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Tämän kvalitatiivisen pro gradu -tutkielman tavoitteena on kuvata sidosryhmien
yritykseen kohdistamia intressejä ja niiden muutosta. Työn teoreettisen kulmakiven
muodostaa sidosryhmälähestymistapa. Empiirisen osuuden kohdeilmiönä on
työosuuskunta ja sen viisi keskeistä sidosryhmää, joille tehtiin yhteensä 17
teemahaastattelua vuosina 2007–2009. Tähän aikaväliin mahtui talouden nopea käänne
noususta kohti poikkeuksellisen syvää maailmanlaajuista taantumaa, mikä asetti tutkitun
työosuuskunnan ja sen sidosryhmät aivan uudenlaisten haasteiden eteen. Aineiston
analyysimenetelmänä on käytetty sisällön analyysiä.

Tutkielman johtopäätöksenä ja vastauksena tutkimuskysymykseen ”Millaisia ovat
sidosryhmien yritykseen kohdistamat intressit ja miten ne muuttuvat siirryttäessä
hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan?” esitetään kaksi propositiota: (1)
Sidosryhmän intressi on huomattavasti useammin odotus tai arvo kuin panostus. (2)
Siirryttäessä hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan sidosryhmien intressit
muuttuvat. Intressien muutos näkyy tässä tutkielmassa kolmella tavalla: yhtenäisyyttä
korostavat intressit vaihtuivat erillisyyttä korostaviin intresseihin, intressien tähtäin
muuttui pitkästä lyhyeksi ja intressien arvomaailma koveni.

Seurantatutkimusta sidosryhmien intresseistä ei ole juurikaan tehty, sillä suurin osa
kirjallisuudesta lähestyy intressejä konfliktitilanteiden kautta. Tässä tutkimuksessa
kiinnitetään huomio ristiriitojen sijaan aikaulottuvuuteen ja intressien muutoksen
tutkimiseen. Täten tutkimuksen keskeinen empiirinen kontribuutio liittyy intressien
todellisen – dynaamisen – luonteen kuvaamiseen. Tutkimuksessa käytetty sisällön
analyysi ja siitä laadittu johdonmukainen käytännön kuvaus on tämän tutkimuksen
metodinen kontribuutio.
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1 JOHDANTO

1.1 Aiheenvalinnan tausta

Sä oot tavallaan rekryfirmassa, mut se ei oo kuitenkaan sellanen
rekryfirma. -- Se ei oo kone, vaan se on niinku oikeestaan semmonen
toimintakeskus enempi. Et ei oo sellasta… Ei oo niin kylmää se toiminta.
(A1 2008)

Kiinnostukseni tutkimuksen aihetta kohtaan heräsi perusnäkemyksistäni talouden

toiminnasta ja työelämästä. Mielestäni työn arvo ja mielekkyys mitataan siinä

subjektiivisessa hyvinvoinnissa, jonka ihminen saavuttaa työtä tekemällä. Tässä

tutkimuksessa tarkasteltu sidosryhmälähestymistapa yhdistää vastuullisuuden, moraalin

ja etiikan liiketoimintaan luontaisesti kuuluviksi osiksi. Sidosryhmäajattelun päämäärä

”on auttaa yksilöitä elämään moraalisesti merkityksellistä elämää toimintakykyisissä,

tuottavissa organisaatioissa” (Jones & Wicks 1999, 214). Tarkoitus on luoda

hyvinvointia työntekijäyksilölle yllä mainitun koneen sijaan.  Kohdeorganisaationa

oleva työosuuskunta tukee ja ilmentää sidosryhmäteoreettista ajatusmaailmaa: rahan

hankkiminen ei ole ensisijainen työosuuskuntalaisen motiivi. Käsityöläishengessä ja

yhteisyrittäjyydellä saavutetaan myös tasapuolisia sosiaalisia etuja. Kun yksi pääsee

jaloilleen työttömyyden uhan alla, kaikki voittavat.

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on kuvata sidosryhmien yritykseen kohdistamia

intressejä. Sidosryhmäteoreettisen katsauksen tarkoitus on lisätä tuntemusta aihepiirissä

tehdyistä aiemmista tutkimuksista ja luoda synteesi intressejä käsittelevästä

sidosryhmäkirjallisuudesta. Tutkimuksen empiirisen osuuden kohdeyrityksenä on

työosuuskunta, jota on tutkittu aina sen synnystä kesästä 2007 alkuvuoden 2009

taloudelliseen taantumaan. Tutkittu työosuuskunta – ja samalla tämä tutkimus – on

tärkeä ja mielenkiintoinen viidestä syystä: Ensinnäkin tutkittu työosuuskunta voidaan

nähdä sen suurimman asiakasyrityksen, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan nimellä Alfa,

strategisena työvoiman käyttöön liittyvänä innovaationa. Työosuuskunnan toiminta on
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käynnistynyt sekä yritysten tarpeesta saada työvoimaa että työnhakijoiden tarpeesta

löytää työtä. Edellä mainittu seikka ei sinällään ole mikään uusi ilmiö työmarkkinoilla,

mutta tapa, jolla kahta tarvetta lähdettiin täyttämään, voidaan nähdä edistyksellisenä:

osuuskuntatoiminnan kehittämishanke syntyi Nokian kaupungin elinkeinopalveluiden,

Nokian työ- ja elinkeinotoimiston, ELY-keskuksen ja ensisijaisesti idean isänä

toimineen asiakasyritys Alfan sekä muiden paikallisten saman teollisuuden toimialan

yritysten yhteistyöstä. Työosuuskuntaa ei syntyhistoriansa vuoksi voida täten pitää

aivan tyypillisenä osakkaidensa perustamana organisaationa, jonka kautta osakkaat

järjestävät työnsä.

Toinen syy, joka lisää kohdeorganisaation tutkimisen tärkeyttä, on se, että

organisaatiotutkimuksissa on tuotu esiin, miten tilapäiset työsuhteet ovat yhä tärkeämpi

tekijä talouden vahvistumisessa (Wheeler & Buckley 2004, 274). Tilapäisen työvoiman

käyttö yrityksissä perustellaan usein tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmista:

menestys vaatii henkilöstöresursseilta ja -kustannuksilta yhä suurempaa määrällistä,

funktionaalista, taloudellista ja työaikaan liittyvää joustavuutta. Henkilöstön on

sopeuduttava muiden tuotannontekijöiden tavoin dynaamisempaan

markkinatilanteeseen ja epävarmempaan tulevaisuuteen. Niin sanotun reunatyövoiman

– kuten epätyypillisissä työsuhteissa olevien vuokrattujen työosuuskunnan

työntekijöiden – käytöllä pyritään tasoittamaan työn ruuhkahuippuja, sopeutumaan

kysynnän vaihteluihin ja jopa rekrytoimaan uusia, vakinaisia työntekijöitä. Se tarjoaa

uusia joustomahdollisuuksia ja vapauttaa resursseja henkilöstötyöltä. Epävarmuus

talouden tulevista kehityskuluista ja suhdannevaihtelut lisäävät osaltaan kiinnostusta

tilapäistä työvoimaa kohtaan. Lisäksi työsuhteeseen liittyvät velvoitteet, kuten

työsairaanhoidon järjestäminen, irtisanomiset ja sairaspoissaolojen taloudellisten

kustannusten kattaminen, kasvattavat työnantajien halukkuutta vuokrata työvoimansa

yrityksen ulkopuolelta. (Kauhanen 2000; Lehto, Lyly-Yrjänäinen & Sutela 2005; Viitala

& Mäkipelkola 2005; Viitala, Vettensaari & Mäkipelkola 2006; ks. myös Vanhala,

Laukkanen & Koskinen 2002.) Ajankohtaiset lainsäädännön muutokset ja lakialoitteet

vuokratun työntekijän aseman parantamiseksi vahvistavat näkemystä siitä, että

tilapäistyö on tullut työmarkkinoille jäädäkseen sekä pysyväisluonteisiin tehtäviin että

henkilöstövoimavarojen pysyväksi joustovaraksi. Edellä mainitun valossa on myös

selvää, että tilapäistyö ilmiönä on jatkuvassa muutoksessa. Dynaamisuus tekee aiheesta
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paitsi mielenkiintoisen myös tärkeän tutkimuskohteen, sillä on huomattavissa, että

uudehko, nopeasti yleistynyt työsuhteen muoto aiheuttaa muutosvastarintaa ja

ristiriitaisuutta, joka on todettu nykytyöelämälle tyypilliseksi piirteeksi. (Bélanger, Giles

& Murray 2002; Viitala ym. 2006.)

Neljänneksi valitussa tapauksessa nousee erityisen hyvin esiin sidosryhmäsuhteet ja

aikaulottuvuus, sillä kaikki viisi tähän tutkimukseen valittua (ks. luku 3.1) keskeistä

sidosryhmää osallistuivat työosuuskunnan toimintaan jo sen perustamisvaiheessa.

Koska sidosryhmälähtöisyys näkyi heti työosuuskunnan syntyessä, myös valittujen

sidosryhmien intressit työosuuskuntaa kohtaan lienevät olleen vahvoja. Aineiston

painoarvoa lisää se, että työosuuskuntaa on tutkittu kahtena eri ajankohtana: toisaalta

nousu- ja laskukautena ja toisaalta perustamisvaiheessa ja vaiheessa, jossa

työskentelytavat ovat ehtineet jo hieman vakiintua. Näiden eri vaiheiden tutkiminen

antaa käytännön tietoa sidosryhmäsuhteisiin liittyvistä intresseistä. Tämä on

ensiarvoisen tärkeää, sillä pitkittäistä muutostutkimusta sidosryhmien intresseistä ei ole

juurikaan tehty.

Liiketaloustieteissä tehty osuustoimintatutkimus on pääosin keskittynyt osakeyhtiöitä ja

voitonmaksimointia koskeviin kysymyksiin: ”Toiminta eri sidosryhmien suuntaan

vaikuttaa kiinnostavan suurta osaa alan tutkijoista vain siinä tapauksessa, että sitä

peilataan voitonmaksimointikriteeriä vasten.” (Jussila, Kalmi & Troberg 2008, 11.)

Kilpailuympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena kestävän kehityksen ja

sosiaalisen vastuun kysymykset yleistyvät maailmanlaajuisesti. Tästä syystä tarvitaan

tutkimusta osuustoiminnan uusista sovelluksista – kuten tutkitusta työosuuskunnasta.

Osuustoimintatutkimus on pitkälti pioneerityötä, joten uusien tutkimusten on helppo

solahtaa tutkimuskentän aukkoihin. (Jussila ym. 2008, 31–32.)
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset

Tämän tutkimuksen kohdeilmiö on sidosryhmien intressit työosuuskuntaa kohtaan.

Tutkimuksen empiirisen ja sidosryhmäteoreettisen osuuden synteesinä analysoidaan

valittujen sidosryhmien työosuuskuntaan kohdistamia intressejä ja niissä tapahtuneita

muutoksia.  Sidosryhmäteoreettisessa tutkimuksessa keskitetään huomio tyypillisesti

yritykseen – sen sijaan tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat sidosryhmien

näkökulmat. (Ks. Hendry 2005, 79; Zietsma & Winn 2008, 71.) Lisäksi sidosryhmiä

tarkastellaan organisaatiotasolla, mikä puolestaan on yleistä sidosryhmäteoreettisessa

tutkimuksessa. Poikkeuksen tekevät esimerkiksi Reynolds, Schultz ja Hekman (2006),

jotka lähestyvät intressejä johtajayksilöiden kautta.

Tutkimuksessa noudatetaan sidosryhmäteorian perinnettä: kiinnostuksen kohteena ei ole

se, miten sidosryhmien intressit vaikuttavat työosuuskuntaan tai miten työosuuskunta

reagoi tai miten sen tulisi reagoida sidosryhmien intresseihin, vaan se, millaisia intressit

ovat. Valinta perustuu siihen, että yritykset eivät vastaa jokaiselle sidosryhmälle

erikseen, vaan koko sidosryhmäverkostolle ja useisiin intresseihin kerralla. (Ks.

