selkään muotoon, kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Hajanaisesta aineistosta 

pyritään luomaan selkeää ja yhteinäistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysilla luodaan 

selkeyttä aineistoon, jotta analysoidun tiedon perusteella voidaan tehdä luotettavia ja selkeitä 

johtopäätöksiä tutkittavasta kohteesta. Laadullisessa tutkimuksessa analyysia tehdään 

tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa. (Tuomi & Saarijärvi, 2018, s. 104.) 

Kun tutkimusta tai mittausta arvioidaan, tulee tutkimuksen reliaabelius ottaa huomioon. 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Mittauksen tai tutkimuksen 

reliaabelius tarkoittaa siis sen kykyä antaa ei sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2012, s. 

231). Tutkimuksessani käyttämäni kyselyaineisto on lähetetty vastattavaksi kaikille 

poliisiorganisaatiossa työskenteleville. Kyselyyn vastasi yhteensä 5186 henkilöä, ja PolStatin 

mukaan kyselyn vastausprosentti oli 51,3%. Vaikkakin vastausprosentti on vain hieman yli 

puolet, katson että se on tarpeeksi korkea antamaan ei sattumanvaraisia tuloksia. 
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Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius (pätevyys). Validius tarkoittaa 

mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin tutkia. Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. 

(Hirsjärvi ym. 2012, s. 231). Olen pyrkinyt selostamaan tutkimukseni toteuttamisen vaiheittain 

tämän luvun alussa. Validiuden arvioinnissa on huomioita sekä tutkimukseni teoreettinen 

viitekehys, että aineiston ja sen analyysin validius. Teoreettisessa viitekehyksessä olen 

tarkastellut tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman laaja-alaisesti. Tutkimus aineistosta olen 

valikoinut ne tekijät, jotka korreloivat teoreettisen viitekehyksen kanssa. Tämä asettaa 

mahdollisuuden, että jos teoreettinen viitekehys on asetettu väärin, vaikuttaa se myös aineiston 

ja sen analyysin validiuteen. Validiutta voidaan tarkastella myös pelkästään tutkimusaineiston 

pätevyyttä tarkasteltaessa. Tutkimuksessani käyttämääni tutkimusaineistoa, 

henkilöstöbarometria, ei ole rakennettu tutkimani ilmiön mittaamiseen, joten sen validius ei ole 

itsestään selvää tutkimuksessani. On otettava huomioon, että vastaajajoukko ei ole 

henkilöstöbarometriin vastatessaan mieltänyt, että kysymysten vastauksilla tarkastellaan 

organisaatioluottamusta. Tämä mahdollistaa myös sen käänteisen loppupäätelmän, että 

teoreettinen viitekehys on validi, kun taas tutkimusaineisto ei sitä ole. Tämä on relevantti ja 

esiin nostettava seikka, kun tarkastellaan henkilöstöbarometrin tulosta 

organisaatioluottamuksen tason näkökulmasta, eli kun haetaan vastausta toiseen esittämääni 

tutkimuskysymykseen: ”Mitä henkilöstöbarometri kertoo poliisiorganisaation sisäisestä 

luottamuksesta?”. Sen sijaan tutkimukseni ensimmäiseen kysymykseen: ”Voidaanko 

poliisiorganisaation sisäistä luottamusta arvioida henkilöstöbarometrin pohjalta?”, 

tutkimusaineisto on väistämättä validia. 

4 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu teoreettisesta näkökulmasta 

organisaatioluottamukseen. Tässä luvussa esittelen, teorialla perustellen, miksi 

organisaatioluottamuksella on merkitystä juuri nyt ja ehkä jopa kasvavassa määrin 

tulevaisuudessa. Luvussa esitän myös luottamuksen ilmentymistä organisaation pääomana, 

yksilötasolla, johtajuudessa sekä rakenteiden vaikutusta organisaatioluottamuksessa. Laaja 

teoreettinen viitekehys toimii samalla analyysiviitekehyksenä, koska organisaatioluottamuksen 
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kuvaaminen auttaa muodostamaan teoreettisen kehikon, jonka pohjalta olen valinnut 

henkilöstöbarometrin kysymykset. 

Teoreettisessa viitekehyksessä käsittelen myös organisaatiokulttuurin merkitystä ja 

poliisikulttuurin erityispiirteitä, koska tutkimukseni kohteena oleva organisaatio omaa oman, 

uniikin, organisaatiokulttuurinsa. 

 

4.1 Luottamuksen merkitys tänään ja vuoden 2021 jälkeen 

Nykypäivää leimaa voimakas muutos. Muutos on läsnä niin globaalilla, yhteiskunnallisella, 

kuin myös yksilötasolla. Päivittäisissä keskusteluissa ei voi välttyä kuulemasta lausetta, miten 

maailma on muuttunut, miten se tulee muuttumaan ja miten jokaisen organisaation ja yksilön 

tulee olla valmis muutokseen. Onko kaikki ympärillämme todellakin muuttunut tai 

muuttumassa, vai onko muutospuhe ja muutosten vaatimus vain muodikasta? 

Koivumäki käsittelee väitöskirjassaan muutospuhetta ja sitä, miksi puhe muutoksesta on niin 

voimakasta ja dramaattista. Väitöskirjassa esitetään kolme eri näkökulmaa jatkuvaan 

muutospuheeseen. Ensinnäkin muutospuheella on myyvä, tunteisiin vetoava vaikutus. 

Voimakkaalla muutospuheella saadaan itseasiassa aikaiseksi muutos, joten se voidaan nähdä 

tavallaan vallankäyttönä, perusteena tietyille toimille ja uudistuksille. Toiseksi ihmisillä on 

luontainen taipumus nähdä oma aikakautensa historiallisesti poikkeavana, suurena murroksena. 

Tämä suuren murroksen alleviivaaminen voidaan nähdä uuden sukupolven yrityksenä erottua 

edellisestä sukupolvesta. Samalla kun puhe maailman yleisestä muutoksesta on voimistunut, 

myös muutospuhe organisaatioiden kehittämisestä on voimistunut. Pysyvyyden ja aikaisempien 

toimintamallien puolesta puhuminen ei kuulu enää organisaatioiden puhekieleen ja 

toimintaympäristön muutoksilla perustellaan usein organisaatiomuutosten välttämättömyyttä. 

Voimistuvaa puhetta organisaatioiden kehittämistarpeesta on kritisoitu muun muassa sillä, että 

muutospuhe kumpuaa halusta antaa puhujasta tai organisaatiosta dynaaminen ja 

tulevaisuusorientoinut kuva. Julkishallintoa on arvosteltu siitä, että sen toimintamallien 

muutokset voivat välillä näyttäytyä ohimenevinä muotivillityksinä, eivätkä harkittuina 

toimenpiteinä organisaation toiminnan ja laadun parantamiseksi. Kolmas selitys muutospuheen 

voimistumiselle ja jatkumiselle voidaan nähdä muutoksen tosiasiallisuus, muutos on 

yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen voimakasta. Koivumäki tuo esille väitöskirjassaan 

mielipiteensä siitä, että 1990-luvun alun lama oli todellinen taitekohta, jonka jälkeen ”jatkuva 
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muutos” on ollut huomattavasti aiempaa nopeampaa ja myös vaikeammin ennakoitavaa. 

(Koivumäki, 2008, ss. 30-31.) 

Muutoksen tosiasiallisen olemassaolon puolesta puhutaan myös organisaatioita käsittelevässä 

kirjallisuudessa. Muutoksen on nähty olevan voimakasta niin kymmenen vuotta sitten, kuin tänä 

päivänäkin, ja muutoksen nähdään jatkuvan myös pitkälle tulevaisuuteen. 

Harisalo ja Miettinen (2010, s.70.) toteavat organisaatioiden elävän todellisuudessa, jolle 

tunnusomaisia piirteitä ovat: 

• organisaatio käsittelee yhä useammin ongelmia, jotka ovat niille uusia ja tuntemattomia 

• uusia ongelmia käsitellessään organisaation on kyettävä tuottamaan uusia ratkaisuja 

• uusien ratkaisujen tuottamiseksi organisaation on luotava itselleen uusia tietoja ja taitoja 

• organisaatiolla ei ole varmaa tietoa ratkaisujensa syy- ja seuraussuhteista 

• ratkaisujen onnistumisen ja vaikuttavuuteen liittyy syvää epävarmuutta, jota ei voi 

pelkistää tilastollisesti laskettavaksi riskiksi 

Akola kuvaa nykyisen maailman nopean muutoksen tahtia Yhdysvaltojen armeijan 

käyttöönottamalla käsitteellä VUCA World. V(Volatile)- epävakaa, U(Uncertain) epävarma, 

C(Complicated) monimutkainen, A(Ambiguous) moniselitteinen. Ympäristöt ja toimintatavat, 

jotka aikaisemmin olivat varmoja ja turvallisia, menettävät voimansa. Epävarmuus lisääntyy ja 

selviytymiseen on löydettävä uusia keinoja. Otto Scharmer (2018) käyttää muutoksesta termiä 

disruptio, häiriötekijä, ja hänen mukaansa tällä hetkellä globaalisti suurimpia disruptioita ovat: 

1. Ekologinen: ympäristöuhat ja luonnon tuhoutuminen 

2. Sosiaalinen: yhteisöjen hajoaminen, epätasa-arvoisuus ja jakaantuminen. 

3. Henkinen: masennuksen ja burnoutin määrien kasvaminen, merkityksettömyyden tunne 

ja oman itsensä menettämisen tunne. (Akola, 2020, s. 22.) 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana on meneillään massiivinen vallansiirto julkiselta vallalta 

organisaatioille ja organisaatiolta yksilöille. Muutos valtionhallinnon toimintaympäristössä on 

ollut voimakasta jo 2000- luvun alusta lähtien. (Akola, 2020, s.18,; Koivumäki, 2008, s. 9.) 

Muutos näkyy kaikkialla sosiaalisessa mediassa ja sen seurauksena organisaatioiden pitäisi 

muotoutua enemmän verkostoiksi ja yhteiskehittämisen alustoiksi. Tämän kehityksen pitäisi 

koskea myös julkista valtaa. Kompleksisessa maailmassa pienetkin yksittäiset tapahtumat 

johdattavat erilaisiin mahdollisiin lopputuloksiin ja yllättäviin, monikertaistuviin vaikutuksiin. 

Kun erilaiset systeemit ovat tekemisissä keskenään monipolvisten tiedonvälitysverkostojen ja 
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vuorovaikutussuhteiden kautta, kumulatiiviset vaikutukset kertautuvat. Lopputuloksia voidaan 

arvailla, mutta niistä ei voi koskaan varmuudella tietää. Niinpä perinteiset 

viisivuotissuunnitelmat ovat historiaa. Kaikki yhteisöt, joissa on mukana ihmisiä, ovat 

jatkuvasti uudelleenmuotoutuvia suhteiden verkostoja. (Akola, 2020, ss. 18-19.) 

On siis turvallista väittää, että muutos on olemassa oleva fakta, eikä muutospuhe ole katteetonta. 

Jatkuva muutos asettaa vaatimuksia organisaatioiden toimintatavoille, järjestäytymiselle ja 

oman olemassaolona pohdinnalle. Asiat on ajateltava uudelleen ja asioita pitää pystyä tekemään 

eritavoin kuin aikaisemmin. 

Organisaatioiden toimintatapojen muutos ja tehokkuuden vaatimuksen lisääntyminen on 

vaikuttanut myös siihen, mikä on yksilön kokemus organisaation työtekijänä. Akola toteaa 

tiedon vallankumouksen, tarjolla olevan tekniikan ja tiedon määrän ja nopean muutoksen 

aiheuttavan ihmisille huolta ja epävarmuutta. Pahoinvointi kasvaa, koska voimakkaasti 

ulkoisiin arvoihin keskittyvä kulttuuri luo painetta tehdä ja olla jotakin muuta, kuin mitä 

ihminen aidosti on. Yksilöt ovat eksyksissä itsensä ja ympäristönsä suhteen, eikä omaa 

identiteettiä tai asemaa ympäristössä enää tunnisteta. Työyhteisöt ja organisaatiot ovat yhtä 

lailla eksyksissä: arvoperusta on heikolla pohjalla ja ylhäältäpäin saneltu, merkitys on hukassa 

ja vuorovaikutus sakkaa. Ihmiset tuntevat olevansa olosuhteidensa uhreja. (Akola, 2020, s. 17.) 

Työntekijöiden näkökulmasta muutokset ovat merkinneet lisääntynyttä epävarmuutta, sekä 

työmäärän ja kiireen kasvua. Sen lisäksi, että vuosikymmeniä meneillään ollut muutos on 

vaikuttanut julkisella sektorilla sen hallinnollisiin ja organisatorisiin rakenteisiin, muutos on 

vaikuttanut myös työnantajan ja työntekijän ”psykologiseen sopimukseen”. Julkisella sektorilla 

työskentelevät ihmiset, eivät voi enää luottaa valtion ”pitkään, mutta kapeaan leipään”. Uutta 

psykologista suhdetta voisi kuvailla siten, että tarjolla on jatkuvasti uusia haasteita ja 

monipuolisempia työtehtäviä niin kauan kuin rahoitusta riittää. Tämä vaatii työntekijöiltä 

mukautuvaisuutta ja sitoutuneisuutta organisaation jatkuvasti muuttuviin tavoitteisiin. 

Haasteena ”uudessa psykologisessa sopimuksessa” on se, hyväksyvätkö vanhan sopimuksen 

aikana työskennelleet työntekijät tämän uuden sopimuksen vai katsovatko he, että työnantaja 

on rikkonut ”vanhan” psykologisen sopimuksen. Vanha sopimus perustui lojaalisuuteen ja 

vahvaan professionaaliseen sitoutumiseen, vastineeksi vakaasta ja varmasta työsuhteesta. Uusi 

psykologinen sopimus vaatii työntekijöiltä sitoutumista jatkuvaan muutokseen ja valmiutta 

hylätä aiemmat kokemukset. (Koivumäki, 2008, ss. 10, 25-26, 129.) 
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Psykologisen sopimuksen on oltava sellainen, että kaikki osapuolet hyötyvät siitä. Siten kestävä 

luottamus perustuu vastavuoroisuuteen. Luottamus pohjautuu myös aina rehellisyyteen ja 

avoimuuteen: osapuolilla on oltava samanlainen tieto siitä, minkä suhteen kumppanuutta tai 

yhteistyötä ollaan rakentamassa, mitä asioita siihen liittyy ja miten tilanteet ja asiat voivat 

muuttua. Tämä tieto luo pohjan sille, mistä on sovittava ja miten. Tiedon on oltava paitsi oikeaa 

myös riittävän kattavaa, jotta osapuolet voivat ymmärtää sopimuksen ja sen kohteena olevan 

todellisuuden samalla tavalla voidakseen sitoutua siihen. Sitoutuminen merkitsee saman asian 

tahtomista ja vastuun ottamista sen toteuttamisesta. Kaikkien osapuolien sitoutumisen on oltava 

aitoa, jota käytännön toiminta olisi johdonmukaista ja yhtäpitävää sovitun kanssa. Kun sopimus 

pitää käytännössä ja kaikki osapuolet antavat siihen oman parhaan mahdollisen panoksensa, 

syntyy myös keskinäinen arvostus ja kunnioitus. Näin syntynyt luottamuksellinen työyhteisö 

muodostaa ennustettavan ja johdonmukaisen jatkumon, joka luo turvallisuutta ja varmuutta. 

(Mäkipeska & Nieminen, 2005, ss. 32-33.) 

Organisaatioluottamusta rakennettaessa ja ylläpitäessä huomio tulisi kohdistaa organisaatiossa 

jo pitkään työskenteleviin ihmisiin, kuin myös juuri rekrytoituihin ja tulevaisuudessa 

rekrytoitaviin. Psykologinen sopimus, joka työntekijöiden kanssa luodaan, saattaa olla hyvin 

erilainen tänään ja huomenna, jos sitä verrataan sopimukseen, jotka tehtiin kaksikymmentä 

vuotta sitten. Organisaatiossa saattaa siis työskennellä ihmisiä, joilla on hyvin eri käsitys tuon 

sopimuksen sisällöstä. 

Taloustutkimus Oy:n Suomen Poliisijärjestöjen Liitolle tehdyn arvotutkimuksen mukaan parilla 

seuraavalla vuosikymmenellä suomalaisten arvoperusta muuttuu ryskyen ja rytisten. 

Tutkimusraportissa todetaan nuorten ja vanhojen ikäluokkien arvomaailmojen erojen olevan 

suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Yhtenäisyyttä ja kurinalaisuutta korostavaan, 

työkeskeiseen kulttuuriin kasvaneiden vanhempien ihmisten voi olla mahdoton ymmärtää 

nuorten ikäluokkien yksilökeskeistä, liberaalia tässä ja nyt- arvomaailmaa- ja päinvastoin. 

Suomalainen yhteiskunta feminisoituu: lähitulevaisuudessa kovimmassa nousussa ovat ne 

arvot, jotka ovat nykyisin tyypillisiä nimenomaan nuorehkoille naisille, eli modernit, 

elämykselliset ja jälkimaterialistiset arvot. Elämyksellisyydestä on tulossa uusi megatrendi ja 

uusin työelämässä oleva Y-sukupolvi pitää tärkeimpänä työssään ja elämässään omakohtaisesti 

koettua, mielekästä sisältöä. Siinä missä perinteisessä yhteiskunnassa jälkipolvet omaksuivat 

käsitykset hyvästä elämästä ikään kuin annettuina, moderni ihminen kyseenalaistaa ja etsii. 

Koska uusi Y-sukupolvi on syntynyt ja kasvanut yhteiskunnassa, joka on ylistänyt yksilön 
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menestystä ja kannustanut heitä tulemaan erityisiksi ja ainutlaatuisiksi, he ovat itsevarmoja ja 

vakuuttuneita omista arvoistaan. Y-sukupolvi tuo myös ajatuksensa ja arvonsa äänekkäästi 

esiin. He eivät kuitenkaan ole suurten ikäluokkien maalailema ”minä- minä”- sukupolvi, vaan 

uusi sukupolvi osoittaa suurta avoimuutta ja syvällistä sitoutumista muuhun maailmaan- he 

ajattelevat globaalisti. (Rahkonen, 2015, s.57.) 

Sen lisäksi, että organisaatioiden sisällä työskentelevät ihmiset kokevat, että heidän 

toimintaympäristönsä, työskentelytapansa ja heille asetetut vaatimukset ovat muuttuneet, 

vuosikymmenten aikana on syntynyt uusi sukupolvi. Tämä uusi sukupolvi, ja sen muuttuneet 

arvot, näkyvät sekä tämän uuden sukupolven toiminnassa, muuttuvassa yhteiskunnassa, että 

myös organisaatioissa. 

Elämyksellisyyden sukupolven sijoittuminen organisaatioon, varsinkin hyvin perinteisillä 

arvoilla toimivaan, voi aluksi nostaa huolen siitä miten uusi sukupolvi löytää paikkansa 

organisaatiossa. Uusi sukupolvi janoaa elämyksiä ja merkityksen työlleen. He haluavat itsensä 

ja tekemisensä olevan merkityksellistä. Hiltunen antaa kirjassaan toisen näkökulman sille, että 

työn merkityksellisyyden vaatimus kasvaa. Merkityksellisyys on onnen tavoittelun ohella 

hyvälle elämälle tärkeää. Jokainen meistä haluaa olla jollakin tavalla merkityksellinen. 

Resursseista ja mahdollisuuksista riippuu, mihin merkityksellisyys kohdistuu. Kaikki 

merkityksellisyyden tavoittelu on tärkeää. Siihen tarpeeseen perustuu pohjimmiltaan 

ihmiskunnan kehittyminen. Ilman ihmisiä, jotka haluavat, että heillä ja heidän työllään on 

merkitystä, ei ole kehitystä. Siksi merkityksellisyyden tarvetta pitää ymmärtää ja tukea kaikin 

keinoin. (Hiltunen, 2015, s. 222.) 

Muutosten aikakautena organisaatioiden tulee ajatella uudestaan olemassaolonsa tarkoitus, 

omat tehtävänsä, toimintatapansa, resurssinsa, resurssiensa kohdentamisen ja resurssiensa 

hyvinvoinnin varmistaminen. Organisaatioiden tulee ajatella uudella tavalla, keksiä uusia tapoja 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja miettiä myös tavoitteensa ja tavoitteidensa tason uudestaan. Sen 

lisäksi, että organisaatiot ovat luoneet verkostoja ulkopuolisiin organisaatioihin, tulee 

organisaatioiden myös kääntää katseensa organisaatioiden sisäisiin verkostoihin, verkostoja 

muodostaviin ihmisiin, uusiin rekrytoitaviin ja ihmisten pysymiseen organisaatiossa, sekä 

näiden verkostojen ja ihmisten johtamiseen. 

Kompleksiset ja epävarmat olosuhteet nostavat luottamuksen kysyntää. Jos organisaatiossa on 

luottamuksen ilmapiiri, ihmiset uskaltavat kartoittaa uusia toimintatapoja, kokeilla näitä 

toimintatapoja käytännössä sekä tuoda esille ajatuksensa, ne totutusta poikkeavatkin. 
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Luottamus tehostaa vuorovaikutusta ja sen kautta asioiden käsittelyä, koska ihmisten ei tarvitse 

käyttää energiaansa suojautuakseen vilppiä ja petosta vastaan. Ihmiset tietävät, että heidän 

ponnistelunsa ja uhrauksensa huomataan, ja he saavat ansaitsemansa palkkion. Energia 

kohdistuu oman työn mahdollisimman hyvin tekemiseen ja motivoi myös kehittämään sitä 

oppimisen ja kokeilemisen kautta. Omien ideoiden ja kokemusten jakaminen on luonnollista, 

kuten myös toisten varoittaminen mahdollisista riskeistä. (Harisalo & Miettinen, 2010, s. 40.) 

Luottamuksen on osoitettu olevan tärkeä ennustava tekijä yhteistyötä vahvistavassa 

käyttäytymisessä, organisatorisessa käyttäytymisessä, organisaation sitoutumisessa ja 

työntekijöiden lojaalisuudessa organisaatiota kohtaan. Organisaation työntekijöiden 

luottamuksen rakentaminen tulisi olla päämäärä kaikille työnantajille. (Yan Zhang&Tsui ym. 

2008, s. 1). Vahvalla sisäisellä luottamuksella on nähty olevan useita positiivisia merkityksiä 

organisaatioille. Kramerin (1999) mukaan luottamus voidaan nähdä sosiaalisena pääomana, 

joka vähentää kustannuksia, lisää spontaania sosiaalisuutta yhteisön jäsenten kesken ja fasilisoi 

tarvittavat puolustuskeinot organisaation auktoriteeteille. Mayer ja Gavin (2005) mukaan 

luottamus mahdollistava työntekijän keskittymisen tuottavaan toimintaan ja lisäävän 

organisationaalista käyttäytymistä. (Ozmen, 2017, s. 2). Sen lisäksi, että vahvalla organisaation 

sisäisellä luottamuksella on suora kustannuksia vähentävä vaikutus, se myös mahdollistaa 

organisaatossa ilmenevien ongelmien havainnoinnin. (Lusher, Robins, Pattison & Lomi, 2012, 

s. 410). 

Harisalo ja Miettinen (2010, s. 20) esittelevät organisaatioluottamusta käsittelevässä kirjassaan 

organisaatioluottamuksen tuottavan neljää eri hyötyä organisaatiolle: vuorovaikutusta, 

innovatiivisuutta, verkostoja ja moraalitaloutta. Kalliomaa ja Kettunen (2010, s. 13) luettelevat 

luottamusta ja johtamista käsittelevässä kirjassaan organisaation sisäisen luottamuksen 

hyödyiksi ja vaikutuksiksi 20 eri vaikutusta ja hyötyä. Olen kirjannut nämä 

organisaatioluottamuksen vaikutukset taulukkoon, jossa ylärivi edustaa Harisalon ja Miettisen 

esittämät organisaatioluottamuksen neljää vaikutusta, sekä Kalliomaa ja Kettusen esiintuomat 

vaikutukset (Taulukko 3). Taulukkoa tarkastellessa tulee ottaa huomioon, että jokainen vaikutus 

on laitettu taulukkoon vain yhden kerran, vaikka osa niistä voisi yhtä hyvin olla taulukossa 

myös useaan kertaan. 

 

 



23 

Taulukko 2. Luottamuksen vaikutukset (Harisalo & Miettinen, 2010, s.20, Kalliomaa & Kettunen, 

2010, s.13.) 

Lisää 

vuorovaikutusta 

Lisää 

innovatiivisuutta 

Lisää 

verkostoitumista 

Lisää 

moraalitaloutta 

Spontaani 

sosiaalisuus 

Helpottaa 

yllättävien 

ongelmien 

ratkaisemista 

Nopeuttaa tuote- ja 

palvelukehitystä 

Vähentää 

organisaation 

kustannuksia 

Kunnioitus 

henkilöstön ja 

esimiehien välillä 

Nopeuttaa 

päätöksentekoa 

Lisää 

yhteenkuuluvuuden 

tunnetta 

Vähentää 

itsekkyyttä 

Edistää avointa 

keskustelua 

Edistää muutosta Edistää sisäisten ja 
ulkoisten 

innovaatioiden 

syntymistä 

Toimii puskurina 

pettymyksissä 

Sitouttaa työntekijää Edesauttaa 

oppimista 

 Parantaa 
epävarmuuden 

sietoa 

Nopeuttaa 

ristiriitojen 

ratkaisemista 

Mahdollistaa 

viisaiden riskien 

ottamisen 

 Vähentää 

sairaspäiviä 

parantuneen 

työhyvinvoinnin 

vuoksi 

Rakentaa ja ylläpitää 

viihtyvyyttä 

Parantaa yksilöiden 

suoritustasoa 

  

 

Pentikäisen (2014, 137–138) mukaan luottamus vahvistaa organisaation sisäistä tiedonvaihtoa, 

motivoi ja sitouttaa henkilöstöä, sekä lisää työhyvinvointia. Vahvan luottamuksen yhteisöissä 

on elinvoimaa ja rehellisyyttä, joka vahvistaa keskinäistä riippuvuutta, yhteistä mielenkiintoa, 

vahvistaa toisten tukemista ja puhdasta työn iloa. Luottamuksen merkitys on siinä, että se tuo 

ihmiset yhteen, pitää heidät yhdessä ja saa heidät ponnistelemaan yhdessä. Koivumäki (2008, 

ss. 206-207) katsoo luottamuksen ja yhteisöllisyyden kokemisen lähityöyhteisössä olevan 

yhteydessä voimakkaampaan sitoutumiseen organisaatioon, ja erityisesti yhteisöllisyyden tunne 

ennustaa organisaatiositoutumista. 

Luotettavuudesta on tullut kriittinen tekijä niin työtekijöiden rekrytoinnissa, kuin myös 

työntekijöiden pysymisessä organisaatiossa. Tutkimukset osoittavat selvästi, että luottamuksen 

tulee olla sisällytettynä organisaatioiden suhdeverkostoihin. Vaikka ihmisten välisen 

luottamuksen kehittäminen on tärkeää, organisaatioiden tulisi keskittyä myös tuottamaan 
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luottamusta koko organisaatiota kohtaan. Organisaatioiden tulisi analysoida tarkasti, mikä tekee 

organisaatiosta luottamuksen arvoisen sen työntekijälle. (Ozmen, 2017, s. 2.) 

Organisaatioluottamusta tulee olla organisaation joka tasolla, jotta yhteistyö ja vuorovaikutus 

on mahdollista organisaation sisällä, mutta myös yhteistyötä tekevien orgnaisaatioiden välillä. 

