
Koetun organisaation tuen yhteys työhyvinvointiin
suomalaisilla johtajilla: työn imun yhteyttä välittävä rooli

Matti Seppänen
Pro gradu -tutkielma

Psykologian laitos
Tampereen yliopisto

Elokuu 2007



TAMPEREEN YLIOPISTO
Psykologian laitos

SEPPÄNEN, MATTI: Koetun organisaation tuen yhteys työhyvinvointiin suomalaisilla johtajilla:
työn imun yhteyttä välittävä rooli
Pro gradu -tutkielma, 32 s., 2 liites.
Ohjaaja: Ulla Kinnunen
Psykologia
Elokuu 2007

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella suomalaisten johtajien kokemaa organisaation tukea sekä
sen yhteyttä työhyvinvointiin. Tutkimuksessa käytettiin teoreettisena viitekehyksenä JD-R (Job
Demands–Resources) -mallia. Koettua organisaation tukea tarkasteltiin työn – organisaation –
tarjoamana voimavaratekijänä, jonka yhteyksiä työn imuun, työnvaihtoaikeisiin sekä
sairauspoissaoloihin selvitettiin. Lisäksi tutkittiin, välittääkö työn imu koetun organisaation tuen ja
työnvaihtoaikeiden sekä koetun organisaation tuen ja sairauspoissaolojen välisiä yhteyksiä.

Tutkimuksen aineisto perustui kyselytutkimukseen, johon oli vastannut 1301 suomalaista
johtoasemassa työskentelevää henkilöä. Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 46,1 vuotta ja
heistä 30 % oli naisia. Vastanneista 42 % kuului operatiiviseen johtoon, 26 % keskijohtoon ja 32 %
ylimpään johtoon. Keskimäärin johtajat olivat työskennelleet organisaatioissaan 11,8 vuotta.

Tulokset osoittivat, että suomalaiset johtajat kokivat saavansa organisaatioiltaan tukea kohtuullisen
paljon. Ylimmässä johdossa toimivat kokivat organisaation tukea muilla johtotasoilla toimivia
henkilöitä enemmän. Organisaation tuen yhteydet työn imuun ja työnvaihtoajatuksiin olivat
hypoteesin mukaisia. Mitä enemmän johtajat kokivat saavansa organisaatioiltaan tukea, sitä
enemmän he kokivat myös työn imua ja sitä vähemmän heillä oli työnvaihtoajatuksia. Lisäksi
oletusten mukaisesti työn imu välitti osittain koetun organisaation tuen ja vähäisten
työnvaihtoaikeiden välistä yhteyttä. Koetun organisaation tuen ja sairauspoissaolojen yhteyksistä
merkitseväksi osoittautui vain yhteys pitkiin, yli kolmen päivän sairauspoissaolojaksoihin. Mitä
enemmän organisaation tukea koettiin, sitä pienempi oli riski yli kolmen päivän poissaoloihin. Työn
imu näytti toimivan myös tätä yhteyttä osittain välittävänä tekijänä, mutta vähäisemmässä määrin
kuin koetun tuen ja työnvaihtoaikeiden yhteyden välillä. Näin ollen sairauspoissaoloja koskevat
tulokset olivat vain osittain hypoteesien mukaisia.

Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset tukevat JD-R -mallia. Sen mukaisesti organisaation tukea
voidaan pitää työn voimavaratekijänä, joka on yhteydessä työssä koettuun hyvinvointiin.
Organisaatioiden olisikin hyvä pyrkiä lisäämään työntekijöidensä kokemaa organisaation tuen
määrää (esimerkiksi lisäämällä heidän vaikutusmahdollisuuksiaan), sillä tällä tavoin pystyttäisiin
edistämään työntekijöiden hyvinvointia ja vähentämään työnvaihtoaikeita. Työnvaihtoaikeiden
vähentäminen alentaisi myös vaihtuvuutta organisaatioissa, mikä puolestaan olisi organisaatioiden
etu.

Avainsanat: Työhyvinvointi, johtajat, JD-R -malli, koettu organisaation tuki, työn imu,
työnvaihtoaikeet, sairauspoissaolot, mediaattori
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen lähtökohta

Väitetään, että johtaminen on viime vuosikymmeninä jatkuvasti kehittynyt. Tätä kehittymistä

nähdään tapahtuneen kaikilla johtamiskäyttäytymisen osa-alueilla, erityisesti kuitenkin sosiaalisessa

joustavuudessa, ihmissuhteiden hoidossa ja ihmisten ymmärtämisessä (Pirnes, 2003). Samalla myös

kovaa vauhtia muuttuvassa työelämässä johtamistyölle asetetut haasteet ovat kasvaneet.

Tavoitteellisen toiminnan ja työmotivaation ylläpitäminen sekä kehittäminen ja samalla muutosten

hallittu johtaminen sekä juuri ihmissuhdetaidot ovat tulleet keskeiseksi osaksi tämän päivän

esimiestyötä (Keski-Luopa, 2000; Lönnqvist, 2000). Yhä vaativampi työote ja toimintaympäristö

vaikuttavat organisaatioiden kaikilla tasoilla ja varsinkin johdon edustajat ne altistavat psyykkiselle

kuormitukselle (Lönnqvist, 2000). Toisaalta johtajia voidaan Lönnqvistin (2000) mukaan pitää

myös etuoikeutettuna ryhmänä, jolla on stressaava ja samalla kuitenkin mielenkiintoinen työ ja

riittävä vapaus toipua ylikuormittumisesta jopa nopeasti.

Voidaan siis sanoa, että johtajilla on varsin itsenäinen ja haastava työkenttä. Kysymystä,

kuinka paljon he kokevat saavansa organisaatioiltaan tukea toimintaympäristöissään ja missä

määrin tällä tuella on yhteyttä heidän kokemaansa työhyvinvointiin, lähestytään tässä tutkimuksessa

paljon tutkitun organisaation tuen käsitteen avulla. Se kuvastaa työntekijöiden kokonaisvaltaista

näkemystä siitä, missä määrin he arvioivat työorganisaationsa arvostavan heidän panostaan ja

hyvinvointiaan (Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa, 1986; Rhoades & Eisenberger,

2002). Koetun organisaation tuen yleistä merkitystä juuri esimiesasemassa työskentelevien kohdalla

korostavat havainnot siitä, että se näyttäisi olevan yhteydessä heidän oman työhyvinvointinsa

(Rhoades & Eisenberger, 2002) lisäksi siihen, kuinka he kohtelevat alaisiaan ja samalla myös

alaisten kokeman tuen määrään sekä heidän suorituksiinsa (Masterson, 2001; Rhoades Shanock &

Eisenberger, 2006; Tepper & Taylor, 2003).

Psykologia tieteenä on ollut perinteisesti hyvin ongelmalähtöinen (Seligman &

Csikszentmihalyi, 2000). Esimerkiksi Psychological Abstracts -tietokannassa on vuosien 1887 ja

2000 välillä esiintynyt 14 kertaa enemmän kielteisiä kuin myönteisiä tunteita kuvaavia artikkeleja

(Myers, 2000) ja Journal of Occupational Health Psychology -lehden julkaisemissa tutkimuksissa

on käsitelty vuosien 1996 ja 2004 välillä 15 kertaa useammin työhön liittyviä kielteisiä kuin

myönteisiä seurauksia (Schaufeli & Bakker, 2004). Viime aikoina tutkimuksissa on kuitenkin



2

pyritty ottamaan aikaisempaa enemmän huomioon myös myönteisiä tekijöitä. Niin sanottua

positiivista psykologiaa edustaa työpsykologiassa työuupumuksen vastakohdaksi luotu työn imun

käsite (Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker, 2002a; Schaufeli, Salanova, Gonzales-

Romá, & Bakker, 2002b). Työn imun käsite on varsin nuori ja toistaiseksi sitä on tutkittu melko

vähän niin Suomessa (esim. Hakanen, 2005; Mauno, Kinnunen, & Ruokolainen, 2007; Mauno,

Pyykkö, & Hakanen, 2005) kuin muuallakin (esim. Gonzáles-Roma, Schaufeli, Bakker, & Lloret,

2006; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli ym., 2002a, 2002b).

Myös tässä tutkimuksessa on haluttu ottaa huomioon positiivinen näkökulma ja

työhyvinvoinnin kuvaajana onkin tarkasteltu työn imua. Työn imun lisäksi työhyvinvoinnin – tai

pikemmin pahoinvoinnin – kuvaajina on käytetty työnvaihtoaikeita sekä sairauspoissaoloja.

Kokonaisuutena tutkimus tarkastelee suomalaisten johtajien kokemaa organisaation tukea sekä

paneutuu kysymykseen, missä määrin organisaation tuki on yhteydessä työhyvinvointiin. Lisäksi

tarkastellaan työn imun välittävää roolia organisaation tuen ja työnvaihtoaikeiden sekä

organisaation tuen ja sairauspoissaolojen välisissä yhteyksissä.

1.2. Organisaation tuen teoria

Työntekijöillä on taipumus liittää organisaatioihin inhimillisiä piirteitä (Levinson, 1965).

Organisaation edustajien teot koetaan usein organisaation pyrkimyksinä sen sijaan, että niiden

koettaisiin olevan henkilökohtaisten motiivien seurausta. Tämän organisaation personalisoinnin

perusteella työntekijät pitävät itseensä kohdistuvaa myönteistä tai kielteistä käytöstä osoituksena

siitä, millä tavoin organisaatio suhtautuu heitä kohtaan (Eisenberger ym., 1986). Lisäksi

vastavuoroisuuden periaatteen mukaan henkilön tehdessä toiselle palveluksen seuraa siitä odotus

vastapalveluksesta (Blau, 1964), mikä puolestaan velvoittaa palvelun saanutta henkilöä vastaamaan

itseensä kohdistuneeseen hyvään kohteluun myönteisesti (Blau, 1964; Gouldner, 1960). Tämä ilmiö

esiintyy myös työntekijän ja organisaation suhteessa (Eisenberger ym., 1986; Scholl, 1981).

Esimerkiksi Rousseaun (1990) mukaan useat työntekijät uskovat, että heillä itsellään ja heidän

työorganisaatiollaan on vastavuoroisia velvoitteita, jotka molempien kohdalla ylittävät muodollisten

velvollisuuksien rajat. Työntekijät muodostavatkin kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, missä

määrin he arvioivat työorganisaationsa arvostavan heidän panostaan ja hyvinvointiaan. Tätä

näkemystä kutsutaan koetuksi organisaation tueksi (”perceived organizational support, POS”;

Eisenberger ym., 1986).
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Oleellista kokemukselle organisaation tuesta on, että työntekijä mieltää organisaation häneen

kohdistamien tekojen olevan vapaaehtoisia eikä ulkoisten pakotteiden (esimerkiksi

turvallisuussäädösten tai ammattiyhdistysten neuvottelujen) seurausta (Eisenberger, Cummings,

Armeli, & Lynch, 1997). Eisenbergerin ym. (1997) mukaan työntekijät arvostavat organisaation

omaehtoista tukea ja apua, koska silloin he kokevat organisaation aidosti arvostavan heitä.

Organisaation tuen teorian (Eisenberger ym., 1986; Rhoades & Eisenberger, 2002) mukaan

työntekijöiden kokema organisaation tuki auttaa heitä tyydyttämään sosioemotionaalisia tarpeitaan

ja määrittelemään organisaation valmiuden havaita ja palkita heidän lisääntyviä ponnistelujaan.