Clarkson 1995, 98; Frooman 1999, 195; Reynolds ym. 2006; Rowley 1997, 889–890,

906–907; Zietsma & Winn 2008.) Tästä syystä syy-seuraussuhde eli sen tutkiminen,

miten yksittäisen sidosryhmän yksittäisiin intresseihin vastataan, olisi empiirisesti lähes

mahdotonta (Reynolds ym. 2006). Tässä tutkimuksessa ei myöskään tutkita sitä, miten

ja mistä syystä sidosryhmät tuovat intressinsä esiin (ks. Frooman 1999; Hendry 2005;

Rowley & Moldoveanu 2003; Zietsma & Winn 2008). Tutkimus nojaa

sidosryhmäteorian perinteeseen siinäkin mielessä, että sidosryhmän intressejä

työosuuskuntaa kohtaan tutkitaan ottamatta huomioon sidosryhmien välisiä suhteita tai

sidosryhmien keskinäistä painoarvoa työosuuskunnan arjessa. Huomion keskipisteenä

ovat siis työosuuskuntaan kytköksissä olevat yksittäiset ja tasa-arvoiset sidosryhmät.

(Frooman 1999, 192; Rowley 1997, 890, 894, 906; Zietsma & Winn 2008, 71.)

Tutkimuskysymys on:

Millaisia ovat sidosryhmien yritykseen kohdistamat intressit ja miten ne

muuttuvat siirryttäessä hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan?
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Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat sidosryhmä ja sidosryhmien intressit. Sidosryhmä

on ryhmä tai henkilö, jonka toiminta voi vaikuttaa organisaatioon tai johon

organisaation toiminta voi vaikuttaa. Sidosryhmät pitävät sisällään siis muitakin ryhmiä

tai henkilöitä kuin ne, jotka ovat juridisessa tai sopimussuhteessa yrityksen kanssa.

(Freeman 1984, 25; ks. myös Carroll & Buchholtz 2006, 67.) Täten tutkimuksen yksi

keskeisimmistä rajauksista liittyy sidosryhmien valintaan (ks. luku 3.1).

Tässä tutkimuksessa sidosryhmän intressit ovat sidosryhmän odotuksia, panostuksia ja

arvoja (ks. Myllykangas 2009, 36–38). Jokaisella yrityksen sidosryhmällä on omat

päämääränsä eli intressinsä yhteistyölle. Menestyksekkään yrityksen oma tavoite on

onnistunut – joskin moniulotteinen ja dynaaminen – kompromissi sidosryhmien

ristiriitaisten intressien välillä. Tästä johdettuna: yrityksellä ei ole päämäärää ilman

sidosryhmiään. (Donaldson & Preston 1995, 67; Rhenman, Strömberg & Westerlund

1967, 2, 171; Vaara 1995, 215; ks. myös Näsi 1995b, 100.)

Tutkimuskohteena ollutta työosuuskuntaa tutkittiin yli vuoden mittaisella aikajänteellä

aivan sen syntyvaiheista kesästä 2007 alkuvuoteen 2009. Tähän aikaväliin mahtui

talouden nopea käänne noususta kohti poikkeuksellisen syvää maailmanlaajuista

taantumaa: Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden ongelmat kärjistyivät ja olivat aiheuttaa

maailman rahoitusjärjestelmän kaatumisen. Taantuman seurauksena Suomeen syntyi

välittömiä kielteisiä vaikutuksia, kuten työttömyyttä, ja Suomen hallitus myönsi, että

normaaliolosuhteissa laaditut työllisyys- ja talouspolitiikan tavoitteet koskien

työllisyyden lisäystä, työttömyyden laskua ja julkisen talouden tasapainoa eivät voi

toteutua. (Työllisyyskertomus vuodelta 2008 2009.) Taantuma asetti myös tutkitun

työosuuskunnan aivan uudenlaisten haasteiden eteen (ks. luku 3.1): ”Syyskuussa [2008]

rupes kuuluu sellasta kaukaista kumua niin, ku ukonilma nousis. Ja niin sitä sitten

myöskin nousi. -- Aivan valtava niinku se -- lomautusten ja irtisanomisten määrä.” (E

2009)
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1.3 Tutkimusmetodologia

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen pitkittäistutkimus, jossa tutkitaan yhtä

tapausta. Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle on ominaista mahdollisimman

kokonaisvaltainen ymmärrys ja perehtyminen tarkasteltavana olevaan todellisen elämän

ilmiöön ihmisen tuottaman materiaalin avulla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160;

Kotkavirta 1999). Kokonaisvaltainen lähestymistapa sopii tutkimuksen luonteeseen,

sillä vastausta etsitään laajoihin ”millaisia”  ja  ”miten” kysymyksiin. Ihmisen

jokapäiväinen ymmärrys ympäröivästä todellisuudesta on lähinnä laadullista, samoin

historiallisesti ihmisten elämästä yhteiskunnassa tehty empiirinen tutkimus on ollut

laadullista. Esimerkiksi jo Aristoteles aikanaan näki, että tieteen tehtävä on arkisen

elämän ilmiöiden selittäminen osana suurempaa teoreettista kokonaisuutta. (Kotkavirta

1999, 79.) Tutkimusta tehdessä huomattiin käytännössä sen, että koska

tutkimuskohteena ollutta arkisen elämän tapausta ei aiemmin ollut teoreettiselta pohjalta

tarkasteltu, esiymmärrys tutkimuksen aiheesta sitoi tutkijan heti vahvasti laadulliseen

tulkintaan ja ei-tieteellisiin käsitteisiin sekä tapoihin ymmärtää tilannetta: tieteellisyys ja

teoriat muokkasivat myöhemmin tapaa ymmärtää tutkittavaa kontekstia (Koskinen,

Alasuutari & Peltonen 2005, 173).

Laadullisen tutkimuksen prosessi pysyy avoimena varsin pitkään: kvalitatiivinen

tutkimus mahdollistaa varauksen siitä, että tutkimus toteutetaan joustavasti ja

suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. Käytännössä tutkimussuunnitelman

näkökulma tutkimuskysymyksineen muuttui ja tarkentui matkan varrella, kun

tutkittavasta ilmiöstä nousi esille uusia piirteitä. Onkin todettu, että

tutkimuskysymykseen vastaaminen on usein helpompaa kuin sen asettaminen ja

muotoileminen – vanhan sanonnan mukaan hyvä kysymys on jo puolet vastauksesta.

(Hirsjärvi ym. 2007; Koskinen ym. 2005, 79.) Alasuutari (1999) tuo esiin hypoteesien

testaamisen laadullisen tutkimusprosessin olennaisena osana. Hypoteeseja ei muotoilla

vain tutkimussuunnitelmavaiheessa vaan läpi koko tutkimusprosessin analyysin

edetessä.

Tutkimus toteutettiin opinnäytetöille hieman poikkeuksellisella aikajänteellä: käsillä

oleva tutkimus on pitkittäis- eli seurantatutkimus. Pitkähkö, lähes kahden vuoden
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aikaulottuvuus mahdollisti sen, että tutkimuksen kohdeilmiönä olleita intressejä ja

niiden muutoksia voitiin tutkia. (Ks. Hirsjärvi ym. 2007, 172–173; Yin 2009, 49.)

Tutkimuskysymys puolestaan kietoutuu vahvasti yhteen havaintoyksikköön, eli

kyseessä on yksittäiseen tapaukseen keskittyvä paljastava (revelatory) tapaus- eli case-

tutkimus: tutkimuskohdetta ei aiemmin ole kuvattu tieteellisesti (Yin 2009, 47–48).

Tapaustutkimus määritellään useimmiten kokeellisen ajattelun sovellukseksi ja

yksityiskohtaiseksi tutkimukseksi joko yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta

toisiinsa suhteessa olevia tapauksia niiden luonnollisissa ympäristöissä. Tavoitteena on

kokonaisvaltaisen tiedon saaminen erityistapauksesta realistisessa ympäristössä ja

ilmiön kuvailu.  Kyseessä ei siis varsinaisesti ole tutkimusmenetelmä vaan tutkimusote,

jonka ydin on tapauksen asetelmassa, analysoimisessa ja tavassa rakentaa

johtopäätökset. (Aaltola & Valli 2007, 185; Hirsjärvi & Hurme 2001, 58; Hirsjärvi ym.

2007; Koskinen ym. 2005.)

1.4 Tutkimuksen kulku ja tutkimusraportin sisältö

Ennen tämän pro gradu -tutkimuksen aloittamista, käytin haastatteluaineistoa

työskennellessäni harjoittelijana ja tutkimusassistenttina Tampereen yliopiston

Työelämän tutkimuskeskuksessa vuosina 2008–2009. Harjoittelija Erika Palm oli

kirjoittanut tutkitusta työosuuskunnasta selvityksen tammikuussa 2008, ja tehtäväni oli

päivittää raportti vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa keräämäni haastatteluaineiston

pohjalta. Työosuuskuntaa tarkasteltiin selvityksessä eräänä työelämän ja työn

uudenlaisena organisoitumisen muotona. Selvityksen taustan muodostanut

tutkimushanke oli osa nelivuotista Suomen Akatemian Liike2-tutkimusohjelmaa, jonka

tavoitteena oli vahvistaa suomalaista liiketoimintaosaamista ja sen tutkimusta. Hanketta

rahoitti Suomen Akatemian lisäksi Työsuojelurahasto, jonka yhtenä päämääränä on

nostaa liiketoimintaosaamisen tutkimukseen mukaan henkilöstön näkökulma.

Tutkimushankkeessa toteutettiin laaja suomalaisille yrityksille tehty kysely. Tämän

lisäksi tehtiin tapaustutkimuksia yhdeksässä eri työorganisaatiossa. Työelämän

tutkimuskeskuksessa päivittämäni selvitys liittyi yhteen edellä mainituista

tapaustutkimuksista. Kirjoitin lisäksi artikkelin yhdessä Anu Järvensivun kanssa
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selvityksessä nousseista teemoista Työpoliittiseen aikakauskirjaan (ks. Näppilä &

Järvensivu 2009).

Varsinaisen pro gradu -työskentelyn aloitin syksyllä 2009 valitsemalla teoreettisen

näkökulman – sidosryhmälähestymistavan – työni rungoksi ja täsmentämällä

tutkimuskysymyksen. Tämän jälkeen tein kirjallisuuskatsauksen ja kirjoitin työn

teoreettisen osuuden. Johdin tutkimukseni teorialuvusta valmiille

teemahaastatteluaineistolle sisällön analyysivaiheessa esitetyt kysymykset.

Tutkimukseni eteni sisällön analyysin jälkeen empiiristen tulosten ja lopulta

johtopäätösten esittelyyn. Kuviossa 1 on esitetty tutkimusprosessin eteneminen

pääpiirteittäin.

Kuvio 1 Tutkimusprosessi
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Tämän pro gradu -tutkimusraportin sisältö noudattaa tutkimusprosessin

etenemisjärjestystä. Johdannon jälkeisessä luvussa 2 esitellään tutkimuksen teoreettinen

viitekehys. Kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimuksen empiirisen osan toteutus.

Luku pitää sisällään sekä kohdeorganisaation että aineiston keruumenetelmien ja

analyysimenetelmän esittelyn. Luvussa 4 käsitellään empiirisestä aineistosta esiin

nousseet tulokset ja viidennessä luvussa kiedotaan teoria ja empiria yhteen

johtopäätösten muodossa.
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2 SIDOSRYHMÄAJATTELUN KESKEISET ELEMENTIT

2.1 Sidosryhmäajattelun ja -käsitteen historia

Sidosryhmäajattelun1 tausta on näkökulmassa, joka näkee organisaation avoimena,

suhdeverkostojen muodostamana järjestelmänä. Tämän näkemyksen mukaan yritystä

ympäröivällä verkostolla on rooli yrityksen menestyksessä ja täten siihen ja sen

johtamiseen tulee kiinnittää huomiota. (Donaldson & Preston 1995; Freeman 1984;

Rowley 1997; Savage, Nix, Whitehead & Blair 1991; ks. myös Myllykangas 2009, 35.)