Pentikäinen korostaa organisaatioluottamuksen merkitystä huomiolla, että se ei pelkästään 

vaikuta positiivisesti töiden tehokkuudelle ja yhteisöllisyydelle, vaan on nimenomaan näiden 

edellytys. Organisaatiot, joissa on vahva sisäinen luottamus, pystyät luomaan arvoa nopeasti ja 

jättävät ympäristöönsä selkän jäljen ja kykenevät saavuttamaan tavoitteensa tuloksekkaimmin. 

(Pentikäinen, 2014, s. 138). 

Osa organisaatioluottamuksen tutkijoista toteaa, ettei luottamusta voida organisaatiossa 

kehittää: sitä joko on tai ei ole. Mäkipeska ym. (2005, s. 29) tuovat vahvasti esille, että he ovat 

tekemässään kehitystyössään poikkeuksetta voineet todeta, että kehittämällä organisaation 

rakenteita, prosesseja, johtamisjärjestelmää ja kulttuuria, ihmisten välistä epäluottamusta on 

mahdollista poistaa tai ainakin vähentää. Saksin (2013, s. 88) mukaan myös työntekijöiden 

asenteita ja arvoja on mahdollista muokata. Seeckin (2008) organisaatiokulttuuriparadigman 

mukaan ihmisellä on tarve kuulua johonkin. Tuota tarvetta on mahdollista käyttää, kun 

työntekijöitä johdetaan muokkaamalla heidän asenteitaan ja arvojaan organisaation tavoitteisiin 

sopiviksi. (Saksi, 2013, s. 88.) 

Tässä luvussa on käsitelty miksi organisaatioluottamus on niin tärkeää huomioida nyt, ja 

erityisesti tulevaisuuden kannalta, kun muutokset vaikuttavat organisaatioiden 

toimintaympäristössä, organisaatioiden toiminnoissa ja rakenteissa sekä työntekijöiden 

arvomaailmojen muuttuessa. Seuraavissa luvuissa käsitellään organisaatioluottamusta siitä 

näkökulmasta miten se organisaatioon asettuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. 

4.2 Luottamus organisaation pääomana 

Perinteinen pääomakäsitys kiinnittää huomion taloudelliseen pääomaan ja sen kasvattamiseen. 

Yritystoimintaan, jota on ohjannut nimenomaan taloudellisen pääoman tunnusluvut, on 

osoitettu kritiikkiä, sillä pääoman tuotto on nähty liian yksipuolisena mittarina tarkasteltaessa 

yritystoiminnan elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä. Samalla tavoin vaarallisena pidetään 

taloudellisen pääoman merkityksen korostamista julkisella sektorilla. Päähuomion kiinnittyessä 
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säästöihin ja taloudellisuuteen, palvelujen tuottaminen väestölle jää taka-alalle. Henkisen 

pääoman käsite on noussut taloudellisen pääoman rinnalle. Henkisellä pääomalla viitataan 

organisaatiossa työskentelevien ihmisten osaamista ja sitä sijoitusta, jonka organisaatio on 

tehnyt rekrytoidessaan heidät. Se miten hyvin organisaatio saavuttaa tavoitteensa, kehittää 

kilpailukykyään ja miten uudistumiskykyinen se on jatkuvasti muuttuvien haasteiden edessä, 

määräytyy organisaation henkisestä pääomasta. (Mäkipeska & Nieminen, 2005, s. 14.) 

Taloudellinen ja henkinen pääoma ovat organisaation pääomia, jotka ovat selkeitä ja helposti 

mitattavissa. Näitä pääomia joko on, tai ei ole. En usko nykypäivänä olevan mahdollista (jos 

koskaan on ollut) että organisaatolla ei olisi tarkkaa käsitystä siitä, missä kunnossa 

organisaation talous on tai minkälaista osaamista organisaatiossa on. Näitä pääomia voisi kutsua 

”koviksi” pääomiksi, selkeästi näkyviksi. Organisaatioiden ”pehmeämmät” pääomat, kuten 

sosiaalinen pääoma ja luottamuspääoma, ovat saaneet osakseen yhä suurempaa kiinnostusta, 

varsinkin kun toimintaympäristön nopeat muutokset ovat näyttäneet organisaatioille, ettei 

niiden elinkelpoisuuteen riitä pelkästään taloudellisuus ja osaaminen. 

Kun tarkastellaan organisaatioluottamusta näkökulmasta, jossa luottamus nähdään pääomana, 

siirrytään sosiaalisen pääoman ja luottamuspääoman käsitteisiin. Sosiaalinen pääoma ja 

organisaatioluottamus käsitteitä käytetään organisaatiokirjallisuudessa välillä päällekkäin, 

synonyymeinä. Sosiaalisella pääomalla ja luottamuspääomalla on selkeitä samankaltaisuuksia, 

mutta ne myös eroavat toisistaan erityisesti siinä, miten niiden ajatellaan vaikuttavan toisiinsa 

ja miten ne laajalti ne vaikuttavat organisaatiossa. 

Sekä sosiaalinen pääoma, että luottamuspääoma alleviivaavat vuorovaikutusta, 

verkostoitumista, työhyvinvointia ja innovointia, joka tapahtuu luottamuksen ilmapiirissä. 

(Mäkipeska & Nieminen. 2005; Harisalo & Miettinen . 2010.) Harisalo ja Miettinen erottavat 

sosiaalisen pääoman käsitteen luottamuspääomasta seuraavasti: sosiaalinen pääoma kuvaa 

organisaatiossa ulottuvuutta, joka antaa ihmisille säännöt, käyttäytymisen yleiset ohjeet ja 

toiminnan tuen. Sosiaalinen pääoma tukee ihmisen henkistä kehitystä. Ihmiset eivät välttämättä 

edes huomaa noudattavansa sosiaalista pääomaa, toimiessaan ympäristön normien ja 

hyväksyttäväksi tietämiensä toimintaperiaatteiden mukaan. Luottamuspääoman funktiona on 

tukea sosiaalista pääomaa, eikä sosiaalisen pääoman vaikutukset ole mahdollisia ilman 

luottamuspääoman olemassaoloa.  Luottamuspääoma luo uskottavuutta sosiaaliselle pääomalle, 

saa ihmiset ottamaan sosiaalisen pääoman itsestään selvänä ja hyödyllisenä ja toimivat sen 
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vaatimusten mukaan. Luottamuspääoma tekee sosiaalisesta pääomasta jatkuvasti kehittyvän ja 

joustavan. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 118-119.) 

Työntekijän ja työnantajan välistä luottamusta käsittelvässä artikkelissa (Yan Zhang &Tsui ym., 

2008 s. 3) luottamus nähdään muodostuvan eri osatekijöiden: virallinen ja epävirallinen, 

taloudellinen, sosiaalinen ja psykologinen, yhteydellä toisiinsa. Pentikäinen ( 2014, ss. 28-29.) 

pitää organisaatioluottamusta yhteisön sosiaalisena pääomana, mutta samalla hän esittää 

organisaatioluottamuksen syntyvän uskoista yhteiseen viisauteen, johdon integriteettiin, 

yhteiseen päämäärään, esimiesten osaamiseen ja henkilökohtaisen tavoitteiden täyttymiseen. 

Tarkastellessani sosiaalisen pääoman ja luottamuspääoman samankaltaisuutta ja eroavaisuutta, 

sosiaalinen pääoma näyttäytyy nimenomaan ihmisten välisenä avoimena vuorovaikutuksena, 

tiedon ja tietämyksen siirtona sekä normien mukaan toimimisena, toisin sanoen ihmisten 

sosiaalisena kanssakäymisenä. Koska useissa tutkimukissa sosiaalista käyttäytymistä on 

tarkasteltu yhtenä organisaationluottamuksen osana, pidän luottamuspääoman eriyttämistä 

sosiaalisen pääoman  käsitteestä hyvin perusteltuna ja vähintäänkin vaihtoehtoisena 

näkökulmana. Jos luottamuspääoma on jotakin, joka on organisaatiossa sosiaalista pääomaa 

syvemmällä, sosiaalisen pääoman voidaan nähdä olevan samanaikaisesti luottamuspääoman 

mahdollistama, kuin myös yksi luottamuspääoman elementti. 

Tarkasteltaessa organisaation eri pääomia, luottamus erotettuna yhdeksi pääomaksi, talouden 

voidaan katsoa olevan vaivattomimmin havaittava pääoman taso, se kuuluisa jäävuoren huippu. 

Ilman henkistä pääomaa, osaamista, ei organisaation talous ole kestävällä pohjalla. Sosiaalista 

pääomaa tarvitaan, jotta osaaminen olisi mahdollista käyttää parhaiten hyödyksi, sitä olisi 

mahdollista löytää ja jakaa. Ilman luottamusta sosiaalisesta pääomasta ei ole mahdollista saada 

irti sen hyötyjä, koska rakentavan vuorovaikutuksen perustekijä on luottamus. 

Luottamuspääoma toimii monella eri tavoin pääomana: se auttaa ihmisiä selviytymään 

monimutkaisissa ja epävarmoissa olosuhteissa, vähentää olennaisesti 

vuorovaikutuskustannuksia, motivoi ihmisiä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja 

motivoi myös kehittämään itseään oppimisen ja kokeilujen kautta. Luottamuspääoman avulla 

ihmiset luottavat, että asiat hoidetaan organisaatiossa oikeudenmukaisesti, eikä heidän tarvitse 

turvata selustaansa. Kun ihmiset luottavat, että heidän asioitaan hoidetaan oikeudenmukaisesti 

eikä heidän tarvitse pelätä syrjintää tai epäreilua kohtelua, he ovat valmiimpia hyväksymään 

myös sellaiset päätökset ja ratkaisut, joista he eivät pidä. Luottamuspääoma myös auttaa ihmisiä  
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”Totuuden siemen on kärjistyksessä, jonka 

mukaan luottamuspääoma selittää 

toiminnan tuloksista suuremman osan kuin 

aineelliset resurssit.” (Harisalo & 

Miettinen, 2010, s. 41). 

 

 

Kuva 2. Organisaation pääomat (Harisalo & Miettinen, 2010, s.41.) 

kohtaamana todellisuuden vaikean hallittavuuden ja ongelmallisuuden henkisesti yhtenäisinä. 

(Harisalo & Miettinen, 2010, s. 39.) 

Luottamuspääoma koostuu neljästä elementistä, jotka vaikuttavat sekä luottamuspääomaan, 

että toisiinsa. Neljä elementtiä ovat tulkinnallinen-, tiedollinen-, taloudellinen- ja sosiaalinen 

pääoma ja ne luovat perustan johtamisen, organisaation ja ihmisten kanssakäymisen 

kehittämiselle. (Harisalo & Miettinen, 2010, s. 18.)Pääomien ja niiden tuotosten jatkuva ja 

samanaikaisesti tapahtuva vaikutus on helpoiten ymmärrettävissä, kun ilmiö on esitetty 

kuvana. (Kuva 3.). Kannustan lukijaa palaamaan kuvaan toistuvasti uudelleen, kun hän jatkaa 

perehtymistään yksittäisiin pääomiin ja niiden vaikutuksiin. 

”Luottamuspääoma syntyy ja kasvaa ihmisten omista valinnoista. Vahvistuessaan se luo 

edellytykset tiedolliselle, tulkinnalliselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle pääomalle. Se ohjaa 

ihmisiä käyttämän tiedollista pääomaa innovatiivisiin ratkaisuihin. Se suuntaa tulkinnallista 

pääomaa sellaiseen vuorovaikutukseen, joka motivoi ihmisiä etsimään yhteisiä mahdollisuuksia 

ja ratkomaan rakentavasti ongelmiaan. Se rakentaa sosiaalista pääomaa, jonka avulla ihmiset 

voivat verkostoitua yli erilaisten rajojen. Se kannustaa ihmisiä hyödyntämään taloudellista 

pääomaa niin, että taloudellinen elämä kehittyy moraalisesti kestävään suuntaan.” (Harisalo 

& Miettinen, 2010, s. 45). 
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Henkinen pääoma 

Sosiaalinen pääoma 

Luottamuspääoma 



28 

 

Kuva 3 Luottamuspääoman elementit ja niiden vaikutus (Harisalo ja Miettinen, 2010, s.46.) 

Tulkinnallinen pääoma mahdollistaa eri tavoin ajattelevien ja eri arvoja kannattavien ihmisten 

yhteistyön. Tulkinnallisen pääoman kautta ihmisten on mahdollista selittää itselleen, kuin myös 

muille ihmisille, erilaisia ajatusmaailmoja ja reagointitapoja. Tulkinnallisen pääoman voima 

organisaatiotasolla on sen ihmisiä yhdistävä voima. Sen avulla ihmiset pystyvät muuttamaan 

ajatteluaan ja ymmärtämään asioiden syy-seuraus-suhteita. Koska ihmiset tuovat tulkintansa ja 

niiden merkityksen esille eritavoin, voidaan saada aikaiseksi väärinkäsityksiä. Tulkinnallinen 

pääoma houkuttaa kritiikkiin ja on usein alttiina vastakkaisille näkemyksille. Tulkinnallisen 

pääoman käyttö on usein haparoivaa ja epävarmaa, siksi se tarvitsee tuekseen 

luottamuspääomaa. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 58-59.) 

Tulkinnallinen pääoma luo vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksessa on kysymys huomattavasti 

isommasta asiasta kuin vuorovaikutustaidoista, jotka ovat myös tärkeitä. Vuorovaikutus 

tulkinnallisen pääoman tuotoksena on strateginen tapa luoda arvoa. Sen ideana on saada ihmiset 

ponnistelemaan yhdessä kohti tavoitetta. Vuorovaikutus tulkinnallisen pääoman tuotoksena 

vaikuttaa huomattavasti innovatiivisuuden vahvistumiseen. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 

69,72-73,91). Nykyaikana on olennaista ymmärtää, että mikään organisaatio ei enää pelkästään 

jaa tietoa, vaan sen tulee käydä keskustelua. Perinteinen inside-out käsitys tiedon jakamisesta 

on käännettävä outside-in ajatteluksi. Outside-in ajattelu sisältää vaatimuksen organisaation 

merkityksen analysoinnista niille ryhmille, joiden kanssa organisaatio käy keskustelua. 

Outside-in ajattelun lisäksi organisaatioiden tulee yhä selvemmin ymmärtää inside-in ajattelu. 
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Millaista vuorovaikutus on oman organisaation sisällä? Kriisin hetkellä henkilöstö on 

sidosryhmistä tärkein. Jos henkilöstö antaa negatiivista viestiä organisaatiosta ulospäin, vuotaa 

koko yrityksen maine. (Sorainen, 2018, ss. 231-232.) 

Organisaatioissa, joissa luottamuspääoma on korkealla, asioiden eri tulkinnoille annetaan tilaa. 

Tulkinnoista, niiden jakamisesta ja kyseenalaistamisesta tulee siis normaalia toimintaa. Itse 

ajattelisin, että jos tämänkaltaisesta tulkintaan perustuvasta kanssakäymisestä tulee 

organisaatiossa normaalia, ei oman tulkinnan esiintuomista koeta enää pelottavaksi, vaan jopa 

kyseenalaistamisesta tulee normaalia. Kun ihmiset uskaltavat ja haluavat lausua ääneen omia 

tulkintojaan ja ottaa kantaa toisten tulkintoihin, vuorovaikutus väistämättä kasvaa. 

Vuorovaikutuksen lisääntyessä ihmiset laajentavat sekä organisaation sisällä tapahtuvaa 

tulkintaa, kuin myös omaa tulkintatapaansa. 

Tiedollinen pääoma kertoo, minkälaista tietoa organisaatiossa on, miten tuo tieto sijoittuu ja 

miten se on saatavilla. Organisaatiot ovat monenlaisen tiedon enemmän tai vähemmän 

epämääräisiä kasautumia. Organisaation sisällä on tietoa menneestä, nykyhetkestä ja 

tulevaisuudesta. Tieto voi helposti löydettävissä, mutta organisaatioissa on myös paljon 

syvällistä, ”hiljaista” tietoa, joka on vaikeasti saatavilla. Osa organisaatioiden tiedosta on 

faktaa, varmaa tietoa, kun taas osa tiedosta on epämääräistä, huhuja ja oletuksia. 

Organisaatioilla on myös paljon tietoa, jolla ei juuri tällä hetkellä ole käyttötarkoitusta. 

Kaikkeen tietoon, myös siihen mihin ei juuri tällä hetkellä ole tarvetta, voi olla potentiaalista 

hyötyä. Tämä tieto odottaa vain keksijäänsä ja löytäjäänsä. Tiedolla on itseisarvoinen asema 

kulttuurissamme. Tiedolla on tietämättömyyttä syrjäyttävä vaikutus, ja se muuttaa ja uudistaa 

ihmisiä. Tiedollinen pääoma ei ole pelkästään olemassa olevan tiedon hallintaa, mutta myös 

uuden tiedon tuottamista. Ihmiset keksivät uusia ideoita ja oivalluksia, joiden avulla he voivat 

parantaa asemaansa, korjata olosuhteitaan ja kehittää mieleisiään asioita. Heidän ideansa ja 

oivalluksensa edustavat uutta tietoa. Tiedon jatkuva kasvu luo pohjan innovatiivisuudelle. 

(Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 93-94, 101.) 

Luottamuspääoman vaikutus tiedolliseen pääomaan on tapa, jolla organisaatiot hankkivat, 

käsittelevät ja tuottavat tietoa. Luottamuspääoman kytkeytyminen näihin prosesseihin on lähes 

huomaamatonta, mutta vaikuttavaa. Se miten tieto muuttuu organisaatiossa tiedolliseksi 

pääomaksi, riippuu organisaation luottamuspääomasta. (Harisalo & Miettinen, 2010, s. 92). 

Ongelman ytimenä tiedon jakamisessa on tilanne, jossa ihmiset eivät keskustele keskenään. 

Ongelma on jopa jossain määrin lakaistu maton alle, koska sitä ei ole pystytty ratkaisemaan. 
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Tiedon luomisen ja säilyttämisen ongelmaa voidaan pitää hämmentävänä, koska tiedon 

jakaminen on ihmiselle luontaista käytöstä. Organisaation sisäisen tiedon luomisessa ja 

jakamisessa tulisi huomioida kuusi seikkaa: tiedon siirto on ihmiselle luontaista käytöstä, 

inhimilliset tarpeet ja motivaatio johdattavat meidät luontaisesti luomaan tietoa, jokainen on 

tiedolla työskentelijä, ihmiset tekevät tietoisen päätöksen tietonsa jakamisesta, tietojohtaminen 

ei ole kiinni teknologiasta sekä ymmärtäminen tiedon syntymisen luonteen aikaa vievänä ja 

kaoottisena prosessina. (Morey;Maybury;& Thuraishingman, 2000, ss. 6-8.) 

Moreyn ym. (2000, ss.79–81.) mukaan tietohallinnon ja tiedolla johtamisen ero tulisi ymmärtää 

organisaatioissa. Tietohallinnon ollessa kontrolloivaa, tiedolla johtaminen on innovatiivista 

tiedon ja tiedolla kehittymistä ja tiedon jakoa. Organisaation, joka pyrkii tiedolla johtamiseen, 

tulisi varmistua seuraavista seikoista: 

1. Tiedon hallinnoinnin tulisi olla suorassa yhteydessä bisneksen strategiaan. Tiedon hallinta 

tulisi varmistaa jo ennen kuin tiedon tuottamat hyödyt ovat selvillä. 

2) Tietoisuudesta tulee olla tietoinen. Erityyppisen tiedon ekspertit tulee olla kartoitettuna ja 

ymmärrys tiedosta avain elementtinä on ymmärrettävä jokaisella osa-alueella. 

3) Tiedonhallinnan ja tiedonkulun tulisi olla esitetty ymmärrettävällä ja vetoavalla tavalla. 

4) Informaatio ja tietoisuus prosessit ovat sekä systemaattisia, että kaoottisia. 

5) Tukeeko teknologia sujuvaa tiedonvaihtoa, 24/7, ympäri maapalloa, kaikille? 

6) Ajan käyttö ihmisten väliseen interaktiivisuuteen. 

7) Onko tiedon jaolle johtajuutta? Tiedon mestareita? (Morey ym. 2000, ss. 79-80.) 

Tiedollinen pääoma vaikuttaa organisaation innovatiivisuuteen. Innovatiivisuus on 

tietämättömyyden johtamista. Ihmiset oppivat tekemään työnsä yhä paremmin ja 

tehokkaammin, kun he aktiivisesti etsivät asioita, jotka voisi tehdä paremmin. Innovatiivisuus 

rohkaisee ihmisiä etsimään uusia toimintatapoja, jotka luovat arvoa organisaatiolle. 

Innovatiiviset ihmiset kyseenalaistavat tuttuja syy- ja seuraussuhteita, ja kyseenalaistavat 

aikaisemmin asetettuja rajoitteita. Halutessaan ihmiset ovat uskomattoman monipuolisia ja 

kekseliäitä ja suurin osa ihmisistä haluavat työltään muutakin kuin toistuvia rutiineja. 

Innovatiivisuus on mahdottoman tekemistä mahdolliseksi, sitkeyttä ja määrätietoisuutta. 

Luovat ideat motivoivat ja innostavat ihmisiä. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 102-103, 105.) 

Kuten aikaisemmin tässä luvussa on tuotu esiin, sosiaalinen pääoma käsittelee Harisalo ja 
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Miettisen mukaan organisaation sitä ulottuvuutta, joka antaa ihmisille säännöt, käyttäytymisen 

yleiset ohjeet ja toiminnan tuen. Sosiaalinen pääoma sääntelee ihmisten keskinäisiä suhteita, 

asettaa rajat harkinnalle, vaikuttaa valinnan vapauteen ja konfliktien käsittelyyn. Sosiaalisen 

pääoman ideana on toimia ihmisten keskinäisen kanssakäymisen mahdollistajana. Sosiaalinen 

pääoma vähentää epävarmuutta ja petosten todennäköisyyttä ja rohkaisee ihmisiä ryhtymään 

strategiselta mittakaavaltaan yhä merkittävimpiin haasteisiin. Ihmiset, jotka ymmärtävät 

sosiaalisen pääoman merkityksen, kunnioittavat yhteisiä pelisääntöjä ja välttävät rikkomasta 

niitä. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 118, 120-121). 

Harisalon ja Miettisen kuvaus tästä organisaation pääomasta saa vahvistusta Paul Adler ja Seok-

Woo Kwon (2002) tutkimuksesta. He näkevät sosiaalisen pääoman yksilöiden ja ryhmien 

käytössä olevaksi hyväntahtoisuudeksi, jonka keskeisenä lähteenä on luottamus. Sosiaalisella 

pääomalla on heidän mukaansa ainakin kolmenlaisia hyötyjä. Ensinnäkin se tuo 

informaatiohyötyjä: se takaa pääsyn laajempiin informaatiovarantoihin sekä parantaa 

informaation laatua, relevanssia ja saatavuutta. Toiseksi sosiaalinen pääoma tuo vaikutus- ja 

kontrollivaltaa. Kolmas hyöty on solidaarisuus: vahvat sosiaaliset normit ja uskomukset 

edesauttavat lainkuuliaista toimintaa ja vähentävät formaalin kontrollin tarvetta. Lisäksi 

solidaarisuus sitouttaa yhteisiin päämääriin ja synnyttää niin sanottua organisaatiokansalaisen 

käyttäytymistä, jolla viitataan siihen, että työntekijä tahtoo tehdä enemmän organisaation 

hyväksi kuin mitä häneltä muodollisesti edellytetään. (Koivumäki, 2008, ss. 84-85.) 

Luottamuspääoman merkitys sosiaaliselle pääomalle on sen vähentävä vaikutus sosiaaliseen 

pääomaan kohdistuvien ristiriitaisten vaatimusten todennäköisyydelle. Se saa ihmiset 

kokemaan toiminnan oikeudenmukaisena ja ponnistelemaan sen edistämiseksi ja 

vahvistamiseksi. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 119, 121.) 

Sosiaalinen pääoman hyöty organisaatiolle ovat verkostot, joiden muodostuminen on 

sosiaalisen pääoman vaikutusta. Nahapietin ja Ghosalin (1998) mukaan keskeisin sosiaalisen 

pääoman piirre on toimivat verkostot niin organisaation sisällä, kuin organisaatiosta 

ulospäinkin. (Jokivuori, 2005, s.134.) Harisalo ja Miettinen laajentavat sosiaalisen pääoman 

luomien verkostojen tärkeyttä organisaatiotasolta myös yksilöihin ja ryhmiin. 

Verkostoituminen tarjoaa tietoa, taitoja ja voimavaroja, joita ei saatavilla itseltään. Ihmisellä, 

joka kykenee toimimaan verkostoissa joustavasti, on verkostovaltaa. Verkostovalta ohjaa 

ihmisiä keskittymään verkoston päämäärään ja päämäärää edistäviin toimiin. Verkostovalta 

ohjaa ihmistä myös jakamaan ideansa, kokemuksensa ja voimavaransa verkoston kesken ja 
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edistämään myönteistä henkeä ja ilmapiiriä. Verkostoitumisella on myönteinen vaikutus 

oppimiseen. Se avaa lukkoja ihmisten ajattelussa ja rajoittaa heidän luontaista taipumustaan 

tarkastella asioita kokemustensa ja tehtäviensä näkökulmasta. Oppiminen on luonteeltaan usein 

suunnittelematonta, epälineaarista, heterogeenista, jännitteiden ja kriisien sävyttämä ja 

epätäydellistä. Se tarjoaa mahdollisuuden tehdä luonteeltaan ennakoimattomia, mutta 

arvokkaita löytöjä. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 128–129, 136.) 

Taloudellista pääomaa on ajan saatossa pidetty enemmän kirouksena kuin siunauksena. Jos 

sosiaaliset, kulttuuriset tai moraaliset asiat joutuvat ristiriitaan talouden kanssa, taloudelliset 

voimat eivät saa alistaa niitä. Jos taloudellisuutta ajatellaan pelkästään selkeästi osoitettavana 

tuottona, talous on korjaamaton epäluottamuksen lähde. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 

140141.) 

Taloudellista pääomaa on mahdollista tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Tarkastelun 

kohteen on silloin ne keinot ja välineet, joiden avulla ihmiset ratkovat ongelmiaan, toteuttavat 

tavoitteitaan ja edistävät heille itselleen tärkeitä asioita. Ihminen on ainakin jossain määrin 

tyytyväinen, jos hänellä on käytössään välineet, joita hän tarvitsee toimiakseen. Taloudellisessa 

pääomassa on kysymys työtä helpottavista ja tehostavista työkaluista, koneista ja laitteista. 

Taloudellinen pääoma työvoimaan rakentavasti yhdistyneenä mahdollistaa ihmisten tarpeiden 

tyydyttämisen monin eri tavoin. Taloudellisen ajattelun erityisenä tarkoituksena on 

mahdollistaa ihmisille heidän tarvitsemansa välineet, mikä luo olennaisen yhteyden 

luottamuspääomaan ja taloudelliseen pääomaan. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 141,143.) 

Luottamuspääoma kannustaa ihmisiä tekemään harkittuja päätöksiä taloudellisen pääoman 

käyttötarkoituksista ja luo edellytykset taloudellisen pääoman kasvulle ja kehitykselle. 

Luottamuspääoma ohjaa ennakoimaan ja välttämään riskejä. Vahva luottamuspääoma vahvistaa 

taloudellista pääomaa ja taloudellisen pääoman viisas käyttö synnyttää moraalitalouden 

pääoman ja työvoiman ympärille. (Harisalo & Miettinen, 2010, s. 141). 