Koettua organisaation tukea edistävistä tekijöistä on olemassa paljon tutkimustietoa.

Rhoadesin ja Eisenbergerin (2002) meta-analyysi, joka kattaa yli 70 artikkelia vuosien 1986 ja 2002

välillä, esittelee kolme keskeistä koettua organisaation tukea edistävää myönteisen kohtelun

muotoa: rakenteellinen oikeudenmukaisuus, esimiehen tuki sekä organisatoriset palkkiot ja

työolosuhteet. Ensimmäinen näistä, rakenteellinen oikeudenmukaisuus, liittyy muodollisten

organisatoristen käytäntöjen ja säädösten sekä resurssien jakamisen oikeudenmukaisuuteen

(Greenberg, 1990). Toinen edistävistä tekijöistä liittyy työntekijöiden kokemukseen siitä, että

heidän esimiehensä välittävät ja arvostavat heidän panostaan (koettu esimiehen tuki; Kottke &

Sharafinski, 1988). Esimiehet ovat organisaation edustajia ja heiltä saatua myönteistä tai kielteistä

kohtelua pidetään osoituksena organisaation tuesta (Eisenberger ym., 1986, 2002; Levinson, 1965).

Työntekijöiden kokeman esimiehen tuen onkin todettu johtavan lisääntyneeseen kokemukseen

organisaation tuesta (Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, & Rhoades, 2002;

Rhoades Shanock & Eisenberger, 2006). Lisäksi on osoitettu, että nämä kaksi käsitettä (koettu

esimiehen tuki ja koettu organisaation tuki) eroavat toisistaan (Rhoades Shanock & Eisenberger,

2006; Rhoades & Eisenberger, 2002).

Rhoadesin ja Eisenbergerin (2002) meta-analyysissa sekä rakenteellisella

oikeudenmukaisuudella että esimiehen tuella havaittiin vahva yhteys koettuun organisaation tukeen.

Samassa tutkimuksessa myös organisatorisilla palkkioilla ja työolosuhteilla kokonaisuutena oli

vahva yhteys koettuun organisaation tukeen, mutta kun rakenteellinen oikeudenmukaisuus ja

esimiehen tuki kontrolloitiin, yhteys oli enää keskisuuri. Organisatorisiin palkkioihin ja

työolosuhteisiin liittyvistä yksittäisistä edistävistä tekijöistä vahva yhteys esiintyi kuitenkin muun

muassa palkalla ja ylennyksillä, työntekijän varmuudella siitä, että hän kuuluu organisaatioon

tulevaisuudessakin sekä työn ylikuormituksen, rooliepäselvyyksien ja roolikonfliktien

vähäisyydellä. Näiden lisäksi esimerkiksi sillä, että työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan

työhönsä (Deci, Connell, & Ryan, 1989; Eisenberger, Rhoades, & Cameron, 1999) ja että heille
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annetaan mahdollisuuksia kehittää omia taitojaan työtehtävien ja projektien yhteydessä, on todettu

olevan koettua organisaation tukea edistävää vaikutusta (Wayne, Shore, & Liden, 1997).

Rhoadesin ja Eisenbergerin (2002) meta-analyysi osoitti myös, että joillakin työntekijän

taustatekijöillä on yhteys organisaation tuen kokemiseen. Koulutustason, iän ja työvuosien

lisääntyessä myös kokemus organisaatiolta saadusta tuesta lisääntyi. Henkilöiden kokemassa

organisaation tuessa havaittiin eroa myös sukupuolen mukaan siten, että miehet kokivat sitä hieman

naisia enemmän. Kaikkiaan taustatekijöiden ja koetun organisaation tuen yhteydet olivat kuitenkin

hyvin heikkoja ja ne eivät näyttäisi vaikuttavan koetun organisaation tuen ja sitä edistävien

tekijöiden välisiin yhteyksiin.

1.3. Koetun organisaation tuen yhteys työhyvinvointiin

Työhyvinvointitutkimuksessa on äskettäin esitetty työn vaatimusten ja voimavarojen malli (JD-R:

Job Demands-Resources model; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Hakanen,

2005; Schaufeli & Bakker, 2004). Mallin mukaan työn vaatimuksiin ja voimavaroihin liittyy kaksi

hyvinvointiprosessia, jotka Hakanen (2005) on suomentanut energiapoluksi (energetic process) ja

motivaatiopoluksi (motivational process). Energiapolussa työn vaatimustekijöiden (esim. työn

määrällinen ylikuormittavuus, aikapaineet, ongelmalliset sosiaaliset suhteet, hankalat työvuorot ja

epäsuotuisa työympäristö) oletetaan lisääntyvien työssä jaksamisen ongelmien kautta (esim.

työuupumus) johtavan heikentyneeseen terveyteen ja alentuneeseen työkykyyn. Työn

voimavaratekijöiden (esim. palaute suorituksista, palkkiot, työn hallinta, osallistuminen

päätöksentekoon, työturvallisuus ja esimiehen tuki) puolestaan nähdään motivaatiopolussa johtavan

motivaationalisten tekijöiden (esim. työn imu) kautta organisaatioon sitoutumiseen ja

vähentyneisiin työnvaihtoaikeisiin.

Rhoadesin ja Eisenbergerin (2002) meta-analyysissa koettua organisaation tukea edistäviksi

tekijöiksi todettiin muun muassa esimiehen tuki, osallistuminen päätöksentekoon, palkkiot ja

työturvallisuus. Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka voidaan työn vaatimusten ja voimavarojen mallin

perusteella määritellä työn voimavaratekijöiksi. Myös organisaation tuki voidaan ymmärtää työn –

organisaation – tarjoamaksi voimavaratekijäksi. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana onkin tarkastella

koettua organisaation tukea työn voimavaratekijöiden kaltaisena tekijänä, jonka oletetaan edistävän

työhyvinvointia JD-R -mallin motivaatiopolun mukaisesti.
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Aikaisemmissa tutkimuksissa koetun organisaation tuen on havaittu olevan yhteydessä

työtyytyväisyyteen (Allen, Shore, & Griffieth, 2003; Eisenberger ym., 1997) ja tunneperäiseen

sitoutuneisuuteen (affective commitment) (Eisenberger, Fasolo, & Davis-LaMaestro, 1990; Shore &

Wayne, 1993; Wayne ym., 1997) sekä työpaikalta poissaolojen (Eisenberger ym., 1986;

Eisenberger, Fasolo, & Davis La-Mastro, 1990) ja työnvaihtoaikeiden vähäisyyteen (Allen ym.,

2003; Loi, Hang-yue, & Foley, 2006). Näihin tutkimuksiin on osallistunut työntekijöitä laajalti eri

toimialoilta (esim. asianajajia, opettajia ja puhelinyhtiön työntekijöitä). Myös johtotason

henkilöihin kohdistuneessa tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän vastaajat kokivat

organisaation tukea, sitä vähemmän heillä esiintyi työnvaihtoaikeita (Guzzo, Noonan, & Elron,

1994). Rhoadesin ja Eisenbergerin (2002) meta-analyysi vahvistaa myös koetun organisaation tuen

yhteyden hyvinvoinnin eri osoittimiin: koetulla organisaation tuella havaittiin yhteyttä esimerkiksi

työntekijän kokemaan työtyytyväisyyteen, myönteiseen tunnetilaan työpaikalla ja haluun pysyä

organisaatiossa sekä vähäisempiin työnvaihtoaikeisiin. Yhteys löytyi myös organisaatiotasoisiin

kuvaajiin, kuten kasvaneeseen tunneperäiseen organisaatioon sitoutumiseen, suoritustehoon ja

henkilöstön vähempään vaihtuvuuteen.

Sen lisäksi, että Allenin ym. (2003) tutkimustulokset tukevat näkemystä siitä, että mitä

enemmän organisaation tukea koetaan, sitä vähemmän työnvaihtoaikeita esiintyy, viittaavat ne

myös siihen, että tätä yhteyttä välittävät muut tekijät. Tällaista välittävässä roolissa olevaa

muuttujaa kutsutaan mediaattoriksi (Baron & Kenny, 1986). Mediaattori välittää kahden muuttujan

välistä yhteyttä joko osittain tai kokonaan. Tosin esimerkiksi työhyvinvointitutkimuksessa kahden

tekijän yhteyttä välittäviä täydellisiä mediaattoreita ei esiinny kovin usein, sillä psykologisilla

ilmiöillä on yleensä useita selittäviä muuttujia (Baron & Kenny, 1986). Esimerkiksi Allenin ym.

(2003) tutkimuksessa sekä yleinen työtyytyväisyys että erityisesti organisaatioon sitoutuminen

välittivät organisaation tuen ja työnvaihtoaikeiden yhteyttä. Näin ollen koetun organisaation tuen

merkitys työnvaihtoaikeiden selittäjänä saattaakin tulla esille myös siten, että se edistää esimerkiksi

organisaatioon sitoutumista, joka puolestaan on yhteydessä vähäisempiin työnvaihtoaikeisiin.

1.4. Työn imu hyvinvoinnin kuvaajana

Työn imu on positiivista psykologiaa edustava käsite, jonka Hakanen (2002) on suomentanut sen

alkuperäisestä termistä ’work engagement’. Vaikka Hakasen mukaan ’sitoutuminen’ tai

’kihlautuminen’ olisivat olleet semanttisesti alkuperäistä määritettä lähempänä olevia käsitteitä,
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tavoittaa ’työn imu’ kuitenkin sen eri kognitiivisia ja emotionaalisia elementtejä sisältävät

ulottuvuudet paremmin. Työn imu on noussut vahvasti esille työhyvinvointitutkimuksessa 2000-

luvun vaihteesta lähtien (Hakanen, 2002; Maslach & Leiter, 1997; Maslach, Schaufeli, & Leiter,

2001; Schaufeli ym., 2002a, 2002b) ja kiinnostaa edelleen alan tutkijoita.

Työn imun vastakohtana pidetyn työuupumuksen nähdään koostuvan emotionaalisesta

uupumuksesta (energian väheneminen), kyynistyneisyydestä (negatiivinen asenne työtä kohtaan) ja

ammatillisen itsetunnon vähentymisestä (uskomus siitä, että ei ole enää kykenevä tehokkaasti

hoitamaan työtehtäviään) (Maslach ym., 2001). Työn imun käsitteen noustessa esille määrittelivät

Maslach ja Leiter (1997) sen yllä mainittujen kolmen ulottuvuuden vastakohdiksi: energisyydeksi,

sitoutuneisuudeksi ja pystyvyydeksi. Schaufeli ym. (2002a, 2002b) puolestaan näkivät työn imun ja

työuupumuksen vastakkaisina, mutta kuitenkin erillisinä ilmiöinä. He määrittelivät työn imun

pysyväksi, myönteiseksi, tyydytystä tuottavaksi tunne- ja motivaatiotilaksi, jota voidaan kuvailla

työntekijän kokemuksina tarmokkuudesta (vigor), omistautumisesta (dedication) ja uppoutumisesta

(absorption). Tarmokkuudella viitataan haluun panostaa työhön, joustavuuteen, energisyyteen ja

sinnikkyyteen vastoinkäymisiäkin kohdatessa. Omistautuminen nähdään kokemuksena työn

merkityksellisyydestä, innostumisesta, inspiraatiosta, ylpeydestä sekä haasteellisuudesta.