Sidosryhmäajattelun tarve nousi liike-elämän vallankumouksellisen muutoksen myötä

erityisesti 1990-luvulla, kun yritysmaailman ja johtamisen realiteetit muuttuivat:

yksinkertaisista organisaatiomalleista ja liike-elämän pelisäännöistä siirryttiin

monimutkaisiin omistus- ja kilpailurakenteisiin. Samoihin aikoihin yrityksen ulkoisten

sidosryhmien aktiivisuus ja valistuneisuus lisääntyivät ja elintaso ja odotukset

kohenivat. Yritykset puolestaan alkoivat muodostaa keskinäisiä riippuvuussuhteita.

Tämä johti siihen, että yrityksen pitkän tähtäimen menestys vaati ydinosaamisen ja

verkoston sekä keskeisimpien yhteistyökumppaneiden tunnistamista ja tunnustamista.

Oli pohdittava ja ennustettava myös sitä, miten ja mitkä ulkoiset tekijät ja sidosryhmät

vaikuttavat organisaation menestykseen ja sisäiseen elinvoimaan. Tarvittiin tuoreita

näkökulmia yrityksen strategioiden kehittämiseksi uudessa yhteiskunnallisessa

tilanteessa – sidosryhmäajattelu vastasi ajan haasteisiin. Sidosryhmäajattelun tärkein

anti onkin tarjota rakenne, näkökulma ja käytännöt sidosryhmätyöskentelyn tueksi, sillä

onnistuneen työskentelyn avulla voidaan luoda arvoa kaikille yhteistyön osapuolille.

(Carroll & Buchholtz 2006; Clarkson 1995, 110–111; Donaldson & Preston 1995, 67;

Fassin 2009; Jones & Wicks 1999; Kujala & Kuvaja 2002, 19; Mitchell, Agle & Wood

1 Tässä tutkimuksessa käsitteitä sidosryhmäajattelu ja sidosryhmälähestymistapa käytetään
synonyymeinä. Ne ovat yläkäsitteitä sidosryhmäteorialle ja sidosryhmätyöskentelylle. Sidosryhmäteoria
pitää sisällään tieteellisen sidosryhmätutkimuksen, sidosryhmätyöskentely puolestaan tarkoittaa
käytännön sidosryhmävuorovaikutusta yrityksen arjessa. Koska sidosryhmäteorian lähtökohta on ollut
yhteiskunnalliset muutokset, kietoutuvat käytäntö ja teoria vahvasti yhteen (ks. Carroll & Buchholtz
2006). Tästä syystä tutkimuksessani käytetään runsaasti termejä sidosryhmäajattelu ja
sidosryhmälähestymistapa.
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1997, 855; Näsi 1995a; Rowley 1997, 887, 895, 907; Savage ym. 1991, 61–62, 72; ks.

myös Myllykangas 2009.)

”Sidosryhmä” sanana mainittiin ensimmäisen kerran johtamiskirjallisuudessa vuonna

1963 Stanford Research Instituutin (SRI) sisäisessä muistiossa. Raportissa

sidosryhmiksi, eli ryhmiksi, joita ilman yrityksen olemassaolo olisi mahdotonta,

laskettiin osakkeenomistajat, työntekijät, asiakkaat, alihankkijat, lainanantajat ja

yhteiskunta. (Ks. Clarkson 1995, 105; Donaldson & Preston 1995, 72; Freeman 1984,

31–32; Näsi 1995a, 19.) Pohjoismaissa Eric Rhenman ja Bengt Stymne mainitsivat

sidosryhmäkäsitteen organisaatioita ja johtamista käsittelevissä teoksissaan myöhemmin

1960-luvulla (Kujala & Kuvaja 2002, 60; Näsi 1995a, 20; Näsi 1995b; ks. myös

Rhenman ym. 1967). Tosin Rhenmanin vuonna 1975 suomennetussa teoksessa

”Företaget och dess omvärld” käytettiin käsitteitä ”työympäristö” ja ”sekundaarinen

ympäristö” sidosryhmäkäsitteen sijaan kuvaamaan yrityksen kanssa sidoksissa olevia

”komponentteja” ja ”intressenttejä”. Tämä on osoitus ja esimerkki sidosryhmäteoriaa

koskevasta käsitteiden määrittelyn hajonnasta, jota käsitellään myöhemmin tässä

luvussa. Leo Ahlstedt ja Iiro Jahnukainen ottivat ensimmäisinä suomalaisina käyttöönsä

sidosryhmälähestymistavan vuonna 1971 ilmestyneessä teoksessaan ”Yritysorganisaatio

yhteistoiminnan ohjausjärjestelmänä” (Näsi 1995b, 104; ks. Kujala & Kuvaja 2002, 60).

Freemanin uraauurtava sidosryhmälähestymistapaa käsittelevä teos ”Strategic

Management: A Stakeholder Approach” vuodelta 1984 pyrki luomaan selkeän

strategisen johtamisen konseptin, filosofian ja viitekehyksen sekä prosessit, joilla yritys

voi toimia tehokkaammin turbulentissa ja avoimessa markkinataloudessa. Teoksen

ansiosta sidosryhmäajattelu nousi esille ja vakiinnutti asemansa kansainvälisellä

tieteellisen tutkimuksen kentällä: ennen vuotta 1984 sidosryhmäteorialla oli lähinnä

muita teoreettisia viitekehyksiä tukeva ja vahvistava rooli eikä sen itsensä kehitys ollut

kiinnostuksen kohteena. Teoksessaan Freeman (1984, 46) antoi kenties lainatuimman

sidosryhmäkäsitteen määrittelyn: ”Sidosryhmä on ryhmä tai henkilö, jonka toiminta voi

vaikuttaa organisaatioon tai johon organisaation toiminta voi vaikuttaa.” Sidosryhmät

pitivät sisällään siis muitakin ryhmiä tai henkilöitä kuin ne, jotka ovat juridisessa tai

sopimussuhteessa yrityksen kanssa: sidosryhmillä nähtiin olevan kaupankäyntiin

liittyviä, laillisia tai moraalisia oikeuksia, omistusosuuksia tai saamisia yritystä kohtaan
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menneisyydessä, nykyhetkessä tai tulevaisuudessa.  Freemanin

sidosryhmämääritelmään voidaan nähdä sisältyvän kahden tyyppisiä sidosryhmiä:

strategisia ja moraalisia. Strategisia sidosryhmiä eli sidosryhmiä, jotka pystyvät

vaikuttamaan yritykseen, ja niiden intressejä on johdettava, jotta yritys voi saavuttaa

omat intressinsä. Moraalisten sidosryhmien eli niiden, joihin yritys voi toiminnallaan

vaikuttaa, intressejä puolestaan on tasapainotettava. (Freeman 1984; ks. myös Carroll &

Buchholtz 2006, 66–67; Clarkson 1995, 105–106; Donaldson & Preston 1995, 65;

Fassin 2009; Frooman 1999, 191–192; Jones & Wicks 1999, 207; Kujala & Kuvaja

2002, 60, 134; Mitchell ym. 1997, 853–854; Näsi 1995a, 20; Näsi 1995b, 97; Rowley

1997, 887–889; Rowley & Moldoveanu 2003, 205–206; Savage ym. 1991, 61; Zietsma

& Winn 2008, 70.)

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on edellä mainittu Freemanin (1984, 46) antama

klassinen ja edelleen elinvoimainen määrittely sidosryhmistä. Paljon siteerattu tulkinta

on yksi laajimmista näkökulmista yrityksen sidosryhmistä: Freemanin

sidosryhmäkäsitys pitää sisällään myös ne ympäristössä olevat potentiaaliset toimijat,

joilla on halutessaan vaikutusvaltaa yrityksen toimintaan, mutta joilla ei ole suoranaista

intressiä2 yritystä kohtaan. Määritelmän ulkopuolelle jäävät vain ne toimijat, jotka eivät

voi vaikuttaa yritykseen eivätkä kuulu yrityksen toimien vaikutuspiiriin. (Ks. myös

Fassin 2009.) Sitä vastoin Donaldson ja Preston (1995, 86; ks. myös Fassin 2009, 117)

tekevät erottelun sidosryhmien ja vaikutusvaltaisten (influencer) välillä: jotkut yrityksen

ympäristössä olevat toimijat ovat molempia (esim. suursijoittajat), joillain sidosryhmillä

puolestaan ei ole vaikutusvaltaa (esim. työnhakijat) ja jotkut vaikutusvaltaiset eivät

kuulu yrityksen sidosryhmiin (esim. media) (ks. myös Mitchell ym. 1997, 859). Tosin

myös median roolista yrityksen sidosryhmänä on tieteen kentällä oltu eri mieltä.

Esimerkiksi Freeman mainitsi median yrityksen sidosryhmänä vuonna 1984

ilmestyneessä teoksessaan, mutta myöhemmissä kirjoituksissaan ei. (Donaldson &

Preston 1995, 86; Freeman 1984; Savage ym. 1991, 66.) Clarkson (1995, 98, 107)

puolestaan mainitsee median yhtenä yrityksen toissijaisista sidosryhmistä ja Fassin

(2009) yhtenä yrityksen vartijoista (stakekeeper) (ks. luku 2.3). Kujala ja Kuvaja (2002,

2 Tässä tutkimuksessa intressit ovat sidosryhmän odotuksia, panostuksia/panoksia ja arvoja. Freemanin
(1984) näkökulmasta poiketen, tässä tutkimuksessa nähdään Fassinin (2009, 166) ja Rowleyn ja
Moldoveanun (2003, 206) tapaan, että jokaisella yrityksen sidosryhmällä eli ”intressentillä” on intressi
yritystä kohtaan (ks. Näsi 1995b, 98; luku 2.5).
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128–129), Näsi (1995a, 22) ja Rowley ja Moldoveanu (2003, 217) käsittelevät

tiedotusvälineitä yhtenä yrityksen sidosryhmistä.

Suosiostaan huolimatta Freemanin sidosryhmämäärittely on saanut osakseen myös

kritiikkiä, ja vuoroin tutkijat ovat kaventamassa sidosryhmiksi laskettavien tahojen

määrää kiinnittämällä eri tavoin huomiota vain niihin toimijoihin, joilla on suora

merkitys yrityksen ydinliiketoimintaan (Fassin 2009; Mitchell ym. 1997; Rowley 1997,

889; Zietsma & Winn 2008, 70; ks. myös Freeman 1984, 46). Laajan määrittelyn etu on

kuitenkin se, että se antaa enemmän tilaa kartoittaa yrityksen sidosryhmät ja niihin

liittyvät yhteiskunnalliset ja eettiset velvollisuudet (Carroll & Buchholtz 2006, 67).

Freemanin määrittely on täten erinomainen työkalu, kun pyritään jatkuvasti

uudelleentunnistamaan keskeisimpiä sidosryhmiä dynaamisessa toimintaympäristössä.

Määrittely vastaa ajan haasteeseen myös tulevaisuudessa: Yksilön ja ryhmien

vaikutusmahdollisuudet markkinataloudessa lisääntyvät seurauksena kohenevasta

elintasosta, teknologian kehittymisestä ja yhä suuremmasta kiinnostuksesta

yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Tästä johtuen sidosryhmiksi nousee tahoja, joiden

emme olisi aiemmin uskoneet voivan vaikuttaa yrityksen toimintaympäristöön. Vain

laaja sidosryhmäkäsitteen määrittely mahdollistaa ennalta-arvaamattomien

sidosryhmien tunnistamisen. (Donaldson & Preston 1995, 67; Fassin 2009; Rowley

1997, 887–890; Savage ym. 1991, 62–63.)