Tromanin (2000) mukaan organisaatioille, joissa on vähän luottamusta, on ominaista huonompi 

tuottavuus, koska niillä on usein matalamman tason työmoraali. (Saksi, 2013, s. 84.) 

Taloudellinen pääoma vaikuttaa organisaation moraalitalouteen. Se, hyväksyvätkö ihmiset 

moraalitalouden riippuu siitä, kuinka hyvin se mahdollistaa heidän tarpeittensa tyydyttämisen 

ja mahdollisuuksien toteuttamisen. Jos organisaatio antaa ihmisille kuvan, että se väheksyy 

heidän tarpeitaan tai vaikeutta niiden toteuttamista, moraalitalous etääntyy toiminnallisista 

käytännöistä ja periaatteista. Ihmisten moraalin kasvulle ja kehitykselle on olennaisesti 
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merkitystä kolmella tekijällä. Ihanteellisuus (ajatus kanssaihmisten auttamisesta ja 

tukemisesta), vastuullisuus (velvollisuuksista huolehtiminen) ja sydämen sivistys (vaatimaton 

käytös, ilman oman itsensä korostamista) ovat moraalitalouden keskeisiä ominaisuuksia, 

järkevän taloudellisen pääoman käytön seurauksia. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 152-154.) 

4.3 Luottamus yksilötasolla 

Vaikka organisaation sisäinen luottamus on suurempi ilmiö, kuin yksilötason 

luottamuskokemus, mielestäni on tärkeä ymmärtää luottamuksen merkitys myös yksilötasolla. 

Yksilöt ovat kuitenkin luottamuskokemuksen lopullisia ilmentymispaikkoja. Yksilötason 

kokemus voi muuttua ilmiöksi, kun kokemuksesta tulee yhteinen. 

Objektiivinen ilmiö on olemassa riippumatta siitä, tietävätkö ihmiset sen olemassaolosta tai 

uskovatko he siihen. Subjektiivinen on jotain sellaista, jonka olemassaolo riippuu yksittäisen 

ihmisen tietoisuudesta ja siitä, mitä hän pitää totena. Se katoaa tai muuttuu, jos tämä ihminen 

muuttaa käsitystään. Intersubjektiivinen sen sijaan on olemassa monien ihmisten subjektiivisia 

tietoisuuksia yhdistävää verkostossa. Intersubjektiivisen ilmiön kannalta ei ole vaarallista, jos 

yksittäinen ihminen muuttaa käsitystään todellisuudesta. Mutta jos useimmat verkostoon 

kuuluvat ihmiset muuttavat käsityksiään, ilmiö joko muuttuu toiseksi tai katoaa. (Harari, 2016, 

ss. 137-138.) Organisaatioluottamuksen kannalta on merkityksellistä se, kuinka luottamus 

koetaan intersubjektiivisella tasolla. 

Luottamusta pidetään normaalissa arjessa itsestäänselvyytenä, jota ei aktiivisesti pysähdytä 

miettimään. Luottamus on huomaamaton tekijä, joka on läsnä kaikkialla, missä ihminen toimii. 

Sen läsnäolo vaikuttaa ihmisten päätöksiin, valintoihin ja käyttäytymiseen – niin työssä, kotona 

kuin vapaa-ajalla. (Harisalo & Miettinen, 2010, s. 23.) 

Kahneman kuvaa ihmisen tapaa ajatella ja tehdä päätöksiä kahden tekijän, kahden järjestelmän, 

kautta. Kahneman kutsuu näitä järjestelmiä Järjestelmä I:ksi (J I) ja Järjestelmäksi II:ksi (J II). 

J I toimii automaattisesti ja nopeasti vähäisin tai ei minkäänlaisin ponnistuksin ja ilman 

tahdonalaisen säätelyn aistimusta. J II kiinnittää huomiota ponnistusta vaativiin mentaalisiin 

toimintoihin, jotka edellyttävät sitä. J II:en toiminnot liittyvät toimijuuden, valinnan ja 

keskittymisen subjektiiviseen kokemukseen. J I toimii automaattisesti, ja J II on normaalisti 

miellyttävässä, vähän ponnistelua vaativassa tilassa, jossa vain murto-osa sen kapasiteetista on 
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käytössä. J I tuottaa jatkuvasti ehdotuksia J II:lle. Ehdotukset ovat vaikutelmia, intuitioita, 

intentioita ja tunteita. J II:en vahvistamina vaikutelmat ja intuitiot muuttuvat uskomuksiksi ja 

impulssit tahdonalaiseksi toiminnoiksi. Asioiden edetessä sujuvasti, siis yleensä, J II omaksuu 

J I:en ehdotukset juurikaan niitä muuttamatta. Ihminen yleensä uskoo vaikutelmaansa ja toimii 

halujensa perusteella. Kun J I:en joutuu vaikeuksiin, se pyytää J II:lta tukea 

yksityiskohtaisempaan ja erityiseen prosessointiin, joka saattaa ratkaista senhetkisen ongelman. 

J II käynnistyy, kun herää kysymys, johon J I:llä ei ole vastausta. J II käynnistyy, kun havaitaan 

tapahtuma, joka on ristiriidassa J I:en ylläpitämän maailmankuvan kanssa. Suurin osa mitä 

ihminen ajattelee ja tekee, on lähtöisin J I:stä. J II ottaa ohjat käsiinsä, kun tilanne vaikeutuu. J 

I:en ja J II:en työnjako on erittäin tehokas: se minimoi ponnistuksen ja optimoi suorituksen. 

(Kahneman, 2012, ss. 30, 35-36.) 

Jos luottamusta pitäisi pysähtyä aktiivisesti arvioimaan jokaisessa kohtaamassamme 

valintatilanteessa, elämämme muuttuisi huomattavasti stressaavammaksi ja ahdistavammaksi 

nykytilanteeseen verrattuna. Luotamme myös täysin tuntemattomiin. Oletusarvoinen luottamus 

ei kohdistu pelkästään ihmisiin, vaan luotamme automaattisesti myös erilaisiin organisaatioihin 

ja institutionaalisiin järjestelyihin.  Luottamus kanssaihmisiin ja erilaisiin instituionaalisiin 

järjestelyihin tekee elämästä ennustettavaa ja hallittavaa. (Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 

2324.) Oma näkemukseni on , että luottamus helpottaa ihmisen elämää. Se on selitys sille, miksi 

luottamuksen kokemus on niin puoleensavetävä. Jos ihminen luottaa ympäristöönsä, ihmisellä 

ei ole tarveta käyttää kapasiteettiaan tai energiaansa ympäristönsä varmistamiseen, 

mahdollisten uhkien havaitsemiseen. 

Kahnemanin teoksessa tuodaan esille termi kognitiivinen vaivattomuus. Jos kognitiivista 

vaivattomuutta tarkasteltaisiin mittarina, sen ääripäät olisivat helppo ja kuormittava. Kun asiat 

sujuvat hyvin, ihmisellä ei ole tarvetta tarkkaavaisuuden uudelleen suuntaamiseen, eikä 

energiaa vievän ajattelun käynnistämiselle. Ihminen, joka on kognitiivisen vaivattomuuden 

tilassa, on todennäköisesti hyvällä mielellä. Hän pitää näkemästään, uskoo kuulemaansa, 

luottaa intuitioihinsa ja tuntee, että sen hetkinen tilanne on miellyttävän tuttu. Jos sen sijaan 

mittari on kääntynyt asteikolla asentoon ”kuormittava”, se kertoo että on havaittu ongelma joka 

edellyttää enemmän energiaa vievän J II:en käynnistämistä. Kuormittavassa tilanteessa ihminen 

on kognitiivisesti rasittunut. Rasittuneessa tilanteessa ihminen on todennäköisemmin valpas ja 

epäluuloinen, ponnistelee enemmän tekojensa eteen, tuntee olonsa epämukavaksi ja tekee 

vähemmän virheitä, mutta on myös tavallista vähemmän intuitiivinen ja luova. (Kahneman, 



35 

2012, ss. 74-75.) Huotari ym. (2011) mukaan kuormittavuus ei ole ainoastaan negatiivinen asia, 

eikä sitä pidäkään yrittää täysin poistaa. Kuormittavuutta täytyy olla tarpeeksi, jotta ihminen 

keskittyy työhönsä, mutta ei niin paljon, että se estää vapaan ajattelun työsuoritteen ”yli”. 

Kuormittavaa tilannetta voi kuvata myös stressiä aiheuttavaksi tilanteeksi. Stressi ei ole oikein 

tasapainotettuna pelkästään huono tekijä. Hyödyllistä, positiivista stressiä kutsutaan 

eustressiksi. Positiivisen stressin optimialueella henkilö tekee työtä innostuneesti ja kokee 

työnsä palkitsevaksi. Työ koetaan positiivisen stressin alueella haastavaksi, mutta ei 

mahdottomaksi. Positiivinen stressi tukee uusien kokemusten kertymistä ja uuden oppimista ja 

luo tunteen tilanteen hallinnasta. (Huotari & Vuorensyrjä, 2011, ss. 172-173.) 

Leo Festingerin teoriassa käytetään Kahnemanin esittämästä termistä kognitiivinen 

vaivattomuus termiä kognitiivinen dessonanssi. Ihminen on teorian mukaan johdonmukainen 

olento, joka pyrkii ajattelussaan ja tekemisissään kongnitiiviseen konsistenssiin. Harmonian 

säröillessä ihminen tuntee olonsa epämukavaksi. Kognitiivinen dissonannssi ilmenee 

tilanteessa, jossa kahden (tai useamman) kognition välillä on looginen ristiriita. Ihminen on 

tilanteessa, jossa hänen tulee tehdä valinta. Valintatilanne voi olla esimerkiksi tilanne, jossa 

ihminen joutuu muutamaan käyttäytymistään uuden tiedon perusteella, toimimaan vastoin omia 

arvojaan tai arvioimaan uudestaan mielipiteensä sovittaakseen sen ympäristön mielipiteeseen.  

Festingerin mukaan kognitiivinen dessonanssi synnyttää motivaatiota vähentämällä tai 

poistamalla dissonanssia. (Koivumäki, 2008, s. 132.) 

Sekä Kahnemanin, että Festingerin teoriat antavat mielenkiintoisen näkökulman ihmisen 

toiminnalle ihmisen ollessa kuormittavassa tilanteessa tai oman mukavuusalueensa 

ulkopuolella. Kuormittavassa tilanteessa ihmisen ponnistelut kasvavat ja virheet vähenevät, 

mutta samalla intuitiivisuus ja luovuus katoaa. Kognitiivisen dissonanssin vallitessa ihminen 

puolestaan pyrkii sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen ja on harmonian saavuttamiseksi 

valmis jopa muuttamaan omaa käyttäytymistään ja ajattelutapaansa. 

Luottamuksen ja psykologisen sopimuksen rikkoutumisen välistä suhdetta tutkinut Sandra 

Robinson (1996) sai tutkimuksessaan neljä kiinnostavaa tutkimustulosta. Tutkimuksen mukaan 

organisaatioon hiljattain tulleet työntekijät ovat lähtökohtaisesti hyvin luottavaisia suhteessa 

työpaikan johtoon, mutta reagoivat voimakkaasti, mikäli työnantajan lupaukset eivät täyty. 

Tutkimus osoitti myös, että erityisen korkea alkuvaiheen luottamus työnantajaa kohtaan vähensi 

koettujen sopimusrikkomusten määrää. Kolmas tutkimuksen lopputulos oli se, että 

nimenomaan luottamus organisaatiota kohtaan toimi välittävänä tekijänä, kun sopimuksen 
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nähtiin rikkoutuneen työtehon muutoksilla. Työntekijöillä, joilla oli korkea alkuvaiheen 

luottamus organisaatiota kohtaan, luottamuksen tason lasku on pienempi, kuin niillä, joilla 

luottamus oli jo alkuvaiheessa keskimääräistä alempi. Toista ja kolmatta tutkimustulosta 

Robinson selittää pääasiassa kognitiivisen konsistenssin teorialla, jonka mukaan ihmisellä on 

taipumus tulkita todellisuutta tavalla, joka on yhdenmukainen hänen ennakkouskomustensa ja 

-asenteidensa kanssa (Kuva 4). (Koivumäki, 2008, s. 130.) 

 

Kuva 4. Kognitiivisen konsistenssin teoria 

Sen lisäksi, että ihminen pyrkii kohti normaalitilannetta, ihmisellä on taipumus luottaa tuttuun. 

Arvojen merkitystä luottamukseen tutkineet tutkijat esittävät, että käytämme samankaltaisuutta 

eräänlaisena kriteerinä erityisesti silloin, kun toinen henkilö ei ole meille tuttu, emmekä tiedä 

hänestä mitään. Silloin luotamme mielellämme ikäiseemme, samaa sukupuolta olevaan ja 

samaa kieltä puhuvaan ihmiseen. Samankaltaisuus toimii meille vihjeenä siitä, että kyseinen 

henkilö jakaa kanssamme samat asenteet ja arvot. (Saksi, 2013, s. 83.) Muutoksen kokemista 

tutkineen Mattilan (2003) mukaan yksittäisen työtekijän luottamuksen rakentumiseen vaikuttaa 

voimakkaasti kokemus henkilökohtaisista ansioista ja omista onnistumisista. Myös kokemukset 

oman työn ja ajan hallinnasta vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen. Luottamus työnantajaan 

ja organisaation johtoa kohtaan liittyy turvallisuudentunteeseen ja oikeudenmukaisuuden 

kokemukseen. Mattilan (2003) mukaan työtovereita ja yhteisöä kohtaan tunnettu luottamus 

selittyy solidaarisuuden kokemisella, joka taas vahvistaa yksilön solidaarista orientaatiota. 

(Saksi, 2013, ss. 83-84.) 

Luottamus yksilötasolla luo optimismia, joka on uskoa asioiden järjestymiseen pettymyksistä 

huolimatta. Luottamus myös sitouttaa kauas kantavaan yhteistyöhön. Luottamus parantaa 

yksilöiden välistä kommunikaatiota, yhteistyötä, tiedon jakamista, tyytyväisyyttä työhön, 

esimieheen, tiimityöskentelyyn ja organisaatioon. Kun on luottamusta, ihminen haluaa ja 

uskaltaa ottaa riskejä, käydä epämukavuusalueelle ja ihminen tekee usein, yhteisten päämäärien 
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eteen, enemmäin kuin aluperin on odotettu. (Pentikäinen, 2014, ss. 17-19.) Luottamus 

psykologisena tilana ja organisaation periaatteena ovat toisistaan riippuvaisia. Jotta ihminen 

uskaltaa ottaa riskejä, tulee hänen sietää epävarmuuden tunnetta. Epävarmuuden tunnetta 

siedetään, jos ympäristö on luotettava. Jotta organisaatio voisi toimia tehokkaasti, se tarvitsee 

sisälleen siihen luottavia yksilöitä, jotka ovat tietoisia organisaatiota kohtaan tunnetusta 

luottamuksesta ja jakavat tämän luottamuksen tunteen. (Lusher ym. 2012, s. 423.) 

Aiemmin tässä luvussa on käsitelty sitä miten ihmisen toiminta ja ajattelu toimii 

normaalitilanteesa, kuormittavassa tilanteessa, epävarmuutta tuntien. Ihminen nähdään 

pyrkivän kohti turvallisuudentunnetta, normaalitilannetta. Normaalitilanne, tilanne missä 

ihminen tuntee luottamuksen tunnetta, vaikuttaa ihmisen toimintaan positiivisesti. Luvun 

lopuksi on syytä tarkasteltava myös sitä, minkälaista organisaatioympäristöä työntekijä pitää 

”normaalina”, luottamusta herättävänä ja ylläpitävänä tavoitetilanteena, joka saa aikaan 

turvallisuudentunteen. 

Ozmen kokosi tutkimuksessaan osatekijöitä, joilla työntekijät määrittelevät organisaation 

luotettavuutta. Tutkimus tuotti seuraavat luottamuksen osatekijät: kompetenssi, laadun 

valvonta, taloudellinen kyky, suuntautuminen, avoimuus/läpinäkyvyys, huolenpito, 

huomaavaisuus, sosiaalinen vastuullisuus, johdonmukaisuus/ennakoitavuus, laillisuuden 

noudattaminen, maineen  hallinta, strateginen johtaminen, eettisyys/arvot, 

oikeudenmukaisuuden jakaminen, sisäinen oikeudenmukaisuus, yleinen oikeudenmukaisuus ja 

pysyvyys. Työntekijöiden näkökulmasta organisaatioluottamuksen tärkeinä piirteinä nähdään 

se, että organisaatiolla on asiansa osaavat esimiehet, taloudellinen vakaus ja organisaation 

julkisuuskuva ja sen tuotteet ovat arvostettuja, mutta sitä tärkeämpää on organisaation 

hyväntahtoisuus ja rehellisyys. (Ozmen, 2017, ss. 2-3, 16, 36.) 

4.4 Luottamus johtajuuteen 

Arvioitaessa johtajuuden merkitystä organisaatioluottamuksessa on hyvä muistaa, että johtajuus 

näyttäytyy usealla organisaation tasolla. Yksilötasolla johtajuuden päivittäinen kokemus 

kulminoituu useimmiten esimies-alais-suhteeseen, ja sen on katsottu olevan tärkeä elementti 

organisaatioluottamuksen muodostumisessa. 
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Luottamus on yksi esimies-alais-suhteen onnistumisen edellytys ja luottamus on johtajuuden 

tärkeimpiä elementtejä. Johtaminen ikään kuin perustuu luottamukseen, sen antamiseen ja 

saamiseen, luottamus on siis vuorovaikutteista. Ilman luottamusta on mahdotonta tehdä 

toimivaa yhteistyötä. Yksinkertaisimmillaan luottamuksessa on kyse sopimuksen pitämisestä, 

sillä luottamus on ansaittava omalla käyttäytymisellä. (Saksi, 2013, ss. 184-185.) 

Johtajien asema esimerkin näyttäjinä on nostettu keskeiseen rooliin organisaatioluottamusta 

käsittelevässä kirjallisuudessa. Sekä Harisalo ja Miettinen (2010, s.44), että Pentikäinen (2014, 

s.140) painottavat esimerkin voimaa organisaatioluottamuksen synnyssä. Johtaja, joka toimii 

avoimesti ja rehellisesti, antaa muille esimerkin seurattavaksi. Tämä kuva välittyy myös 

työyhteisön ja organisaation ulkopuolelle, jossa se saa aikaa myöten lisää seuraajia. Esimiehen 

tapa päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä voi joko rakentaa tai rikkoa luottamusta. 

Myös luottamukseen välinpitämättömästi suhtautuvien johtajien esimerkkiä on tapana seurata. 

Esimiehen tehtävä on käytöksellään tukea työnantajansa luottamuskuvaa. Esimiehen merkitys 

luottamuksen rakentamisessa on korostunut samanaikaisesti, kun luottamus organisaatioita 

kohtaan on madaltanut. Jos luottamus esimieheen on vahva, se voi paikata organisaatiota 

kohtaan tunnettua epäilyä. Jos taas luottamus organisaation on vahva, se voi paikata esimiestä 

kohtaan tunnettua epäluottamusta. 

Työntekijät arvoivat toistensa ja esimiehen toimintaa, samalla arvioiden ja suunnitellen omaa 

toimintaansa. Oikeudenmukaisuus on tässä työntekijöiden tekemässä arvioinnissa yksi 

avainkäsite. Ihmisillä on joukko perussääntöjä, joiden mukaan sosiaalisissa tilanteissa oletetaan 

toimittavan. Sääntöjen rikkominen tulkitaan epäoikeudenmukaisuudeksi. Työyhteisössä 

työntekijät ovat alisteisessa suhteessa esimiehiin, joten esimiesten toimintaa arvioidaan 

erityisen tarkasti oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. (Jokivuori, 2005, s. 135.) 

Kouzner ja Posner (1993) tutkivat esimiehen luottamusta synnyttäviä käyttäytymispiirteitä 

tutkimuksella, jonka he tekivät 1980- luvun lopulla ja 1990- luvun alussa Yhdysvalloissa. 

(Taulukko 3.) 

Johtajia kohtaan koettuun luottamukseen keskeisimmin vaikuttavat käyttäytymispiirteet ovat 

tutkimuksen mukaan rehellisyys, usko tulevaisuuteen, innostavuus ja ammatillinen kyvykkyys. 

Neljä keskeisintä käyttäytymispiirrettä ovat luonteeltaan hyvin vuorovaikutteisia. (Harisalo & 

Miettinen, 2010, s. 33-34.) 
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Taulukko 3. Johtajien luottamusta synnyttävät käyttäytymispiirteet prosentteina (Harisalo & 

Miettinen, 2010, s.33.) 

Käyttäytymispiirre 1987     1993 

Rehellinen 82         87 

Usko tulevaisuuteen 62         71 

Innostava 58         68 

Ammatillisesti kyvykäs 67         58 

Reilu 49         40 

Kannustava 46         32 

Avarakatseinen 41         37 

Älykäs 38         43 

Suoraviivainen 34         34 

Rohkea 33         27 

Riippuva 32         32 

Yhteistyökykyinen 30         25 

Luova 28         34 

Huolehtiva 27         26 

Kypsä 14         23 

Päämäärätietoinen 13         20 

Kunnianhimoinen 10         21 

Lojaali 10         11 

Itsensä kurissa pitävä 5 13 

Itsenäinen 5 10 

 

Kouznerin ja Posnerin (1993) tutkimuksesta on jo vierähtänyt aikaa yli 30- vuotta. Se asettaa 

väistämättä kysymyksen, ovatko näiden tutkimusten tulokset enää valideja. Suomalaista 

johtamiskulttuuria tutkineen Sydänmaanlakan (2006) mukaan tyypillisimpiä suomalaisten 

yritysjohtajien mainitsemia arvoja ovat oikeudenmukaisuus, yksilön kunnioitus, vastuullisuus, 

tuloksellisuus, ja esimerkkinä oleminen. Tutkimuksessa nousi esille viisi luonteenpiirrettä, 

jotka liitetään hyvään johtajuuteen: sosiaalisuus, päättäväisyys, luotettavuus, innostavuus ja 

nöyryys. Myös suomalaista johtamista tutkineen Kets de Vriesin (1999) mukaan suomalaisille 

johtajille tyypillinen ominaisuus on nöyryys. Lisäksi suomalaisen johtamiskäsityksen on 

sanottu korostavan suoruutta, rehellisyyttä ja tavoitteellisuutta. (Saksi, 2013, s. 78.) Hiltusen 

(2015) mukaan on olemassa viisi johtamisen piirrettä, jotka kuvastavat hyvää johtamista, 

huolimatta missä maassa tai kulttuurissa johtajuutta arvioidaan. Hiltunen nimittää näitä 

johtamisen viittä piirrettä isoksi E:ksi: empatia, ennustettavuus, energisyys, elastisuus ja 

eettisyys. (Hiltunen, 2015, s. 96.) 

Näyttäisi siltä, että käsitys hyvän johtajuuden peruselementeistä on säilynyt vuosikymmenten 

yli. Lisäksi käyttäytymispiirteet, joiden nähdään luottamusta rakentavina, ovat samoja piirteitä, 
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joilla työntekijät kuvasivat luottamusta rakentavina ominaisuuksina organisaatioille. Tämä 

mielestäni vahvistaa sitä väittämää, että organisaation johtajat edustavat organisaatiotaan. 

Pentikäinen (2014) ei luettele hyvien johtajien käyttäytymistapoja tai luonteenpiirteitä, vaan 

käsittelee hyvää johtajuutta sen kautta, mitä hyvän johtajan tulisi tehdä. Johtajien tulisi rakentaa 

yhteisö, joka muodostuu samaan tavoitteeseen kulkevista yksilöistä. Pentikäisen mukaan 

luottamus johtajuuteen vaatii 12 tekoa: tunne itsesi, kuuntele ensin, puhu suoraan, osoita 

arvostusta, ole lojaali, kohtaa tosiasiat, pidä lupaukset, luo läpinäkyvyyttä, ole tilivelvollinen, 

korjaa virheet, tee tulosta, paranna jatkuvasti, kirkasta odotukset ja laajenna luottamusta. 

(Pentikäinen, 2014, ss. 77,151.) 

Kuten aikaisemmin tässä luvussa todettiin, johtajat voivat esimerkillään aiheuttaa myös 

luottamuksen heikkenemistä. Epäluottamusta voimakkaasti aiheuttavia tekijöitä ovat sääntöjen 

rikkominen (virallisten sääntöjen rikkominen, sääntöjen muuttaminen tosiasioiden esiintymisen 

jälkeen, sopimusten tarkoituksellinen rikkominen), ammatillisten kunniasääntöjen rikkominen 

( omien vastuiden välttely, lupausten rikkominen, ideoiden ja ajatusten varastaminen, 

salaisuuksien paljastaminen), auktoriteettiaseman väärinkäyttö (johtajien velvollisuuksien 

vääristäminen) ja identiteetin vääristäminen (julkinen kritiikki, epäreilu ja väärä syyttely, 

haukkumanimien käyttö). (Harisalo & Miettinen, 2010, s. 49.) 

Vaikka johtaja käyttäytyminen ja johtajan luonteenpiirteet olisivat omiaan juurruttamaan 

luottamuksen ilmapiiriä työyhteisössä, se ei aina riitä. Johtajuuteen kuuluu myös eri 

suuruusluokan kriisitilanteiden selvittäminen. Hyvän johtajuuden käyttäytymistavat ja 

luonteenpiirteet taas auttavat vuorovaikutuksellisuuden kautta kriisitilanteista selviämiseen. 

Epäluottamusta voi syntyä työyhteisöön myös sellaisista syistä, jotka eivät liity millään tavoin 

johtajan tekemiseen, tekemättä jättämiseen tai käyttäytymiseen. Varsin yleisesti johtajia 

syytetään organisaatiossa esiintyvästä epäluottamuksesta. Epäluottamus voi vallita myös 

riitelevien työntekijöiden välillä. Riitelevien työntekijöiden välinen luottamuksellinen suhde on 

rikki, eikä heidän esimiehillään välttämättä ole mitään tietoja näiden kiistojen alkuperästä tai 

tarkoituksesta. Työntekijät saattavat pitää esimiehiä kuitenkin vastuullisina näistä jännitteistä. 

(Harisalo & Miettinen, 2010, ss. 48-49.) Sekä Valpola (2015), että Pentikäinen (2014) katsovat 

johtajien tärkeäksi tehtäväksi, varsinkin kriisitilanteessa, viestinnän. Kriisitytynyt tilanne on 

johtajille haastava, koska se vaatii keskittymistä ongelman rakaisemisen lisäksi normaali 

toiminnan jatkamiseen. Jotta huhupuhekustannukset eivät tilanteen pitkittyessä kumuloituisi, 

poikkeustilanteesta tulee selkeästi informoida työyhteisöä. Epätietoisuuden ja epäluottamuksen 
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leviäminen vaikuttaa suoraan johtajan ajankäyttöön, koska epäluottamuksen vallitessa halutaan 

yhä tarkeampia ohjeita, kysellään väliaikatietoja ja lisätään hyödylliseltä näyttävää 

touhuamista. Erityisesti kriisitilanteessa, jonka henkilökunta tuntee stressaavaksi, organisaation 

sisällä työskentelevät ihmiset odottavat tavallistakin johdonmukaisempaa johtamista ja 

selkeämpää viestintää. Jos johto toimii vaikeilla hetkillä luottamuksen arvoisesti, luottamus on 

palautettavissa. (Valpola, 2015, ss. 130-131; Pentikäinen, 2014, s. 256-257.) 