Uppoutuminen puolestaan liittyy emotionaaliseen samaistumiseen työhön, mikä koetaan

syvällisempänä kuin pelkästään osallistuminen tai mukana olo. Se on syvää keskittymistä ja

paneutumista työhön, joka tuottaa nautintoa, jolloin aika kuluu huomaamatta ja työstä voi olla

vaikea irrottautua.

Työn imun käsitettä koskevat myöhemmät tutkimustulokset ovat viitanneet siihen, että

työuupumuksen ulottuvuutena alun perin pidetty (heikentynyt) ammatillinen itsetunto sopisi

paremmin työn imun kuin työuupumuksen käsitteeseen (Hakanen, 2002, 2005; Schaufeli, 2002b;

Schaufeli & Bakker, 2004). Schaufeli ja Bakker (2004) esittivät lisäksi, että tarmokkuus ja

omistautuminen olisivat työn imun ydinulottuvuudet. Myös Gonzáles-Roman ym. (2006) tutkimus

tukee näkemystä tarmokkuudesta ja omistautumisesta työn imun ydinulottuvuuksina. Näiden

ulottuvuuksien vastakohtina he pitävät uupumisasteista väsymystä ja kyynistyneisyyttä, jotka

heidän näkemyksensä mukaan ovat puolestaan työuupumuksen ydinulottuvuudet. Myös aivan

viimeaikaiset tutkimukset tukevat näkemystä tarmokkuudesta ja omistautumisesta työn imun

ytimenä (ks. Llorens, Salanova, Schaufeli, & Bakker, 2007). Hallberg ja Schaufeli (2006) ovat

lisäksi osoittaneet, että työn imu eroaa käsitteellisesti organisaatioon sitoutumisesta (organizational

commitment) ja työhön sitoutumisesta (work involvement).

Yleisesti ottaen suomalaista tutkimusta työn imusta on toistaiseksi olemassa suhteellisen

vähän (esim. Hakanen, 2002, 2005; Mauno ym., 2005, 2007). Suomalaisissa tutkimuksissa työn
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imun kokemusten on havaittu vaihtelevan sukupuolen ja toimialan mukaan: naiset kokevat miehiä

enemmän työn imua opetusalalla (Hakanen, 2005) sekä terveydenhuolto-organisaatioissa (Mauno

ym., 2005), kun taas IT-tele-konserneissa puolestaan havaittiin miesten kokevan työn imun

ulottuvuuksista työhön uppoutumista ja työlleen omistautumista naisia enemmän (Mauno ym.,

2005). Johtotehtävissä toimivien henkilöiden on puolestaan todettu kokevan yleisesti paljon työn

imua ja heillä havaittiin useammin työn imun kokemuksia kuin muilla suomalaisilla

ammattiryhmillä (Hakanen, 2005; Mauno ym., 2005). Suomalaisessa tutkimuksissa työn ja

organisaation voimavarat ovat nousseet esille parhaiten työn imua selittävinä tekijöinä (Mauno ym.,

2005, 2007). Mitä enemmän työntekijät kokivat työn hallintaa eli heillä oli vaikutusmahdollisuuksia

työssään (Mauno ym., 2005, 2007), mitä ihmisläheisemmäksi he kokivat organisaationsa kulttuurin

(Mauno ym., 2005) ja mitä korkeampi heidän arvioimansa organisaatiopohjainen itsetunto

(Organization-based Self-esteem, OBSE; Pierce, Gardner, Cummings, & Dunham, 1989) oli

(Mauno, 2007), sitä enemmän he kokivat myös työn imua.

1.5. Työn imun yhteyttä välittävä rooli JD-R -mallissa

Työhyvinvointitutkimuksissa, joissa on käytetty teoreettisena viitekehyksenä JD-R -mallia, on

todettu työn imun olevan motivaatiopolussa välittävässä roolissa työn voimavaratekijöiden ja

organisaatioon sitoutumisen (Hakanen, Bakker, & Schaufeli 2006; Llorens, Bakker, Schaufeli,

Salanova, 2006) sekä työn voimavaratekijöiden ja vähäisten työnvaihtoaikeiden (Schaufeli &

Bakker, 2004) välisissä yhteyksissä. Llorensin ym. (2006) ja Hakasen ym. (2006) tutkimusten

mukaan työn voimavaratekijät edistävät työn imua, josta puolestaan seuraa vahvempaa

organisaatioon sitoutumista. Lisäksi Llorensin ym. (2006) tutkimus viittaa siihen, että JD-R -mallia

pystytään hyödyntämään niin eri kansallisuuksiin kuin toimialoihinkin kohdistetuissa tutkimuksissa.

Myös Schaufelin ja Bakkerin (2004) tutkimustulokset tukevat yleisesti ottaen JD-R -mallia ja

lisäksi näkemystä siitä, että työn voimavaratekijät edistävät työn imua ja tätä kautta vähentävät

työnvaihtoaikeita.

Myös sairauspoissaoloja on tarkasteltu JD-R -mallia viitekehyksenä käyttäen (Bakker,

Demerouti, Boer, & Schaufeli, 2003). Bakkerin ym. (2003) tutkimuksessa työn vaatimustekijöillä

oli yhteyttä työuupumuksen kautta sairauspoissaolopäivien määrään ja työn voimavaratekijöillä

puolestaan työhön sitoutumisen kautta vähempiin sairauspoissaolojaksojen määrään. Yleisesti

ottaen voidaankin nähdä olevan kaksi toisistaan eroavaa sairauspoissaolojen mittaria:
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poissaolojaksot (erillisten poissaolokertojen määrä) ja poissaolopäivät (poissaolopäivien

kokonaislukumäärä) (Hensing, Alexanderson, Alleback, & Bjurulf, 1998). Esimerkiksi

Eisenbergerin ym. (1990) tutkimuksessa koetulla organisaation tuella oli yhteyttä molempiin, mutta

yhteys vähäisiin poissaolojaksoihin oli vahvempaa kuin yhteys vähäisiin poissaolopäiviin.

Tutkimuksissa on havaittu myös eroja sen mukaan, kuinka pitkiä poissaolojaksoja

tarkastellaan. Pitkien sairauspoissaolojaksojen (yli kolme päivää) on osoitettu olevan selvästi

yhteydessä terveyttä ennustaviin tekijöihin, kuten ikään, sosioekonomiseen asemaan ja

terveyskäyttäytymiseen (esim. Vahtera, Kivimäki, & Pentti, 1997; Kivimäki, Vahtera, Thomson,

Griffiths, Cox, & Pentti, 1997). Lyhyiden sairauspoissaolojaksojen (kolme päivää tai vähemmän) ja

terveydellisien tekijöiden yhteys on puolestaan ollut ristiriitaisempi. Vahteran Kivimäen, Pentin ja

Theorellin (2000) mukaan lyhyet poissaolot saattavat heijastaa jotain muutakin kuin heikkoon

terveyteen liittyviä tekijöitä. Esimerkiksi Vahteran ym. (1997) tutkimuksessa havaittiin, että

henkilöstön vähennyksillä oli työpaikkansa säilyttäneillä työntekijöillä pitkiä poissaolojaksoja

kasvattavaa vaikutusta, kun taas samanaikaisesti lyhyet poissaolojaksot vähenivät. Suomessa

kolmen päivän tai lyhyemmän sairasloman kohdalla usein riittääkin työntekijän oma ilmoitus

sairastumisesta, kun yli kolmen päivän poissaolosta vaaditaan työntekijältä lääkärintodistus.

Voidaankin siis ajatella, että lyhyissä poissaolojaksoissa korostuvat enemmän motivaationaliset

tekijät verrattuna pitkiin poissaolojaksoihin ja poissaolopäivien kokonaismäärään. Viime

mainituissa olisi siis enemmän kyse kykenemättömyydestä tulla töihin ja terveydellisistä

vaikeuksista, joiden taustalta löytyy työssä jaksamisen ongelmia. Näin ollen työn imu voisi JD-R -

mallin motivaatiopolun mukaisesti välittää organisaation tuen ja vähäisten työnvaihtoaikeiden sekä

organisaation tuen ja vähäisten lyhyiden poissaolojaksojen välistä suhdetta.

Viimeaikaisissa terveydellisiä tekijöitä kartoittavissa pitkittäistutkimuksissa psykososiaalisilla

työolosuhteiden muutoksilla on kuitenkin todettu yhteyttä myös pitkiin sairauspoissoalojaksoihin

(Head, Kivimäki, Martikainen, Vahtera, Ferrie, & Marmot, 2006; Vahtera ym., 2000) sekä

henkilöiden omaan arvioon terveydentilastaan (Kivimäki, Ferrie, Head, Shipley, Vahtera, &

Marmot, 2004). Vahteran ym. (2000) tutkimus osoitti, että alentunut työn hallinta, vähentynyt

sosiaalinen tuki sekä kasvaneet työn vaatimukset lisäävät työntekijöiden riskiä yli kolmen päivän

poissaolojaksoihin. Lisäksi ilmeni, että esimiehen tuen kasvaessa laskivat samalla alentuneeseen

työn hallintaan yhdistetyt terveysriskit. Head ym. (2006) puolestaan osoittivat, että epäsuotuisat

muutokset päätöksen tekoon liittyvässä vapaudessa sekä työn vaatimusten lisääntyminen

kasvattavat ja sosiaalisen tuen parantuminen alentaa työntekijöiden riskiä yli seitsemän päivän

poissaolojaksoihin. Kivimäen ym. (2004) tutkimuksessa esimiesten oikeudenmukainen kohtelu
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Työn imu
Koettu

organisaation
tuki

Työnvaihtoaikeet

Sairauspoissaolot
- lyhyet jaksot

  - pitkät jaksot
  - poissaolopäivät

vähensi ja epäoikeudenmukainen kohtelu puolestaan lisäsi työntekijöiden terveysriskejä. Näin ollen

organisaation tuella voisi olla yhteys myös vähäisiin poissaolopäiviin ja pitkiin poissaolojaksoihin.

1.6. Tutkimusongelmat

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten johtajien kokemaa organisaation tukea ja sen

yhteyttä koettuun työhyvinvointiin JD-R -mallin avulla (kuvio 1). Organisaation tuki nähdään työn

voimavarana, jonka oletetaan motivaatiopolun mukaisesti edistävän koettua työhyvinvointia,

etenkin sen positiivista puolta, työn imua. JD-R -mallin mukaisesti työn imu puolestaan voi toimia

tekijänä, joka välittää organisaation tuen ja työnvaihtoaikeiden sekä sairauspoissaolojen välistä

suhdetta.

-

 -

+

-

-

Kuvio 1. Koetun organisaation tuen yhteys työhyvinvointitekijöihin JD-R -mallia soveltaen.

Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1) Missä määrin suomalaiset johtajat kokevat saavansa organisaation tukea ja miten johtajien

kokema organisaation tuki eroaa sukupuolen, iän, organisaatiossa työskenneltyjen vuosien sekä

johtotason mukaan?