2.2 Sidosryhmäteorian arvo ja oikeutus

Donaldson ja Preston (1995; ks. myös Fassin 2009; Freeman 1995; Reynolds ym. 2006)

jakoivat sidosryhmäteoreettisen tutkimuksen kolmeen näkökulmaan ja arvoon:

instrumentaaliseen (instrumental), kuvailevaan (descriptive) ja normatiiviseen

(normative). Instrumentaalinen teoria on toteavaa ja ohjeistavaa. Esimerkiksi ”mikäli

yrityksen suhteet sidosryhmiin perustuvat luottamukseen ja yhteistyöhön, niin

yrityksellä on kilpailuetu verrattaessa yrityksiin, joilla ei luottamuksellisia suhteita ole”

on instrumentaalinen toteamus. Sidosryhmätutkimuksella on tämän näkökulman

mukaan arvoa siitä syystä, että aktiivinen sidosryhmätyöskentely auttaa yritystä

saavuttamaan päämääränsä. Päämäärä käsitetään usein taloudellisena tilana, mutta
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Reynolds ym. (2006, 293) näkevät päämäärän oikeutuksena (legitmacy) (ks. luku 2.4),

jolloin huomio kiinnittyy rahallisen arvon sijaan sidosryhmiltä saatavaan tukeen ja

hyväksyntään, laillisuuteen ja jatkuvuuteen. Kuvaileva tutkimus puolestaan selittää

todellista, jo olemassa olevaa toimintaa. Tämän tulkinnan mukaan sidosryhmäajattelulla

on arvoa, koska se luo organisaatiota ja sen ympäristöä kuvaavan kielen. Normatiivisen

tutkimuksen tarkoitus on kertoa, mitä pitäisi tehdä, jotta toimimme moraalisesti ja

eettisesti oikein ja oikeutetusti. Koska sidosryhmäajattelu näkee olennaista arvoa

sidosryhmän intresseissä, vaikka yrityksellä itsellään ei intressejä kyseistä sidosryhmää

kohtaan olisikaan, on sidosryhmäajattelu tämän perspektiivin mukaan normatiivisesti

arvokas. Edellä mainittu kolmijako on tunnustettu ja runsaasti siteerattu. Esimerkiksi

vuonna 1993 Torontossa järjestetyssä ensimmäisessä sidosryhmäteoriakonferenssissa

käsiteltiin vahvasti edellä mainittua kolmijakoa. (Ks. myös Carroll & Buchholtz 2006,

75; Näsi 1995a, 21, 29–30.)

2000-luvun vaihteessa sidosryhmäteoreettinen tutkimus oli jaettavissa kahteen

laajempaan kokonaisuuteen perustuen Donaldsonin ja Prestonin (1995) kolmijakoon:

yhteiskuntatieteelliseen ja eettiseen haaraan. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus piti

sisällään instrumentaalisen ja kuvailevan tutkimuksen, eettinen tieteenhaara puolestaan

käsitti normatiiviset kysymykset. (Jones & Wicks 1999.) Jones ja Wicks (1999)

pyrkivät luomaan toimivan synteesin eri tieteenhaaroista yhtyvän (convergent)

sidosryhmäteorian avulla, joka oli selkeästi normatiivinen. Yhtenäisen hybriditeorian

päämäärä oli osoittaa, miten yritysjohto voi luoda moraalisia, taloudellisia ja

käytännössä toimivia menestystekijöitä luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvilla

suhteilla.

Sidosryhmäteoriaa on tarkasteltu myös liikkeenjohdollisen (managerial) ja laillisen

(legal) ulottuvuuden kautta. Nämä kaksi tulkintaa heijastavat täysin erilaisia näkökohtia

samasta todellisuudesta. Liikkeenjohdollinen tulkinta on käytännöllisempi ja korostaa

yrityksen ja sidosryhmän välistä suhdetta. Laillinen tulkinta puolestaan perustuu

oikeuksiin ja sopimuksiin: sidosryhmillä on oikeutettuja vaatimuksia ja yrityksellä

velvoitteita. (Fassin 2009, 117.)
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Sidosryhmäteoriaa on vuosien saatossa tutkittu monista eri näkökulmista ja

lähtökohdista, ja myös käsitteiden määrittelyssä, tutkimusmetodeissa ja

arviointikriteereissä on ollut hajontaa, monitulkintaisuutta ja epämääräisyyttä. Tämä

osoittaa, että sidosryhmäteorian luonne ja tarkoitus hakivat vielä muotoaan

vuosituhannen vaihteessa. (Donaldson & Preston 1995; Fassin 2009; Jones & Wicks

1999; Mitchell ym. 1997, 853–854, 856; Näsi 1995a; Rowley 1997, 889.) Koska

sidosryhmäajattelua pidettiin toisinaan itsestäänselvyytenä ja maalaisjärjen mukaisena

ja se kehittyi käytännön liike-elämän muutosten seurauksena, teorian aseman

vakiintuminen tieteellisellä kentällä ja kirjallisuudessa vei aikansa (Donaldson &

Preston 1995, 74; Savage ym. 1991, 62). On kuitenkin todettu, että vaikka

käyttökelpoisuus (practicability) ei ole esimerkiksi abstrakteissa normatiivisen etiikan

teorioissa kriittinen tekijä, sidosryhmäkontekstissa teorian käyttökelpoisuus on

välttämätöntä, jotta yritystoiminta pysyy kannattavana. Käyttökelpoisuus, visuaalisuus

ja yksinkertaisuus ovatkin tärkeitä perusteita sille, miksi sidosryhmäteorialla on

erityinen arvo johtamiskirjallisuudessa – yritysjohdon käytännön näkökulmasta

sidosryhmäajattelun merkitystä ja malleja ei ole ollut vaikea ymmärtää (Clarkson 1995,

99; Fassin 2009; ks. myös Näsi 1995a, 19; Reynolds ym. 2006, 285–286). Mikäli

esimerkiksi yritysjohto pyrkisi toteuttamaan käytäntöön sopimatonta normatiivista

säännöstöä, se menettäisi otteensa todellisesta työnteosta ja tuottavuus laskisi (Jones &

Wicks 1999, 214). Tämän seurauksena sidosryhmät vetäytyisivät yhteistyöstä, sillä

niillä ei ole mielenkiintoa sellaista yritystä kohtaan, jolla ei ole taloudellista elinkykyä

(Carroll & Buchholtz 2006, 75).

Voidaankin sanoa, että sidosryhmäteoria on strateginen ja liikkeenjohdollinen teoria,

sillä se ei pyri antamaan yksiselitteisiä kuvauksia ja ennusteita, vaan tuo väistämättä

esiin myös toivottavia asenteita, rakenteita ja käytäntöjä (Carroll & Buchholtz 2006, 75;

Reynolds ym. 2006, 285; ks. myös Fassin 2009, 128; Frooman 1999, 191). Tästä syystä

sidosryhmäteoriassa on avain tehokkaampaan johtajuuteen ja käyttökelpoisempaan ja

kokonaisvaltaisempaan teoriaan yrityksestä yhteiskunnassa (Mitchell ym. 1997, 880):

sidosryhmäteoria antaa vastauksia niin tuotoista kuin eettisyydestäkin kiinnostuneille

johtajille (Reynolds ym. 2006, 285).
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2.3 Sidosryhmäajattelun erityispiirteistä

Sidosryhmäteoria antaa vaihtoehtoisen mallin ymmärtää yrityksen ympäristöä ja sitä,

mikä yritys on. Se pyrkii selittämään, kuvaamaan, ennustamaan ja ohjaamaan

organisaation rakennetta, toimintoja, strategiaa ja ennen kaikkea johtamista. Samalla

teoria osoittaa, että yksi organisaatio on monien ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien

väline toteuttaa osin epäyhteneväisiä päämääriä ja tarkoituksia. Yrityksen tehtävä on

koordinoida sidosryhmien ristiriitaisia intressejä: teorian mukaan tehokas

organisaatiostrategia yhdistää avainsidosryhmien (key stakeholders) moniääniset

mielipiteet siitä, mitä organisaation tulisi tehdä ja miten. (Carroll & Buchholtz 2006;

Donaldson & Preston 1995; Jones & Wicks 1999, 211; Näsi 1995a, 24; Rowley 1997,

887, 889; Savage ym. 1991, 61.) Tässä tutkimuksessa avainsidosryhmillä tarkoitetaan

sidosryhmiä, jotka tietyssä ajassa ja kontekstissa ovat välttämättömiä yrityksen

selviytymiselle.

Input–output-mallista sidosryhmämallin kehittämiseen

Perinteisesti yrityksen toimintaa on kuvattu input–output-mallilla eli

tuotantonäkökulmasta (production view of the firm), jossa yksisuuntaiset nuolet

kuvaavat yrityksen vaihdantaa neljän sidosryhmän kanssa (kuvio 2). Materiaali ja

informaatio välittäjiltä, työntekijöiltä ja investoijilta vievät ”mustaan laatikkoon”,

yritykseen. Lopputuote ja prosessin suurin hyöty siirtyvät mallin mukaan

yksisuuntaisena nuolena yrityksestä asiakkaalle. (Carroll & Buchholtz 2006, 68–69;

Donaldson & Preston 1995, 68; Fassin 2009, 114; Näsi 1995a, 24; ks. myös Rhenman

1975, 27.) Huomionarvoista on se, että tämän mallin mukaan johtamista on ajateltu

tapahtuvan vain yrityksen sisällä (Savage ym. 1991, 62).

Kun tarve keskinäiselle vuorovaikutukselle ja myös sidosryhmien johtamiselle lisääntyi

yhteiskunnassa, luotiin sidosryhmämallin esiaste: yrityksen johtamisnäkökulma

(managerial view of the firm). Se vaati johdolta käsitteellistä muutosta siinä, miten se

mielsi yrityksen ja sen monenkeskiset suhteet. Muutos mallinnuksen tasolla tarkoitti

sitä, että yrityksen ja välittäjien, työntekijöiden, investoijien ja asiakkaiden välille

piirrettiin kahdensuuntaiset nuolet. (Carroll & Buchholtz 2006, 68.)
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Kuvio 2 Yritys input–output-mallin mukaan (Donaldson & Preston 1995)

Sidosryhmämalli laajentaa edellä esitettyä perinteistä input–output-mallia ennen

kaikkea siten, että se ottaa huomioon useampia sidosryhmiä. Keskiössä olevan

yritykseen – Reynoldsin ym. (2006, 297) ja Fassinin (2009) mukaan yritysjohtoon – ja

siltä pois johtavat kahdensuuntaiset nuolet (kuvio 3). Huomattavaa on, että jokaiselle

sidosryhmälle tehdyt pallot ovat yhtä suuret ja yhtä etäällä kuvion keskellä olevasta

yrityksestä: tästä syystä mallia kutsutaan ”polkupyörän renkaaksi”. (Donaldson &

Preston 1995, 68–69; Fassin 2009; Frooman 1999, 191; Mitchell ym. 1997, 870;

Rowley 1997, 890; ks. myös Näsi 1995a, 24.) Mallin mukaan sidosryhmän ja yrityksen

välinen suhde on muista sidosryhmäsuhteista riippumaton (Frooman 1999, 191).

Johtamista tämän mallin mukaan tapahtuu yrityksen kaikkien sisäisten ja ulkoisten

sidosryhmien välillä ja sen keskeinen piirre on tunnistaa sekä organisaation itsensä että

sidosryhmien voimavarat, aikeet ja arvot (Savage ym. 1991, 62).
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Kuvio 3 Yritys sidosryhmämallin mukaan (Donaldson & Preston 1995)

Kuviossa 3 esitettyä sidosryhmämallia on kritisoitu ensinnäkin siitä syystä, että se ei

kuvaa suhteissa tapahtuvaa aaltoilua tai sitä tosiasiaa, että suhteet eivät ole

todellisuudessa kahdenvälisiä ja itsenäisiä (Frooman 1999, 192; Mitchell ym. 1997,

870; ks. myös Rowley & Moldoveanu 2003, 206; Zietsma & Winn 2008). Myös

sidosryhmien välillä on suhteita ja jokaisella sidosryhmällä on oma verkostonsa. Nämä

suhteet vaikuttavat sidosryhmien rooleihin, strategioihin, toimintaan ja samalla

vaatimuksiin, joita ne asettavat yritykselle. Mitä tiheämpi (density) verkosto on, eli mitä

enemmän sidosryhmien välillä on yhteyksiä, sitä tehokkaampi tiedonkulku verkostossa

on. Kuviossa 3 olevassa mallissa sidosryhmät ovat eristyksissä ja tämä rajoittaa

kommunikointia. Tiheässä verkostossa myös normit, odotukset ja käytösmallit

mukautuvat toistensa kaltaisiksi ja verkoston jäsenet alkaa käyttäytyä samalla tavalla:

sidosryhmät alkavat matkia toistensa käytöstä tullakseen täysivaltaisiksi verkoston

jäseniksi. Tämä puolestaan johtaa siihen, että tiheässä verkostossa toimivan yrityksen

on helpompi täyttää eri sidosryhmien odotuksia, koska ne ovat toistensa kaltaisia.