4.5 Luottamus rakenteisiin 

Aikaisemmissa luvuissa luottamusta on käsitelty vahvasti ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja 

yhdessä toimimisen tuotteena. Vuorovaikutustilanteet eivät kuitenkaan toteudu tyhjiössä, vaan 

vuorovaikutustilanteet tapahtuvat aina jonkinlaisessa ympäristössä. Organisaatioissa ympäristö 

on usein hahmotettavissa niiden rakenteiden kautta. Mäkipeska ja Nieminen erottavat toisistaan 

ihmisiin ja rakenteisiin kohdistuvan luottamuksen. Jos luottamuksen kohteena on ihmisten 

välinen toiminta, keskitytään ihmisten väliseen luottamukseen (trust). Kun luottamusta 

tarkastellaan organisaatiossa, katse kohdistuu usein organisaation rakenteisiin. Instituutioita ja 

systeemejä kohtaan tunnetusta luottamuksesta käytetään luottamuksen muotoa luottavaisuus 

(confidence). (Mäkipeska & Nieminen, 2005, s. 27.) 

Organisaation rakenteet luovat ympäristön, missä luottamus syntyy, kasvaa ja kehittyy. 

Mäkipeskan ja Niemisen (2005, ss. 27-28) mukaan luottamus toisiin ihmisiin viriää parhaiten 

silloin, kun se kasvaa luottavaisuutta luovassa ympäristössä. Jos organisaation rakenteet 

synnyttävät luottavaisuutta, organisaatio on luonut olosuhteet, jossa tuetaan sosiaalisia 

olosuhteita. Organisaatiossa, jossa rakenteet synnyttävät luottavaisuutta, myös ihmisten välistä 

luottamusta on mahdollista ylläpitää ja kehittää rakenteellisten ratkaisujen kautta. 

Sekä Pentikäinen (2014, s. 137.), Laine (2008, s.35.), että Mäkipeska ja Nieminen (2005, s. 28.) 

näkevät luottavaisuuden rakenteita kohtaan mahdollistavan luottamuksen säilymisen, vaikka 

ihmiset rakenteiden sisällä vaihtuisivatkin. Luottamuksella on tuolloin pysyvyyden aspekti, 

koska luottamus ei ole tällöin pelkästään ihmissuhteiden tai ihmisten ominaisuuksien varassa, 

eikä instituutionallinen organisaatioluottamus henkilöidy suoraan esimiehiin tai kollegoihin. 

Pentikäinen (2014, s. 137.) näkee yhtenä luottamuksen ylläpitävien rakenteiden olemassaolon 

vaikutuksena päävastuun siirron organisaatioluottamuksesta yksittäisiltä henkilöiltä 

organisaation hallitukselle, johdolle ja henkilöstötoiminnalle. Laine sekä Kalliomaa ja Kettunen 
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kuvaavat luottamusta rakenteisiin epäluottamuksen näkökulmasta, huomioidessaan että 

ihmisen luottaessa organisaatiossa nimenomaan instituutioon (organisaation rakenteet), 

luottamus organisaatiota kohtaan voi olla korkea, vaikka luottamus esimerkiksi omaa esimiestä 

kohtaan olisikin matala tai jopa olematon. Korkea luottamus organisaatioon kompensoi 

epäluottamusta esimieheen, kun taas epäluottamus organisaatioon nähdään voimakkaana 

laukaisevana tekijänä hakeutumiselle pois organisaatiosta. (Laine, 2008, s. 35; Kalliomaa & 

Kettunen, 2010, s. 43). 

Organisaatiot voidaan määritellä rakenteiden eroavaisuuksien mukaan, hierarkkiseen 

organisaatioon tai yhteistyöohjautuvaan organisaatioon. (Salovaara, 2015, s. 133). Saksi (2013, 

s. 190.) käyttää väitöskirjassaan yhteistyöohjautuvasta organisaatiosta nimitystä 

matriisiorganisaatio, joka lienee laajemmin tunnettu käsite, kuin yhteistyöohjautuva 

organisaatio. 

Salovaara (2020, s.133.) esittelee kirjassaan väitöksen, että hierarkkisen organisaation ja 

yhteisöohjautuvan organisaation välillä on selkeä perusasetelman ero: hierarkkinen 

organisaatio perustuu ajatukseen siitä, että ihmistä tulee valvoa, ohjata ja motivoida ja tähän 

työhön tarvitaan johtajaa. Yhteisöohjautuvassa organisaatiossa ihminen nähdään luotettavana 

ja päätöksentekokykyisenä työntekijänä, joka kykenee motivoimaan itse itsensä. Saksi (2013, 

s. 190.) käsittelee hierarkkista organisaatiorakennetta neutraalimmin, ja hän tuo esille myös 

positiivisia puolia organisaation hierarkkisuudesta. Perinteisellä hierarkkisella logiikalla 

rakennetussa organisaatiossa jokaisella on linjaorganisaatiomaisesti selkeä esimiesasema ja 

selkeät vastuualueet. Niissä johtaminen on tietyllä tavalla vastuu- ja valtakysymysten taholta 

selkeämpi, kuin esimerkiksi matriisiorganisaatiossa, joissa valta ja vastuu voivat mennä osittain 

päällekkäin, osittain ristiin. Saksin mukaan matriisiorganisaatio edellyttää sitouttamista ja 

taitavaa johtamista, jotta ihmiset saadaan toimimaan haluttujen tavoitteiden suuntaan, vaikka 

heihin ei ole välttämättä suoraa esimies- ja käskyvaltaa. 

1960- luvulla vaikuttaneen psykologi Rob Rosenthal (Salovaara, 2020.) mukaan hierarkkisen 

ja yhteisöohjautuneen organisaatiotyypin ihmiskuvat eroavat toisistaan. Rosenthal pohjasi 

ajatuksena tutkimuksessaan esiin tulleen ilmiön Pygmalion-efektiksi: se, mihin uskomme 

ihmisten kykenevän, vaikuttaa heihin. Rosenthalin (1963) mukaan hierarkia ja pomokulttuuri 

ovat systeemi, joka kohtelee työntekijöitään kuin kuritonta lapsilaumaa. Jos organisaatiolla on 

tällainen ihmiskuva, se saa myös aikaan vastuutonta käytöstä. Yhteisöohjautuvuuteen perustuva 

organisaatio rakentuu ihmisuskoisen sosiaalisen infrastruktuurin varaan. Kun ihmisiä 



43 

kohdellaan kannustavasti ja heitä pidetään vastuullisina aikuisina, he myös ottavat laajaa 

vastuuta ja osallistuvat päätöksentekoon. Tämä Rosenthalin Pygmalion-efekti tunnetaan myös 

itse itseään toteuttavana ennusteena. Douglas McGregor (1960) esitti hätkähdyttävän väitteen, 

tutkiessaan organisaatioiden rakenteiden vaikutuksia. McGregor (1960) väitti, että ihmisten 

organisaatiokäyttäytyminen ei itseasiassa ole suora seuraus organisaation rakenteesta, vaan 

käyttäytyminen on opittu asenne, niin johtajilla kuin myös alaisilla. (Salovaara, 2020, s. 134). 

Rakenteiden selkeys ja ymmärrettävyys ihmisille on tärkeää organisaation sosiaaliselle 

pääomalle. Ne lisäävät turvallisuuden tunnetta ja luottamusta organisaation toimintaan. 

(Mäkipeska & Nieminen, 2005, s. 64). Salovaara (2020, s.129) näkee myös, Saksin, sekä 

Mäkipeskan ja Niemisen tavoin, rakenteiden olevan tapa jäsentää organisaation todellisuutta ja 

tuoda esiin sen monimuotoisuutta. Akola puolestaan kritisoi voimakkaasti hierarkkista 

organisaatiorakennetta. Hänen mukaansa, vaikkakin hierarkia on luonut turvallisuuden tunnetta 

ja rakennetta, se on osoittautunut maailman ja tarpeiden muuttuessa liian jäykäksi. Jäykkyys 

tekee organisaatioista hidasliikkeisen, eikä tämän vuoksi sovi yksilöllisille, itseään tiedostaville 

kansalaisille. (Akola, 2020, s. 44.) 

Salovaara, joka näkee hierarkkisessa organisaatio rakenteessa selkeitä hyötyjä, nostaa kuitenkin 

esille tarpeen sen pohdinnalle, onko hierarkkinen malli niin itsestään selvästi paras 

organisaatiorakenne. ”Se, millaisten ajattelumallien varaan yhteiskunnan rakenteita ja 

työpaikkoja rakennetaan, ei ole yhdentekevää. Useimmiten työteko tapahtuu hierarkkisten 

mallien mukaan, mutta tuon hierarkkisen ajattelumallin kyseenalaistaminen ja muiden mallien 

tarkastelu voisi toimia myös todellisuuden hahmottamisena.” (Salovaara, 2020, s. 131.) 

Organisaation rakenteiden muutossuunnitelmien synnyttämisen ja toteuttamisen tiellä voi olla 

useita esteitä. Toisinaan yrityksen johdossa voi olla henkilöitä, jotka luontaisesti välttävät 

tietyntyyppisten kehittämistoimenpiteiden käynnistämistä.  Rakenteiden uudelleen pohtiminen 

voi olla haastavaa myös siksi, että jo tämä pohdinta edellyttää alan auktoriteetien mielipiteiden 

haastamista. Johtajilla, joka kyseenalaistaa organisaation rakennetta, pitää olla rohkeutta 

selvittää itselleen, mihin toimiala on menossa ja uskoa näkyynsä. Rakenteiden vaikutusten 

analysointi tulee tehdä siten, että kaikki mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon, myös ne 

kaikista huonoimmat vaikutukset.  Erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittämisen uudessa 

tilanteessa vaatii luovuutta ja laaja-alaista ajattelua ja tämän ajattelun lopputuloksista tulisi 

pystyä valitsemaan se oikea ratkaisu. Lopuksi tarvitaan kykyä saada ihmiset näkemään 
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uusiutumisen tarve ja saada heidät innostuneesti toteuttamaan muutokset. (Hiltunen, 2015, s. 

90). 

Tarkastellessa rakenteiden merkitystä luottamukseen, huomaan että kuten jo aikaisemmin 

luottamusta käsiteltäessä; pääoman, yksilön kokemuksen ja johtajuuden näkökulmasta, myös 

rakenteiden vaikutusta on tarkasteltava laajemmassa mittakaavassa. Eri tutkimukset näkevät 

rakenteiden luovan pohjan ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, käyttäytymiselle, 

johtamiselle, jopa ajattelutavalle, joko niitä edesauttavina tai niitä estävinä. Erityisen 

mielenkiintoisena pidän sitä näkökulmaa, että se kuinka ihmiset tietyntyyppisissä 

organisaatiorakenteissa käyttäytyvät, ei johdu itse rakenteesta itsestään, vaan on opittu asenne. 

Organisaation rakennetta ja organisaatiokulttuuria käsitellään organisaatiokirjallisuudessa osin 

päällekkäin, osin jopa lähestulkoon samaa tarkoittavina asioina. Organisaation rakenteita on 

tarkasteltava useammalla tasolla, kuin pelkästään vertaamalla hierarkkista ja 

matriisiorganisaatiota keskenään. On päästävä syvemmälle organisaatioon, organisaation 

kulttuuriin. 

4.6 Organisaatiokulttuurin vaikutus 

Schein (1987, s. 32) jakaa kulttuurin kolmeen tasoon, joista ensimmäinen ja näkyvin osa on 

artefaktit ja luomukset. Tämä taso pitää sisällään teknologian, taiteen ja havaittavan 

käyttäytymisen. Toinen taso, tiedostettavissa oleva, on arvot. Alin, tiedostamaton taso, pitää 

sisällään suhteen ympäristöön, todellisuuden luonteen, ihmisluonnon, ihmisten toiminnan 

luonteen ja ihmissuhteiden luonteen. 

Scheinin mukaan organisaatioissa on välttämätöntä ymmärtää syvemmin kulttuuriin liittyviä 

asioita kahdesta eri syystä. Ensinnäkin siksi, että olisi mahdollista tulkita organisaatioissa 

tapahtuvia ilmiöitä. Vielä merkittävämpi syy on kuitenkin se, että vain kulttuuria ymmärtämällä 

on mahdollista määritellä asioiden tärkeysjärjestys johtajuuden ja johtajien kannalta. 

Organisaatiokulttuuri on todellista ja sillä on voimakkaat vaikutukset. Ilman 

organisaatiokulttuurin ymmärtämistä, ei voida ymmärtää yksilöiden ja organisaation 

suoriutumista. Johtajat luovat organisaatiokulttuureja. Organisaatiokulttuurien luominen ja 

niiden johtaminen ovat tärkeimpiä johtamistoimintoja. Myös organisaatiokulttuurin 

tuhoaminen, kulttuurin ollessa organisaatiolle vahingollinen, on johtajien tehtävä. Kulttuuria ja 
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johtamista on lähes mahdotonta erottaa toisistaan. Itse asiassa saattaa jopa olla, että johtajien 

ainoa todella tärkeä tehtävä on luoda ja johtaa kulttuuria. (Schein, 1987, ss. 20, 41). 

Jos organisaatiokulttuurin luominen ja johtaminen on johtajien tärkein tehtävä, on tärkeä 

ymmärtää, miksi tämä tehtävä on niin tärkeää. Miten organisaatiokulttuuri vaikuttaa? Scheinin 

(1987, ss. 65,96) mukaan kulttuuri ratkaisee ryhmän perusongelmat: 1) jossakin ulkoisessa 

ympäristössä säilyminen ja tähän ympäristöön sopeutuminen (organisaation perustehtävä), 2) 

ryhmän sisäisten prosessien yhdentäminen varmistamaan jatkuvan hengissä pysymisen ja 

sopeutumisen (organisaation sisäinen eheys). Tämän lisäksi kulttuuri vähentää ahdistusta 

tiedollisen epävarmuuden tai ylikuormituksen tilanteissa. Kulttuuri ohjaa ihmisen ajattelua 

lajittelemaan mikä on tärkeää ja mikä taas vähemmän tärkeää, tähän kohdistuvassa 

ärsyketulvassa. Kulttuurin ansiosta ihmisten on mahdollista toimia yhdessä miellyttävällä 

tavalla ja keskittyä perustehtäväänsä. Hiltunen ja Miettinen katsovat, Scheinin tavoin, että 

kulttuurin suuntaavaan ihmisten ajattelua, huomiokykyä ja asioiden tärkeysjärjestystä. Sen 

lisäksi he näkevät kulttuurin jaettuna kokemuksena, joka voidaan nähdä myös organisaation 

sosiaalisena pääomana. Kulttuurina sosiaalisella pääomalla on huomattava kerroinvaikutus. se 

vähentää johtamisen ja valvonnan kustannuksia. Se motivoi ja kannustaa. Se auttaa ihmisiä 

sisäistämään työnsä vaatimukset ja toimimaan niiden mukaisesti. Kun ihmiset toimivat näin, he 

edustavat kulttuurinsa parhaita puolia ja ovat esimerkkeinä muille ihmisille toivottavasta 

käyttäytymisestä. (Harisalo & Miettinen, 2010, s. 128). 

Akola erottelee organisaatiokulttuurit viiteen eri kultuurityyppiin, joita hän kuvaa 

värisymboleilla. (Kuva 5.) 

1. Vahvimman valta (punainen) 

2. Hierarkkinen (keltainen) 

3. Kilpailullinen (oranssi) 

4. Yhteisöllinen (vihreä) 

5. Elävä organisimi- TEAL (sinivihreä) 

Kuva 5 Organisaatiokulttuurin tyypit (Akola, 2020, s. 45.) 
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Vahvimman vallan organisaatiokulttuuri kuvastaa mafiosojen ja heimopäälliköiden pelolla 

hallitsemisen kulttuuria. Nykyään tällainen on todennäköisesti löydettävissä täysin sekaisin 

olevista kulttuureista. Hierarkkisen organisaatiokulttuuri suosii selkeitä ja turvallisia rakenteita, 

samalla varmistaen vallan pysymisen järjestelmällä. Toiminta perustuu ohjeistukseen, ja kuka 

tahansa on korvattavissa. Yksilöllisyydellä ei ole merkitystä. Kansalaisten tulee uskoa samoihin 

arvoihin. Kilpailullisen organisaatiokulttuurin tyypissä henkilöstöön panostetaan, mutta lähinnä 

siksi, että heistä on mahdollista saada paras kilpailukyky esiin. Henkilöt, kuten kaikkea 

muutakin, käsitellään resursseina. Yhteisöllisyyden ja tasa-arvon kulttuurissa suositaan 

palvelevaa johtajuutta, joka mahdollistaa kokemusten ja ideoiden jakamisen sekä tukee 

henkilöstön hyvinvointia. Päätökset tärkeissä asioissa tehdään yhdessä. Teal 

organisaatiokulttuurissa arvostetaan nykyaikaista yksilöllisyyttä ja ketterää kehitystä. Teal 

saavuttaa tehokkuutta vahvistamalla tiimien ja yksilöiden itseohjautuvuutta. Toimintakulttuurin 

perusajatus on, että merkityksellistä työtä tekevät aidot ihmiset, jotka voivat hyvin työssään, 

tuottavat myös automaattisesti parasta tulosta. (Akola, 2020, ss. 45-46.) 

Organisaatiokulttuuri näyttäytyy eri tavoin organisaation eri tasoilla. Mäkipeska ja Nieminen 

(2005, ss. 61–62) jakavat organisaatiokulttuurin neljään eri tasoon. Jaottelu perustuu siihen, 

millä organisaation tasolla se on näkyvää ja missä siihen voidaan vaikuttaa. 

Organisaatiokulttuurin eri tasot ovat organisaation ulkoinen kuva, organisaatiotaso, 

työyhteisötaso ja syvärakenne. Organisaation kulttuuria voidaan kuvata sisäkkäisinä 

ympyröinä, joista uloimman kehän muodostavat ne tekijät, jotka näkyvät organisaatiosta 

ulospäin ja muokkaavat ulkopuolella olevien ihmisten ja yhteisöjen käsitystä organisaatiosta. 

Mitä sisemmälle ympyrän kehissä mennään, sitä vaikeammin havaittavalle, ihmisten 

subjektiivisiin mielikuviin perustuvalle, organisaatiokulttuurin alueelle tullaan. (Kuva 6.) 

Organisaation ulkoinen kuva on yleensä seurausta hyvin tietoisesta ja tavoitteellisesta 

toiminnasta. Organisaation ulkoiseen kuvaan voidaan vaikuttaa konkreettisin toimenpitein. 

Ulkoisessa kuvassa konkretisoituu myös organisaation sosiaalinen pääoma, jonka 

kartuttaminen ja vaaliminen näyttäytyy myös ulospäin. Sosiaalisen pääoman nähdään 

vaikuttavan olennaisesti organisaation menestymiseen tulevaisuudessa. Se, miten organisaatio 

kohtelee asiakkaitaan, on olennaista organisaation ulkoisen kuvan muodostumisessa. 

(Mäkipeska & Nieminen, 2005, s. 63.) 



47 

 

Kuva 6. Organisaation kulttuurin tasot. (Mäkipeska & Niemelä, 2005. s. 62.) 

Pentikäisen (2014, s. 257) mukaan organisaation tulee kartoittaa riskejä ja varautua jo 

ennakoivasti tilanteisiin, jossa niiden maine on vaarassa, jotta maine on mahdollista palauttaa 

määrätietoisella ja nopealla toiminnalla. Monet kohut ovat osoittaneet, että usein kriisien 

käsittely tai jopa peittely on alkuperäistä virhettä pahempi asia organisaation maineelle. Kriisin 

sisäinen hoitaminen lyödään laimin, mikä voi hidastaa organisaation sisäisen luottamuksen 

palautumista. 

Organisaatiotaso, joka muodostuu organisaation rakenteesta, johtamisjärjestelmästä, sekä 

toimintaa ohjaavista normeista ja säännöistä, on myös tietoisen kehittämisen tulos. 

Organisaatiotaso antaa ihmisten toiminnalle puitteet ja käsityksen siitä ympäristöstä, joka 

muodostaa sosiaalisen yhteisön. Organisaatiokulttuuria määrääviä piirteitä ovat muun muassa 

organisaatiorakenteen jäykkyys tai joustavuus sekä hierarkkisuus, johtamisjärjestelmän 

byrokraattisuus, normien määrä ja yksityiskohtaisuus sekä ohjauksen selkeys ja loogisuus. Jos 

organisaation toimintakulttuuria halutaan tietoisesti kehittää, organisaatiotaso antaa sille 

parhaimman lähtökohdan. Rakenteita voidaan tietoisesti muuttaa vastaamaan paremmin 

toimintaympäristön muutoksiin ja niiden aiheuttamaan strategian muutokseen. Muuttunutta 

strategiaa voidaan tukea paremmin kehittämällä johtamisjärjestelmää. (Mäkipeska & 

Nieminen, 2005, s. 64.) 

Työyhteisötaso muodostuu ihmisten välisestä kommunikaatiosta ja sosiaalisesta järjestelmästä. 

Työyhteisötasolla toimitaan toimintakulttuurin mukaan. Tämä tarkoittaa, että jos halutaan 

vaikuttaa konkreettisesti siihen, miten toimitaan, muutos tulee tehdä toimintakulttuurissa. Se 
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sisältää tiedon kulun, vuorovaikutuksen määrän ja laadun sekä yhteistyömuodot, kuten 

tiimityöskentelyn, erilaiset yhteiset foorumit ja verkostot. Myös ihmisten väliset suhteet ja 

heidän keskinäinen asemansa sosiaalisessa yhteisössä heijastavat työyhteisön 

toimintakulttuuria. Ihmisten välisessä kommunikaatiossa välittyvät ja vahvistuvat kulttuuriset 

piirteet kuten avoimuus, luovuus, kannustus, keskinäinen palaute – tai näiden vastakohdat. 

(Mäkipeska & Nieminen, 2005, s. 65). Elovainio ym. (2002) mukaan organisaatioissa 

luottamuksen voidaan nähdä rakentuvan jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa 

työntekijöiden kesken ja toisaalta johtamistyössä. Kanssakäymisessä toistensa kanssa ihmiset 

muodostavat käsityksen organisaation kulttuurista, eli niistä toimintatavoista, säännöistä ja 

arvoista, joita työyhteisössä suositaan. Kyse on siis siitä, että muodostetaan kuva, miten tässä 

työyhteisössä toimitaan. (Jokivuori, 2005, s. 134.) Hiltunen katsoo ihmisten 

toiminnanmuutoksen toteuttamisen olevan haasteellista. Se on haasteellista siinäkin 

tapauksessa, vaikka johto pystyisi tekeämään järkevän toimintasuunnitelman. Jos 

toimintakulttuuriin halutaan puuttua, tulisi sen sisällä toimivat ihmiset sitouttaa muutoksen 

suunnitteluun, koska ihminen ei lähtökohtaisesti vastusta muutosta ollessaan itse sitä 

suunnittelemassa ja toteuttamassa. (Hiltunen, 2015, s. 89). 

Organisaatiossa vallitsevat arvot ja arvostukset sijoittuvat osin työyhteisötasoon, osin 

toimintakulttuurin syvärakenteeseen. Jotkut toiminnassa vaikuttavista arvoista saattavat 

juontaa juurensa hyvinkin kaukaa menneisyydestä, osa taas muokkautuu ajassa tapahtuvien 

muutosten pohjalta. Siksi organisaatiossa voi vallita jopa keskenään ristiriitaisia arvoja, mikä 

aiheuttaa toiminnassa jännitteitä ja hämmennystä. Tämän johdosta monissa työyhteisöissä on 

syntynyt tarve kartoittaa olemassa olevia arvoja sekä käydä arvioivaa keskustelua siitä, mitkä 

arvot ovat nykyisen toiminnan ja haasteiden kannalta tarpeellisia ja mitkä taas ei-toivottavia. 

Kun arvoja käsitellään tästä näkökulmasta, ne ovat osa työyhteisötason kulttuuritekjöitä ja 

tietoisesti muokattavissa yhteisessä keskustelussa. Osa arvoista voi kuteinkin vaikuttaa myös 

ei-tietoisella tasolla, jolloin niiden yhteinen käsittely on vaikeaa. (Mäkipeska & Nieminen, 

2005, ss. 65-66). Edgar Scheinin kulttuurin kolmitasojaossa organisaation syvärakenne edustaa 

kulttuurin kolmatta, näkymätöntä ja alitajuista, tasoa, jossa perusoletukset ovat 

itsestäänselvyyksiä. Tämä taso on näkymättömänä läsnä niin kulttuurin ensimmäisellä 

(näkyvän) tasolla, kuin myös toisella (tiedostettavissa olevan) tasolla. (Schein, 1987, s. 32.) 

Organisaatiokulttuuria ymmärtämällä on mahdollista kehittää organisaatiota, kaikilla sen 

tasoilla. Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi organisaation eri tasojen kulttuurien tulisi olla 
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toisiaan tukevia ja voimistavia, mikä ei ole aina tilanne. Sekä Hiltunen, että Harisalo ja 

Miettinen nostavat esille tilanteita, joissa organisaatiokulttuuri voi olla haitallista. Suurissa 

organisaatioissa on vallalla usein vahva sisäinen kulttuuri ja ”sisäiset totuudet”. Sisäiset 

totuudet ovat yritykselle hyödyllisiä, jopa välttämättömiä. Niitä tarvitaan muun muassa 

strategian selittämiseen ja ymmärryksen luomiseen omille joukoille. Kun sisäiset totuudet on 

riittävän perusteellisesti sisäistetty, niihin vetoamalla voidaan valitettavasti myös jarruttaa omaa 

ajattelua ja reagointimallien kehittämistä muutostilanteissa. Kulttuuri voi muuttua ongelmaksi 

myös siksi, että se yhdenmukaistaa arvoistuksia ja käyttäytymistä. Liian pitkälle mennessään 

tällainen kulttuuri voi suvaitsemattomuus erilaisia ihmisiä ja poikkeavia ajatuksia kohtaan voi 

lisääntyä. Jos erilaisuutta ja uusia tapoja ajatella ei hyväksytä, muutosten kohtaaminen ja 

käsittely vaikeutuu. (Hiltunen, 2015, s. 89 ; Harisalo & Miettinen, 2010, s. 128) 

4.7.Poliisikulttuuri 

Poliisikulttuuria tutkinut Crank tuo esiin haasteita yleisesti kulttuurin tutkimuksessa ja 

havainnoinnissa. Kulttuurille ominaisia jokapäiväisiä piirteitä on nähtävissä sen arjessa, 

normaalitilanteessa. On mahdollista, että tietyt käyttäytymistavat ovat seurausta siitä, että 

kulttuurin sisälle on tullut siitä poikkeava tapahtuma (vaikka havainnoijan ilmestyminen). 

Havainnoija itse ja hänen ajattelutapansa on tietyn kulttuurin tuote. Kuinka paljon havainnoijan 

oma kulttuurinen tausta viitoitta sitä mihin tämä kiinnittää huomionsa ja mikä saattaa jäädä 

täysin huomioimatta. Kulttuuria ei tule ymmärtää pelkästään ulkoiseksi tekijäksi, 

toimintaympäristöksi, jossa on tietty määrä henkilöitä. Kulttuuri on jokaisessa ihmisessä 

itsessään. Siksi on tärkeä ymmärtää, että kulttuuria havainnoidessamme ja tutkiessamme, itse 

asiassa havainnoin kohteena ovat ihmiset. Ja havainnoija on kulttuuri, ihminen. (Crank, 2004, 

ss. 20-24.) 