Hypoteesina on, että johtajat kokevat yleisesti ottaen organisaationsa tukea antaviksi ja ettei

siinä ilmene sukupuolen, iän tai työvuosien mukaan eroja. Sen sijaan johtotason oletetaan olevan

yhteydessä koettuun tukeen siten, että johtotason kasvaessa tuki lisääntyy. Hypoteesit perustuvat
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johtotason henkilöihin kohdistuneisiin aiempiin tutkimuksiin, eivätkä tehtyyn meta-analyysiin

(Rhoades & Eisenberger, 2002), jossa osalla taustatekijöistä havaittiin olevan lieviä yhteyksiä

organisaation tukeen, sillä oletettavasti johtotehtävissä toimiviin kohdistuneet tutkimukset kuvaavat

paremmin johtajien tilannetta. Ensinnäkin Guzzon ym. (1994) tutkimuksessa ei havaittu johtajien

sukupuolella, iällä ja työvuosilla olevan yhteyttä koettuun organisaation tukeen. Toiseksi Tarvaisen,

Kinnusen, Feldtin, Maunon ja Mäkikankaan (2005) tutkimuksessa havaittiin työn voimavarojen –

esim. työn hallinta, hyvä työilmapiiri – lisääntyvän johtotason kasvaessa. Vaikka organisaation tuki

ei kuulunutkaan tutkittuihin voimavaroihin, voidaan olettaa, että löydös pätee myös siihen.

2) Onko koetulla organisaation tuella yhteyttä työn imuun, työnvaihtoaikeisiin ja

sairauspoissaoloihin?

Oletuksena on, että mitä enemmän organisaation tukea koetaan, sitä enemmän koetaan työn

imua, sitä vähemmän esiintyy työnvaihtoaikeita (esim. Allen ym., 2003; Loi, 2006), poissaolopäiviä

(esim. Eisenberger ym., 1990; ks. myös Kivimäki ym., 2004) ja lyhyitä (ks. Bakker ym., 2003) sekä

pitkiä poissaolojaksoja (ks. Vahtera ym., 2000). Vaikka koetun organisaation tuen yhteyttä työn

imuun ei ole tietääkseni aiemmin tutkittu, koettu organisaation tuki on aiemmissa tutkimuksissa

edistänyt esimerkiksi työtyytyväisyyttä, tunneperäistä sitoutuneisuutta ja myönteistä tunnetilaa

työpaikalla (ks. Rhoades & Eisenberger, 2002). Lisäksi Mauno ym. (2005, 2007) havaitsivat

organisaation voimavaratekijöillä yhteyttä työn imuun. Oletus on myös JD-R -mallin mukainen.

3) Välittääkö työn imu koetun organisaation tuen yhteyttä työnvaihtoaikeisiin ja

sairauspoissaoloihin?

Hypoteesina on, että työn imu välittää koetun organisaation tuen yhteyttä vähäisiin

työnvaihtoaikeisiin (Hakanen ym., 2006; Schaufeli & Bakker, 2004; ks. myös Allen ym., 2003) ja

lyhyiden poissaolojaksojen vähäiseen määrään (Bakker ym, 2003), mutta ei pitkien

poissaolojaksojen tai poissaolopäivien määrään. Oletukset ovat JD-R -mallin motivaatiopolun

mukaisia, jossa työn imu toimii välittävässä roolissa työn voimavara- ja hyvinvointitekijöiden

välillä, kun taas pitkät poissaolojaksot ja poissaolopäivien kokonaismäärä heijastelevat enemmän

terveydellisiä kuin motivationaalisia tekijöitä ja siksi yhteyksiä ei oleteta.
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2. MENETELMÄT

2.1. Tutkittavat

Tämä tutkimus pohjautuu Työsuojelurahaston (hankenumero 104129) rahoittamaan

”Johtotehtävissä toimivien työssä jaksaminen” -tutkimusprojektissa kerättyyn kyselyaineistoon

(ks. Tarvainen ym., 2005). Osallistujat kyseiseen tutkimukseen valittiin satunnaisotoksena viiden

eri ammattiliiton tai yhdistyksen (Ekonomiliitto, Insinööriliitto, Tekniikan Akateemiset, Kumula ry

ja Henry ry) jäsenrekisteristä. Kriteerinä tutkimukseen osallistumiselle pidettiin johtotehtävissä

toimimista (nimikkeenä esimerkiksi johtaja, päällikkö).

Kaikkiaan tutkimuspyyntö lähetettiin 3600:lle johtotehtävässä toimivalle henkilölle siten, että

suurista liitoista (ekonomit, insinöörit, diplomi-insinöörit) pyynnön osallistua tutkimukseen sai

kustakin 1000 henkilöä ja muista liitoista tai yhdistyksistä 300 henkilöä. Isoissa liitoissa tehtiin

lisäksi rajaus, jossa ylimmän johdon osuudeksi määriteltiin 300 henkilöä ja keskijohdon ja alemman

johdon osuudeksi 700 henkilöä. Tällaisella laajalla eri ammattiliittoihin kohdistuneella otoksella

pyrittiin saamaan kohdejoukko, joka edustaisi hyvin erilaisia johtajia.

Kun näin määritellystä joukosta lopulta poistettiin ne henkilöt, jotka ilmoittivat, etteivät

tutkimushetkellä toimineet johtotehtävissä (n = 379), saatiin lopulliseksi otoskooksi 3221. Tästä

joukosta 1301 henkilöä vastasi heille lähetettyyn kyselyyn (yhden muistutuskierroksen jälkeen),

joten vastausprosentiksi saatiin 40,4. Vaikka vastausprosentti, joka vaihteli liitoittain 35 prosentin

(Ekonomiliitto) ja 59 prosentin (Kumula ry) välillä, jäikin suhteellisen alhaiseksi, edusti

vastanneiden joukko otosta käytettävissä olevien taustatietojen (sukupuoli ja ikä) perusteella melko

hyvin (ks. Tarvainen ym., 2005). Koko otoksessa oli naisia 29 % ja miehiä 71 %, kun vastanneista

30 % oli naisia ja 70 % miehiä. Ikätieto oli käytettävissä vain isoista liitoista otetuista otoksista, ja

sen mukaan vastanneet olivat otokseen kuuluvia hieman iäkkäämpiä: vastanneiden keski-ikä oli

47,1 vuotta ja otoksen 46,1 vuotta.

Kyselyyn vastanneet jakautuivat melko tasaisesti eri johtotasoille siten, että operatiivisen

tason johtajat muodostivat suurimman vastanneiden ryhmän (42 %), seuraavana oli ylin johto

(32 %) ja loput (26 %) kuuluivat keskijohtoon. Vastanneet olivat työskennelleet organisaatioissaan

keskimäärin 11,8 vuotta. Lisäksi suurimmalla osalla oli vähintään ylempi korkeakoulututkinto

(60 %) ja yli kaksi kolmasosaa (72 %) oli yksityisen työnantajan palveluksessa. Yleisimmin

työskenneltiin teollisuuden tai energiahuollon (43 %), informaatioteknologian tai tietoliikenteen
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(9 %) tai kaupan (8 %) alalla. Yli puolet vastaajista (57 %) toimi organisaatioissa, joiden

henkilöstöön kuului vähintään 50 henkilöä, ja heistä 70 %:lla oli suoria alaisia korkeintaan 20.

2.2. Tutkimusmenetelmät ja muuttujat

Aineisto kerättiin 10-sivuisella kyselyllä marraskuun 2004 ja helmikuun 2005 välisenä aikana.

Kyselyyn vastattiin nimettömänä, mutta lomakkeet (Henry ry:n vastaajia lukuun ottamatta) oli

numeroitu siksi, että mahdolliset muistutukset (käytettiin yhtä muistutusta) pystyttiin tarvittaessa

kohdentamaan vain vastaamatta jättäneille henkilöille. Sellaisia tutkimuspyynnön saaneita, jotka

eivät tutkimushetkellä toimineet johtotehtävissä, pyydettiin palauttamaan lomake tyhjänä. Tässä

tutkimuksessa käytetyt kyselyn osiot on esitelty liitteessä 1.

Koettua organisaation tukea (POS) mitattiin kahdeksalla osiolla (esim. ”Organisaationi ottaa

vakavasti huomioon tavoitteeni ja arvomaailmani”), jotka olivat Eisenbergerin ym. (1986) Survey

of Perceived Support (SPOS) -mittarista. Nämä kahdeksan osiota valittiin, koska ne latautuivat

vahvimmin koetun organisaation tuen faktorille SPOS-mittarin rakennetta tarkastelevassa

faktorianalyysissa (Eisenberger ym., 1986). Rhoadesin ja Eisenbergerin (2002) mukaan useimmat

tutkimukset käyttävät alkuperäisestä 36 osiosta lyhennettyä 17 osion versiota. Käytännön syistä

tästäkin lyhempien versioiden käyttö ei heidän mukaan ole ongelmallista, sillä alkuperäinen mittari

on yksiulotteinen. Osioita arvioitiin 5-portaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin

samaa mieltä). Cronbachin alfa -kerroin oli .85.

Työn imua mitattiin tarkastelemalla sen ydinulottuvuuksia tarmokkuutta ja omistautumista

Schaufelin ym. (2002b) Utrecht Work Engagement Scale (UWES) -mittarilla. Tarmokkuus koostui

kuudesta osiosta (esim. ”Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni”) ja omistautuminen

viidestä osiosta (esim. ”Työni inspiroi minua”). Osioita arvioitiin 7-portaisella frekvenssiasteikolla

sen mukaan, kuinka usein vastaaja koki omaavansa väittämien kaltaisia tuntemuksia tai ajatuksia

(1 = ei koskaan, 7 = päivittäin). Tarmokkuuden Cronbachin alfa -kerroin oli .82 ja omistautumisen

.89. Aikaisemmat psykometriset tutkimukset ovat osoittaneet mittarin rakenteen validiksi ja mittarin

päteväksi (esim. Schaufeli ym., 2002b; Schaufeli & Bakker, 2004) ja sen on osoitettu toimivan

myös suomalaisissa aineistoissa (Hakanen, 2005; Mauno ym., 2005).

Työnvaihtoaikeita arvioitiin kahdella osiolla (”Ajattelen usein työpaikan vaihtoa”, ”Pidän

todennäköisenä, että lähden tästä organisaatiosta seuraavan vuoden aikana”). Samantapaisia osioita

on käytetty myös aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Mayer, Allen, & Smith, 1993; Sager,
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Grieffeth, & Hom, 1998). Osioita arvioitiin 5-portaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 5 =

täysin samaa mieltä). Cronbachin alfa -kerroin oli .81.

Sairauspoissaolojen kohdalla henkilöt vastasivat, kuinka monesti he olivat kyselyajankohtaa

edeltävän vuoden aikana olleet sairauden vuoksi poissa töistä 1–3 päivän jakson, yli kolmen päivän

jakson sekä kuinka monta päivää he olivat yhteensä olleet pois. Henkilöitä, jotka eivät olleet poissa

töistä kertaakaan sairauden vuoksi, esiintyi erittäin runsaasti. Tämän vuoksi lyhyet poissaolojaksot

luokiteltiin kolmeen luokkaan (ei yhtään, 41 % vastaajista; yksi, 31 %; kaksi tai useampi, 28 %),

pitkät poissaolojaksot kahteen luokkaan (ei yhtään, 85 % vastaajista; yksi tai useampi, 15 %) sekä

poissaolopäivät kolmeen luokkaan (ei yhtään, 39 % vastaajista; 1–3, 34 %; neljä tai useampi, 26 %).