Tiheässä verkostossa yritys voi myös manipuloida ja johtaa tietoa, joka verkostossa

virtaa. Täten yritys saa aikaan halutunlaista käytöstä ja odotuksia.
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Toiseksi malli on saanut kritiikkiä siitä, että se pelkistää sidosryhmät samanlaisiksi.

Jokainen verkoston osa eli sidosryhmä on erilainen: Jollain keskeisellä ja arvostetulla

sidosryhmällä saattaa olla useita läheisiä suhteita verkoston eri toimijoihin ja täten sen

on helppo saada ja jakaa nopeasti tietoa verkostossa. Toisella sidosryhmällä on

ainoastaan yksi etäinen suhde. Kuviossa 3 olevien viivojen määrät ja pituudet sekä

sidosryhmien sijainti mallissa tulisi siis kontekstisidonnaisesti pohtia. Tämän lisäksi

tulisi ymmärtää, että kuvattu yksinkertaistettu ja staattinen tilanne ei missään

tapauksessa ole pysyvä. Esimerkiksi ajan kuluessa sidosryhmien jäsenillä on useita

ristiriitaisiakin rooleja ja intressejä sekä jäsenyys monessa eri sidosryhmässä. Toisaalta

kuvantaminen on tärkeää, sillä se auttaa yritystä hahmottamaan ja ymmärtämään

ympäristöään. (Fassin 2009; Mitchell ym. 1997, 879; Rowley 1997; Rowley &

Moldoveanu 2003, 213; ks. myös Frooman 1999; Reynolds ym. 2006, 289; Zietsma &

Winn 2008, 71–72, 96.)

Tieteen kehityksen ja kritiikin seurauksena sidosryhmämallia on kehitetty edelleen sekä

sisällöllisestä että graafisesti: mallin sidosryhmiä on vuoroin lisätty ja vuoroin

vähennetty ja mukaan on tuotu ympäristötasoja piirtämällä yrityksen ympärille renkaita.

Teorian moniulotteisuuden ja määritelmien hajanaisuuden seurauksena Fassin (2009)

kirjoitti artikkelin, jossa hänen tavoitteenaan oli selkiyttää sidosryhmämääritelmä,

sidosryhmien tunnistaminen ja kategorisointi. Tutkiessaan sidosryhmäkirjallisuutta

Fassin (2009, 120) löysi eri lähteistä noin sata eriteltyä sidosryhmää, jotka hän kokosi

seitsemän otsikon alle: johto, rahoittajat, työntekijät, asiakkaat, liike-elämä, yhteisöt ja

maailma (wider world). Nämä sidosryhmät hän sijoitti kolmelle eri ympäristötasolle:

todellisiin sidosryhmiin (stakeholders), painostusryhmiin (pressure groups) eli

tarkkailijoihin (stakewatchers) ja sääntelyjärjestelmiin (regulators) eli vartijoihin

(stakekeepers). Yritys on vastuussa todellisille sidosryhmille, sillä niillä on oikeutettuja

vaatimuksia ja intressejä yritystä kohtaan. Sen sijaan välillisiä sidosryhmiä eli

tarkkailijoita ja vartijoita kohtaan yrityksellä ei ole velvollisuuksia. Tarkkailijat pitävät

silmällä todellisten sidosryhmien etuja – esimerkiksi ammattiliitot tarkkailevat

työntekijöiden etuja – ja vartijat kontrolloivat säännöksin ja pakottein yritystä. Edellä

mainituista tekijöistä muodostui yrityksen sidosmalli (the stake model of the firm), jossa
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polkupyörän rengas (kuvio 3) muuttui ympäristötasojen lisäyksen seurauksena

aurinkokunnaksi. (Fassin 2009.)

Tehokkuuden tavoittelusta vastuullisuuteen

Sidosryhmälähestymistapaan on tutkimuksen elinkaaren alusta alkaen yhdistetty

liiketoiminnan moraalin ja etiikan käsitteet sekä yrityksen yhteiskuntavastuu (Carroll &

Buchholtz 2006; Clarkson 1995; Donaldson & Preston 1995, 71; Fassin 2009, 113;

Freeman 1984; Jones & Wicks 1999, 209, 211; Kujala & Kuvaja 2002; Mitchell ym.

1997, 856; Reynolds ym. 2006, 293–294, 296; Savage ym. 1991, 61). Carroll oli

ensimmäisiä, joka työssään käytti sidosryhmäajattelua yritystoiminnan ja yhteiskunnan

yhteensovittamisen ja organisoinnin välineenä 1980-luvun lopussa (Näsi 1995a, 20–21;

ks. Carroll & Buchholtz 2006; Rowley 1997, 888). Tosin esimerkiksi Rhenmanin ym.

(1967) sidosryhmäajattelua sivuavassa teoksessa jo 1960-luvulla oli mainintoja siitä,

että yrityksen on otettava huomioon ja lunastettava yhteiskunnan odotukset, sillä

organisaatiot ovat yhteiskunnan normien alaisia. Sidosryhmäajattelun päämäärä ”on

auttaa yksilöitä elämään moraalisesti merkityksellistä elämää toimintakykyisissä,

tuottavissa organisaatioissa” (Jones & Wicks 1999, 214). Sidosryhmäajattelun mukaan

ympäristön ongelmia ja ristiriitatilanteita ei kestävästi ratkaise egoismi tai ”näkymätön

käsi”. Sen sijaan järkevä ja tehokas kapitalismi vaatii yrityksen eettisiin ja moraalisiin

periaatteisiin nojaavaa päätöksentekoa. (Clarkson 1995, 112–113; Jones & Wicks 1999,

211.) ”Vastuullinen yritys on yhteisössään läsnä tavalla, jonka yhteisö voi hyväksyä”

(Kujala & Kuvaja 2002, 15).

Tutkimuksissa on havaittu, että sidosryhmäteoriaa käyttäen voidaan tehokkaasti

analysoida ja arvioida yrityksen yhteiskunnallista (social) suorituskykyä: johdon

näkökulmasta sidosryhmäajattelu voidaan nähdä synonyyminä yrityksen

yhteiskunnallisille vastuille taloudellisuudesta, eettisyydestä, laillisuudesta ja

harkintavallasta. Esimerkiksi yhteiskunnallinen normi mainonnan luotettavuudesta

voidaan nähdä myös sidosryhmäajatteluun kuuluvana velvoitteena asiakkaille. On

kuitenkin huomattava, että yritys muodostaa suhteita sidosryhmiin, ei yhteiskuntaan

kokonaisuutena, ja tästä syystä sidosryhmä- ja yhteiskunnalliset vastuut tulee erottaa

toisistaan. Käytännössä erottelu tapahtuu siten, että yhteiskunnallisista vastuista on
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olemassa lainsäädäntö, sidosryhmävastuista ei. Esimerkiksi työntekijöiden syrjinnästä

on olemassa asetuksia, eli kyseessä on yhteiskuntaa koskeva velvoite. Urasuunnittelusta

ei lainsäädäntöä ole olemassa, joten kyseessä on sidosryhmää koskeva velvoite. Samoin

on erotettava institutionaalinen, organisaatio- ja yksilötason tarkastelu toisistaan.

Institutionaalisella tasolla tarkastellaan liike-elämää ja yhteiskuntaa, yritystasolla

organisaatiota ja sen sidosryhmiä ja yksilötasolla paneudutaan johtotason henkilöihin,

jotka hoitavat sidosryhmäsuhteet käytännössä. (Clarkson 1995.)

Sidosryhmäteoria vastaa yhteiskunnallisen suorituskyvyn lisäksi erityisesti yksilön ja

ryhmän moraalisia oikeuksia, luottamusta, reiluutta ja sosiaalisia sopimuksia koskeviin

normatiivisiin haasteisiin: jokaisella sidosryhmällä on oikeus tulla kohdelluksi

merkityksellisenä ja arvokkaana sinällään, ei vain välineenä kohti yhteistä päämäärää

(Clarkson 1995, 112; Donaldson & Preston 1995, 73, 87–88;  Jones & Wicks 1999,

211–212; Kujala & Kuvaja 2002, 61, 70–71; Reynolds ym. 2006, 293; Savage ym.

1991, 62). On huomionarvoista, että sidosryhmäajattelussa arvoa ei lasketa vain

rahallisesti. Jo 1960-luvulla Rhenman (1975, 11–12) esitti ajatuksen, jonka mukaan

yrityksen ”täydellistä tuottavuuden mittaa on laajennettava niin, että se tarkoittaa

kaikkien yrityksen tyydyttämien aineellisten ja psykologisten tarpeiden ja kaikkien

yrityksen intressenteilleen asettamien aineellisten ja psykologisten vaatimusten välistä

suhdetta”. Sidosryhmien tyytyväisyys on yläkäsite ja mittari, joka pitää sisällään muun

muassa toiminnasta saadun rahallisen ja sosiaalisen arvon (Clarkson 1995, 111–112;

Jones & Wicks 1999, 209).

Omistajaorientaatiosta sidosryhmäorientaatioon

Yrityksen menestystä on perinteisesti mitattu vain osakkeenomistajille luodun tuoton

perusteella (Clarkson 1995, 112; Fassin 2009, 119; Freeman 1995, 35; Kujala & Kuvaja

2002, 60–61; Reynolds ym. 2006, 288). Sidosryhmäteoria toi esiin sen, että sijoittajat

ovat vain yksi sidosryhmä muiden joukossa ja sijoittajien edun mukaista pitkällä

tähtäimellä on se, että liikkeenjohto kuuntelee myös muita keskeisiä sidosryhmiä ja

toteuttaa heidän intressejään. Mikäli sijoittajien etua ajetaan yrityksessä muiden

ensisijaisten sidosryhmien kustannuksella, avainsidosryhmät vetäytyvät tyytymättöminä

yhteistyöstä. Tämä puolestaan johtaa yrityksen toiminnan osittaiseen alasajoon. (Carroll
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& Buchholtz 2006, 67; Clarkson 1995, 106, 110, 112; Donaldson & Preston 1995; Jones

& Wicks 1999; Kujala & Kuvaja 2002, 61; Mitchell ym. 1997, 855; Reynolds ym.

2006, 288, 292.)

Samoin yritysjohdon asema ”madallettiin” muiden sidosryhmien tasolle:

sidosryhmäajattelun tavoite on hillitä johtajan opportunistista käytöstä muiden

sidosryhmien kustannuksella. Toki ymmärretään, että johtotasolla on siinä mielessä

epätasa-arvoinen asema yrityksen muihin sidosryhmiin nähden, että sillä on kattavin

tieto käytössään ja tehokkain sijainti verkostossa. Tämän vuoksi sidosryhmäteorian yksi

keskeinen lähtökohta onkin se, että sidosryhmätyöskentely on suurelta osin

epäitsekkään johtotason päätöksentekoa: yritysjohto määrittää ja havainnoi

subjektiivisten kykyjensä, tavoitteidensa ja arvojensa mukaan sen, mitkä sidosryhmät

ovat tärkeitä ja ansaitsevat huomion. (Donaldson & Preston 1995; Kujala & Kuvaja

2002, 15, 70; ks. myös Jones & Wicks 1999, 207; Mitchell ym. 1997, 871.)

Nykyään ajatellaan siis, että yhdenkään sidosryhmän ei tulisi olla yli muiden:

kumppanuus- ja sidosryhmäajattelussa sidosryhmien välillä ei ole niin sanottua power-

over-vastakkainasettelua (Clarkson 1995, 112; ks. myös Jones & Wicks 1999, 207).