Poliisikulttuuritutkimuksessa ollaan kiinnostuneita poliisien arvoista ja asenteista. Sen lisäksi 

tutkimuksissa kohdennetaan huomiota siihen, miten poliisit näkevät maailman, toimivat 

kentällä sekä soveltavat laajaa harkintavaltaansa. (Korander, 2019, s. 64). Crank katsoo 

poliisikulttuurin tutkimuksen kiinnittävän huomiota poliisien ajattelutapaan, käyttäytymiseen ja 

sosiaaliseen rakenteeseen, mutta mainitsee tutkimuksen kohteiksi myös poliisin materialistien 

ulottuvuuden ja kulttuurin muotoutumisen. (Crank, 2004, ss. 17-18.) Ajattelutavassa on eettisiä 

säännöksiä, jotka sitovat lainvalvojan yhteisöön. Lainvalvojan toimeenpaneva rooli on selkeästi 
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erotettu yhteisön muiden toimijoiden ei -toimeenpanevasta roolista. Tutkimuksissa kiinnitetään 

huomiota siihen, miten poliisi käyttäytyy eri tilanteissa. Kulttuurin materialistiset osatekijät 

ovat havaittavissa konkreettisissa työvälineissä ja myös informaation prosessointi rakenteissa. 

Sosiaalinen rakenne sisältyy niin fyysisiin, kuin organisaationaalisiin tekijöihin. Niitä 

käsitellessä huomio kiinnittyy poliisilaitoksen fyysisiin rakenteisiin, maantieteelliseen 

sijoittumiseen, operatiivisiin strategioihin, harjoitusmenetelmiin ja ammatillisen eriytymisen 

kaavoihin. Kulttuurin muotoutuminen on viides kulttuurin osatekijä. Crank kohdistaa huomion 

neljään näkökohtaan kulttuurin muotoutumisessa. Kulttuurin muotoutuminen on sosiaalisen 

toiminnon tuote, luovaa toimintaa, ryhmien välisten uusien suhteiden tuote sekä ryhmien 

välisten konfliktien tuote. (Crank, 2004, ss. 15-18). 

Koranderin näkemys kulttuurin osatekijöistä ovat yhteneväiset Crankin näkemykseen siitä, että 

poliisikulttuuriin vaikuttaa toimintaympäristö (asiakkaat, paikkakunnan koko, sijainti, 

kaupunginosa ja erilaiset muut ympäristölliset tekijät). Korander tarkastelee poliisikulttuurin 

käsitettä kahdesta eri näkökulmasta. Kun poliisikulttuuria tarkastellaan yksittäisenä kulttuurina, 

tarkastellaan kulttuurin universaaleja ominaisuuksia, jotka nojaavat poliisin asemaan, funktioon 

ja organisaatioon. Korander kuitenkin huomauttaa, että yhden poliisikulttuurin sijaan tulisi 

puhua useista poliisikulttuureista. Poliisikulttuurit voivat olla paikallisia ja ryhmäkohtaisia. 

Kulttuurien muotoutumiseen vaikuttaa tietyn ryhmän jäsenten ikä, sukupuoli, 

ammattiorientaatio, erilaiset roolit ja tehtävät. Tulevaisuudessa näihin poliisin sisäisiin eri 

kulttuureihin tulee myös vaikuttamaan rekrytoituva, uusi sukupolvi. Tehtävänkuva vaikuttaa 

myös poliisikulttuureihin: partiopoliiseilla ja rikostutkijoilla on oma kulttuurinsa. Universaali 

kulttuuri ja osakulttuuri vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti: poliisien identiteetti rakentuu 

poliisien omassa työyhteisössä, ja vastavuoroisesti poliisikulttuuri rakentaa ja rakentuu 

poliisiidentiteetin eetoksen piirteistä. (Korander, 2019, s. 48) 

Crank pitää poliisikulttuurin selkeästi nähtävänä erityispiirteenä poliisien solidaarisuutta 

toisiaan kohtaan. Selityksiä solidaarisuuteen on ollut useita, ja niissä on usein nostettu esille 

korruptio ja muut "pimeät tekijät". Solidaarisuuden on selitetty johtuvan myös tietynlaisesta 

vastakkain ajattelusta: me poliisit vastaan muut. Syy solidaarisuuteen on katsottu johtuvan myös 

poliisin työn vaarallisuudesta, jonka vuoksi koulutuksesta lähtien poliisiin iskostetaan ajatus 

toisen poliisin turvallisuuden huolehtimisesta: " Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta". 

Poliisin nähdään ajattelevan itsensä osana ryhmää, ei itsenäisenä toimijana. Solidaarisuus 

näyttäytyy poliisiorganisaatiossa eri tavoin, riippuen hyvin pitkälti kenen näkökulmasta sitä 
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tarkkailee. Poliisi näyttäytyy kansalaisille yhteneväisenä ryhmänä, joka on ikään kuin toisiaan 

tukeva veljeskunta. Tämä solidaarisuus on kuitenkin erilaista, mitä syvemmällä organisaation 

sisällä ja sen eri osa-alueita tarkastellaan. Organisaation sisällä solidaarisuutta koetaan työparia, 

omaa jaosta kohtaan ja vastakkain asettelu voi olla voimakastakin hallinnollista johtoa kohtaan. 

(Crank, 2004, ss. 197-198, 237-238.) 

Crank tarkastelee poliisin solidaarisuutta viiden teeman kautta: poliisimoraali, maalaisjärki, 

maskuliinisuus, käyttäytyminen ja rasismi. (Crank, 2004, ss. 201-267.) Korander esittää poliisin 

kulttuuria kuvaavia piirteitä seuraavasti: poliisien kutsumus ja sitoutuneisuus, nuorena 

toimintahakuisuus, vanhempana kyynisyys ja pessimismi, lähes jatkuva epäily, ammatillinen 

eristäytyminen, keskinäinen solidaarisuus, hegemoninen maskuliinisuus, moraalinen ja 

poliittinen konservatiivisuus, pragmatismi, hierakkisuus, legalismi ja oikeudenmukaisuus. 

Poliisikulttuurin voi sanoa ilmentävän poliisien maailmankatsomusta. (Korander, 2019, s. 49.) 

Poliisimoraali näyttäytyy poliisin mustavalkoisena ajatteluna. Poliisi pitää oikeaa ja väärää 

selkeästi toisistaan erotettavina. Poliisi pitää itseään moraalisesti tavallisten kansalaisten 

yläpuolella ja on omaksunut itselleen tietyn moraalinvartijan statuksen. Maalaisjärkeä Crank 

käsittelee ironiaa yhtenä poliisin maalaisjärjen mahdollistajana. Ironian kautta poliisi kykenee 

näkemään vaaran mahdollisuuden turvallisessa tilanteessa. Tämä on taiteenlaji, joka on opittu 

toisten poliisien opastamana. Poliisin työ ei ole itsestään selvyyden näkemistä, vaan 

poissaolevan näkemistä. Poliisi organisaationa on ollut voimakkaasti maskuliininen, niin 

hengeltään kuin sukupuoleltaan. Maskuliinisuutta korostetaan koulutuksessa ja kokelailta 

odotetaan tiettyjen miehisyyden ilmentymien korostamista. Maskuliinisuus yhdistetään usein 

poliisin negatiiviseen käyttäytymiseen ”pojat ovat poikia” – tyyppisen ideologian 

hyväksymisellä. Solidaarisuuden käyttäytymisen ulottuvuus näkyy suoraan kansalais-poliisi 

kohtaamisissa. Poliisin tehdessä päätöksen tietyssä tilanteessa, kansalainen ei kyseenalaista 

päätöstä toiselta paikalla olevalta poliisilta. On itsestään selvää, ettei kaksi poliisia aloita 

väittelyä tilanteen hoitamisesta kansalaisen aikana. Kansalainen näkee poliisin ammattilaisena 

työssään, ja tämä ammattimaisuus näkyy yhdenmukaisella toiminnalla. Rasismi yhtenä 

solidaarisuuden teemana on ollut hankala aihe tutkimukselle, koska se luo lähtökohtaisesti 

pelkästään negatiivisen ajatusyhteyden ja on aiheen voimakkaasti tunnepitoinen. Rasismin 

ottaminen mukaan yhdeksi solidaarisuuden teemaksi voi Crankin mukaan olla joko määritelmä 

tai ainoastaan syytös, joka estää merkityksellisen keskustelun. (Crank, 2004, ss. 

201,213,229230, 238-239, 255-256). Reiner (2010) huomauttaa, että tutkimusten mukaan 
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rasismi näyttäytyy poliisien puheissa, ei välttämättä toiminnassa. Lisäksi Reiner toteaa, että 

yhteiskuntarakenteellinen rasismi, jonka johdosta etniset vähemmistöt ovat usein sosiaalisen 

asteikon alimmilla tasoilla, on keskeisin poliisien ennakkoluulojen lähde, koska rakenteellinen 

asema vahvistaa poliisien ennakkoluuloja. (Korander, 2019, ss. 50-51.) 

Korander tuo esille, että se onko poliisikulttuurin piirteet kielteisiä vain myönteisiä, on nähty 

kiistanalaiseksi. Toisaalta poliisikulttuurin nähdään vaikuttavan kielteisesti poliisin toimintaan 

ja erityisesti se vaikeuttaa yrityksiä uudistaa poliisitoimintaa, kun taas toisaalta poliisikulttuuria 

kuvaillaan sanoilla arvostus, kiitollisuus ja ymmärrys. Korander katsoo, että molemmat 

näkökulmat ovat mahdollisia, poliisikulttuurin keskeiset piirteet voidaan nähdä niin 

myönteisinä, kielteisinä kuin neutraaleina. Koranderin mukaan huonoa poliisityötä syntyy, jos 

näitä poliisipiirteitä ylikorostetaan tai niitä ei ole lainkaan. (Korander, 2019, s. 64.) 

Korander käsittelee tutkimuksessaan kysymystä siitä, onko poliisikulttuuri yhä voimissaan. 

Väitettä poliisikulttuurin heikkenemisestä on perusteltu muun muassa yhteiskunnallisilla 

muutoksilla, kansalaisten yhä korkeammalla tietoisuudella oikeuksistaan, poliisiin 

kohdistuvalla ulkoisella valvonnalla ja kritiikillä, poliisin sisälle rekrytoitavien ihmisten 

erilaisuudella, poliisin integroitumisella yhteisöjen kanssa ja uudenlaisten taitojen, tietojen ja 

asenteiden vaatimuksilla. Korander kuitenkin kyseenalaistaa sen, miksi nämä muutokset 

heikentäisivät poliisikulttuuria. Yhteiskunnissa on vallalla eriarvoistumiskehitys, joka pitää 

huolen poliisin ongelmien jatkuvasta lisääntymisestä. Rikollisuudesta tulee yhä tärkeämpi 

poliittinen prioriteetti. Poliisille, jolta vaaditaan rikosongelman ratkaisua, annetaan yhä 

enemmän valtuuksia ja resursseja. Korander on samaa mieltä Reinerin (2010) päätelmän 

kanssa, että poliisikulttuuri elää ja kukoistaa edelleen. Vaikkakaan poliisikulttuuri ei ole 

muuttumaton, poliisin ahdinko järjestyksen ylläpidossa ja lain valvonnassa liberaaleissa 

demokratioissa näyttää tuottavan tyypillisen kulttuurisen kuvion. Poliisikulttuuri, 

variaatioineen, on heijastus niiden yhteiskuntien valtarakenteista, joissa poliisi toimii. Poliisille 

kaatuu kontrolloijan rooli, jolloin vähäosaisimmat yhteiskunnan elementit päätyvät ”poliisin 

omaisuudeksi”. Reinerin (2010) mukaan koko yhteiskunta tulisi muuttaa sosiaalisesti 

oikeudenmukaisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja vähemmän eriarvoiseksi, jos poliisikulttuuria 

on aikomus muuttaa. Vähäosaisten määrän laskiessa merkittävästi, poliisin haasteet aidosti 

helpottuisivat. (Korander, 2019, s. 64.) 

Poliisikulttuurin hengissä pysymistä on tarkasteltu tutkimuksissa siitä näkökulmasta, että 

kulttuurin pysyvyys on seurausta ulkoisista tekijöistä. Kuten kulttuuria käsittelevissä 
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tutkimuksissa on tuotu esille, kulttuurin muotoutumiseen ja pysyvyyteen vaikuttaa olennaisesti 

myös ryhmän jäsenten arvot ja asenteet. Rahkosen raportissa, Suomen Poliisijärjestöjen liiton 

teettämässä arvotutkimuksesta, tuodaan esille, että SPJL:n liiton jäsenet ovat arvoiltaan lähes 

yksi yhteen koko kansan arvojen kanssa. Arvotutkimuksessa arvot on jaettu kahdeksaan eri 

luokkaan. Arvoluokan perässä näkyvä prosenttiosuus kertoo, mihin SPJL:n jäsenet 

arvoprofiililtaan asettuvat ja suluissa koko väestön prosenttiosuus.   Avoimet etsijät 8 % (8%), 

elämykselliset 17% (17%), esikuvahakuiset erottuja 8% (10%), kotirakkaat 7% (10%), 

vaikuttajat 12% (10), uskalikot 13% (12%), asiakeskeiset 11% (15%), perinteikkäät 8% (8%). 

Elämykselliset on suurin arvoluokka sekä koko kansan, että SPJL:n jäsenten keskuudessa. 

Tämän luokan merkitys on todennäköisesti kasvamassa lähimpien 10–20 vuoden aikana, joten 

tätä arvoluokkaa kannattaa pitää erityisesti silmällä, se on nimittäin yhteiskunnan trendi tällä 

hetkellä. (Rahkonen, 2015, s. 29.) 

Ottamatta kantaa siihen, onko poliisikulttuuri, sellaisena kun se tutkimuksissa määritellään, 

positiivinen vai negatiivinen ilmiö, Scheinin (1987, s. 41) näkemys johtajien tärkeimmästä 

tehtävästä organisaatiokulttuurin luomisessa, johtamisessa ja tuhoamisesta, nostaa käsitykseni 

mukaan arvoaan tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että oman organisaation kulttuuri on 

ymmärrettävä, on sen olemassaolon pohdinta organisaation johtajien tehtävä. Minkälaisessa 

kulttuurissa haluamme ja pystymme toimimaan tulevaisuudessa? Onko kulttuurin arvot 

sellaisia, että ne tukevat luottamusta koko organisaatiota kohtaan? Onko alakulttuurien arvot 

samoja kuin organisaation tavoittelemat universaalit arvot? Kohtaavatko organisaation arvot ja 

yhteiskunnan kansalaisten arvot toisensa- nyt ja tulevaisuudessa? 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA ANALYYSI 

Edellisen luvun perusteella olen valinnut vuoden 2018 henkilöstöbarometristä ne kyselyn 

osaalueet, joiden katson olevan relevantteja organisaatioluottamusta arvioitaessa. Relevanteiksi 

näin kysymykset, joiden tulosten näin kertovan tekijöistä, jotka vaikuttavat luottamukseen 

suoraan (vastaajan ulkopuoliset tekijät), ja kysymykset, joiden tulosten perusteella on 

mahdollista arvioida olemassa olevaa luottamuksen kokemusta (vastaajan henkilökohtainen 

kokemus). 

5.1 Analyysikehikko henkilöstöbarometrin 2018 kysymyksille 

Ryhmittelin henkilöstöbarometristä valikoimani kysymykset viiteen osa-alueeseen: 1) 

työilmapiiri, yhteistyö ja tiedonkulku, 2) työn sisältö ja työn suorittaminen, 3) johtaminen, 4) 

työssä jaksaminen ja yleinen stressitaso, sekä 5) palkkaus ja organisatoriset tekijät. Näin 

jaottelun tarpeelliseksi, jotta henkilöstöbarometrin tuloksia olisi mahdollista selkeämmin 

analysoida organisaatioluottamuksen näkökulmasta. Analyysia tehdessäni yhdistin 

henkilöstöbarometrin osa-alueita isommaksi kokonaisuudeksi silloin, kun näin niiden 

käsittelevän organisaatioluottamuksen näkökulmasta samaa elementtiä. 

Esitän henkilöstöbarometrin tulokset osa-alueittain siten, että kunkin kysymyksen jälkeen 

näkyvät niihin valitut vastaukset sekä lukumäärinä, että prosentteina. En ole tuonut taulukkoon 

tyhjäksi jätettyjä vastauksia, jos ne kattavat kysymyksen vastauksista 2 % tai vähemmän. 

Muuttaessani barometrin vastaukset sanalliseen muotoon, käytän termiä neutraali, kun vastaus 

ei kerro onko vastaus selkeästi positiivinen tai negatiivinen. Esimerkiksi ” ei vähän, ei paljon” 

tai ”ei samaa mieltä, ei eri mieltä”. 

Analysoin henkilöstöbarometristä valitsemieni kysymysten tuloksia, organisaatioluottamuksen 

näkökulmasta, jaottelemalla osa-alueet luottamusta luoviin, luottamusta ylläpitäviin, 

epäluottamusta aiheuttaviin ja suurta epäluottamusta aiheuttaviin tekijöihin. Tämä jaottelu 

muodostaa tutkimukseni analyysikehikon. 

5.2 Aineiston kuvaus 

Henkilöstöbarometri on poliisin oma, poliisia varten tehty henkilöstökysely. Sen tavoitteena on 

auttaa kehittämään henkilöstön työhyvinvointia, työn sujuvuutta ja organisointia sekä 
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henkilöstöjohtamista poliisin yksiköissä. Henkilöstöbarometri toteutetaan muutaman vuoden 

välein. Webropol- ympäristössä henkilöstöbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 

2015, tutkimuksessani käyttämäni aineisto koostuu webropol-ympäristössä vuonna 2018 

toteutetun henkilöstöbarometrin tuloksista. 

Taustamuuttujat: 

Vuoden 2018 henkilöstöbarometriin vastasi 5186 henkilöä. Kyselyn vastausprosentti oli 51.3 

%. 

 

 

Kuva 7 . Henkilöstöbarometri 2018 . 

Esimiesasema vai ei. 

Kuva 8. Henkilöstöbarometri 2018 . 

Vastaajien ikä. 

Kuva 9. Henkilöstöbarometri 2018 . Vastaajien virkaikä. 



56 

 

Kuva 10. Henkilöstöbarometri 2018. Vastaajien virka-asema 

Vastaajien profiili (Kuvat 7,8,9 ja 10) leikkaa läpi koko poliisiorganisaation. Esimiesasemassa 

olevien määrä on luonnollisesti pienempi, kuin ei-esimiesasemassa olevien määrä. Myös 

miehistön osuus vastaajissa on suurempi, kuin alipäällystön ja päällystön. Huomioitavaa on, 

että suhteutettuna organisaatiossa työskentelevien, eri virka-asemassa olevien määrään, 

alipäällystö ja päällystövirassa työskenteleviä vastaajia oli enemmän kuin miehistössä 

työskenteleviä. Vastaajia oli 20 - vuotiaasta ylöspäin, aktiivisimmin kyselyyn olivat vastanneet 

ikäryhmät 40–44 ja 50-54. Vastaajien virkaikä vaihteli 1 ja 40 vuoden välillä, aktiivisimmin 

vastaajia oli 1, 10 tai 15 vuotta organisaatiossa työskennelleet. 

5.3 Työilmapiiri, yhteistyö ja tiedonkulku 

Työilmapiiri, yhteistyö ja tiedonkulku liittyvät yksilön kokemukseen organisaatiosta. Näiden 

osa-alueiden vaikutus yksilötason luottamuskokemukseen on olennainen, koska se vaikuttaa 

yksilön jokapäiväiseen työn tekemiseen. 

Taulukko 4. Henkilöstöbarometri 2018. Työyhteisön ilmapiiri. 

 1 

Huono 

2 3 4 5 

Hyvä 

Huono vai hyvä ilmapiiri 96 

(2%) 

317 

(6%) 

841 

(16%) 

2370 

(46%) 

1540 

(30%) 

Ei luottamusta vai vahva luottamus 108 

(2%) 

405 

(8%) 

1041 

(20%) 

2520 

(49%) 

1088 

(21%) 

Pessimistinen vai optimistinen 128 

(3%) 

488 

(9%) 

1290 

(25%) 

2350 

(46%) 

898 

(17%) 

Avoin vai sulkeutunut 100 

(2%) 

324 

(7%) 

1044 

(20%) 

2433 

(47%) 

1248 

(24%) 

0 500 1000 1500 2000 2500 

Päällikkö/apulaispäällikkö, päällystö 

Alipäällystö 

Miehistö 

Vartija 

Siviili/muu virka-asema 

Ei kertonut 

Vastaajien virka - asema 
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Vastaajat ovat tyytyväisiä työyhteisön ilmapiiriin, suurimman osan vastaajista valitessa 

arvosanaksi 4. Toiseksi eniten, myös jokaisen osa-alueen kohdalta, ilmapiiri arvioitiin 

arvosanalla 5. 

Työilmipiiri vaikuttaa luottamusta luovasti. 

Taulukko 5. Henkilöstöbarometri 2018. Työyhteisön ristiriidat. 

 Erittäin 

vähän 

Melko 

vähän 

Ei vähän, 

ei paljon 

Melko 

paljon 

Erittäin 

paljon 

Esimiesten ja alaisten välillä 1059 

(21%) 

1937 

(37%) 

1185 

(23%) 

776 

(15%) 

212 

(4%) 

Eri henkilöstö- ja ammattiryhmien 

välillä 

939 

(18%) 

2173 

(42%) 

1355 

(26%) 

586 

(12%) 

105 

(2%) 

Töiden ja tehtävien jakoa koskevia 641 

(12%) 

1757 

(34%) 

1415 

(28%) 

1059 

(21%) 

278 

(5%) 

Työmenetelmät ja tehtävien 

suorittaminen 

788 

(15%) 

2133 

(42%) 

1352 

(26%) 

733 

(14%) 

149 

(3%) 

Tavoitteita ja tehtävien priorisointia 

koskevia 

795 

(15%) 

1913 

(37%) 

1365 

(27%) 

872 

(17%) 

214 

(4%) 

Vastuuta ja valtakysymyksissä 1111 

(21%) 

1941 

(38%) 

1178 

(23%) 

708 

(14%) 

220 

(4%) 

Työntekijöiden selvästi eriarvoista 

kohtelua 

1546 

(30%) 

1540 

(30%) 

945 

(18%) 

731 

(14%) 

393 

(8%) 

Sukupuolten välistä eriarvoista kohtelua 

ja syrjintää 

2925 

(57%) 

1316 

(25%) 

610 

(12%) 

215 

(4%) 

91 

(2%) 

Tiettyjen henkilöiden persoonasta 

johtuvia ristiriitoja 

584 

(11%) 

1594 

(31%) 

1377 

(27%) 

1106 

(21%) 

500 

(10%) 

Ikään perustuvaa eriarvoisuutta ja 

syrjintää 

2522 

(49%) 

1625 

(31%) 

677 

(13%) 

237 

(5%) 

90 

(2%) 

Työpaikkakiusaamista tai simputusta 3106 

(60%) 

1173 

(23%) 

555 

(11%) 

221 

(4%) 

101 

(2%) 

Kielteistä kilpailua 2242 

(44%) 

1572 

(30%) 

826 

(16%) 

360 

(7%) 

148 

(3%) 

Ristiriitoja työyhteisössä esiintyy pääsääntöisesti melko vähän, vastausten painottuessa 

neutraaliin vastausten suuntaan. Huomattavaa on, että töitä ja tehtävien jakoa sekä tiettyjen 

henkilöiden persoonasta johtuvia ristiriitoja katsotaan työyhteisössä esiintyvän melko paljon yli 
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20 %:ssa vastauksista. Työntekijöiden eriarvoista kohtelua, ikään perustuvaa syrjintää, 

työpaikkakiusaamista ja kielteistä kilpailua koetaan työyhteisössä esiintyvän erittäin vähän. 

Työyhteisössä ei vastausten perusteella ole niin paljoa ristiriitaisuuksia, että ne heikentäisivät 

luottamusta, vaan tilanteen voi nähdä luottamusta luovana. Varsinkin, kun huomioidaan, että 

työyhteisössä ei esiinny eriarvoista suhtautumista työntekijöitä, tiettyä sukupuolta tai eri-ikäisiä 

kohtaan tai kielteiseksi koettua kilpailua. Kysymyksen asettelusta ei käy ilmi, mitä ristiriidoilla 

tarkoitetaan. Jos ristiriidat tarkoittavat eriävän mielipiteen esittämistä, se ei ole luottamuksen 

kannalta negatiivinen asia, vaan voi jopa ilmentää luottamuksen olevan niin korkealla, että niitä 

uskalletaan esittää. 

Taulukko 6. Henkilöstöbarometri 2018. Syrjintä ja kiusaaminen. 

 Erittäin 

vähän 

Melko 

vähän 

Ei vähän, 

ei paljon 

Melko 

paljon 

Erittäin 

paljon 

Koetko, että sinua kohdellaan eriarvoisesti 

työyhteisössäsi? 

3179 

(62%) 

991 

(19%) 

506 

(10%) 

318 

(6%) 

149 

(3%) 

Koetko olevasi henkisen väkivallan tai 

kiusaamisen kohteena työyhteisössäsi? 

4086 

(80%) 

547 

(11%) 

283 

(5%) 

128 

(2%) 

88 

(2%) 

 

Vastaajista selkeä enemmistö koki, että häntä kohdella työssä eriarvoisesti erittäin vähän. Myös 

henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteena olemista työyhteisössään vastaajat kokivat 

erittäin vähän. Eriarvoisuuden kokemus oli yleisempi, kuin henkisen väkivallan tai 

kiusaamisen kohteeksi joutumisen kokeminen. 

Syrjinnän ja kiusaamisen kokemus on työyhteisössä harvinaista. Tilanne on luottamusta luovaa. 

Taulukko 7. Henkilöstöbarometri 2018. Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön. 

 

Erittäin 

tyytymätön Tyytymätön 

Ei 

tyytymätön 

Ei 

tyytyväinen Tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

Sisäiseen yhteistyöhön ja 

työilmapiiriin 

165 

(3%) 

594 

(12%) 

1057 

(21%) 

2434 

(47%) 

889 

(3%) 

Oikeudenmukaiseen 

kohteluun työtovereiden 

taholta 

79 

(2%) 

262 

(5%) 

749 

(15%) 

2646 

(51%) 

1400 

(27%) 

Arvostus osaamiseesi 

/työhösi 

159 

(3%) 

455 

(9%) 

1106 

(21%) 

2396 

(47%) 

1011 

(20%) 
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Sukupuolten tasa-arvon 

toteutumiseen 

86 

(2%) 

198 

(4%) 

793 

(15%) 

2187 

(43%) 

1848 

(36%) 

 

Työilmapiiriin ja yhteistyöhön oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, vastausten enemmistön ollessa 

jokaisella osa-alueella kohdassa tyytyväinen.  Erityisesti tyytyväisiä oltiin oikeudenmukaiseen 

kohteluun työtovereiden taholta, arvostukseen omaa osaamista ja työtä kohtaan sekä 

sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen. Sisäisen yhteistyön ja työilmapiirin vastaukset taas 

kallistuivat neutraalimmaksi. 

Työilmapiiri ja yhteistyö voidaan nähdä luottamusta luovaksi. 

Taulukko 8. Henkilöstöbarometri 2018. Stressitekijät. Työyhteisöön liittyvät. 