Taustatekijät. Taustatekijöinä tutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolta, ikää, työvuosia

organisaatiossa sekä johtotasoa. Näistä ikä (alle 40 vuotta, 19 % vastaajista; 40–44 vuotta, 15 %;

45–49 vuotta, 18 %; 50–54 vuotta, 21 %; 55 vuotta tai vanhempi, 26 %) ja työvuodet

organisaatiossa (alle viisi vuotta, 28 % vastaajista; 5–9 vuotta, 23 %; 10–15 vuotta, 17 %; 16–20

vuotta, 13 %; 21 vuotta tai enemmän, 19 %) luokiteltiin aineiston analyyseja varten viiteen

luokkaan.

2.3. Aineiston analysointi

Koetun organisaation tuen yleisyyttä tarkasteltiin jakaumatietojen avulla. Koetussa organisaation

tuessa taustatekijöittäin ilmeneviä eroja tutkittiin joko t-testillä (sukupuoli) tai yksisuuntaisella

varianssianalyysilla (ikä, työvuodet organisaatiossa, johtotaso). Lisäksi miesten ja naisten

edustavuutta eri johtotasoilla tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja X²-testin avulla. Koska miehet ja

naiset eivät olleet jakautuneet tasaisesti eri johtotasoille, sukupuolen ja johtotason yhteyttä

organisaation tukeen tarkasteltiin vielä yhdessä kaksisuuntaisella varianssianalyysilla.

Koetun organisaation tuen ja työhyvinvointitekijöiden yhteyttä tarkasteltiin aluksi

korrelaatiokertoimien avulla. Tämän jälkeen tutkittiin lineaarisella hierarkkisella

regressioanalyysilla, selittääkö koettu organisaation tuki työn imua ja työnvaihtoaikeita (riippuvat

muuttujat jatkuvia). Lisäksi tarkasteltiin logistisella hierarkkisella regressioanalyysilla, selittääkö

koettu organisaation tuki lyhyitä ja pitkiä poissaolojaksoja sekä poissaolopäiviä (riippuvat muuttujat

kategorisia). Kaikissa regressioanalyyseissa kontrolloitiin mallin ensimmäisellä askeleella

taustamuuttujista sukupuoli, ikä, työvuodet organisaatiossa sekä johtotaso.



14

Työn imun yhteyttä välittävää roolia tutkittiin ns. mediaattorimallilla (Baron & Kenny, 1986).

Tällaisessa asetelmassa välittävän vaikutuksen esiintyminen edellyttää, että kaikilla tarkasteltavilla

tekijöillä on yhteys keskenään. Selittävän muuttujan (tässä organisaation tuki) on oltava yhteydessä

mediaattoriin (välittävänä tekijänä tässä työn imu) sekä selitettävään muuttujaan (tässä

työnvaihtoaikeet, sairauspoissaolot) ja myös mediaattorin on oltava yhteydessä selitettävään

muuttujaan. Täydellisen mediaattorimallin toteutumiseksi alun perin tilastollisesti merkitsevä

yhteys selittävästä muuttujasta selitettävään muuttujaan muuttuu merkitsemättömäksi, kun mallissa

kontrolloidaan mediaattorin vaikutus. Osittaisesta mediaattorista on kyse silloin, kun mediaattorin

kontrollointi heikentää selittävän ja selitettävän muuttujan yhteyttä merkitsevästi, vaikka yhteys ei

kokonaan poistuisikaan. Tällöin selittävällä tekijällä on sekä suoraa yhteyttä selitettävään tekijään

sekä yhteyttä, joka kulkee mediaattorin kautta.

Työn imun välittävää roolia tarkasteltiin koetun organisaation tuen ja työnvaihtoaikeiden

välillä lineaarisen hierarkkisen regressioanalyysin sekä koetun organisaation tuen ja

sairauspoissaolojen välillä logistisen hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Molemmissa

analyyseissa ensimmäisellä askeleella kontrolloitiin taustamuuttujien ja nyt toisella askeleella työn

imun vaikutukset, ennen kuin malliin lisättiin kolmannella askeleella koettu organisaation tuki.

Näin suoritettujen regressioanalyysien tuloksia (malli, jossa mediaattori oli mukana ja malli, jossa

se ei ollut mukana) verrattiin keskenään ja pääteltiin, oliko työn imulla mediaattorivaikutusta.

Lisäksi työn imun välittävän roolin tilastollista merkitsevyyttä organisaation tuen ja

työnvaihtoaikeiden välillä testattiin Sobelin testin avulla.
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3. TULOKSET

3.1. Suomalaisten johtajien kokema organisaation tuki

Suomalaisten johtajien kokemaa organisaation tukea tarkasteltiin sen mukaan, kuinka moni heistä

oli yksittäisten väittämien kanssa samaa mieltä, eri mieltä tai ei samaa mutta ei erikään mieltä.

Kuviossa 2 on esitetty vastausten prosenttijakauma. Siitä nähdään, että parhaiten samaa mieltä oltiin

väittämistä ”Organisaationi välittää mielipiteistäni” ja ”Organisaationi antaisi anteeksi tekemäni

tahattoman virheen”, joista yli 70 % vastaajista oli samaa mieltä. Sen sijaan tätä kriittisemmin

suhtauduttiin esimerkiksi väittämiin ”Organisaationi todella välittää hyvinvoinnistani” ja

”Organisaationi ottaa vakavasti huomioon tavoitteeni ja arvomaailmani”, joiden kanssa samaa

mieltä oli alle 40 % vastaajista. Kaiken kaikkiaan vastaajat olivat kuitenkin varsin paljon samaa

mieltä organisaation tukea kuvastavien väittämien kanssa.

Tarkasteltaessa osioista muodostettua organisaation tuen summamuuttujaa havaittiin, että

johtajien kokemassa organisaation tuessa näytti olevan sukupuoliero, sillä miehet (ka = 3.47;

s = .67) kokivat sitä naisia (ka = 3.36; s = .70) enemmän (t (1291) = -2.63, p =  .008).  Myös  eri

johtotasoja – ylin, keski- ja alin johto – tutkittaessa havaittiin, että ryhmät erosivat toisistaan (F (2,

1275) = 333.56, p < .001). Scheffen testi osoitti (p < .001), että ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt

(ka = 3.65; s = .65) kokivat organisaation tukea enemmän kuin keskijohtoon (ka = 3.40; s =.67) tai

alimpaan johtoon kuuluvat (ka = 3.30; s = .70), mutta keski- ja alin johto eivät eronneet

merkitsevästi toisistaan kokemassaan organisaation tuessa (p = .137).

Koska miesten ja naisten jakaumat eri johtotasoilla poikkesivat toisistaan (X² (2) = 72.98, p <

.001) siten, että miehet työskentelivät useammin ylimmällä johtotasolla (miehistä 37,5 % ja naisista

18,3 %), kun taas naisia oli enemmän operatiivisella johtotasolla (naisista 59,8 % ja miehistä 34,8),

tehtiin kaksisuuntainen varianssianalyysi. Toisin sanoen tarkasteltiin samanaikaisesti sukupuolen ja

johtotason yhteyttä koettuun organisaation tukeen. Analyysi osoitti, että sukupuolella ja johtotasolla

ei ollut yhdysvaikutusta (p = .658). Kun johtotaso otettiin huomioon, ei myöskään sukupuolella (p =

.254) esiintynyt enää yhteyttä koettuun organisaation tukeen. Sen sijaan eri johtotasoilla

työskentelevät erosivat kokemassaan organisaation tuessa (F (5, 1267) = 21.04, p < .001) samalla

tavoin kuin aikaisemmin todettiin. Tulokset on havainnollistettu kuviossa 3, josta nähdään, että

ylimmässä johdossa koettiin muita johtotasoja enemmän organisaation tukea sekä se, että

sukupuolieroja ei eri johtotasoilla koetussa organisaation tuessa esiintynyt. Vastaajien iän ja
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Kuvio 3. Koettu organisaation tuki johtotason ja sukupuolen mukaan (N = 1276).
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organisaatiossa työskenneltyjen vuosien tarkastelua varten molemmat muuttajat oli luokiteltu

viiteen luokkaan. Näin muodostetut ikä- (p = .718) ja työvuosiryhmät (p = .424) eivät kuitenkaan

eronneet koetussa organisaation tuessa toisistaan.

3.2. Koetun organisaation tuen yhteys työn imuun, työnvaihtoaikeisiin sekä

sairauspoissaoloihin

Korrelaatiot. Koetun organisaation tuen yhteyttä työhyvinvointitekijöihin tarkasteltiin aluksi näiden

välisten korrelaatioiden avulla (taulukko 1). Koettu organisaation tuki oli yhteydessä työn imuun (r

= .44, p < .001) sekä työnvaihtoaikeisiin (r = -.50, p < .001) siten, että mitä enemmän organisaation

tukea koettiin, sitä enemmän koettiin myös työn imua sekä sitä vähemmän työnvaihtoaikeita.

Koetulla organisaation tuella ei ollut merkitsevää yhteyttä lyhyisiin poissaolojaksoihin tai

poissaolopäivien määrään. Yhteys pitkiin poissaolojaksoihin (r = -.11, p < .001) oli heikko, mutta

kuitenkin merkitsevä siten, että mitä enemmän organisaation tukea koettiin, sitä vähemmän esiintyi

pitkiä yli kolmen päivän poissaolojaksoja. Lisäksi myös työn imu oli yhteydessä työnvaihtoaikeisiin

(r = -.39, p < .001): mitä enemmän työn imua koettiin, sitä vähemmän työnvaihtoaikeita esiintyi.

Taulukosta 1 nähdään myös, että useat taustatekijät olivat yhteydessä tarkasteltuihin

hyvinvointimuuttujiin. Sekä ikä että johtotaso olivat merkitsevästi yhteydessä työnvaihtoaikeisiin ja

lyhyiden poissaolojaksojen määrään sekä poissaolopäivien kokonaismäärään. Mitä enemmän ikää ja

mitä ylemmällä johtotasolla työskenteli, sitä vähemmän työnvaihtoaikeita, lyhyitä

sairauspoissaoloja ja sairauspoissaolopäiviä kokonaisuudessaan ilmeni. Lisäksi johtotaso oli

yhteydessä työn imuun ja pitkien poissaolojaksojen määrään. Jälleen mitä ylemmällä johtotasolla

työskenteli, sitä enemmän koki työn imua ja sitä vähemmän oli pitkiä sairauspoissaolojaksoja.

Sukupuoli puolestaan oli yhteydessä sairauspoissaoloihin. Naisilla oli miehiä enemmän lyhyitä ja

pitkiä poissaolojaksoja sekä poissaolopäiviä kokonaisuudessaan. Sairauspoissaolojen eri kuvaajat

korreloivat erittäin merkitsevästi keskenään.