Tutkimuksissa on tuotu esiin, että yritykset, jotka täyttävät avainsidosryhmien odotuksia

ja tarpeita moraalisesti oikeilla toimintatavoilla, menestyvät myös taloudellisesti

paremmin kuin ne yritykset, jotka eivät edellä mainitulla tavalla toimi (Jones & Wicks

1999, 121; Kujala & Kuvaja 2002). Tämä ajattelumalli ei ratkaise sitä

sidosryhmäteorian avointa kysymystä, mitkä ovat yrityksen keskeiset sidosryhmät ja

millainen pysyvä ja oikeutettu asema niillä on yrityksen muihin sidosryhmiin nähden.

(Donaldson & Preston 1995, 67–68, 85; ks. myös Myllykangas 2009.) Edellä mainitut

avoimet  kysymykset  antavat  vihiä  siitä,  että  sidosryhmätyöskentely  ja  -analyysi  on

monitahoista ja aikaa vievää. Tosin näiden piirteiden ansiosta sidosryhmätyöskentely on

sopusoinnussa dynaamisen liike-elämän kanssa, jonka yritykset arjessaan kohtaavat.

(Carroll & Buchholtz 2006, 90.)
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2.4 Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmien kanssa toimiminen on käytännön sidosryhmäanalyysiä, jota moni yritys

tekee tiedostamattaan. Tässä tutkimuksessa sidosryhmäanalyysillä tarkoitetaan

kuitenkin yritysjohdon tiedostavaa toimintaa, jossa tunnistetaan eri sidosryhmät

rooliperusteisesti eli geneerisesti. Ensin ymmärryksen ja tilannekuvauksen kautta syntyy

mielikuva sidosryhmistä ja tämän jälkeen sidosryhmät luokitellaan ja niiden tärkeys

arvioidaan. (Ks. Carroll & Buchholtz 2006, 75; Heikkinen 2009, 28.)

Sidosryhmäteorian erityispiirre lienee se, että se käsittää kysymykset siitä, mitä yritys

tekee, mitä se haluaa tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä: sidosryhmäajattelu on siis tieteen ja

käytännön yhteinen pelikenttä. Se antaa äänen kaaokselle. Käytännössä tämä tarkoittaa

vaatimusta dialogin ja valikoivan toiminnan edistämiseksi. (Kujala & Kuvaja 2002.)

Kenestä pitää huolta? Kenellä on viimeinen sana? Mikä on tärkeää ja tärkeintä? (Ks.

Kujala & Kuvaja 2002, 135.)

Tehokas sidosryhmäanalyysi luokittelee ja arvioi strategisesti avainsidosryhmien

potentiaalin. Diagnosointi tuottaa ensiarvoista tietoa muun muassa päätöksenteon tueksi

(Savage ym. 1991, 67, 71) ja sen avulla voidaan jakaa sidosryhmät aktiivisiin ja

passiivisiin: keneltä halutaan palautetta päätöksenteon tueksi ja kenelle vain tiedotetaan

tehdyistä ratkaisuista (Kujala & Kuvaja 2002, 133–135)?

Sidosryhmien luokittelu

Sidosryhmäteoria tarjoaa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia, miten sidosryhmiä tulisi

luokitella ja siitä, miten varsinaiset sidosryhmät voidaan erottaa tahoista, jotka eivät ole

yrityksen sidosryhmiä (Fassin 2009, 116; Mitchell ym. 1997, 853–854; Rowley &

Moldoveanu 2003, 206): sidosryhmien tunnistaminen on yksi sidosryhmäkirjallisuuden

keskeisimmistä teemoista (Fassin 2009, 120; ks. myös Zietsma & Winn 2008, 71).

Suuri osa sidosryhmäkirjallisuudesta keskittyy kuitenkin identifioimaan ensisijaiset

(primary)  ja  toissijaiset  (secondary) sidosryhmät. Ensisijaiset sidosryhmät ovat niitä,

joilla on kiinteät muodolliset, viralliset tai sopimusoikeudelliset suhteet yritykseen.

Tyypillisesti ensisijaisiksi sidosryhmiksi luetaan osakkeenomistajat, investoijat,

työntekijät, johto, asiakkaat ja välittäjät sekä julkisen sektorin kaupankäyntiä, verotusta
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ja lainsäädäntöä säätelevät elimet. Ilman jonkin ensisijaisen sidosryhmän tyytyväistä

yhteistyötä yritys ei selviä, sillä sidosryhmän ja yrityksen välillä on voimakas

riippuvuussuhde. Voidaankin sanoa, että yritys itsessään on ensisijaisten sidosryhmien

muodostama monimutkainen ja taidokkaasti johdettu järjestelmä, jota luonnehtivat

sidosryhmien erilaiset suhteet, tavoitteet, intressit ja vastuut. Ensisijaisilla sidosryhmillä

on myös taloudellista valtaa organisaatioon nähden. Organisaation tuotto ja

kannattavuus on hyvin hoidettujen ensisijaisten sidosryhmäsuhteiden sekä niihin

liittyvien taloudellisten ja sosiaalisten odotusten ja tarpeiden täyttämisen sivutuote.

Toissijaiset sidosryhmät on kirjava joukko tahoja, jotka eivät ole suorassa suhteessa

organisaation taloudellisiin toimiin eivätkä ne ole elintärkeitä yrityksen selviytymiselle.

Toissijaisilla sidosryhmillä on kuitenkin tarvittaessa vaikutusvaltaa yritykseen tai

esimerkiksi yleiseen mielipiteeseen yrityksestä. Sidosryhmätyöskentelyn dynaamisen

luonteen vuoksi, toissijaisista sidosryhmistä voi tulla ensisijaisia ajan kuluessa. (Carroll

& Buchholtz 2006, 70–71; Clarkson 1995, 105–107, 110; Mitchell ym. 1997, 853–854,

871; Savage ym. 1991, 62; ks. myös Kujala & Kuvaja 2002; Näsi 1995a, 22; Zietsma &

Winn 2008.)

Sidosryhmät voidaan jaotella myös ydinsidosryhmiin (core stakeholders), strategisiin

sidosryhmiin (strategic stakeholders) ja ympäristösidosryhmiin (environmental

stakeholders). Ydinsidosryhmät ovat strategisesti elintärkeitä yrityksen selviytymiselle.

Strategiset sidosryhmät ovat myös välttämättömiä yritykselle pitäen silmällä

kontekstisidonnaisesti ja eri ajankohtina muuttuvia uhkia ja mahdollisuuksia.

Ympäristösidosryhmät pitävät sisällään kaikki muut tahot yrityksen ympäristössä. Myös

tässä jaottelussa on otettava huomioon dynaamisuus, labiilius ja aikasidonnaisuus:

sidosryhmä voi siirtyä kategoriasta toiseen. (Carroll & Buchholtz 2006, 71.)

Savage ym. (1991, 63–67, 71–72) luokittelevat sidosryhmät nelikenttämallin mukaan,

jossa kaksi keskeistä ulottuvuutta muodostavat sidosryhmän mahdollisuus, kyky ja

halukkuus uhata organisaatiota ja se, onko sidosryhmä potentiaalinen

yhteistyökumppani. Mitä riippuvaisempi sidosryhmä on yrityksestä, sitä halukkaampi se

on yhteistyöhön. Toisaalta mitä enemmän yritys tarvitsee sidosryhmäänsä, sitä

enemmän sidosryhmällä on valtaa uhata. Uhan ja yhteistyön mahdollisuudet riippuvat

kontekstista, yhteisestä historiasta ja muista avainsidosryhmistä. Nelikenttämalli jakaa
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sidosryhmät tukea antaviin (supportive), marginaalisiin (marginal), epäkannustaviin

(nonsupportive) ja kyseenalaisesti hyviin (mixed blessing) sidosryhmiin. Yrityksen

näkökulmasta toivotuimpien eli tukea antavien sidosryhmien potentiaali yhteistyöhön

on suuri, mutta uhan mahdollisuus on pieni. Nämä sidosryhmät, joita ovat esimerkiksi

hyvin johdetun yrityksen hallitus, johto ja työntekijät, tukevat organisaation päämääriä

ja toimia. Marginaaliset sidosryhmät eli esimerkiksi työntekijöiden ammattijärjestöt

eivät muodosta uhkaa tai mahdollisuutta yhteistyöhön, eivätkä ne ole kiinnostuneita

suurimmasta osasta yrityksen toimista. Epäkannustavat sidosryhmät, kuten kilpailijat,

ovat yrityksen kannalta hankalimpia: niissä on suuri uhan mahdollisuus, mutta vähäinen

potentiaali yhteistyöhön. Asiakkaat kuuluvat kyseenalaisesti hyviin sidosryhmiin, joilla

on suuri vaikutusvalta yritykseen nähden. Niiden valmiudet sekä yhteistyöhön että

uhkailuun ovat suuret. Keskeistä mallissa on se, että luokittelun jälkeen ilmenneistä

epäsuotuisista sidosryhmistä tulisi muokata suotuisampia. Lisäksi marginaalisia

sidosryhmiä tulisi huomioida mahdollisimman vähän ja sitä vastoin täyttää suuressa

määrin tukea antavien ja kyseenalaisesti hyvien sidosryhmien tarpeet. (Ks. Carroll &

Buchholtz 2006, 82–83.)

Sidosryhmien tärkeys

Vastatakseen normatiiviseen kysymykseen siitä, mihin sidosryhmiin yrityksen tulisi

kiinnittää huomiota, Mitchell ym. (1997) kehittivät dynaamisen ja kontekstisidonnaisen

mallin sidosryhmien tärkeyden tunnistamiseen (kuvio 4). Sidosryhmien tärkeys

tarkoittaa sitä, miten ja millä perustella johto priorisoi sidosryhmien kilpailevat

vaatimukset. Mihin yritysjohdon tulisi kiinnittää huomiota, jotta se saavuttaa

haluamiaan päämääriä? (Mitchell ym. 1997; ks. myös Fassin 2009; Frooman 1999, 193;

Reynolds 2006, 287; Rowley & Moldoveanu 2003, 207.)

Mallin mukaan jokaisella sidosryhmällä on yksi, kaksi tai kolme suhteen ominaisuutta:

Ensimmäinen ominaisuus on valta (power) eli kapasiteetti ja kyky vaikuttaa yritykseen

ja saada aikaan sidosryhmän haluamia lopputulemia. Toinen on oikeutus (legitimacy)

sidosryhmäsuhteeseen yrityksen kanssa. Tämä tarkoittaa normatiivista, moraalista ja

laillista perustaa johdon päätöksenteolle siitä, kuka tai mikä kelpuutetaan tärkeäksi

yrityksen toiminnassa ja kenen vaatimus nähdään tarkoituksenmukaisena. Kolmas
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puolestaan kiireellisyys (urgency) sidosryhmän vaatimusten täytäntöönpanossa eli siinä,

miten nopeasti sidosryhmän vaatimus saa aikaan välittömiä toimenpiteitä. Kiireellisyys,

jonka synonyymejä ovat myös pakottava (compelling, driving) ja välttämätön

(imperative), ilmenee vain niissä olosuhteissa, joissa vaatimuksella on ajallinen kiire ja

se on tärkeä ja kriittinen sidosryhmälle. Mikäli edellä mainittua kolmea ominaisuutta eli

valtaa, oikeutusta ja kiireellisyyttä ei ole, taho ei ole yrityksen sidosryhmä. Mitä

enemmän ominaisuuksia puolestaan on, sitä tärkeämpi on sidosryhmä. (Mitchell ym.

1997; ks. myös Carroll & Buchholtz 2006, 71–72; Frooman 1999; Zietsma & Winn

2008, 70.)

Kuvio 4 Sidosryhmien tärkeys (mukaillen Mitchell ym. 1997)

Ryhmiä 1,2 ja 3 kutsutaan piileviksi (latent) sidosryhmiksi. Nämä ryhmät eivät huomioi

yritystä ja niiden rooli ja tärkeys yritykselle on vähäinen, sillä niillä on vain yksi

sidosryhmän ominaisuus. Horroksessa olevilla (dormant) sidosryhmillä on valtaa

näyttää tahtonsa, mutta koska niiltä puuttuvat oikeutus ja kiireellisyys, valta jää

käyttämättä. Horroksessa olevia sidosryhmiä ovat esimerkiksi sellaiset toimijat, jotka

voivat ilmaista mielipiteensä mediassa. Harkinnanvaraisilla (discretionary)

2
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sidosryhmillä, kuten voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla, on oikeutus

yhteistyöhön, mutta niiltä puuttuvat valta vaikuttaa yritykseen ja kiireelliset

vaatimukset. Vaativia (demanding) sidosryhmiä kutsutaan ”harmillisiksi mutta

vaarallisiksi”, sillä niillä on kiireellisiä vaatimuksia, mutta ei oikeutusta tai valtaa.