Stressitekijät 

Työyhteisöön liittyvät: 

Erittäin 
vähän 
tai ei 

lainkaan Vähän 

Melko 

vähän 

Ei 
paljon, 
ei 
vähän 

Melko 

paljon Paljon 

Erittäin 

paljon 

Luottamuksen ja 

avoimuuden puute 

1233 

(24%) 

1272 

(25%) 

792 

(15%) 

740 

(14%) 

566 

(11%) 

331 

(7%) 

219 

(4%) 

Huono tiedonkulku 697 

(13%) 

1112 

(22%) 

823 

(16%) 

852 

(17%) 

852 

(17%) 

478 

(9%) 

331 

(6%) 

Yhdenmukaisuuden paine, 

erilaisuutta ei siedetä 

2549 

(50%) 

1269 

(25%) 

379 

(7%) 

467 

(9%) 

249 

(5%) 

131 

(2%) 

85 

(2%) 

Työntekijöiden ja ryhmien 

väliset ihmissuhdeongelmat 

1412 

(27%) 

1383 

(27%) 

787 

(15%) 

752 

(15%) 

450 

(9%) 

233 

(4%) 

136 

(3%) 

 

Työyhteisöstä kumpuavan stressin vastaukset jakautuivat. Selkeä enemmistö koki, että 

yhdenmukaisuuden paine aiheuttaa stressiä erittäin vähän tai ei lainkaan. Sen sijaan 

luottamuksen ja avoimuuden puute, huono tiedonkulku sekä työntekijöiden ja ryhmien väliset 

ihmissuhdeongelmat aiheuttivat enemmän stressiä, tosin myös vähän. 

Työyhteisön suvaitsevaisuus ja niissä esiintyvät ihmissuhdeongelmat olivat stressitekijöinä niin 

harvinaisia, että tilanne voidaan nähdä luottamusta luovana. Sen sijaan luottamuksen ja 

avoimuuden puutteen kokemus sekä huono tiedonkulku stressitekijöinä voidaan nähdä 

epäluottamusta, tiedonkulun osalta jopa suurta epäluottamusta, aiheuttavana. 
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Taulukko 9. Henkilöstöbarometri 2018. Tyytyväisyys tiedon kulkuun. 

 

Erittäin 

tyytymätön Tyytymätön 

Ei 

tyytymätön 

Ei 

tyytyväinen Tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

Sisäiseen viestintään 

ja tiedonkulkuun 

617 

(12%) 

1440 

(28%) 

1542 

(30%) 

1303 

(26%) 

225 

(4%) 

Avoimuuteen 

asioiden 

valmistelussa ja 

päätöksenteossa 

923 

(18%) 

1403 

(27%) 

1455 

(29%) 

1086 

(21%) 

246 

(5%) 

 

Tiedon kulku koettiin neutraalisti, mutta painotus vastauksissa oli selkeästi tyytymättömyyden 

suuntaan. 

Tiedon kulku, sekä avoimuus organisaatiotasolla voidaan nähdä suurta epäluottamusta 

aiheuttavaksi. 

5.4 Työn sisältö ja työn suorittaminen 

Yksilötasolla luottamuksen kokemuksen liittyy työn sisältöön, sen merkityksellisyyteen ja työn 

tekemisen mielekkyyteen. Kokemus omasta osaamisesta luo yksilötasolla luottamusta 

selviytymiseen omasta työstään ja liittyy näin myös luottamuksen kokemukseen oman työn 

suorittamisessa. Työn suorittamisen mielekkyyteen vaikuttaa myös työolot, jossa työtä 

suoritetaan. 

Taulukko 10. Henkilöstöbarometri 2018. Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteisiin. 

 

Erittäin 

tyytymätön Tyytymätön 

Ei 

tyytymätön 

Ei 

tyytyväinen Tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

Tavoitteiden selkeyteen 175 

(3%) 

717 

(14%) 

1635 

(32%) 

2128 

(41%) 

491 

(10%) 

Itsenäisyys ja 

vaikutusmahdollisuudet 

työn teossa 

164 

(3%) 

472 

(9%) 

1038 

(20%) 

2322 

(45%) 

1152 

(23%) 
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Työsi haastavuuteen 147 

(3%) 

349 

(7%) 

1089 

(21%) 

2496 

(48%) 

1064 

(21%) 

Työsi innostavuuteen ja 

työssä kokemaasi iloon 

306 

(6%) 

642 

(12%) 

1249 

(24%) 

2140 

(42%) 

804 

(16%) 

 

Työn sisältöön ja työn haasteisiin vastaajat olivat tyytyväisiä, ja jokainen kysytty osa-alue sai 

arvokseen tyytyväinen yli 40 %:ssa vastauksista. Seuraavaksi eniten työn sisältöön ja haasteisiin 

oli valittu neutraali arvo. Itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet työn teossa, sekä työn 

haastavuus olivat eniten tyytyväisyyttä tuottavia osa-alueita. 

Työn sisällön voidaan nähdä luottamusta ylläpitävänä. 

Taulukko 11. Henkilöstöbarometri 2018. Stressitekijät. Työhön ja sen sisältöön liittyvät. 

 Erittäin 
vähän 
tai ei 

lainkaan 

Vähän 
Melko 

vähän 

Ei 
paljon, 
ei 
vähän 

Melko 

paljon 

Paljon 

Erittäin 

paljon 

Jatkuva kiire ja 

tekemättömien töiden paine 

596 

(12%) 

920 

(18%) 

792 

(15%) 

826 

(16%) 

1025 

(20%) 

643 

(12%) 

358 

(7%) 

Ajoittaiset työruuhkat 672 

(13%) 

1051 

(20%) 

730 

(14%) 

733 

(14%) 

954 

(19%) 

649 

(13%) 

359 

(7%) 

Samojen asioiden jatkuvat 

toistuminen työssä 

1536 

(30%) 

1350 

(26%) 

715 

(14%) 

693 

(14%) 

526 

(10%) 

216 

(4%) 

108 

(2%) 

Tehtävien liiallinen vaativuus 1823 

(36%) 

1624 

(32%) 

689 

(13%) 

635 

(12%) 

255 

(5%) 

76 

(1%) 

32 

(1%) 

Voimankäyttötilanteet 3009 

(59%) 

1173 

(23%) 

411 

(8%) 

310 

(6%) 

150 

(3%) 

62 

(1%) 

20 

(0%) 

Itseeni kohdistuvan fyysisen 

väkivallan mahdollisuus 

2157 

(42%) 

1237 

(24%) 

743 

(14%) 

540 

(11%) 

295 

(6%) 

127 

(2%) 

47 

(1%) 

Laittomat uhkaukset 3143 

(61%) 

1103 

(21%) 

377 

(7%) 

326 

(6%) 

127 

(3%) 

50 

(1%) 

25 

(1%) 

Perheeseen tai läheisiin 

kohdistuva häirintä/ ilkivalta 

3715 

(72%) 

819 

(16%) 

230 

(4%) 

234 

(5%) 

90 

(2%) 

34 

(1%) 

26 

(0%) 

Työhön liittyvät ristiriitaiset 

rooliodotukset 

1995 

(39%) 

1296 

(25%) 

586 

(11%) 

641 

(13%) 

362 

(7%) 

178 

(3%) 

80 

(2%) 

 

Työ ja sen sisältö aiheuttivat pääsääntöisesti stressiä erittäin vähän tai ei lainkaan. Selkeä 

poikkeus oli jatkuvan kiireen ja tekemättömien töiden paine, joka jakoi vastauksia ja nähtiin 

aiheuttavan melko paljon stressiä 20 %:lle vastaajista. Myös työruuhkien nähtiin aiheuttavan 

vähän stressiä. 
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Työhön ja sen sisällöstä aiheutuvaa stressiä ilmenee yleisesti ottaen niin vähän, että tilanne 

voidaan nähdä luottamusta luovana. Huomioitavaa on kuitenkin se, että kiire ja ajoittaiset 

työruuhkat aiheuttavat stressiä melko paljon osalle vastaajista, joka saattaa olla epäluottamusta 

aiheuttavaa. 

Taulukko 12. Henkilöstöbarometri 2018. Stressitekijät. Omaan osaamiseen ja työn 

suorittamiseen liittyvät. 

Stressitekijät 

Omaan osaamiseen ja työn 

suorittamiseen liittyvät: 

Erittäin 
vähän 
tai ei 

lainkaan Vähän 

Melko 

vähän 

Ei 
paljon, 
ei 
vähän 

Melko 

paljon Paljon 

Erittäin 

paljon 

Omat riittämättömät 

ammatilliset tiedot ja taidot 

1707 

(33%) 

1710 

(33%) 

755 

(15%) 

616 

(12%) 

264 

(5%) 

63 

(1%) 

38 

(1%) 

Juridinen vastuu omista 

päätöksistä/toimenpiteistä 

765 

(15%) 

1180 

(23%) 

990 

(19%) 

1022 

(20%) 

743 

(14%) 

350 

(7%) 

97 

(2%) 

Vaikeus erottaa tärkeät 

tehtävät vähemmän 

tärkeistä 

2595 

(50%) 

1418 

(28%) 

490 

(10%) 

369 

(7%) 

169 

(3%) 

76 

(1%) 

33 

(1%) 

Epäselvä tehtäväkuva 2493 

(48%) 

1290 

(25%) 

490 

(10%) 

446 

(9%) 

256 

(5%) 

102 

(2%) 

73 

(1%) 

En ehdi tehdä töitä niin 

huolellisesti/hyvin kuin 

haluaisin 

1078 

(21%) 

1147 

(22%) 

638 

(13%) 

632 

(12%) 

698 

(14%) 

579 

(11%) 

377 

(7%) 

 

Oma osaaminen ja työn suorittaminen aiheuttivat stressiä pääsääntöisesti erittäin vähän tai ei 

lainkaan. Poikkeuksena tuloksissa on juridinen vastuu omista päätöksistä ja toimenpiteistä, 

jonka suurin osa vastaajista näki neutraalina, vastausten kallistuen kuitenkin vähäisen stressin 

aiheuttajan suuntaan.  Stressiä aiheutti vähän myös se, että töitä ei ehdi tehdä niin huolellisesti 

ja hyvin, kuin haluaisi. 

Oma osaaminen ja työn suorittaminen aiheutti kokonaisuutena arvioiden stressiä niin vähän, 

että tilanteen voi katsoa olevan luottamusta ylläpitävää. 
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Taulukko 13. Henkilöstöbarometri 2018. Tyytyväisyys työoloihin. 

 

Erittäin 

tyytymätön Tyytymätön 

Ei 

tyytymätön 

Ei 

tyytyväinen Tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

Mahdollisuus 

yhteen sovittaa työ- 

ja yksityiselämä 

233 

(5%) 

589 

(11%) 

937 

(18%) 

2196 

(43%) 

1197 

(23%) 

Työpaikkasi varmuuteen 

nyt ja tulevaisuudessa 

168 

(3%) 

300 

(6%) 

670 

(13%) 

2278 

(44%) 

1725 

(34%) 

Jaksamiseesi ja 

energisyyteesi 

347 

(7%) 

863 

(17%) 

1314 

(26%) 

1976 

(38%) 

642 

(12%) 

Työtiloihisi ja 

työvälineiseesi 

455 

(9%) 

1003 

(20%) 

1151 

(22%) 

1865 

(36%) 

662 

(13%) 

 

Työoloihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, kaikkien kysymysten osalta. Selkeästi 

tyytyväisyyteen painottui mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja yksityiselämä, sekä työpaikan 

varmuus nyt ja tulevaisuudessa. Sen sijaan jaksaminen ja energisyys, sekä työtilat ja työvälineet 

saivat vastauksissa aikaiseksi painottumisen neutraaliin suuntaan. 

Työolot ovat yleisesti luottamusta ylläpitävällä tasolla. 

5.5 Johtaminen 

Johtaminen organisaatioluottamuksen elementtinä voidaan nähdä luottamuksena omaa 

esimiestä kohtaan tai luottamuksena yleisesti asioiden johtamiseen organisaatiossa. 

Taulukko 14. Henkilöstöbarometri 2018. Tyytyväisyys johtamiseen. 

 

Erittäin 

tyytymätön Tyytymätön 

Ei 

tyytymätön 

Ei 

tyytyväinen Tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

Esimiesten tukeen 

(Johtaminen) 

319 

(6%) 

842 

(17%) 

1202 

(23%) 

2069 

(40%) 

732 

(23%) 

Töiden organisointi 

(Johtaminen) 

398 

(8%) 

1244 

(24%) 

1534 

(30%) 

1686 

(32%) 

303 

(6%) 

Esimiehesi antama 

palaute (Johtaminen) 

392 

(8%) 

949 

(18%) 

1652 

(32%) 

1650 

(32%) 

517 

(10%) 
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Oikeudenmukainen 

kohtelu esimieheltäsi 

(Johtaminen) 

301 

(6%) 

611 

(12%) 

1162 

(22%) 

2120 

(41%) 

963 

(19%) 

Johdon toimintaan 

esimerkkinä 

833 

(16%) 

1254 

(24%) 

1453 

(28%) 

1219 

(24%) 

388 

(8%) 

 

Johtamisen osalta vastausten enemmistö hajautui neutraalin ja tyytyväisen välille, hienoisella 

painotuksella tyytyväisyyden suuntaan. Johdon toiminta esimerkkinä sekä töiden organisointi 

jakoivat vastauksia selvimmin, vastausten jakautuessa neutraalista tasapuolisesti 

tyytyväisyyteen ja tyytymättömyyteen. Eniten tyytymättömyyttä aiheutti johdon toiminta 

esimerkkinä. 

Johtajien kompetenssi on luottamusta luovalla tasolla, kuten myös kokemus johtajien 

oikeudenmukaisuudesta. Sen sijaan johtajilta saatu palaute voi aiheuttaa epäluottamusta. 

Kysymyksen asettelusta ei käy selville, onko kyse tavasta antaa palautetta vai siitä, että 

palautetta ei anneta. Johdon toiminta esimerkkinä on epäluottamusta aiheuttavaa. 

Taulukko 15. Henkilöstöbarometri 2018. Tyytyväisyys kehittymisen tukeen. 

 

Erittäin 

tyytymätön Tyytymätön 

Ei 

tyytymätön 

Ei 

tyytyväinen Tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

Uralla etenemiseesi ja 

siihen saatuun tukeen 

466 

(9%) 

824 

(16%) 

1711 

(34%) 

1606 

(31%) 

504 

(10%) 

Mahdollisuuksiin kehittää 

osaamistasi 

519 

(10%) 

1017 

(20%) 

1570 

(31%) 

1534 

(30%) 

457 

(9%) 

Tavoite- ja 

kehityskeskustelut 

välineenä osaamisesi 

kehittämisessä 

1009 

(20%) 

1259 

(25%) 

1720 

(34%) 

860 

(17%) 

236 

(4%) 

 

Kehittymisen tukeen suhtauduttiin pääsääntöisesti neutraalisti, jokaisen kysymyksen kohdalla. 

Kokemus uralla etenemisestä ja siihen saadusta tuesta painottui neutraaliin, kallistuen 

tyytyväisyyden puolelle. Sama positiivinen sävy näkyi mahdollisuudesta kehittää osaamistaan, 

neutraalien ja tyytyväisten vastausten osuuden ollessa lähes yhtä suuria. Vastausten painopiste 

siirtyi voimakkaasti negatiiviseen suuntaan kokemuksesta tavoite- ja kehityskeskustelujen 
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välineenä oman osaamisen kehittämisessä, johon suhtauduttiin pääosin neutraalisti, mutta 

vastaukset painottuivat tyytymättömän ja erittäin tyytymättömän kokemuksen puolelle. 

Kehittymisen tuki aiheuttaa epäluottamusta. Vahvaa epäluottamusta aiheuttavana voi nähdä 

tulos- ja kehityskeskustelun toimimattomuuden. 

Taulukko 16. Henkilöstöbarometri 2018. Stressitekijät. Johtamiseen liittyvät. 

 Erittäin 
vähän 
tai ei 

lainkaan Vähän 

Melko 

vähän 

Ei 
paljon, 
ei 

vähän 
Melko 

paljon Paljon 

Erittäin 

paljon 

Esimiesten liian korkealle 

asettamat suoritustavoitteet 

1507 

(29%) 

1308 

(25%) 

812 

(16%) 

805 

(16%) 

425 

(8%) 

194 

(4%) 

104 

(2%) 

Epäoikeudenmukaisuus 

esimiesten toiminnassa 

1632 

(32%) 

1167 

(23%) 

551 

(11%) 

691 

(13%) 

501 

(10%) 

321 

(6%) 

287 

(5%) 

Käskyttävä johtamistapa 2478 

(48%) 

1122 

(22%) 

464 

(9%) 

433 

(8%) 

287 

(6%) 

204 

(4%) 

157 

(3%) 

Esimiesten epätoivottava tai 

osaamaton johtamistapa 

1285 

(25%) 

1071 

(21%) 

569 

(11%) 

652 

(13%) 

636 

(12%) 

490 

(9%) 

445 

(9%) 

 

Johtamiseen liittyvät stressitekijät nähtiin aiheuttavan stressiä suurimmalle osalle vastaajista 

erittäin vähän tai ei lainkaan. 

Johtamiseen liittyviä stressitekijöitä ilmeni niin harvoin, että tilanne voidaan nähdä luottamusta 

luovana. 

5.6 Työssä jaksaminen ja yleinen stressitaso 

Luottamus on yksi tekijä, joka heijastuu työssä jaksamiseen. Luottamuksen ollessa tarpeeksi 

korkealla tasolla työssä myös jaksaa paremmin. Myös sopiva stressitaso kertoo luottamuksen 

kokemuksesta. 
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Taulukko 17. Henkilöstöbarometri 2018. Työssä jaksaminen. Yleinen arvio. 

 
Erittäin 

vähän 

Vähän 

Jonkin 

verran Paljon 

Erittäin 

paljon 

Onko oma työsi emotionaalisesti 

raskasta? 

1429 

(28%) 

1480 

(29%) 

1449 

(28%) 

599 

(11%) 

192 

(4%) 

Tunnetko itsesi loppuun palaneeksi työsi 

vuoksi? 

2369 

(46%) 

1382 

(27%) 

900 

(17%) 

357 

(7%) 

140 

(3%) 

Turhauttaako työsi sinua? 1694 

(33%) 

1554 

(30%) 

1152 

(23%) 

533 

(10%) 

216 

(4%) 

 

Työn emotionaalinen raskaus koettiin lähes yhtä suurelta osin vastauksista erittäin vähäiseksi, 

vähäiseksi tai sen nähtiin olevan jonkin verran emotionaalisesti raskasta. Loppuun palamisen 

tai turhautumisen tunnetta tunsi suurin osa vastaajista erittäin vähän. Turhautumisen tunnetta 

tunnettiin koko vastaus joukossa enemmän, kuin loppuun palamisen tunnetta. 

Oma työssä jaksaminen luo pääsääntöisesti luottamuksen tunnetta. 

 

Taulukko 18. Henkilöstöbarometri 2018. Työssä jaksaminen. Arvio viimeisimmän kuukauden 

ajalta. 

 Ei 

koskaan, 

lähes 

koskaan Harvoin Joskus Usein Aina 

Tunnetko työpäivän päätteeksi, että olet 

lopen uupunut? 

582 

(11%) 

1514 

(29%) 

1841 

(36%) 

1049 

(20%) 

174 

(4%) 

Tunnetko itsesi aamulla rasittuneeksi 

ajatellessani, että edessä on työpäivä? 

1298 

(25%) 

1893 

(37%) 

1208 

(24%) 

610 

(12%) 

128 

(2%) 

Kuinka usein olet ruumiillisesti täysin 

uupunut? 

1657 

(32%) 

2119 

(41%) 

1000 

(19%) 

341 

(7%) 

38 

(1%) 

Kuinka usein olet henkisesti täysin 

uupunut? 

1236 

(24%) 

1778 

(34%) 

1317 

(26%) 

720 

(14%) 

96 

(2%) 

Kuinka usein ajattelet: ” En jaksa enää?” 2847 

(55%) 

1232 

(24%) 

676 

(13%) 

338 

(7%) 

59 

(1%) 

Tunnetko, että jokainen työtunti on 

sinulle rasittava? 

3081 

(60%) 

1373 

(27%) 

498 

(9%) 

155 

(3%) 

38 

(1%) 

Kuinka usein tunnet itsesi väsyneeksi? 286 

(6%) 

1509 

(29%) 

1970 

(38%) 

1235 

(24%) 

150 

(3%) 
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Kuinka usein tunnet itsesi heikoksi ja 

alttiiksi sairastumaan? 

2031 

(40%) 

2009 

(39%) 

782 

(15%) 

270 

(5%) 

49 

(1%) 

Onko sinulla vapaa-aikana tarpeeksi 

voimia perheelle ja ystävyyssuhteille? 

163 

(3%) 

543 

(11%) 

1196 

(23%) 

2581 

(50%) 

667 

(13%) 

Kuinka usein tunnet, että olet ihan 

lopussa? 

2168 

(42%) 

1491 

(29%) 

955 

(19%) 

471 

(9%) 

64 

(1%) 

 

Työssä jaksamiseen liittyvät vastaukset jakautuivat selkeästi. Selkeä enemmistö koki, että ei 

koskaan tai lähes koskaan tunne jokaista työtuntia rasittavaksi. Suurin osa vastaajista koki 

myös, että eivät tunne koskaan tai lähes koskaan olevansa ihan lopussa. Kysymyksiin, onko 

tuntenut itsensä aamulla rasittuneeksi ajatellessaan, että edessä on työpäivä, kuinka usein on 

tuntenut itsensä ruumiillisesti tai henkisesti täysin uupuneeksi ja kuinka usein on tuntenut 

itsensä heikoksi ja alttiiksi sairastumaan, suurin osa vastasi tunteneensa näin harvoin, 

vastausten painottuessa enimmäkseen ei koskaan, ei lähes koskaan puolelle. Suurin osa 

vastaajista tunsi itsensä työpäivän päätteeksi lopen uupuneeksi ja väsyneeksi joskus, 

vastaussuunnan olevan kallellaan arvioon harvoin. Suurin osa vastaajista koki, että heillä on 

vapaa-aikana tarpeeksi voimia perheelle ja ystävyyssuhteille usein. 

Työssä jaksamisen kokemus viimeiseltä kuukaudelta on hankala arvioinnin kohde 

organisaatioluottamuksen näkökulmasta. Vastausten jakautuminen antaa kuvaa, että kokemus 

ei ole yhteneväinen, joten sitä ei voi katsoa luottamusta luovaksi tai epäluottamusta 

aiheuttavaksi. Pääosin ihmisten kokemus oli kuitenkin positiivissävytteinen, joten katsoisin 

työssä jaksamisen kokemuksen olevan enemmänkin luottamusta ylläpitävää, kuin 

epäluottamusta aiheuttavaa. 

Taulukko 19. Henkilöstöbarometri 2018. Stressioireet. 

 En 

lainakaan 

Vain 

vähän 

Jonkin 

verran 

Melko 

paljon 

Erittäin 

paljon 

Onko olosi levoton, hermostunut tai 

ahdistunut tai onko sinun vaikea 

nukkua työasioiden vaivatessa 

mieltä? 

751 

(16%) 

1769 

(37%) 

1552 

(32%) 

592 

(12%) 

151 

(3%) 

 

Vastaajista suurin osa koki tuntevansa stressioireita vain vähän, jonkin verran stressioireita 

koettiin seuraavaksi eniten. 

Stressioireita esiintyy niin vähän, että stressitaso on luottamusta luovaa. 
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5.7 Palkkaus ja organisatoriset tekijät 

Luottamuksen tunteeseen vaikuttaa kokemus palkkauksesta ja muut organisatoriset tekijät, 

kuten työnantajan maine, organisaation rakenteet, toimintakyky ja kokemus siitä, että 

organisaatiolle halutaan työskennellä. 

Taulukko 20. Henkilöstöbarometri 2018. Tyytyväisyys palkkaukseen. 

 

Erittäin 

tyytymätön Tyytymätön 

Ei 

tyytymätön 

Ei 

tyytyväinen Tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

Palkkauksesi 

perusteiden selkeys ja 

ymmärrettävyys 

531 

(11%) 

1068 

(21%) 

1453 

(28%) 

1655 

(32%) 

425 

(8%) 

Palkkaukseesi suhteessa 

työn vaativuuteen 

1000 

(19%) 

1431 

(28%) 

1156 

(23%) 

1241 

(24%) 

304 

(6%) 

Palkkamuutokseen työn 

muuttuessa 

1080 

(21%) 

1340 

(26%) 

1450 

(29%) 

975 

(19%) 

270 

(5%) 

Palkkauksesi 

oikeudenmukaisuuteen 

952 

(18%) 

1261 

(25%) 

1372 

(27%) 

1212 

(24%) 

314 

(6%) 

 

Palkkauksen kysymys jakoi vastaajien valintaa. Palkkauksen perusteiden selkeyteen ja 

ymmärrettävyyteen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, vastausten painottuvan kuitenkin 

kokonaisuudessaan tyytymättömyyden puolelle. Palkkauksen suhde työn vaativuuteen painottui 

tyytymättömyyden puolelle. Selkeästi eniten tyytymättömyyttä koettiin silloin, kun 

palkkamuutos oli seurausta työn muutoksesta, vastausten painottuessa neutraalista 

tyytymättömyyden päätyyn. 

Palkkauksen merkitystä organisaatioluottamuksen näkökulmasta on vaikea arvioida. 

Kokonaisuutena vastaukset ovat negatiivisuuteen painottuvia, joten palkkauksen voidaan nähdä 

olevan epäluottamusta aiheuttavia. Kysymystenasettelusta ei käy ilmi, vertaako vastaaja 

palkkausta organisaation ulkopuolelle vai organisaation sisäpuolelle. Jos vastaaja tuntee, että 

palkka on epäoikeudenmukaista organisaation sisällä, palkkaus on vahvasti epäluottamusta 

aiheuttavaa. 
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Taulukko 21. Henkilöstöbarometri 2018. Tyytyväisyys työnantajakuvaan. 

 

Erittäin 

tyytymätön Tyytymätön 

 

Ei 

tyytymätön 

Ei 

tyytyväinen Tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

Työpaikkasi maine 

hyvänä työnantajana 

380 

(7%) 

768 

(15%) 

1446 

(28%) 

1941 

(38%) 

624 

(12%) 

Arvojen selkeys ja 

ymmärrettävyys 

292 

(6%) 

701 

(14%) 

1719 

(33%) 

1905 

(37%) 

533 

(10%) 

Arvojen toteutuminen 

käytännössä 

570 

(11%) 

984 

(19%) 

1825 

(36%) 

1427 

(28%) 

334 

(6%) 

 

Työantajakuva jakoi vastauksia. Pääsääntöisesti tyytyväisiä oltiin työpaikan maineeseen hyvänä 

työnantajana, ja arvojen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, tyytyväisyyden ollessa kallellaan 

neutraaliin kokemukseen. Sen sijaan suhtautuminen arvojen toteutumiseen käytännössä oli 

pääosin neutraalia, kallistuen tyytyväisyyteen. 

Työnantaja kuva on yleisesti luottamusta ylläpitävää, mutta kokemus siitä, ettei arvot toteudu 

käytännössä aiheuttaa epäluottamusta. 

Taulukko 22. Henkilöstöbarometri 2018. Henkilökierto ja työpaikan vaihtaminen. 

 

Kyllä Ei Ei vastattu 

Oletko halukas lähtemään henkilökiertoon? 2397 

(46%) 

2563 

(50%) 

226 

(4%) 

Oletko nykyiseen työpaikkaasi niin tyytymätön, 

että olet aikeissa vaihtaa työpaikkaa? 