Lineaariset regressioanalyysit. Työn imua sekä työnvaihtoaikeita selitettiin lineaarisella

hierarkkisella regressioanalyysilla, jossa taustatekijät (sukupuoli, ikä, työvuodet organisaatiossa ja

johtotaso) kontrolloitiin. Taulukosta 2 nähdään, että koettu organisaation tuki oli tilastollisesti

merkitsevä selittäjä niin työn imua (ß = .45, p < .001) kuin työnvaihtoaikeitakin selitettäessä

(ß = -.53, p < .001). Koettu organisaation tuki selitti työn imun vaihtelusta 20 % ja

työnvaihtoaikeiden vaihtelusta 26 %. Kontrolloitavista taustatekijöistä merkitseviksi osoittautuivat
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työn imua tarkasteltaessa sukupuoli (p = .002) ja johtotaso (p < .001) sekä työnvaihtoaikeita

tarkasteltaessa ikä (p < .001) ja työvuodet organisaatiossa (p = .027). Naiset näyttivät kokevan

miehiä enemmän työn imua ja myös johtotason noustessa työn imun kokemus lisääntyi. Kuitenkaan

sukupuoli ei korreloinut työn imuun (ks. taulukko 1), joten yhteys syntyy selittäjien keskinäisistä

korrelaatioista. Iän ja organisaatiossa työskenneltyjen vuosien lisääntyessä työnvaihtoaikeet

puolestaan vähenivät.

Logistiset regressioanalyysit. Yli kolmen päivän poissaolojaksoja, joita esiintyi 15 %:lla

johtajista, ennustettiin logistisella hierarkkisella regressioanalyysilla, jossa taustatekijät (sukupuoli,

ikä, työvuodet organisaatiossa ja johtotaso) kontrolloitiin. Taulukosta 3 nähdään, että mitä

enemmän organisaation tukea koettiin, sitä pienempi oli riski yli kolmen päivän poissaolojaksoihin:

riski väheni 36 %, kun koettu organisaation tuki kasvoi asteikolla 1–5 yhden pistemäärän. Lisäksi

taulukosta 3 nähdään, että kontrolloiduista taustatekijöistä merkitseväksi osoittautui ainoastaan

sukupuoli: naisilla havaittiin 1.8-kertainen riski yli kolmen päivän poissaolojaksoihin miehiin

verrattuna. Koetun organisaation tuen yhteyttä 1–3 päivän poissaolojaksoihin tai poissaolopäivien

määrään ei tarkasteltu regressioanalyysilla, koska merkitsevää yhteyttä ei esiintynyt

korrelaatiotasolla (ks. taulukko 1).
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Taulukko 1. Kaikkien muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat sekä muuttujien väliset (Spearman) korrelaatiot (N = 1281–1298).

      Muuttujat   ka   S  1  2  3  4  5  6  7  8  9
1. Sukupuoli
      (nainen/mies)

  -   -

2.   Ikä vuosina 47.88   8.52  .08**

3.   Työvuodet
 organisaatiossa

11.86   9.35  .05  .53***

4.   Johtamisen taso (alin/
keski/ylin)

  1.89     .85  .24***  .13*** -.04

5.   Koettu organisaation
tuki

  3.44     .68  .07*  .00 -.02  .23***

6.   Työn imu   4.66     .96 -.02  .01 -.05  .19***  .44***

7.   Työnvaihtoaikeet   2.17   1.13 -.04 -.26*** -.12*** -.17*** -.50*** -.39***

8.   Lyhyet sairauspoissa-
olojaksot (lkm) a

  1.04   1.31 -.17*** -.15*** -.07* -.07* -.02 -.06*  .11***

9.   Pitkät sairauspoissa-
olojaksot (lkm) a

    .22     .67 -.13***  .03  .01 -.09** -.11*** -.08**  .16***  .31***

10. Sairauspoissa-
olopäivien
kokonaismäärä a

  4.28 11.88 -.18*** -.12*** -.04 -.11*** -.05 -.08**  .16***  .84***  .60***

a) Taulukossa on esitetty alkuperäiset keskiarvo- ja keskihajontaluvut, mutta korrelaatiot on laskettu luokiteltujen muuttujien mukaan
   *** p < .001, ** p < .01, * p < .05
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Taulukko 2. Suomalaisten johtajien työn imun ja työnvaihtoaikeiden selittyminen koetulla

organisaation tuella: lineaaristen hierarkkisten regressioanalyysien tulokset (N  = 1264–1266).

 Työn imu  Työnvaihtoaikeet
Selittäjät  ß R² R²     ß R² R²
Askel 1: Taustatekijät
    Sukupuoli (n/m)
    Ikä
    Työvuodet organisaatiossa
    Johtotaso (alin/keski/ylin)
Askel 2:
   Koettu organisaation tuki

                   .04*** .04***
 -.08**
 -.01
 -.01
  .10***
                 .20*** .23***
  .45***

                    .08*** .08***
  .02
 -.21***
 -.06*
 -.02
                  .26*** .34***
 -.53***

Huom. ß = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta (kun kaikki mallin muuttujat
ovat mukana), R² = selitysasteen (R²) muutos, kun askeleen kaikki muuttujat ovat mukana.
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05

Taulukko 3. Yli kolmen päivän sairauspoissaolojaksojen (15 %:lla johtajista) ennustaminen

koetulla organisaation tuella: logistisen hierarkkisen regressioanalyysin tulokset (N  = 1255).

Malli  x²  B  Wald  OR 95 %:n
luottamusväli

Askel 1: Taustatekijät
 Sukupuoli
  - nainen
  - mies
 Ikä
 Työvuodet
 organisaatiossa
 Johtotaso
  - ylin
  - keski
  - alin

24.46***
 .56

 .02
-.01

-.28
-.35

11.26**

  2.70
    .59

  3.75
  1.89
  3.08

1.75
1.00
  .97
  .97

  .76
  .70
1.00

1.26–2.43

1.00–1.42
  .97–1.01

  .51–1.27
  .47–1.04

Askel 2: Koettu
organisaation tuki

14.68*** -.57 14.87***   .64   .51–.81

Koko malli 39.28***

Huom. Logistinen regressiokerroin (B), Waldin testisuure, riskisuhde (OR) sekä 95 %:n
luottamusvälin arvot ovat mallin viimeiseltä askeleelta (kun kaikki mallin muuttujat ovat mukana).
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05.
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3.3. Työn imun yhteyttä välittävä rooli

Työn imun yhteyttä välittävää roolia koetun organisaation tuen ja työnvaihtoaikeiden sekä yli

kolmen päivän poissaolojaksojen välillä tutkittiin ns. mediaattorimallilla (Baron & Kenny, 1986; ks.

s. 16).

Työnvaihtoaikeiden mediaattorimalli. Jo aiemmin tehty korrelaatiotarkastelu (ks. taulukko 1)

osoitti, että koetulla organisaation tuella oli yhteyttä työn imuun sekä työnvaihtoaikeisiin ja näiden

lisäksi työn imulla oli yhteyttä työnvaihtoaikeisiin. Näin ollen Baronin ja Kennyn (1986) esittämät

korrelaatioiden alkuoletukset toteutuivat. Selitettäessä regressioanalyysilla organisaation tuen ja

työnvaihtoaikeiden välisestä yhteyttä kontrolloitiin ensimmäisellä askeleella taustatekijöiden ja

toisella askeleella työn imun vaikutus. Taulukossa 4 on esitetty regressioanalyysin tulos, josta

nähdään, että työn imu ei toiminut täydellisenä mediaattorina koetun organisaation tuen ja

työnvaihtoaikeiden välillä. Vaikka työn imun vaikutus kontrolloitiin, säilyi organisaation tuen

yhteys työnvaihtoaikeisiin tilastollisesti merkitsevänä (p < .001), joskin koetun organisaation tuen

beta-kerroin laski -.53:sta -.43:een ja selitysaste 12 prosenttiyksikköä 26 %:sta 14 %:iin (ks. myös

taulukko 2). Sobelin testi osoitti mediaattorivaikutuksen olevan tilastollisesti merkitsevä (z =  -

12.11, p < .001). Näin ollen työn imun voitiin todeta osittain välittävän koetun organisaation tuen ja

työnvaihtoaikeiden välistä yhteyttä.

Pitkien poissaolojaksojen mediaattorimalli. Korrelaatiotasolla (ks. taulukko 1) koetulla

organisaation tuella (r = -.11, p < .001) samoin kuin työn imulla (r = -.08, p = .003) oli heikko,

mutta kuitenkin tilastollisesti merkitsevä yhteys yli kolmen päivän poissaolojaksoihin: mitä

enemmän organisaation tukea ja työn imua koettiin, sitä vähemmän esiintyi pitkiä poissaolojaksoja.

Lisäksi koetun organisaation tuen ja työn imun välillä todettiin jo aikaisemmin olevan vahvaa

yhteyttä. Näin ollen mediaattorimallin alkuehdot täyttyivät, joten työn imun välittävää roolia koetun

organisaation tuen ja pitkien poissaolojaksojen välillä tarkasteltiin regressioanalyysilla. Tässä

analyysissa käytettiin logistista hierarkkista regressioanalyysia, jossa kontrolloitiin ensimmäisellä

askeleella taustatekijöiden ja toisella askeleella työn imun vaikutus. Taulukosta 5 nähdään, että

vaikka työn imun vaikutus kontrolloitiin, koettu organisaation tuki säilyi tilastollisesti merkitsevänä

ennustajana yli kolmen päivän poissaolojaksoille, joskin sen merkitsevyys selittäjänä väheni erittäin

merkitsevästä (p < .001) merkitsevään (p < .01). Myös riski yli kolmen päivän poissaolojaksoihin

väheni 36 %:sta 30 %:iin, kun organisaation tuki kasvoi asteikolla 1–5 yhden pistemäärän (ks. myös

taulukko 3). Kontrolloitavista taustamuuttujista sukupuoli oli edelleen ainoa, jolla oli tilastollista

merkitsevyyttä: naisilla riski yli kolmen päivän poissaolojaksoihin säilyi 1.8-kertaisena miehiin
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Taulukko 4. Työn imu mediaattorina koetun organisaation tuen ja työnvaihtoaikeiden välillä

(N = 1264): lineaarisen hierarkkisen regressioanalyysin tulokset.

Selittäjät ß R² R²
Askel 1: Taustatekijät
    Sukupuoli (n/m)
    Ikä
    Työvuodet organisaatiossa
    Johtotaso (alin/keski/ylin)
Askel 2: Mediaattori
   Työn imu
Askel 3: Selittävä muuttuja
 Koettu organisaation tuki

.08*** .08***
  .00
 -.21***
 -.07*
  .00

.17*** .25***
 -.23***

.14*** .38***
 -.43***

Huom. ß = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta (kun kaikki mallin muuttujat
ovat mukana), R² = selitysasteen (R²) muutos, kun askeleen kaikki muuttujat ovat mukana.
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05

Taulukko 5. Työn imu mediaattorina koetun organisaation tuen ja yli kolmen päivän

sairauspoissaolojaksojen (15 %:lla johtajista) välillä: logistisen hierarkkisen regressioanalyysin

tulokset (N = 1253).

Malli  x²  ß  Wald  OR 95 %:n
luottamusväli

Askel 1: Taustatekijät
 Sukupuoli
  - nainen
  - mies
 Ikä
 Työvuodet
 organisaatiossa
 Johtotaso
  - ylin
  - keski
  - alin

24.60***
 .58

 .02
-.01

-.24
-.34

12.04**

  2.73
    .60

  3.30
  1.40
  2.90

1.79
1.00
1.02
  .99

  .79
  .71
1.00

1.29–2.49

  .97–1.04
  .97–1.01

  .53–1.17
  .48–1.05

Askel 2: Mediaattori
 Työn imu

  9.01** -.06   2.07   .94   .86–1.02

Askel 3: Koettu
organisaation tuki

  7.72** -.36   7.81**   .70   .54–.90

Koko malli 41.19***

Huom. Logistinen regressiokerroin (B), Waldin testisuure, riskisuhde (OR) sekä 95 %:n
luottamusvälin arvot ovat mallin viimeiseltä askeleelta (kun kaikki mallin muuttujat ovat mukana).
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05.
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verrattuna. Näin ollen työn imu näytti vähäisessä määrin välittävän myös organisaation tuen ja

pitkien poissaolojakson välistä yhteyttä, vaikka suora yhteys olikin olennaisempi.