(Mitchell ym. 1997.)

Kohtuullisen tärkeillä ryhmillä 4,5 ja 6 on kaksi suhteen ominaisuutta. Niitä kutsutaan

odottaviksi (expectant) sidosryhmiksi, sillä ne odottavat saavansa yritykseltä jotain.

Hallitsevan (dominant) sidosryhmän oikeutetut odotukset ja valta toimia odotusten

mukaan takaa sen, että sidosryhmän vaikutus yrityksen toimintaan on varma.

Vuosikertomukset, ympäristötilinpäätökset ja raportit sosiaalisesta vastuusta tehdään

näitä sidosryhmiä silmällä pitäen. Tällainen sidosryhmä on esimerkiksi yrityksen

johtoryhmä. Riippuvaisilla (dependent)  sidosryhmillä  ei  ole  valtaa,  joten  ne  ovat

oikeutettuine ja kiireellisine vaatimuksineen riippuvaisia toisista sidosryhmistä

tuodakseen tahtonsa esiin. Esimerkiksi luonto ja tulevat sukupolvet ovat riippuvaisia

yrityksen johdon tai muiden valtaa omaavien sidosryhmien hyväntahtoisuudesta niitä

kohtaan. Sidosryhmää, jolla on pakottavan kiireellisyyden ja vallan ominaisuudet mutta

ei normatiivista oikeutusta, kutsutaan vaaralliseksi (dangerous) sidosryhmäksi.

Tällaisten sidosryhmien olemassaolon seurausta ovat esimerkiksi terrorismi ja

korpilakot. Esimerkki vaarallisista sidosryhmistä osoittaa, että piilevien sidosryhmien

tiedostaminen ja huomioon ottaminen on taktisesti tärkeää. Näin organisaatio välttää

mahdollisesti syntyviä ongelmia ja voi jopa parantaa tehokkuuttaan. (Mitchell ym.

1997; ks. myös Carroll & Buchholtz 2006, 68.)

Ryhmä 7 on nimeltään ratkaisevat (definitive) sidosryhmät. Näillä sidosryhmillä on

kaikki suhteen kolme ominaisuutta, joten niiden vaatimukset ovat etusijalla muihin

sidosryhmiin nähden. Toisin sanoen, mitä alhaisempi riippuvuus ja vähemmän

ominaisuuksia sidosryhmällä on, sitä vähemmän yrityksen tarvitsee kuunnella

sidosryhmän vaatimuksia. Sidosryhmät voivat vaihtua tärkeysluokasta toiseen, kun

sidosryhmän ominaisuudet lisääntyvät, vähentyvät tai muuttuvat sosiaalisessa

kanssakäymisessä. Tosin vaikka sidosryhmällä olisi kaksi suhteen ominaisuutta, on

lopulta kyse yrityksen tietoisuudesta ja valinnasta, käsitteleekö se kyseisen sidosryhmän
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vaatimukset. (Mitchell ym. 1997; ks. myös Frooman 1999, 200; Reynolds ym. 2006,

287.)

Mallia on kritisoitu erityisesti oikeutusominaisuuden suhteen. Onko yrityksen

strategisen suunnittelun näkökulmasta olennaista, vaikka yhteiskunta pitää sidosryhmän

intressejä tarkoituksenmukaisina? Ominaisuutena sidosryhmän oikeutus ei liene

painoarvoltaan yhtä voimakas kuin sidosryhmän valta. (Frooman 1999, 193.) Toisaalta,

mikäli yritysjohto ei toisinaan tyydytä harkinnanvaraisten sidosryhmien (kuvio 4)

vaatimuksia, se menettää kyseisten sidosryhmien tuen (Reynolds ym. 2006, 287).

2.5 Sidosryhmien intressit

Jokaisella yrityksen sidosryhmällä on omat päämääränsä eli intressinsä yhteistyölle ja

äänekäs tai hiljainen mielipide siitä, mitä yrityksen tulisi tehdä ja miten. Nämä tavoitteet

tulee tunnistaa, sillä erilaisten intressien välille saattaa muotoutua konflikteja.

Menestyksekkään yrityksen oma tavoite on onnistunut – joskin moniulotteinen ja

dynaaminen – kompromissi sidosryhmien ristiriitaisten intressien välillä. Tästä

johdettuna: yrityksellä ei ole päämäärää ja tulevaisuutta ilman sidosryhmiään.

(Donaldson & Preston 1995, 67; Frooman 1999, 203; Savage ym. 1991, 61, 72;

Reynolds ym. 2006, 287; Rhenman ym. 1967, 2, 171; Rowley 1997, 887, 895–896;

Rowley & Moldoveanu 2003; Vaara 1995, 215; ks. myös Näsi 1995b, 100.) Se, mitä

yrityksen pitäisi tehdä ja miten toimia saavuttaakseen omat intressinsä, määrittyy sen

mukaan, miten sidosryhmät käyttäytyvät ja mitkä niiden intressit ovat. Sidosryhmien

intressien tunnistaminen ja pitäminen tasapainossa on osa paitsi sidosryhmätyöskentelyä

myös hyvää johtamista. (Frooman 1999, 192, 203; Reynolds 2006, 285; ks. myös Fassin

2009, 127.) Reynolds ym. (2006) näkevät sidosryhmien intressien tasapainottamisen

yritysjohdon tärkeimpänä tehtävänä, sillä siihen kuuluvat sidosryhmien tarpeiden ja

vaatimusten määrittäminen, punnitseminen ja valikoiva huomioiminen.

Sidosryhmien intressit eivät vain luonnehdi ja erota sidosryhmiä toisistaan: ne myös

selittävät, minkä vuoksi sidosryhmä haluaa tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa.

Intressien voimakkuus, eli sidosryhmän intressien kiireellisyys tai tyytymättömyyden
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aste, on ensisijainen syy siihen, miksi sidosryhmä haluaa tuoda intressinsä julki.

Sidosryhmät toimivat puolustaakseen intressejään ja vähentääkseen riskejään

sidosryhmäyhteistyössä: sidosryhmät ovat rationaalisia toimijoita, jotka ajavat omaa

etuaan. Tosin siihen, tuovatko sidosryhmät intressinsä esiin ja mistä syystä, on

moninaisia selittäviä tekijöitä – kuten sidosryhmän identiteetti. Täten pinnan alla voi

olla vahvoja intressejä, joita ei tulisi jättää vahvojen ja näkyvien tekojen varjoon.

(Rowley & Moldoveanu 2003.) Yrityksestä itsestään riippuu, ottaako se passiivisesti

sidosryhmien intressit annettuina vai yrittääkö se aktiivisesti kontrolloida ulkoisia

vaatimuksia (Rowley 1997, 907).

Edellä on esitetty sidosryhmien luokitteluun ja tärkeyden arviointiin käytettäviä

työkaluja. Myös sidosryhmien intresseistä on laadittu lukuisia listauksia ja

kategorisointeja. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on Froomanin (1999, 193; ks. myös

Rowley & Moldoveanu 2003, 207) näkemys siitä, että avainsidosryhmien tunnistaminen

ja niiden intressien tiedostaminen on yhtä suuri edistysaskel sidosryhmätyöskentelyssä

kuin sidosryhmien intressien kategorisointi. Tästä syystä tässä tutkimuksessa

keskitytään intressien tunnistamiseen vailla valmista kategorisointia. Kuten

sidosryhmien luokittelu ja tärkeyden arviointi niin myös sidosryhmien intressien,

kykyjen ja tarpeiden selvittäminen on jatkuva prosessi. Kontekstista ja asiasta riippuen

sidosryhmä voi olla joko ensisijainen tai toissijainen, marginaalinen tai tukea antava –

tilanne määrittää sidosryhmän merkityksen. Pysyvää arvoasemaa tai sijaintia ei kukaan

voi saavuttaa sidosryhmäkentässä. (Rowley 1997, 892; Rowley & Moldoveanu 2003,

205–206; Savage ym. 1991, 63.)

Jotta yritys luo ja ylläpitää toimivia sidosryhmäsuhteita, sen tulee tasapainoilla erilaisen

intressien välissä (Reynolds ym. 2006, 285). Sidosryhmäteorian keskeinen päämäärä

onkin selittää ja ennustaa, miten organisaatiot toimivat sidosryhmien intressien suhteen

(Rowley 1997, 895). Vaikka sidosryhmien intressit ovat hyvin keskeinen osa

sidosryhmäteoriaa ja asiaa käsitellään paljon sidosryhmäkirjallisuudessa, suoranaisia

intressejä käsitteleviä tekstejä löytyy niukasti: suurin osa kirjallisuudesta lähestyy

intressejä ristiriitatilanteiden kautta (ks. Reynolds ym. 2006, 286; Fassin 2009, 127;

Zietsma & Winn 2008). Esimerkiksi Froomanin (1999, 193–195) mukaan

sidosryhmäteorian edellytys on yrityksen ja sidosryhmien intressien ristiriitaisuus:
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mikäli yritys ja sidosryhmät ovat sopusoinnussa, yritysjohdon ei tarvitse olla

tekemisissä sidosryhmäteorian kanssa. Tämä osoittaa intressien herkkyyden ja

tilannesidonnaisuuden: sidosryhmien intresseistä ja käyttäytymisestä on lähes mahdoton

muodostaa teoreettisia yleistyksiä tai ennustuksia, sillä jokaisella yrityksellä on

erilainen ja ainutlaatuinen sidosryhmäverkosto (Rowley 1997; ks. myös Reynolds ym.

2006, 287). Vaikka sen teoreettinen mallintaminen, millainen tietyn sidosryhmän

intressi on, on vaikeaa, voidaan asiaa lähestyä ja kuvata määrittämällä, mistä

sidosryhmien intressit muodostuvat. Tässä tutkimuksessa sidosryhmän intressi tarkoittaa

sidosryhmän odotuksia, panostuksia ja arvoja (ks. Myllykangas 2009, 36–38).

Sidosryhmillä on oikeutettuja odotuksia organisaatioon nähden sekä vaikutus

organisaation menestykseen (Kujala & Kuvaja 2002, 83–84). Jokaisen sidosryhmän

odotuksilla on olennaista arvoa liiketoiminnassa (Donaldson & Preston 1995, 81), sillä

yritys on järjestelmä, jonka avulla tyydytetään yksilön ja yhteiskunnan tarpeita (Kujala

& Kuvaja 2002, 159; Rhenman 1975, 11). Koska organisaatio ei ole itsetarkoitus,

yrityksessä tulisi elää perustavanlaatuinen ajatus siitä, että se on olemassa täyttääkseen

sidosryhmien odotuksia – sidosryhmät eivät siis päinvastoin ole olemassa täyttääkseen

yrityksen tarpeita (Donaldson & Preston 1995, 76; Rhenman 1975, 27; ks. myös

Myllykangas 2009, 29). Oli sidosryhmäkäsitys mikä tahansa, kaikille näkökulmille on

yhteistä se, että organisaation edellytetään tunnistavan sidosryhmien taloudelliset,

ympäristöä koskevat, sosiaaliset, lailliset ja eettiset odotukset (Kujala & Kuvaja 2002,

160; Rowley 1997, 889), sillä sidosryhmien odotusten tunnistamisen ja arvioinnin

laiminlyöminen on virhe siinä, missä suurimpien kilpailijoiden seurannan

unohtaminenkin (Lainema 1998).