1243 

(24%) 

3698 

(71%) 

245 

(5%) 

 

50 % vastaajista oli halukas lähtemään henkilökiertoon. 71 % vastaajista ei kokenut olevansa 

niin tyytymätön työpaikkaansa, että olisi aikeissa vaihtaa työpaikkaa. Sen sijaan 24 % (1488 

vastaajaa) koki niin suurta tyytymättömyyttä työpaikkaansa kohtaan, että on aikeissa vaihtaa 

työpaikkaa. 

Organisaatioluottamuksen tasoa ei ole mahdollista arvioida henkilökierto halukkuudella. Se voi 

olla osoitus korkeasta luottamuksesta, jos itsensä kehittäminen ja oman osaamisen 

laajentaminen on motivaationa henkilökierrolle. Jos taas motivaatio henkilökierrolle on 

tyytymättömyys omaa työtään kohtaan, se on osoitus epäluottamuksesta, jos ei organisaatiota 
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niin ainakin omaa työpaikkaa kohtaan. Suurimmalle osalle vastaajista nykyinen työpaikka luo 

luottamusta ja sinne aiotaan jäädä. Lähes neljäsosalle vastaajista työpaikka aiheuttaa suurta 

epäluottamusta, ja he ovat vaihtamassa sitä. 

Jos olet aikeissa vaihtaa työpaikkaa, niin oletko aikeissa vaihtaa:  

Oman laitoksen tai yksikön sisällä? 254 

(17%) 

Toiseen laitokseen tai yksikköön? 311 

(21%) 

Poliisihallinnon ulkopuolelle? 477 

(32%) 

Pois työelämästä? (esim. opiskelemaan, vanhempain vapaalle, eläkkeelle tms.) 117 

(8%) 

Jonnekin muualle, kuin vastausvaihtoehdot 123 

(8%) 

Ei vastattu 206 

(14%) 

 

Henkilökierto ja työpaikan vaihtaminen kysymyksessä on lisäkysymys niille, jotka olivat 

merkinneet olevansa tyytymättömyyden vuoksi vaihtamassa työpaikkaa. Tähän kysymykseen 

vastasi 1488 vastaajaa. Selkeä enemmistö, 37 %, työpaikan vaihtamista aikovista olivat aikeissa 

siirtyä poliisihallinnon ulkopuolelle. 

Henkilöt, jotka ovat jättämänsä työpaikkansa ja lähdössä organisaatiosta, kokevat suurta 

epäluottamusta organisaatiota kohtaan. 

Taulukko 23. Henkilöstöbarometri 2018. Stressitekijät. Rakenteisiin liittyvät. 

 Erittäin 
vähän 
tai ei 

lainkaan Vähän 

Melko 

vähän 

Ei 
paljon, 
ei 

vähän 
Melko 

paljon Paljon 

Erittäin 

paljon 

Organisaatiomuutokset ja 

uudistukset 

927 

(18%) 

975 

(19%) 

589 

(11%) 

779 

(15%) 

774 

15(%) 

611 

(12%) 

496 

(10%) 

Hierarkkiset 

organisaatiorakenteet 

1648 

(32%) 

1224 

(24%) 

644 

(12%) 

646 

(13%) 

485 

(9%) 

305 

(6%) 

194 

(4%) 

Byrokratia ja paperisota 694 

(14%) 

891 

(17%) 

613 

(12%) 

730 

(14%) 

937 

(18%) 

703 

(14%) 

571 

(11%) 

 

Rakenteisiin liittyvät stressiaiheuttajat jakautuivat vastauksissa. Organisaatiomuutosten ja – 

uudistusten nähtiin aiheuttavan stressiä vähän. Hierarkkiset organisaatiorakenteet aiheuttivat 
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stressiä erittäin vähän tai ei lainkaan. Sen sijaan byrokratia ja paperisota nähtiin aiheuttavan 

stressiä melko paljon, tosin vastausten jakautuminen näyttäytyi erityisesti tämän kysymyksen 

kohdalla. 

Rakenteisiin liittyvien stressitekijöiden voidaan nähdä sekä luovan ja ylläpitävän luottamusta, 

että aiheuttavan epäluottamusta. Organisaatiomuutoksiin liittyvää stressiä koettiin vähän, joten 

tilanne voidaan arvioida luottamusta ylläpitäväksi. Kysymyksen asettelusta on haasteellista 

arvioida, luotetaanko hierarkkiseen organisaatiorakenteeseen, vai eikö sitä vain nähdä stressin 

aiheuttajana. Stressitekijänä se ei näyttäydy vastaajille, joten hierarkkisen 

organisaatiorakenteen voidaan arvioida olevan luottamusta luovaa. Selkeämmän 

johtopäätöksen voi tehdä byrokratiasta ja paperisodasta (joskin sanavalinnat ovat hiukan 

provosoivia) epäluottamusta aiheuttavana. 

Taulukko 24. Henkilöstöbarometri 2018. Poliisin palvelutarpeisiin vastaaminen ja toiminnan 

kehittäminen. 

Oletko seuraavien väitteiden kanssa 

samaa vai eri mieltä? 

Täysin eri 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

En eri 
enkä 
samaa 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Toimintaedellytyksemme ovat 
palvelutarpeisiin nähden riittävät 
(organisaatio, osaaminen, aika, yhteistyö, 

taloudelliset resurssit, työvälineet jne.) 

1696 

(33%) 

2063 

(40%) 

619 

(12%) 

622 

(12%) 

153 

(3%) 

Voimavaramme kohdentuvat 

oikein palvelutarpeisiin 

vastaamisen näkökulmasta 

993 

(19%) 

2087 

(41%) 

1090 

(21%) 

819 

(16%) 

138 

(3%) 

 

Selkeä enemmistö vastaajista olivat osittain eri mieltä väitteisiin, että toimintaedellytykset ovat 

riittävät ja voimavarat kohdentuvat oikein. Vastausten mukaan erityisesti toimintaedellytyksien 

riittävyyttä palvelutarpeisiin nähden ei katsottu riittäviksi vastausten kallistuessa osittaisesta eri 

mielisyydestä täysin eri mieltä vastauksiin. Voimavarojen kohdentumisessa puolestaan 

vastaukset kallistuivat osittaisesta eri mielisyydestä neutraaliin suuntaan. 

Toimintaedellytysten ja voimavarojen kohdentumisen osalta vastauksissa voidaan tehdä 

päätelmä, että se on suuri epäluottamuksen aiheuttaja. 
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5.8 Yhteenveto analyysikehikossa 

Analyysikehikosta (Taulukko 25) on nähtävissä millä tavalla, tietyt organisaatioluottamuksen 

osatekijät, voidaan nähdä vaikuttavan henkilöstöbarometrin tulosten perusteella. 

Analyysikehikon sisältöä käydään läpi tarkemmin johtopäätökset luvussa, tehdessäni 

johtopäätöksiä tutkimukseni toiseen tutkimuskysymykseen. 

Taulukko 25. Analyysikehikko 

Luo 

luottamusta 

Ylläpitää 

luottamusta 

Aiheuttaa 

epäluottamusta 

Aiheuttaa  suurta 

epäluottamusta 

Työ ilmapiiri Työ ja sen sisältö 

(tehtävien sisältö) 

Tiedonkulku 

(työyhteisötaso) 

Tiedon kulku 

(organisaatiotaso) 

Yleinen stressitaso (?) Työolot Työ ja sen sisältö 

(kiire) 

Tulos- ja 

kehityskeskustelujen 

vaikutus 

Työ ja sen sisältö 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tutkimusongelma on kaksivaiheinen, ja siksi tutkimuskysymyksiäkin on esitetty 

kaksi. Ensin tarkastelen tutkimuskysymyksistä ensimmäistä: Voidaanko poliisiorganisaation 

sisäistä luottamusta arvioida henkilöstöbarometrin pohjalta? 

Aineistoa esitellessäni toin esiin, että olen valikoinut henkilöstöbarometristä kysymyksiä, 

joiden näen relevantiksi joko luottamukseen suoraan vaikuttavana tai luottamuksen vaikutusta 

esiin tuovana. 

Työilmapiiriä, ristiriitoja, työyhteisö tyytyväisyyttä, syrjinnän ja kiusaamisen kokemuksia, 

käsittelevät kysymykset kertovat vastaajan henkilökohtaisesta kokemuksesta organisaatiossa 

työskennellessään, ja näiden kysymysten vastausten tuloksia on mahdollista tarkastella siitä 

näkökulmasta, miten organisaatioluottamus vaikuttaa kokemukseen. Kappaleessa, missä 

luottamusta käsiteltiin organisaation pääomana, tuotiin esiin myös luottamuspääomien 

vaikutukset: verkostot, innovatiivisuus, moraalitalous ja vuorovaikutus. Vertaillessani näitä 

kysymyksiä tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen, näen kysymysten olevan relevantteja 

myös organisaatioluottamuksen näkökulmasta. 

Stressiin ja jaksamiseen liittyvien kohdalla koen vaikeaksi määritellä ovatko nämä tekijät 

luottamuskokemukseen vaikuttavia vai luottamuksen vaikutusta. Stressi ja jaksaminen ovat 

hyvin yksilöllisiä kokemuksia ja ne saattavat olla kumpaa tahansa kategoriaa. Näen kuitenkin 

stressin ja jaksamisen kokemusten olevan olennaisia organisaatioluottamuksen näkökulmasta, 

koska ne antavat kuvaa yksilön kokemuksesta, tämän työskennellessä organisaatiossa. Se, 

miten korkeaksi yksilö tuntee stressitasonsa ja miten hän näkee jaksamisensa, liittyy 

tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitettyyn kognitiivisen konsistenssin teoriaan, 

jonka mukaan ihminen pyrkii siirtymään liian kuormittavasta tilanteesta takaisin vähemmän 

kuormittavaan tilaan. Jos organisaatiossa työskentely aiheuttaa liian korkean stressin, eikä 

organisaatiossa työskentely mahdollista paluuta vähemmän kuormittavaan tilaan, 

organisaatioluottamus on vaarassa järkkyä. 

Työn sisältöä, johtamista, työnantajakuvaa, työoloja, palkkausta ja poliisiorganisaation 

selviytymistä tehtävistään käsittelevät kysymykset antavat kuvaa tekijöistä, jotka vaikuttavat 

luottamuksen kokemukseen. Myös nämä henkilöstöbarometrin osa-alueet ovat mielestäni 

relevantteja organisaatioluottamusta tarkasteltaessa. 
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Katson myös, että henkilöstöbarometrin kohderyhmä on oikea, koska vastaajat työskentelevät 

organisaatiossa, joka on tutkimukseni kohde. Vaikkakaan vastaajat eivät ole tienneet, että 

vastauksia tarkastellaan myös organisaatioluottamuksen näkökulmasta, olen taipuvainen 

arvioimaan, että tämä tietämättömyys ei ole vaikuttanut miten he kysymyksiin vastaavat. 

Kysymykset kohdistuvat heidän omiin henkilökohtaisiin kokemuksiinsa, joten vastausten 

sisältöä voidaan pitää validina. 

Henkilöstöbarometrin tuloksista on mahdollista arvioida poliisiorganisaation sisäistä 

luottamusta. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tärkeäksi sanaksi osoittautui sana arvioida. Jos 

tutkimuskysymys olisi asetettu siten, että johtopäätöksessä olisi tullut tarkastella 

henkilöstöbarometrin tulosten soveltuvuutta organisaatioluottamuksen mittaamiseen, olisi 

johtopäätös ollut eri. Henkilöstöbarometrissä esitetyt kysymykset olivat osin aseteltu siten, että 

organisaationluottamuksen arvioita niistä ei voinut tehdä. Toinen, tärkeämpi syy miksi tulokset 

eivät mielestäni sovellu organisaatioluottamuksen mittaamiseen, on organisaatioluottamuksen 

kannalta tärkeät puuttuvat kysymykset. Innovatiivisuuden nähdään olevan yksi 

organisaatioluottamuksen tärkeimmistä vaikutuksista. Innovatiivisuuden olemassaolosta ei ole 

saatavilla tietoa henkilöstöbarometrin tuloksista. Henkilöstöbarometrissa ei esitetä myöskään 

kysymyksiä työmoraalista, eli siitä minkälaisena työtekijät kokevat työn laadun olevan. 

Henkilöstöbarometrin kysymykset antavat kuitenkin hyvän pohjan organisaatioluottamuksen 

mittarin ja mittaamisen kehittämiselle. 

Ensimmäisen tutkintakysymyksen johtopäätös vaikuttaa suoraan siihen, onko mahdollista 

vastata toiseen tutkimuskysymykseen: Mitä henkilöstöbarometri kertoo 

poliisiorganisaation sisäisestä luottamuksesta? 

Koska johtopäätökseni ensimmäiseen tutkintakysymykseen oli kyllä, vastaan toiseen 

tutkintakysymykseen arvioimalla organisaatioluottamusta henkilöstöbarometrin tulosten 

perusteella. 

Analysoidessani barometrin tuloksia asetin organisaatioluottamuksen osatekijät 

analyysikehikkoon (Taulukko 25). Analyysikehikossa eri tekijät on jaettu luottamusta luoviin, 

luottamusta ylläpitäviin, epäluottamusta aiheuttaviin ja suurta epäluottamusta aiheuttaviin. 
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Luottamusta luovia tekijöitä poliisiorganisaatiossa on työyhteisön ilmapiiri ja ristiriitojen 

vähäinen määrä. Selkä luottamusta luova tekijä on myös syrjinnän ja kiusaamisten kokemusten 

harvinaisuus. Luottamusta luovana näyttäytyi myös oman tehtäväkuvan selkeys ja 

organisaation hierarkkinen rakenne. 

Organisaation hierarkkisen rakenteen pitäminen luottamusta luovana on arveluttavaa siksi, että 

se on henkilöstöbarometrissa kysytty stressitekijöiden kautta. Organisaatiokirjallisuudessa 

hierarkkisen organisaatioluottamuksen katsotaan lisäävän turvallisuuden tunnetta ja 

luottamusta organisaatiota kohtaan, joten tuloksen näkyminen kyselyssä luottamusta luovana 

saa tukea myös sitä kautta. 

Luottamusta ylläpitävinä tekijöinä poliisiorganisaatiossa näyttäytyy johtajien kompetenssi ja 

oikeudenmukaisuus. Lisäksi työn sisältö ja haasteellisuus ja työolot voidaan arvioida olevan 

luottamusta ylläpitävällä tasolla. Omasta osaamisesta, työyhteisöstä ja johtajuudesta aiheutuva 

stressi oli niin harvoin ilmenevää, että näiden osa-alueiden voidaan arvioida olevan myös 

luottamusta ylläpitävällä tasolla. Yleinen kokemus työssäjaksamisesta on arvioitavissa myös 

luottamusta ylläpitäväksi. Hyvä työnantajakuva oli niin ikään luottamusta ylläpitävää. 

Vaikkakin johtajuudessa nähtiin elementtejä, jotka ylläpitävät luottamusta, näyttäytyi tietyt 

johtajuuden osa-alueet epäluottamusta aiheuttavina. Esimiesten palautteen anto ja erityisesti 

esimiesten toimiminen esimerkkinä aiheutti epäluottamusta. Myös palkkaus ja kehittymisen 

tuki aiheutti epäluottamusta. Kiireen tunne, ajoittaiset työruuhkat ja tunne siitä, että työtään ei 

ole mahdollista tehdä niin hyvin kuin haluaisi, aiheuttavat epäluottamusta. Epäluottamuksen 

aiheuttajana työyhteisössä näkyi myös tiedon kulku. Arvojen toteutuminen käytännössä oli 

tasolla, joka aiheuttaa epäluottamusta, ja tämän osatekijän kohdalla punnitsin kauan, onko 

kyseessä epäluottamusta vai suurta epäluottamusta aiheuttava tekijä. Ottaen huomioon arvojen 

merkityksen organisaatioluottamuksessa, se voidaan nähdä olevan myös suurta epäluottamusta 

aiheuttava tekijä. 

Suurta epäluottamusta koettiin tiedon kulkuun organisaatiotasolla. Suurta epäluottamusta 

työpaikkaansa koki neljäsosa vastaajista, niin suurta että olivat halukkaita lähtemään pois 

työpaikastaan. Vajaa kolmasosa näistä henkilöistä tunsivat niin suurta epäluottamusta 

organisaatiota kohtaan, että ovat hakeutumasta pois organisaatiosta. Henkilöstöbarometrin 

tuloksista näkyi suuri epäluottamus organisaation toimintaedellytyksiä ja voimavaroja kohtaan 
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Tutkimuskysymyksiä asettaessani en asettanut olettamaa toisen tutkimuskysymyksen 

johtopäätöksestä. Tarkoitukseni oli kuvailla ja kartoittaa luottamuksen tasoa 

poliisiorganisaatiossa, enkä kokenut mielekkääksi ruveta arvailemaan sitä. Siitä huolimatta 

aineiston perusteella voi tehdä johtopäätöksen. Poliisiorganisaatiossa luottamus on korkealla ja 

vähintäänkin hyvällä tasolla lukuisilla osa-alueilla. Ihmiset kokevat olonsa lähityöyhteisössään 

turvalliseksi ja työnsä mielekkääksi, eikä työ kuormita ihmisiä liikaa. 

Analysoidessani hierakkisen organisaatiorakenteen käsittelyä stressitekijöiden kautta, koin 

epävarmuutta siitä, onko hierarkkisuus nähtävänä luottamusta luovana tekijänä. Sama 

problematiikka näyttäytyy, kun analysoitavana on muut stressitekijöiden kautta tulleet tulokset. 

Kuten tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä toin esille, täydellinen stressittömyys ei ole 

tavoitetila. Mielenkiintoinen havainto oli se, kuinka vähän johtajuus ja työ ylipäätään 

aiheuttivat stressiä. Tästä olisi helppoa tehdä johtopäätös, että tilanne on luottamusta luovaa. 

Tarkastellessa kuitenkin tutkimusaineistoa tarkemmin, tämä johtopäätös ei ole itsestään selvää. 

Johtajuudella oli selkeä epäluottamusta aiheuttava vaikutus, kun kartoitettiin tyytyväisyyttä 

esimiesten esimerkkinä toimimiseen ja tavoite- ja kehityskeskustelujen toimimista osaamisen 

välineenä. Liitän tavoite- ja kehityskeskustelujen toimimisen osaamisen välineenä johtajuuteen, 

koska se on esimiehille kuuluva tehtävä. Esimiesten antama palaute oli luottamuksen 

näkökulmasta jotakin luottamusta ylläpitävän ja epäluottamusta aiheuttavan väliltä. Analyysin 

perusteella on mahdollista päätyä myös johtopäätöksen, että johtajuus näyttäytyy työntekijöille 

välinpitämättömyytenä niin tavoitteita, kuin työntekijöiden osaamista kohtaan. Se, että 

johtajuus ei aiheuta minkään tasoista stressiä, saattaa indikoida sitä, että myös työn tulokseen 

suhtaudutaan välinpitämättömästi. Aineiston perusteella on siis mahdollista päätyä myös 

johtopäätökseen, että organisaatiossa työskentelee organisointikykyisiä ja korkean 

kompetenssin omaavia johtajia, joiden suhtautuminen on välinpitämätöntä. Tästä edelleen on 

mahdollista tehdä johtopäätös, että työhön suhtaudutaan yleisesti hieman välinpitämättömästi, 

joten se ei aiheuta juurikaan stressiä. Esimiesten suhtautuminen näkyisi siis myös alaisten 

työskentelyssä. 

Epäluottamuksen tunne näyttäytyi vahvoina organisaation kannalta kriittisillä osa-alueilla: 

arvot ja tiedonkulku. Organisaatioluottamusta käsittelevissä tutkimuksissa ja kirjallisuudessa 

tuodaan selkeästi esille, kuinka tärkeää organisaatiolle on tiedonkulku ja arvojen näkyminen 

käytännössä. Arvot sitoutumisen näkökulmasta ja tiedonkulku innovatiivisuuden 

näkökulmasta. Henkilöstön kaikotessa ei menetetä pelkästään työresurssia, vaan samalla 
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menetetään lähteneen henkilön tiedollinen pääoma. Vastakkaisena voimana arvojen 

toteutumattomuuden kokemukselle, on työyhteisön ilmapiiri, joka luo yhteisöllisyyden 

tunnetta, joka puolestaan nähdään voimakkaana sitoutumiseen vaikuttavana tekijänä. Jos tiedon 

kulku ei toimi, olemassa olevaa tiedollista pääomaa ei käytetä hyväksi organisaatiossa, eikä 

organisaatiossa ole mahdollisuutta luoda innovatiivisuutta. Innovatiivisuus on tämän hetken 

muuttuvassa maailmassa organisaatioiden selviytymisen tärkein väline. 

7 POHDINTA 

Paljon on tapahtunut siitä hetkestä, kun kuulin kollegani lausahduksen, joka oli laukaisutekijä 

tälle tutkimukselle. Vaikka aikaa, tuon hetken ja tämä tutkimukseni pohdinnan kirjoittamisen 

välillä, ei ole kulunut kuin joitakin kuukausia, oma tietämykseni organisaatioluottamuksesta on 

kasvanut huimasti. Tiedolla todistettavasti on epätietoisuutta poistava vaikutus. Tämän 

tutkimukseni jälkeen minulla on myös arvio poliisiorganisaation luottamuksen tilasta. 

Tutkimukseni perusteella olen valmis päättelemään, että poliisiorganisaatiossa työskentelee 

hyviä, työstään innostuneita ja sitä arvostavia ihmisiä, jotka muodostavat solidaarisen ja yhteen 

hiileen puhaltavan työyhteisön. Poliisikulttuuria vahvasti leimaava solidaarisuus lähikollegojen 

kesken on selkeästi havaittavissa myös organisaatioluottamusta käsiteltäessä. 

Tutkimuksen perusteella organisaatossa työskentelevät johtajat ovat organisointikykyisiä ja 

heillä on korkea kompetenssi. Saattaa kuitenkin olla, että he ovat taipuvaisia tietynasteiseen 

välinpitämättömyyteen. Se, miksi johtamisessa on mahdollisesti välinpitämätön vire, on 

mielestäni mielenkiintoinen pohdinnan aihe. Onko välinpitämättömyys seurausta jatkuvista 

muutoksista, joiden aiheuttamat työtapojen muutosten vieminen konkreettiseen työhön kaatuu 

loppujen lopuksi eritasoisten johtajien ja esimiesten tehtäväksi? Koivumäki (2008, s. 31.) tuo 

väitöskirjassaan esille huomion, että välinpitämättömyys ja apaattisuus on ainoa tapa, jolla 

nykypäivänä vaadittuun muutosmyönteisyyteen on mahdollista vastata. Jatkuvat muutokset, 

yhdistettynä poliisikulttuurista nousevaan kyynisyyteen, luovat pohjaa muutosmyönteisyyden 

vastarinnalle. Ja kuitenkin, itsestään selvää on, että toimintatapojen tulee muuttua, jotta 

poliisiorganisaation olisi mahdollista vastata sen haasteisiin. Jos toimintatapoihin, poliisin 

toimintakulttuuriin, halutaan vaikuttaa, tulee muutoksen tarve ja sen tuomat hyödyt olla selkeitä 

niille henkilöille, jotka vievät muutosta läpi toiminnan tasolla. Organisaatiolla tulee olla 
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selkeästi samat arvot, sen jokaisella tasolla. Kun arvot on sisäistetty, myös esimiehet 

käyttäytyvät ja hoitavat työtehtäviään näiden arvojen mukaisesti. 

Sen lisäksi, että tieto syrjäyttää epätietoisuutta, tiedolla on myös tuskaa aiheuttava vaikutus. 

Tiedonkulun toimimattomuus ja organisaatossa vallitseva intersubjektiivinen kokemus siitä, 

että arvot eivät siirry paperilta käytäntöön, nostavat itselleni varoitusmerkkejä ilmaan 

pohtiessani mitä olen itse valmis sijoittamaan organisaatioon. Miksi nämä organisaatiolle 

tärkeät luottamuksen osatekijät näyttäytyvät näin heikkoina? Onko näihin osatekijöihin 

kohdistettu huomiota? 

Poliisin strategiassa 2020–2024 (Poliisihallitus 2020) on asetettu poliisin strategiset tavoitteet. 

Kuten jo tutkimukseni alussa toin esille, kansalaisten poliisia kohtaan tunteman korkean 

luottamuksen ylläpito on yksi viidestä poliisin strategisesta tavoitteesta. Henkilöstöön liittyviä 

strategisia tavoitteita poliisissa ei ole asetettu. Henkilöstö ei kuitenkaan jää mainitsematta 

strategiassa, eikä myöskään poliisin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022–2025. 

(Poliisihallitus, 2021) Kummassakin dokumentissa hyvinvoiva henkilöstö on mainittu 

strategian mahdollistajana. 

Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla henkilöstö mahdollistaa 

strategian. Toimenpiteitä ovat muun muassa resurssianalyysin tuottaminen, koulutusten 

järjestäminen ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Henkilöstön hyvinvointiin 

suuntaavina toimenpiteinä mainitaan poliisin johtamisen, työnantajakuvan, liikkuvuuden ja 

strategisen osaamisen kehittäminen. Tämän lisäksi työntekijöiden ajanmukaisiin työvälineisiin 

ja valmiuksiin, sekä terveellisiin ja turvallisiin työtiloihin kiinnitetään huomiota. Seuraavassa 

sitaatissa kiteytyy vaikutelma, jolla henkilöstön hyvinvointia käsitellään suunnitelmassa: 

”Henkilöstöä johdetaan poliisin henkilösuunnitelman mukaisesti. Varmistetaan, että 

poliisiyksikön resurssien kohdentaminen, johtaminen, osaaminen, työkyky ja toiminta 

työnantajana vastaavat muuttuvaa työympäristöä ja poliisiin operatiivisia tarpeita poliisin 

ydinosaamisen määrittelyn pohjalta.” (Poliisihallitus, 2021) 

Lukiessani suunnitelmaa en voi olla tulkitsematta dokumenttia niin, että henkilöstö nähdään 

resurssina, jota johdetaan tavalla, joka pitää sen työkykyisenä ja vastaa organisaation tarpeisiin. 

Tulkinta on aina henkilökohtainen, joten toinen lukija voi tulkita tekstin toisin. Minun ja 

dokumentin välillä vuorovaikutus ei jostain syystä toimi. Tunnen olevan varsin kaukana siitä 

tunteesta, joka nähtiin Ozmenin tutkimuksen mukaan tärkeimpänä luottamusta luovana 

kokemuksena organisaatiosta: hyväntahtoinen ja rehellinen. Henkilöstö on poliisiorganisaation 
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tärkein resurssi. Sen hyvinvointi tulisi olla strateginen tavoite, ei pelkästään väline tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

Poliisin henkilöstöstrategia on poliisin pitkänaikavälin suunnitelma siitä, millaisilla valinnoilla 

poliisin strategian toiminnallisia tavoitteita tuetaan. Henkilöstöstrategian tarkoituksena on 

vaikuttaa pitkällä aikavälillä resurssien joustavaan käyttöön, monipuoliseen osaamiseen, 

uudenlaisen työn tapoihin, hyvään työkykyyn ja valmentavaan johtamiseen. (Poliisihallitus) 

Valmentavan johtamisen istuttaminen poliisiorganisaatioon on toteutettu jo organisaatiossa, 

esimiehille suunnatun koulutuksen kautta. Kävin kyseisen kurssin itsekin, ja näin valmentavan 

johtamisen työkalut olennaisina johtamisessa. Tosin, minkään kurssin suorittaminen ei auta 

siinä tilanteessa, että esimies tekee työtään välinpitämättömällä otteella. Covid -19 yllätti myös 

poliisiorganisaation vuosi sitten. Poliisiorganisaatio on käsitykseni mukaan selvinnyt 

poikkeuksellisesta tilanteesta varsin hyvin ja organisaatiolla oli selkeästi kykyä omaksua 

uudenlaisia työtapoja. Henkilöstöstrategiassa tuodaan esille, että sen tarkoitus on saada 

organisaatiolle käyttöön työkykyinen henkilöstö. Työkyvyllä ja työhyvinvoinnilla on selkeä 

ero: työkyvyllä viitaan siihen, että organisaatossa työskentelevät ihmiset ovat kykeneviä 

tekemään heille määriteltyjä työtehtäviä, kun taas työhyvinvoinnilla viitattaan tilanteeseen, 

jossa ihmiset voivat hyvin työtään tehdessään. Minulla ei ole tiedossa, onko strategiassa 

käytetyt käsitteet tahallisia, mutta työntekijänä en koe, että minun hyvinvoinnistani välitetään, 

jos halutaan ainoastaan varmistaa, että minulla on merkitystä tietyn tehtävän suorittamiseen. 