4. POHDINTA

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten johtajien kokemaa organisaation tukea ja sen

yhteyttä työhyvinvointitekijöihin, joina tutkittiin työn imua, työnvaihtoaikeita ja sairauspoissaoloja.

Kiinnostuneita oltiin myös siitä, välittääkö työn imu koetun organisaation tuen yhteyttä

työnvaihtoaikeisiin sekä sairauspoissaoloihin. Tulokset olivat pääosin hypoteesien mukaisia ja

tukivat organisaation tuen teoriaa (Eisenberger ym., 1986; Rhoades & Eisenberger, 2002) sekä

JD-R -mallia (Demerouti ym., 2001; Hakanen, 2005; Schaufeli & Bakker, 2004). Koetulla

organisaation tuella oli oletettu yhteys niin työn imuun kuin vähäisiin työnvaihtoaikeisiin ja työn

imu toimi osittaisena mediaattorina koetun organisaation tuen ja vähäisten työnvaihtoaikeiden

välillä. Koetun organisaation tuen ja sairauspoissaolojen yhteyksistä merkitseväksi osoittautui vain

yhteys pitkiin poissaolojaksoihin. Organisaation tuen lisääntyessä riski yli kolmen päivän

poissaoloihin väheni. Myös tätä yhteyttä työn imu näytti välittävän vähäisessä määrin.

4.1. Päätulokset

Suomalaiset johtajat kokivat saavansa varsin paljon tukea organisaatioiltaan. Sukupuolella, iällä tai

organisaatiossa työskenneltyjen vuosien määrällä ei ollut yhteyttä johtajien kokemaan organisaation

tuen määrään. Nämä tulokset olivat hypoteesien mukaisia ja linjassa aikaisempien johtotason

henkilöihin liittyvien tutkimushavaintojen kanssa (Guzzo ym., 1994). Vaikka sukupuolella näytti

aluksi olevan yhteys organisaation tukeen (miehet kokivat sitä naisia enemmän), selittyi yhteys

kuitenkin johtotasolla. Ylimmässä johdossa työskentelevät niin miehet kuin naiset kokivat

enemmän organisaation tukea keskijohtoon ja operatiiviseen johtoon verrattuna. Tämä on uusi,

mutta hypoteesin mukainen eikä siksi kovin yllättävä löydös. Esimerkiksi Tarvaisen ym. (2005)

mukaan ylin johto kokee työnsä muita esimiestasoja palkitsevampana ja ylimpään johtoon kuuluvat

kokevat työssään erilaisia voimavaratekijöitä (työn hallinta, johtamisen tyydyttävyys, työpaikan

hyvä ilmapiiri) varsinkin alinta johtoa selvästi enemmän. Ylimmän johdon kokemaa runsasta
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organisaation tukea saattavat selittää myös tekijät, joita Pirnes (2003) tuo esille laajaan

suomalaiseen johtajia käsittelevään tutkimusaineistoon viitaten. Hänen mukaansa ylimmässä

johdossa toimivat luottavat enemmän itseensä, ottavat vastuuta sekä sietävät epävarmuutta

paremmin kuin muilla johtotasoilla toimivat. Ylimpään johtoon näyttäisikin etenevän paras

esimiesaines, kun taas keskijohtoa muista esimiesryhmistä selvästi erottelevaa profiilia ei

mainitussa aineistossa juuri hahmottunut. Tämä saattaakin ainakin osittain selittää, miksi tässä

tutkimuksessa ei esiintynyt eroja keski- ja alimman johdon kokemassa organisaation tuessa.

Oletusten mukainen, mutta vielä tähän mennessä vähäisen tarkastelun kohteena ollut ilmiö, oli

myös havainto koetun organisaation tuen ja työn imun vahvasta yhteydestä. Tämä tulos tukee

aikaisempia havaintoja työntekijän organisaation tason voimavaratekijöiden yhteydestä työn imuun

(Mauno ym., 2005, 2007) sekä koetun organisaation tuen yhteydestä työhyvinvointitekijöihin (esim.

Rhoades & Eisenberger, 2002). Havainto on JD-R -mallin mukainen ja tukee näkemystä siitä, että

koettua organisaation tukea voidaan tarkastella myös tästä teoreettisesta viitekehyksestä

voimavaratekijänä.

Koetun organisaation tuen ja työn imun yhteyttä voidaan myös selittää myönteisten

kokemusten ja voimavarojen kasaantumista käsittelevän teorian (Conservation of Resources (COR)

theory; Hobfoll, 1989; Hobfoll & Shirom, 2001) näkökulmasta. COR-teorian mukaan kasaantuvat

voimavarat ja myönteiset kokemukset muodostavat ikään kuin spiraalin. Tätä kautta enemmän

voimavaroja omaaville henkilöille kerääntyy todennäköisesti entuudestaan lisää voimavaroja ja

myönteisiä kokemuksia. Toisaalta voimavarojen menettäminen (tai mahdollisuus niiden

menettämiseen) puolestaan todennäköisesti johtaa negatiiviseen spiraaliin. Voimavaratekijöiden ja

työn imun yhteyden näkökulmasta tätä ilmiötä ei ole vielä kovin paljon tutkittu, mutta Llorens ym.

(2007) esittävät pitkittäistutkimuksessaan mahdollisen positiivisen spiraalin työn autonomian ja

työn imun välillä. Tämä ilmiö vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimusta.

Koetulla organisaation tuella oli selvä yhteys vähäisiin työnvaihtoaikeisiin, mikä tukee

aikaisempia havaintoja siitä, että työnvaihtoaikeet lisääntyvät sitä mukaa mitä vähemmän

organisaation tukea koetaan (Allen ym., 2003; Loi ym., 2006). Edellä mainittujen Allenin ja Loin

tutkimusryhmien havainnot eroavat kuitenkin jossain määrin toisistaan. Allenin ym. (2003) mukaan

koetun organisaation tuen ja työnvaihtoaikeiden yhteys ei olisi suora, vaan kulkisi pääosin

organisaatioon sitoutumisen kautta, kun taas Loin ym. (2006) tutkimustulokset tukevat näkemystä

siitä, että ainakin yrityksen osakkaisiin kuulumattomilla henkilöillä yhteys koetun organisaation

tuen ja työnvaihtoaikeiden välillä olisi suora. Tässä suomalaisilla johtajilla toteutetussa

tutkimuksessa puolestaan havaittiin yhteys koetun organisaation tuen ja työnvaihtoaikeiden välillä

ja lisäksi työn imulla näytti olevan tätä yhteyttä osittain välittävä rooli, kuten oletettiinkin. Tämä
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merkitsee sitä, että organisaation tuki edistää työn imua, mikä puolestaan vähentää

työnvaihtoaikeita; tämän lisäksi organisaation tuki vähentää myös suoraan työnvaihtoaikeita.

Yleisesti ottaen työnvaihtoaikeet ennustavat varsin hyvin vaihtuvuutta (Allen, ym., 2003;

Mobley, Grieffeth, Hand, & Meglano, 1979). Vaihtuvuus puolestaan aiheuttaa käytännön ongelmia

organisaatioille lahjakkuuksien menettämisenä sekä rekrytointiin ja kouluttamiseen menevinä

kuluina. Myös koetulla organisaation tuella on havaittu yhteyttä vaihtuvuuteen (Eisenberger ym.,

2002). Näin ollen niin aikaisempien tutkimusten kuin tämänkin tutkimuksen tulokset tukevat sitä,

että organisaatiolta saatu tuki on yksi keskeinen tekijä niin työntekijöiden hyvinvoinnin kuin

organisaation edun kannalta, koska se näyttäisi vähentävän suoraan tai välittävien tekijöiden – tässä

tutkimuksessa työn imun – kautta työnvaihtoaikeita sekä tätä kautta myös vaihtuvuutta työpaikoilla.

Koetun organisaation tuen ja sairauspoissaolojen yhteydet olivat osittain oletusten vastaisia,

sillä hypoteesien mukaista koetun organisaation tuen yhteyttä lyhyiden poissaolojaksojen tai

poissaolopäivien määrään ei esiintynyt (ks. Bakker ym., 2003; Eisenberger, 1990; Hensing., 1998).

Koettu organisaation tuki kuitenkin vähensi riskiä pitkiin, yli kolmen päivän poissaolojaksoihin.

Lisäksi riski pitkiin poissaolojaksoihin oli naisilla lähes kaksinkertainen miehiin verrattuna. Pitkiä

poissaolojaksoja koskeva tulos saa tukea aikaisemmista tutkimuksista, joissa on havaittu

psykososiaalisien työolosuhteiden (esim. sosiaalinen tuki, työn hallinta) muutosten ennustavan yli

kolmen (Vahtera ym., 2000) ja yli seitsemän päivän poissaolojaksoja (Head ym., 2006). Vahteran

ym. (2000) tutkimuksessa ei tarkasteltu lyhyitä poissaolojaksoja, kun taas Headin ym. (2006)

tutkimuksessa psykososiaalisten työolojen muutoksilla ei havaittu yhteyttä alle seitsemän päivän

poissaolojaksoihin. Tämä puolestaan tukee myös tämän tutkimuksen havaintoa siitä, että koetulla

organisaation tuella ei havaittu yhteyttä kolmen päivän tai sitä lyhyempiin poissaolojaksoihin.

Havainto sukupuolen yhteydestä poissaoloihin tukee aikaisempia tutkimuksia (esim. Kivimäki ym.,

2004; Vahtera ym., 1997), joissa naisten on havaittu työyhteisöissä ilmoittavan terveydentilansa

miehiä heikommaksi ja heillä on myös miehiä enemmän sairauspoissaoloja.

Mielenkiintoinen on myös havainto, jonka mukaan työn imulla näytti olevan osittain välittävä

rooli koetun organisaation tuen ja vähäisten pitkien poissaolojaksojen yhteydessä. Tämä tulos on

hypoteesin vastainen, mutta samansuuntainen kuin Schaufelin ja Bakkerin (2004) havaitsemat

tulokset, jotka perustuvat JD-R -mallin tutkimiseen neljällä eri otoksella. Heidän tuloksensa

viittaavat siihen, että työuupumus ja työn imu välittäisivät täysin työn vaatimusten ja terveydellisten

ongelmien sekä työn voimavarojen ja vähäisten työnvaihtoaikeiden yhteyksiä, mutta työuupumus

olisi merkittävämpi näistä kahdesta välittävästä tekijästä. Nämä mainitut tulokset tukevat

näkemystä, että JD-R -mallin kaksi erillistä prosessia – motivaatiopolku sekä energiapolku – ovat

olemassa. Kuitenkin myös ristikkäisiä yhteyksiä polkujen välillä on olemassa. Nämä ristikkäiset
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yhteydet ilmenivät tässä johtajatutkimuksessa työn imusta pitkiin sairauspoissaolojaksoihin, jotka

kuvastanevat terveydellisiä ongelmia (ks. Kivimäki ym., 1997; Vahtera ym., 1997) ja edustavat

siten energiapolkua. Koska kyse on ristikkäisyhteyksistä, ne eivät ole yhtä vahvoja kuin yhteydet

motivaatiopolussa. Tämä pätee myös tähän tutkimukseen, jossa työn imun välittävä vaikutus näytti

olevan merkittävämpää koetun organisaation tuen ja vähäisten työnvaihtoaikeiden kuin koetun

organisaation tuen ja pitkien poissaolojaksojen yhteydessä.