Jos organisaatiossa halutaan edesauttaa muuttuvan maailman vaatimaa innovatiivisuutta, 

henkilöstön pitäminen työkykyisenä ei riitä. 

Tutkimusta tehdessäni huomasin toistuvasti pohtivani organisaation vuorovaikutuksen tasoa, 

tiedon kulkua, hiljaisen tiedon siirtymistä ja siirtymättömyyttä ja organisaation rakenteita. 

Erityisen vaikutuksen minuun teki organisaatiotutkimuksissa esitetty huomio, että 

organisaation rakenteet eivät määrittele ihmisten käyttäytymistä ja vuorovaikutusta, vaan opitut 

asenteet vaikuttavat siihen. Poliisiorganisaatio on väistämättä hierarkkinen organisaatio, sen 

toimenkuva ei olisi mahdollista ilman selkeitä tehtävänkuvia ja vastuualueita. Tilanteessa, jossa 

turvallisuus on järkkynyt ja kansalaisten turvallisuus tulee turvata, innovatiivisuudella ei ole 

tilaa. Innovaatiot pitää tehdä ennen tilanteen käsillä oloa. Mutta poliisiorganisaatio ei ole 

kuitenkaan hierarkkisen organisaatiorakenteensa vanki. Tutkimusaineistoni perusteella näkisin, 

että lähityöyhteisöt käyttäytyvät ja työskentelevät matriisiorganisaation tavoin: innostuneesti, 

innovatiivisesti, suvaitsevasti ja avoimessa ilmapiirissä. Oma kokemukseni 
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poliisiorganisaatiossa työskentelevänä on, että työyhteisöt ovat täynnä loistavia ideoita ja 

kehittäviä toimintatapoja tuottavia ammattilaisia. Ideat kuitenkin jäävät liian usein sinne, missä 

ne ovat syntyneet, lähityöyhteisöön. Huomasin pohtivani ajatusta, joka on vähintäänkin 

epäkonventionaalinen: onko mahdollista, että tiedon kulku ja hiljaisen tiedon siirtyminen on 

niin heikkoa, koska organisaatio ei käytä tarpeeksi hyväkseen sen hierarkkista rakennetta? 

Perustelen pohdintaani sillä, että tiedollisen pääoman näkökulmasta on tärkeää, tiedon 

siirtymisen lisäksi, tieto tiedon sijainnista ja saatavuudesta. Hierarkkisten rakenteiden puolesta 

puhujat, näkivät hierarkkisen rakenteen mahdollistavan turvallisen ja selkeän 

toimintaympäristön. Jokainen tuntee paikkansa linjaorganisaatiossa, ja oma tehtäväkuva on 

selkeä. Tällä hetkellä poliisiorganisaation jokainen yksikkö, laitos, määrittelee sisäisen 

rakenteensa itse. Hierarkkisen rakenteen antama selkeä toimintaympäristö rajoittuu toisin 

sanoen oman yksikön sisäiseksi. Tieto siitä, missä tiettyä ilmiötä koskeva tieto muissa yksikössä 

sijaitsee, on välillä vaikea hahmottaa ja sitä on työlästä selvittää. Jos jokaisen organisaation 

yksikön rakenne olisi identtinen, myös tarvittavan tiedon sijainti olisi aina tiedossa ja tieto 

haettavissa. 

Hiljainen tieto asuu ihmisissä. Viedään organisaation tietojohtoisuutta, analyysitoimintaa tai 

tiedonhallintaa kuinka korkealle tasolle tahansa, hiljainen tieto ei ole siirrettävissä 

analyysitietokantoihin. Hiljainen tieto pitää sisällään olettamia, horjuvia ajatusmalleja ja 

huomioita, joita tiedon haltija ei välttämättä edes kategorisoi tiedoksi. Tiedon olemassaolo ja 

tärkeys saattaa tulla esiin sattumanvaraisessa vuorovaikutustilanteessa, kun keskustellaan 

saman aihepiirin asiasta. Jos tiedon kaoottisuuden vaikutusta heikennettäisiin rakenteiden 

selkeyttämisellä, läpi organisaation, tiedon kanssa työskentelevien henkilöiden 

verkostoituminen ja tiedon jakaminen mahdollistettaisiin laajemmassa mittakaavassa. Ottaen 

huomioon tämän päivän digitalisaation voittokulun, verkostoituminen, yhteydenpito ja 

ongelmanratkaisu on konkreettisesti mahdollista eri puolelta Suomea, jopa päivittäin. Tiedolla 

on kaoottinen luonne, eikä varsinkaan hiljaista tietoa ole mahdollista asettaa tietylle, helposti 

paikallistettavaan sijaintiin. Ihmisen, joka tietoa kantaa, paikallistaminen tulisi tehdä 

mahdollisimman helpoksi. Ja ihmisten, jotka kantavat saman aihepiirin tietoa, 

vuorovaikutuksesta tulisi tukea osaksi päivittäistä toimintaa. 

Pohdintani tiedonkulusta on yksi idea, joka syntyi tutkimustani tehdessä. Olen varma, että 

organisaatiossa on useita muitakin ideoita, jossakin se paras sellainen, jolla tiedon kulkua olisi 

mahdollista parantaa. Organisaationluottamuksen näkökulmasta tiedon kulun ja 
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vuorovaikutuksen ongelma on tosiinsa vaikuttava. Vaikuttamalla toiseen tekijään vaikutetaan 

myös toiseen. Organisaatioluottamusta käsittelevien tutkimusten mukaan, vuorovaikutuksen 

vahvistaminen ja vuorovaikutustapojen kehittäminen on vaikuttamista koko organisaation 

luottamuspääomaan. 

Poliisiorganisaation organisaatioluottamuksen mittaamisessa, näen luottamuksen osatekijöiden 

olevan arvioitavissa henkilöstöbarometrista. Saman kyselyn käyttäminen myös 

organisaatioluottamuksen mittaamiseen tehostaisi mittaamista ja mahdollistaisi myös 

organisaatioluottamuksen mittaamisen toistuvuuden. Kuten johtopäätöksissäni totesin, nykyiset 

barometrin kysymykset eivät kata kaikkia organisaatioluottamuksen osatekijöitä, joten 

henkilöstöbarometriä tulisi kehittää vielä edelleen. 

Aika näyttää koska poliisiorganisaatio on siinä tilanteessa, että sekä työntekijä, että organisaatio 

voivat toistaan kätellessään jakaa saman ajatuksen: ” Luota minuun, olen sen arvoinen.”  
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Liitteet 



 

 

Poliisin henkilöstöbarometri 2018 

Poliisiyksikkö (kaikki vastaavat) * 

Hierarchical questions are not supported in export to word. 

Vastaajatiedot 

Ikä 

alle 20 vuotta 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60 ja yli 60 

Sukupuoli 

Mies 

Nainen 

Toimitko esimiestehtävissä (vastaat alaistesi kanssa käytävistä tavoite- ja kehityskeskusteluista)? Kyllä 

En 

Koulutus: poliisikoulutus, ilmoita ylin suoritettu tutkinto 



 

Ei poliisikoulutusta 

Poliisi (AMK) -tutkinto / Poliisin perustutkinto / miehistötutkinto 

Poliisin alipäällystötutkinto 

Poliisipäällystötutkinnon A-osa 

Poliisipäällystön virkatutkinto 

Poliisipäällystön tutkinto AMK / YAMK 

Ns. poliisimaisteritutkinto (Tampereen yliopisto, Turun yliopisto) 

Poliisialan tutkijakoulutus (lisensiaatti tai tohtori) 

Koulutus: muu koulutustausta, ilmoita ylin suoritettu tutkinto, tässä ei ilmoiteta niitä tutkintoja, 

jotka on jo ilmoitettu poliisikoulutuksen kohdassa 

Ei muuta koulutusta 

Peruskoulu/kansakoulu 

Ylioppilastutkinto 

Toisen asteen ammatillinen tutkinto 

Opistoasteen tutkinto 

Ammattikorkeakoulututkinto 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

Alempi korkeakoulututkinto/kandidaatti 

Ylempi korkeakoulututkinto/maisteri 

Tutkijakoulutus (lisensiaatti tai tohtori) 

Kuinka kauan olet työskennellyt poliisihallinnossa (kokonaisina vuosina) 

1 

2 

… 

39 

40 tai enemmän 



 

Tämänhetkinen virka-asema 

Päällikkö/apulaispäällikkö 

Päällystö 

Alipäällystö 

Miehistö/vanhempi konstaapeli 

Miehistö/nuorempi konstaapeli 

Vartija 

Siviili/muu virka-asema 

Tehtäväalue, johon työsi lähinnä sijoittuu: 

Lyhytkestoinen rikostutkinta 

Tekninen rikostutkinta 

Talousrikostutkinta 

Huumerikostutkinta 

Väkivaltarikostutkinta 

Tiedustelu- ja tarkkailutehtävät 

Muu vaativa/pitkäkestoinen rikostutkinta 

Valvonta- ja hälytystehtävät 

Liikennevalvonta 

Koirapoliisitoiminta 

Lähipoliisitoiminta/koulupoliisitoiminta/muu ennalta ehkäisevä toiminta 

Ulkomaalaisvalvonta 

Lupahallinto 

Pidätettyjen ja säilöön otettujen vartiointi 

Päivystys 

Sisäinen hallinto ja tukitehtävät (esim. henkilöstö- ja taloushallinto) Asiantuntijatehtävät 

Työni on 

Säännöllinen päivätyö 

Vuorotyö, joka sisältää aamu- ja iltavuoroja 

Vuorotyö, joka sisältää yötyötä (klo 23-06, väh. 20 yövuoroa/vuosi) 

Minkä palvelulinjan tehtävissä toimit tällä hetkellä (vain poliisilaitosten henkilöstö vastaa)? 



 

Esikunta- ja hallintopalvelulinja 

Oikeusyksikkö 

Poliisipalvelulinja: valvonta- ja hälytystoimintasektori 

Poliisipalvelulinja: rikostorjuntasektori 

Poliisipalvelulinja: liikennevalvontasektori Lupapalvelulinja 

Oletko käynyt tavoite- ja kehityskeskusteluja viimeksi kuluneen vuoden aikana? 

Kyllä 

Ei  



 

Työilmapiiri ja työyhteisön ristiriidat 

Työyhteisöllä tarkoitetaan tässä kyselyssä työntekijöitä, jotka työskentelevät yhdessä 

päivittäin tai lähes päivittäin samojen tavoitteiden suuntaan. Työyhteisö ei tarkoita mitään 

nimenomaista organisaatiota tai sen osaa, vaan yhteisiin tavoitteisiin tähtäävää, 

konkreettista yhteistyötä tekevää joukkoa työntekijöitä. Ne, joiden kanssa teet harvemmin 

työtä, voivat myös kuulua työyhteisöösi, mutta pienemmällä painolla kuin lähityöyhteisösi. 

Työyhteisön ilmapiiri 

Mihin suuntaan työyhteisösi ilmapiiri kallistuu ja kuinka paljon? 

 1 2 3 4 5 

Huono      Hyvä 
yhteishenki,yhteishenki, töihin on töihin on 

ikävä tulla mukava tulla Ei keskinäistä      Vahva luottamustakeskinäinen 
luottamus 

Pessimistinen,      Optimistinen, 
ei uskotauskotaan oman vahvasti 

työyhteisön oman 
osaamiseen ja työyhteisön 
pärjäämiseen osaamiseen ja 

pärjäämiseen 

Sulkeutunut,      Avoin, uuden 
uudentyöntekijän 
työntekijän tai tai esimiehen esimiehen on on helppo vaikea aloittaa aloittaa työyhteisössä

 työyhteisössä 

Ristiriidat 

Kuinka paljon työyhteisössäsi esiintyy mielestäsi seuraavia ristiriitoja, eriarvoisuutta tai syrjintää? 

Vastausasteikko 
1 = Erittäin vähän tai ei lainkaan 
2 = Melko vähän 
3 = Ei vähän, ei paljon 
4 = Melko paljon 
5 = Erittäin paljon 

1…5 



 

Esimiesten ja alaisten välisiä ristiriitoja 

Eri henkilöstö- ja ammattiryhmien välisiä ristiriitoja 

Töiden ja tehtävien jakoa koskevia ristiriitoja 

Työmenetelmiä ja tehtävien suorittamistapaa koskevia ristiriitoja 

Tavoitteita ja eri tehtävien tärkeyttä koskevia ristiriitoja 

Vastuuta ja valtaa koskevia ristiriitoja 

Työntekijöiden selvästi eriarvoista kohtelua 

Sukupuolten välistä eriarvoisuutta tai syrjintää Tiettyjen 

henkilöiden persoonasta johtuvia ristiriitoja 

Ikään perustuvaa eriarvoisuutta tai syrjintää 

Työpaikkakiusaamista tai "simputusta" 

Kielteistä kilpailua 

Syrjintä ja kiusaaminen 

Vastausasteikko 
1 = Erittäin vähän tai ei lainkaan 
2 = Melko vähän 
3 = Ei vähän, ei paljon 
4 = Melko paljon 
5 = Erittäin paljon 

1…5 

Koetko, että sinua kohdellaan eriarvoisesti tai syrjivästi 

työyhteisössäsi 

Koetko olevasi henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteena 

työyhteisössäsi  



 

Seksuaalinen häirintä 

Seuraavassa esitetään muutamia kysymyksiä seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta. 

Seksuaalisella häirinnällä ja ahdistelulla tarkoitetaan eri tai samaa sukupuolta olevien henkilöiden 
taholta tapahtuvaa ei-toivottua käyttäytymistä, joka koetaan omaa yksityisyyttä, seksuaalista 
identiteettiä tai koskemattomuutta loukkaavaksi tai halventavaksi. Seksuaalista häirintää ja 
ahdistelua voivat olla esimerkiksi kaksimieliset vitsit, halventavat seksistiset huomautukset, eleet, 
ilmeet, koskettelu, ahdistelu ja seksuaaliseen tekoon painostaminen. 

Onko viimeksi kuluneen noin 12 kuukauden aikana työyhteisön jäsen (esimies, työtoveri) tai 

työtehtävissäsi joku muu henkilö (asiakas, tai muu oman työyhteisösi ulkopuolinen henkilö) käyttäytynyt 

seuraavalla tavalla? 

 Ei Kyllä En osaa tai 

halua sanoa 

Sanallinen häirintä tai ahdistelu:   nimitellyt sinua loukkaavasti, esimerkiksi 
nartuksi, homoksi tms.? 

Kiristäminen tai painostaminen:   
sanonut, tai antanut ymmärtää, että työllesi on haitaksi, ellet suostu seksuaaliseen 
kanssakäymiseen hänen kanssaan? 

 Fyysinen häirintä tai ahdistelu:    
lähennellyt, koskettanut tai yrittänyt suudella sinua tahtomattasi tms.? 

Muu häirintä tai ahdistelu: toiminut   jotenkin muutoin sillä tavalla, että hänen 
käyttäytymisensä voidaan tulkita seksuaaliseksi häirinnäksi edellä määritellyssä 
merkityksessä? 

Jos vastasit "Kyllä" johonkin edellisen kysymyssarjan kysymyksistä, vastaa myös seuraaviin kahteen 

kysymykseen (a) ja (b). 

(a) Onko häirintä tai ahdistelu, jonka kohteeksi olet joutunut, ollut pääasiassa? 

Kertaluontoista (tapahtunut vain kerran, tai vain muutamina yksittäisinä ja 

toisistaan erillisinä tapahtumina) 

Toistuvaa (tapahtunut usein samoissa tilanteissa, tai jatkunut saman tekijän 

toimesta pidemmän aikaa) En osaa tai halua sanoa 

(b) Kuka tai ketkä sinua ovat pääasiassa häirinneet tai ahdistelleet? 



 

Työyhteisön jäsen tai jäsenet (esimies, työtoveri tai joku muu henkilö työyhteisössä) 

Työyhteisön ulkopuolinen henkilö tai ulkopuoliset henkilöt 

Sekä työyhteisön jäsenet että työyhteisön ulkopuoliset henkilöt 

En osaa tai halua sanoa 

Työtyytyväisyys 
(Lähde: Valtiovarainministeriön työtyytyväisyysbarometri VMBaro) 

Vastaa jokaiseen alla olevaan kysymykseen mahdollisimman avoimesti oman tuntemuksesi mukaan. Voit myös halutessasi 

antaa sanoin (”Vapaa sana”). Palaute raportoidaan niin, että ketään yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa vastauksista. 

Vastausvaihtoehdot 
1 = Erittäin tyytymätön 
2 = Tyytymätön 
3 = Ei tyytymätön eikä tyytyväinen 
4 = Tyytyväinen 
5 = Erittäin tyytyväinen 

Miten tyytyväinen olet:  (1…5) 

Johtaminen 

Esimiesten antamaan tukeen työhösi liittyvissä kysymyksissä ja 

työnteon edellytysten luonnissa 

Töiden yleiseen organisointiin työyhteisössäsi 

Esimiesten antamaan palautteeseen työtuloksistasi, 

ammatinhallinnastasi ja työssä kehittymisestäsi 

Oikeudenmukaiseen kohteluusi esimiesten taholta 

Johdon toimintaan esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä 

Työn sisältö ja haasteellisuus 

Tulos- ja muiden työtavoitteidesi selkeyteen 

Työsi itsenäisyyteen ja mahdollisuuksiisi vaikuttaa työsi 

sisältöön 



 

Työsi haastavuuteen 

Työsi innostavuuteen ja työssäsi kokemaasi työn iloon 

Palkkaus 

Palkkauksesi perusteiden selkeyteen ja ymmärrettävyyteen 

Palkkaukseesi suhteessa työsi asettamaan 

vaativuuteen 

Palkkauksesi muuttumiseen työsuorituksesi 

muutoksen myötä 

Palkkauksesi oikeudenmukaisuuteen 

Kehittymisen tuki 

Uralla etenemiseesi ja sen tukemiseen työyhteisössäsi 

Työpaikkakoulutusmahdollisuuksiisi ja muihin työyhteisösi tarjoamiin osaamisesi 

konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin 

Tavoite- ja kehityskeskustelujen toimivuuteen osaamisesi kehittämisen välineenä 

Työilmapiiri ja yhteistyö 

Sisäiseen yhteistyöhön ja työilmapiiriin 

työyhteisössäsi 

Oikeudenmukaiseen kohteluusi työtovereidesi 

taholta 

Osaamisesi ja työpanoksesi arvostukseen 

työyhteisössäsi 

Sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen 

työyhteisössäsi 

Työolot 

Mahdollisuuksiisi yhteensovittaa työ- ja 

yksityiselämä 



 

Työpaikkasi varmuuteen nyt ja 

tulevaisuudessa 

Jaksamiseesi ja energisyyteesi 

Työtiloihisi ja työvälineisiisi 

Tiedon kulku 

Sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun työyhteisössäsi 

Työyhteisösi avoimuuteen asioiden valmistelussa ja 

päätöksenteossa 

Työnantajakuva 

Työpaikkasi maineeseen hyvänä 

työnantajana 

Arvojen selkeyteen ja 

ymmärrettävyyteen 

Arvojen toteutumiseen käytännössä 

Työtyytyväisyys, vapaa sana 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ Henkilökierto 

Oletko halukas lähtemään henkilökiertoon? 

Kyllä 

Ei 

Työpaikan vaihtaminen 

Oletko nykyiseen työpaikkaasi niin tyytymätön, että olet aikeissa vaihtaa työpaikkaa? 



 

Kyllä Ei 

Jos vastasit kyllä, niin oletko aikeissa vaihtaa: 

Johonkin muuhun työpaikkaan tai työtehtävään omalla poliisilaitoksellasi tai omassa 

valtakunnallisessa yksikössäsi? 

Johonkin muuhun työpaikkaan tai työtehtävään toisella poliisilaitoksella tai toisessa 

valtakunnallisessa yksikössä? 

Johonkin muuhun työpaikkaan tai työtehtävään poliisihallinnon ulkopuolella? 

Pois työelämästä (esim. opiskelemaan, vanhempainvapaalle, eläkkeelle tms.) Jokin 

muu vaihtoehto (esim. yrittäjäksi, kansainvälisiin tehtäviin tai järjestöihin tms.) 

Työkyky ja terveys 

Työkyky 

(Lähde: Työterveyslaitoksen työkykyindeksi, työkykypistemäärä) 

Työkyky nyt verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan: oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan 

saanut 10 pistettä. 0 pistettä tarkoittaa sitä, ettet nykyisin pysty lainkaan työhön. 

 0 … 10 

Minkä   
pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi? 

Sairauspoissaolot 

Kuinka monta päivää olet ollut poissa töistä viimeisen vuoden aikana (12 kk)? 

En lainkaan 

1-3 päivää 

4-9 päivää 

10-24 päivää 

25 päivää tai enemmän 

Alkoholin käyttö 

(Lähde: Maailman terveysjärjestö WHO, AUDIT-C) 

AUDIT-C1 

Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain 

pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. 



 

En koskaan 

Noin kerran kuussa tai harvemmin 

2-4 kertaa kuussa 

2-3 kertaa viikossa 

4 kertaa viikossa tai useammin 

AUDIT-C2 

Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia? Yksi annos on 

esimerkiksi viinilasi (12 cl), pieni (0,33 l) keskiolut- tai siideripullo 

0 annosta (en käytä alkoholia) 

1-2 annosta 

3-4 annosta 

5-6 annosta 

7-9 annosta 

10 tai enemmän 

AUDIT-C3 

Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? 

En koskaan 

Harvemmin kuin kerran kuussa 

Kerran kuussa 

Kerran viikossa 

Päivittäin tai lähes päivittäin 

Stressi 

Stressioireet 

(Lähde: QPS Nordic, Stressioireet) 

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai 

ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä nykyisin 

tällaista stressiä? 

En lainkaan 

Vain vähän 

Jonkin verran 

Melko paljon 

Erittäin paljon 



 

Stressitekijät 

(Lähde: Poliisin stressitekijämittari PSSc) 

Arvioi, kuinka paljon seuraavat asiat rasittavat sinua työtehtäviesi hoidossa tällä hetkellä. 

Vastausvaihtoehdot 
1 = Erittäin vähän tai ei lainkaan 
2 = Vähän 
3 = Melko vähän 
4 = Ei vähän, ei paljon 
5 = Melko paljon 
6 = Paljon 
7 = Erittäin paljon 

1…7 

Jatkuva kiire ja tekemättömien töiden paine 

Omien päätösten ja toimenpiteiden juridinen vastuu 

Itseeni kohdistuvan fyysisen väkivallan mahdollisuus 

Luottamuksen ja avoimuuden puute työyhteisössä 

Esimiesten liian korkealle asettamat suoritustavoitteet 

Työntekijöiden ja ryhmien väliset ihmissuhdeongelmat 

Laittomat uhkaukset 

Omat riittämättömät ammatilliset tiedot ja taidot 

Ajoittaiset työruuhkat 



 

Esimiesten epäoikeudenmukainen toiminta 

Organisaatiomuutokset ja –uudistukset 

Perheeseen tai läheisiin kohdistuva häirintä ja ilkivalta 

Epäselvä tehtäväkuva 

Vaikeus erottaa tärkeät tehtävät vähemmän tärkeistä 

Voimankäyttötilanteet 

Hierarkkiset organisaatiorakenteet 

Työhön liittyvät ristiriitaiset rooliodotukset 

Käskyttävä johtamistapa 

Samojen asioiden jatkuva toistuminen työssä 

Yhdenmukaisuuden paine työyhteisössä; erilaisuutta ei siedetä 

Esimiesten epätoivottava tai osaamaton johtamistapa 

En ehdi tehdä töitä niin hyvin ja huolellisesti kuin haluaisin 

Huono tiedonkulku työyhteisössä 

Tehtävien liiallinen vaativuus 

Byrokratia ja paperisota 

Työssä jaksaminen 
(Lähde: Copenhagen Burnout Inventory CBI) 

Jaksamista koskeva yleinen arvio 

Arvioi seuraavia asioita oman työsi kannalta: 

Vastausvaihtoehdot 
1 = Erittäin vähän 
2 = Vähän 
3 = Jonkin verran 
4 = Paljon 
5 = Erittäin paljon 

1…5 

Onko työsi emotionaalisesti (tunnekokemuksien kannalta) 

raskasta? 

Tunnetko itsesi loppuun palaneeksi työsi vuoksi? 



 

Turhauttaako työsi sinua? 

 

Jaksaminen viime aikoina 

Arvioi kokemuksiasi neljän viimeisimmän viikon eli noin yhden kuukauden ajalta. 

Vastausvaihtoehdot 
1 = Ei koskaan/lähes koskaan 
2 = Harvoin 
3 = Joskus 
4 = Usein 
5 = Aina 

1…5 

Tunnetko työpäivän päätteeksi, että olet lopen uupunut? 

Tunnetko itsesi aamulla rasittuneeksi, kun ajattelet, että edessä on 

jälleen uusi työpäivä? 

Kuinka usein olet ruumiillisesti täysin uupunut? 

Kuinka usein olet henkisesti täysin uupunut? 

Kuinka usein ajattelet: “En jaksa enää”? 

Tunnetko, että jokainen työtunti on sinulle rasittava? 

Kuinka usein tunnet itsesi väsyneeksi? 

Kuinka usein tunnet itsesi heikoksi ja alttiiksi sairastumaan? 

Onko sinulla vapaa-aikana tarpeeksi voimia perheelle ja 

ystävyyssuhteille? 

Kuinka usein tunnet, että olet ihan lopussa? 

Poliisin palvelutarpeisiin vastaaminen ja toiminnan kehittäminen 

Lopuksi pyydämme sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, joiden avulla arvioidaan poliisihallinnon 
resursseja ja niiden kohdentumista sekä toiminnan kehittämistä. Vastaa kysymyksiin rehellisesti oman yksikkösi 
ja oman tehtäväalueesi näkökulmasta. 

Oletko seuraavien väitteiden kanssa eri mieltä vai samaa mieltä? 

Vastausvaihtoehdot 
1 = Täysin eri mieltä 
2 = Osittain eri mieltä 
3 = En eri enkä samaa mieltä 
4 = Osittain samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 

1…5 

Toimintaedellytyksemme ovat palvelutarpeisiin nähden riittävät  



 

(organisaatio, osaaminen, aika, yhteistyö, taloudelliset resurssit, työvälineet jne.) 

Voimavaramme kohdentuvat oikein palvelutarpeisiin vastaamisen näkökulmasta 

Mitkä ovat mielestäsi niitä ensisijaisia toimenpiteitä, jotka pitäisi toteuttaa omassa työyhteisössäsi 

heti? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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