4.2. Tutkimuksen rajoitteet

Vaikka osallistujat edustivatkin alkuperäistä otosta sukupuolen ja iän mukaan, jäi kyselyyn

vastanneiden henkilöiden vastausprosentti melko alhaiseksi. Tämä jättää jossain määrin avoimeksi

kysymyksen, ovatko tutkimukseen vastanneet henkilöt valikoituneet joidenkin muiden kriteerien

perusteella. On esimerkiksi mahdollista, että työssään hyvin jaksavat henkilöt olisivat osallistuneet

tutkimukseen innokkaammin kuin esimerkiksi paljon sairauspoissaoloja omaavat tai vähän

organisaation tukea kokevat henkilöt. Lisäksi tutkimus rajoittuu johtajiin, joten tuloksia ei voida

yleistää kattamaan kaikissa asemissa työskenteleviä henkilöitä.

Tutkimuksen poikkileikkausasetelman vuoksi havaitut ilmiöiden väliset yhteydet eivät ole

syy-seuraussuhteita. Toisin sanoen, hyvinvoinnin kokemus saattaa heijastua organisaation tuen

kokemisessa eikä päinvastoin. On kuitenkin syytä muistaa, että tulokset tukivat pääasiassa

aikaisempia tutkimuksia ja olivat pitkälti hypoteesien mukaisia. Samankaltaisia tuloksia on myös

havaittu pitkittäistutkimuksissa (esim. Llorens, 2007; Vahtera, 2000). Lisäksi tutkittavien

henkilöiden otos oli varsin suuri, mikä lisää tulosten luotettavuutta. Yhteydet esimerkiksi koetun

organisaation tuen, työn imun sekä työnvaihtoaikeiden välillä olivat kohtuullisen vahvoja.

On myös hyvä muistaa, että kaikki kerätyt tiedot perustuvat itsearviointeihin. Erilaiset

vastaustaipumukset voivat siis olla vahvistamassa saatuja yhteyksiä. Myös käytetyt

sairauspoissaoloja koskevat tiedot perustuvat vastaajien omiin arvioihin. Nekään eivät siis

välttämättä ole yhtä luotettavia kuin tapauksessa, jossa ne perustuvat rekisteritietoon.

Mielenkiintoinen havainto on se, että tässä tutkimuksessa johtajien ilmoittamat poissaolomäärät

olivat varsin pienet, keskimäärin 4,3 päivää vuodessa. Esimerkiksi valtion työmarkkinalaitoksen

tekemissä valtion budjettitalouden henkilöstön työvoimakustannuksia kartoittavissa tutkimuksissa

on työntekijöillä havaittu 1980-luvulta asti keskimäärin noin kahdeksan sairauspoissaolopäivää

vuodessa, viimeisimpänä tutkimusajankohtana vuonna 2004 7,8 päivää (Reivilä & Lehtonen, 2006).
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Nämä luvut perustuvat rekisteritietoon ja koskevat siis työntekijöitä, mistä molemmista seikoista

mahdolliset erot voivat syntyä.

4.3. Käytännön näkökulma ja jatkotutkimusaiheet

Tämän tutkimuksen yhtenä keskeisempänä antina on, että se antaa tukea organisaation tuen

tutkimiselle JD-R -mallin mukaisena työn – organisaation – voimavaratekijänä. Koetulla

organisaation tuella havaittiin yhteys työn imuun, jota aikaisemmissakin tutkimuksissa on havaittu

edistävän organisaation tasolla ilmenevät tekijät, kuten organisaatioiden ihmisläheisyys (Mauno

ym., 2005) ja se missä määrin työntekijät kokevat olevansa arvostettuja ja tärkeitä

organisaatioissaan (Mauno ym., 2007). Lisäksi koetulla organisaation tuella havaittiin yhteyttä

vähäisiin työnvaihtoaikeisiin ja työn imulla myös osittain tätä yhteyttä välittävää vaikutusta.

Näiden tulosten valossa näyttäisikin siltä, että sekä työntekijän hyvinvointia että

organisaatioiden työntekijöiden vaihtuvuuden ehkäisemistä ajatellen tulisi organisaatioissa pyrkiä

edistämään työntekijöiden kokemaa organisaation tukea esimerkiksi panostamalla ihmisläheisiin

toimintatapoihin sekä tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä. Esimerkiksi

Lönnqvistin (2000) mukaan niillä esimiehillä, jotka eivät voi vaikuttaa työolosuhteisiinsa riittävästi,

on suurempi alttius krooniselle stressille ja uupumukselle. Jatkossa olisi syytä selvittää lisää, minkä

tyyppisiin asioihin esimiehet kaipaavat eniten vaikutusmahdollisuuksia ja minkälaisia eroja tässä

esiintyy eri toimialoilla tai eri tasoilla työskentelevien henkilöiden kohdalla.

Yllä mainittuja jatkotutkimustarpeita tukevat myös aikaisemmat tutkimustulokset, joiden

mukaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä pystyttäisiin vaikuttamaan heidän

työhyvinvointiinsa (esim. Mauno ym., 2007). Sen, että työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan

työhönsä, on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu edistävän sekä koettua organisaation tukea (Deci

ym., 1989; Eisenberger ym., 1999) että työn imua (Bakker, 2005; Mauno ym., 2005, 2007,

Schaufeli & Bakker, 2004). Nämä puolestaan – niin tässä kuin aiemmissa tutkimuksessa (Allen

ym., 2003; Loi ym., 2006; Schaufeli & Bakker, 2004) – ovat yhteydessä vähäisiin

työnvaihtoaikeisiin.

Lisäksi tulevissa tutkimuksissa olisi syytä hyödyntää pitkittäistutkimusasetelmia sekä tutkia

myös muita mediaattorivaikutuksia. Näillä toimenpiteillä voitaisiin muodostaa luotettavampi

käsitys ilmiöiden syy-seuraussuhteista. Pitkittäistutkimusta hyödyntäen olisi mielenkiintoista

tarkastella, esiintyykö koetun organisaation tuen ja työn imun välillä samantapaista COR-teorian
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mukaista (Hobfoll, 1989; Hobfoll & Shirom, 2001) spiraalimaisesti kasaantuvaa ilmiötä kuin

Llorensin ym. (2007) tutkimuksessa työn autonomian ja työn imun välillä. Huomionarvoista olisi

myös tarkastella organisaation tuen mahdollista moderaattoriroolia esimerkiksi työntekijän

vaikutusmahdollisuuksien ja työnvaihtoaikeiden yhteydessä.

Myös tässä tutkimuksessa havaittuja organisaation tukeen liittyviä yhteyksiä voisi jatkossa

tutkia tarkemmin JD-R -mallin viitekehystä hyödyntäen. Esimerkiksi voisi keskittyä organisaation

tukea edistäviin tekijöihin – rakenteellinen oikeudenmukaisuus, esimiehen tuki sekä organisatoriset

palkkiot ja työolosuhteet – ja niiden yhteyksiin työnvaihtoaikeisiin sekä työn imun välittävään

rooliin näissä erillisissä yhteyksissä. Tällä tavoin saataisiin laajempi kuva aiheesta, mistä olisi

hyötyä käytännön näkökulmasta. Myös tässä tutkimuksessa esitetyt, varsinkin työn imuun liittyvät

uudet havainnot, olisi syytä varmentaa ja tarkastella niitä muiden ryhmien kuin johtajien

keskuudessa.
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LIITTEET

Liite 1. Tutkimuksessa käytetyt kysymykset osioineen

A. Koettu organisaation tuki ja työnvaihtoaikeet

Seuraavat väittämät liittyvät organisaatioosi. Rastita, missä määrin olet samaa tai eri mieltä
väittämien kanssa.

1
Täysin eri mieltä

2
Eri mieltä

3
Neutraali/ei samaa

 mutta ei eri mieltäkään

4
Samaa mieltä

5
Täysin samaa mieltä

Organisaation tuki:

1. Organisaationi todella välittää hyvinvoinnistani 1 2 3 4 5
2. Organisaationi ottaa vakavasti huomioon tavoitteeni ja arvomaailmani 1 2 3 4 5

3. Organisaationi ei juurikaan piittaa minusta 1 2 3 4 5
5. Organisaationi välittää mielipiteistäni 1 2 3 4 5

6. Mikäli tarvitsen jonkin erityisedun tai palveluksen, organisaationi on
valmis auttamaan minua 1 2 3 4 5

7. Kun tarvitsen apua jonkin ongelman suhteen, sitä on saatavilla
organisaatiossani 1 2 3 4 5

8. Organisaationi antaisi anteeksi tekemäni tahattoman virheen 1 2 3 4 5
9. Tilaisuuden tullen organisaationi käyttäisi minua hyväkseen 1 2 3 4 5

Työnvaihtoaikeet:

4. Ajattelen usein työpaikan vaihtoa 1 2 3 4 5
10. Pidän todennäköisenä, että lähden tästä organisaatiosta seuraavan

vuoden aikana 1 2 3 4 5
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B. Työn imu.

Kuinka usein sinulla on seuraavien väittämien kaltaisia tuntemuksia tai ajatuksia?

1
Ei koskaan

2
Muutaman

kerran vuodessa

3
Kerran kuussa

4
Muutaman

kerran kuussa

5
Kerran
viikossa

6
Muutaman

kerran viikossa

7
Päivittäin

Tarmokkuus:

1. Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni 1 2 3 4 5 6 7

4. Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni 1 2 3 4 5 6 7
8. Aamulla herättyäni minusta tuntuu hyvältä lähteä

töihin 1 2 3 4 5 6 7

12. Jaksan työskennellä hyvinkin pitkiä aikoja kerrallaan 1 2 3 4 5 6 7

15. Olen hyvin sinnikäs työssäni 1 2 3 4 5 6 7
17. Jatkan hellittämättä työssäni silloinkin, kun asiat

eivät suju niin hyvin 1 2 3 4 5 6 7

Omistautuminen:

2. Työni on mielestäni merkityksellistä ja sillä on selvä
tarkoitus 1 2 3 4 5 6 7

5. Olen innostunut työstäni 1 2 3 4 5 6 7
7. Työni inspiroi minua 1 2 3 4 5 6 7

10. Olen ylpeä työstäni 1 2 3 4 5 6 7
13. Minulle työni on haastavaa 1 2 3 4 5 6 7

C. Sairauspoissaolot

1. Montako kertaa olet ollut viimeisen vuoden aikana oman sairauden vuoksi poissa työstä 1-3
päivää?

 Noin kertaa

2. Montako kertaa olet ollut viimeisen vuoden aikana oman sairauden vuoksi poissa työstä yli 3
päivän sairaslomalla?

Noin kertaa

3. Montako työpäivää yhteensä olet ollut viimeisen vuoden aikana oman sairauden vuoksi poissa
työstä?

Noin työpäivää