Käsillä olevassa tutkimuksessa panostus tarkoittaa moraalista tai laillista oikeutta tai

omistussuhdetta yritykseen. Jokainen sidosryhmä, joka on panostanut yritykseen

yhdellä tai useammalla edellä mainituista tavoista, odottaa panoksensa tilalle palkkiota:

mikäli palkkion arvo on sidosryhmää tyydyttävä, se jatkaa yhteistyötään yrityksen

kanssa. Kuten aiemmin on tullut esiin, sidosryhmäajattelussa arvoa ei lasketa vain

rahallisesti. Täten sidosryhmän odottama palkkio voi olla esimerkiksi valta- tai

yhteiskunnallisen aseman kohoaminen. Sidosryhmälähestymistavassa yritysjohdon on

otettava huomioon kaikkien niiden sidosryhmien intressit, jotka ovat panostaneet
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yritykseen, sillä kyseiset sidosryhmät tekevät yrityksen liiketoimet mahdolliseksi.

(Carroll & Buchholtz 2006, 67–69; Näsi 1995a, 19, 23; Näsi 1995b, 99–100; Reynolds

ym. 2006; ks. myös Frooman 1999, 195; Myllykangas 2009, 37; Vaara 1995, 215.)

Yritys ja sen sidosryhmät toimivat arvojensa sanelemina – ”lähes kaikki arvot voidaan

purkaa teoiksi” (Kujala & Kuvaja 2002, 162). Arvot antavat perusteen yrityksen ja sen

sidosryhmien toiminnan sisällölle ja toimintatavoille sekä yhteistyökumppaneiden

valinnalle. Yritysten julkistamat arvot asiakaslähtöisyydestä ja henkilöstön

hyvinvoinnista kannattavuuteen voidaan ymmärtää yleisesti hyväksyttyinä

liiketoimintaa suuntaavina periaatteina, niin sanottuina toimintaa ohjaavina arvoina,

jotka ovat mitattavissa yrityksen tavoitteiden toteutumisen kautta. Toimintaa ohjaavien

arvojen takana piilevät perusarvot määrittävät sen, onko liiketoiminta eettisesti kestävää

ja hyvää. (Kujala & Kuvaja 2002, 161–163.) Arvot ohjaavat arkisia valintoja ja arkinen

toiminta konkretisoi tekijänsä arvomaailmaa – arvot ilmentävät täten vahvasti intressejä.

2.6 Yhteenveto: Kohti sidosryhmien intressien empiiristä tutkimusta

Sidosryhmäajattelu sopii laajojen ja monimutkaisten yrityksen toimintaympäristön

ilmiöiden ymmärtämiseen, eli se vastaa ajan haasteisiin (Näsi 1995a, 30). Liiketoiminta

dynaamisessa nyky-yhteiskunnassa vaatii kykyä johtaa yli rajojen, uudelleenmäärittää

oma ydinosaaminen ja kuunnella ympäristön heikkojakin signaaleja, sillä olemme

matkalla kansallisesta kohti kansainvälistä markkinatalousideologiaa (Myllykangas

2009). Jo nyt ymmärrämme, että sidosryhmäajattelu on tullut jäädäkseen, sillä edellä

esitetyt sidosryhmäajattelun erityispiirteet ovat normeja yrityselämässä (Reynolds ym.

2006, 298). Esimerkiksi sidosryhmälähestymistavan keskeinen ja perustavanlaatuinen

ajatus vastuullisuudesta korostuu nyky-yhteiskunnassa: sekä ulkoiset että sisäiset

sidosryhmät painostavat yrityksiä yhä enemmän sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen

vastuullisuuteen (Hendry 2005, 79). Kuluttajien tietoisuuden kasvu, ilmastonmuutos ja

liiketoiminnan kokonaisvaltaisen vastuullisuuden peräänkuuluttaminen ovat omiaan

kasvattamaan sidosryhmäajattelun merkitystä ja suosiota sekä käytännössä että

tieteellisen tutkimuksen kentällä myös tulevaisuudessa. Lisäksi asiantuntijatyön ja
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aineettoman omaisuuden merkityksen kasvu vakiinnuttanevat

sidosryhmälähestymistavan painoarvoa. (Ks. Näsi 1995a, 30–31.)

Vaikka sidosryhmäajattelun asema on vakiintunut, sen sisällä on tapahtunut ja tapahtuu

kehitystä. Esimerkiksi näkemys siitä, millaisena ymmärrämme alati muuttuvan

sidosryhmäverkoston, on muuttunut: Aiemmin luotettiin luokittelun voimaan: ”Nämä

ovat meille tärkeitä sidosryhmiä, joista pidämme kiinni tilanteessa kuin tilanteessa.” Nyt

se, millä sidosryhmällä on valtaa ja minkä sidosryhmän kyvyillä, äänellä ja intresseillä

on merkitystä, on vahvasti kontekstisidonnainen kysymys. (Ks. Fassin 2009, 117;

Frooman 1999, 193; Rowley 1997, 890, 906; Rowley & Moldoveanu 2003, 205; Savage

ym. 1991.) Yhteiskunnan kehittyessä siis myös sidosryhmäajattelu on hioutunut ja

nostanut esiin uusia kysymyksiä: Keitä sidosryhmät ovat? Mitä ne haluavat? Miten ne

aikovat saada haluamansa? (Frooman 1999, 191.) Toisin sanoen, niin sanotuista

pysyvistä ja annetuista olettamista on tullut joustavia muuttujia (Rowley & Moldoveanu

2003, 205). Samaan aikaan organisaatioiden rajat hämärtyvät uusien yhteistoiminnan

muotojen seurauksena – esimerkiksi asiakas saatetaan ottaa mukaan yrityksen

innovaatioprosessiin tai kilpailija kehityshankkeeseen (Fassin 2009, 122).

Sidosryhmien intressit on yksi herkimmistä ja kontekstisidonnaisimmista

sidosryhmäajattelun muuttujista: niistä on lähes mahdoton muodostaa teoreettisia

yleistyksiä tai ennustuksia ja niiden näkyminen – tai näkymättömyys – käytännössä on

monen tekijän summa (Rowley 1997; ks. myös Reynolds ym. 2006, 287). Toisaalta

niiden tunnistaminen, punnitseminen ja valikoiva huomioiminen on yritykselle

elintärkeää (Reynolds ym. 2006). Edellä mainituista syistä tässä tutkimuksessa halutaan

tuoda esiin avainsidosryhmien intressit avainsidosryhmien omalla äänellä (Frooman

1999, 193; ks. myös Rowley & Moldoveanu 2003, 207). Tässä tutkimuksessa valittujen

sidosryhmien intressit kartoitetaan esiin nousevien odotusten, panostusten ja arvojen

avulla. Käytännössä haastatteluaineistolle esitetään kysymykset:

1. Millaisia odotuksia sidosryhmällä on työosuuskuntaa kohtaan?

2. Mikä panos sidosryhmällä on työosuuskunnan toiminnassa?

3. Millaisia arvoja haastatteluaineistosta nousee esiin?
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3 TUTKIMUKSEN EMPIIRISEN OSAN TOTETUTUS

3.1 Kohdeorganisaationa työosuuskunta

Työosuuskunnalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisten yksityisten ihmisten

muodostamaa ryhmää, jotka toimivat osuuskuntamuodossa pyrkien työllistämään

itsensä muiden työmahdollisuuksien puuttuessa. Tarkoituksena on vuokrata ihmisten

itsensä työpanos asiakasyritykselle. Työosuustoiminta on yhteisyrittäjyyden muoto, niin

sanottua verkostoitumista yrityksen sisällä, jossa osuuskunnan jäsenet yhdessä toimivat

yrityksensä yhteisomistajina. Toiminta perustuu jäsenten demokraattiseen

päätöksentekoon ja taloudelliseen ja sosiaaliseen tukemiseen.  (Karjalainen 1998;

Laurinkari 2004, 70; ks. myös Jussila ym. 2008; Kuisma 1994, 7–9.)

Osuustoiminnan historia

Osuustoiminta-aate levisi Suomeen 1800-luvun lopulla ja liittyi alkuaikoinaan lähinnä

elinolojen ja yhteistyön kohentamiseen maalaisväestön keskuudessa (Laurinkari 2004,

18). Osuustoiminnan avustuksella maataloustuotteiden välitys, jalostus ja koneistus

kohenivatkin, sillä viljelijät pääsivät onnistuneesti mukaan talouden kehitykseen

(Pättiniemi 1994, 9). Osuuskunnan periaatteita olivat ja ovat edelleen kaikille avoin

jäsenyys sekä etujen tuottaminen osuuskuntalaisille palveluina. Osuuskunnan

markkinavoima syntyy osuuskuntalaisten samanaikaisesta, toisia tukevasta ja

yhtenevästä toiminnasta, jonka tarkoitus on tuottaa tasapuolisesti arvoa kaikille

osuustoimintaan osallistuville osapuolille. (Skurnik 2001, 1.) Se, miten paljon jäsen saa

hyötyä osuuskunnasta, on riippuvainen siitä, miten paljon hän käyttää hyväksi

osuuskunnan tuottamia ja tarjoamia palveluja.  Osuuskunnan toiminnan tavoite ei siis

ole voiton hankkiminen tavallisen vuokrayrityksen tapaan, vaan jäsenten elinkeinon ja

taloudenpidon turvaaminen ja edistäminen. (Hoppu & Hoppu 2007, 329;

Osuuskuntalaki 1 § 2 mom.) Kenties edellä mainitun piirteen vuoksi osuustoiminta on

historiansa aikana joutunut kärsimään identiteetti- ja julkisuusongelmista, kuten
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heikosta tunnettuudesta ja ennakko-oletuksista (Skurnik 2001, 2): yritykset ovat

tottuneet B2B-liiketoimintaan, ja täten potentiaalista asiakasyritystä, jolle

osuuskuntatoiminta on vierasta, vetävät kaupallisemmat vuokratyöyritykset puoleensa.

Siellä [työosuuskunnassa] ei pyritä niinku riipimään rahaa. Et se on niinku
reilu peli yrityksen näkökulmasta. Mut yritykset varmaan on aika arkoja
käyttään työosuuskuntia, ellei -- siihen ole jotain tälläista jotain
sidonnaisuutta jotain muuta kautta. -- Et se täytyy olla jotenki tuttu
ennenkö uskalletaan sitä käyttää. Sitten taas totta kai näistä varsinaisista
vuokrayrityksistä, ne on taas bisnestä ja yritykset on tottunu, että bisnes-
bisnes. (E 2009)

Siinä, missä osuuskuntien alkuperäinen tavoite oli tukea maanviljelijää

markkinatalouden kehityksessä, on osuuskuntamalli edelleen turvaamassa pienen

toimijan asemaa globaalissa taloudessa: osuuskuntamalli voi turvata tavallisen ihmisen

toimeentulon ja sen mahdollisimman tasaisen jakautumisen (Skurnik 2001, 14).

Työosuuskuntia on perinteisesti perustettu taloudellisina kriisiaikoina työttömyyden tai

työvoimaan liittyvien rakennemuutosten uhatessa (Laurinkari 2004, 104). Erityisesti

1990-luvun alussa laman kourissa syntyi Suomeen osuustoiminnallisia ja

yhteisvastuuseen perustuvia yrityksiä, jotka pyrkivät turvaamaan jäsentensä

toimeentulon. ”Osuustoimintaa on kautta sen historian kuvattu hädän ja puutteen

lapseksi.” (Karjalainen 1998, 55; Laurinkari 2004, 53.)

Henkilöstörakenne osuustoiminnassa

Osuuskuntamallissa yhteisön jäsenmäärää tai osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty.

Jokaisella osuusmaksun maksaneella jäsenellä on yksi ääni jäsenten muodostamassa

osuuskunnan kokouksessa, joka käyttää ylintä päätäntävaltaa osuuskunnassa.

Osuuskunnan hallitus puolestaan toimii osuuskunnan edustajana kolmatta henkilöä

kohtaan sekä vastaa toiminnan, kuten kirjanpidon, asianmukaisesta järjestämisestä.

Osuuskunnan palkkalistoilla on mahdollista olla myös työntekijänä ilman

jäsenyysmaksuvelvoitetta. Tällöin työntekijän ja työnantajan suhde muistuttaa pitkälti

vuokratyöyritysten suhdetta muualle työllistettyyn henkilöstöönsä: työntekijällä, joka ei
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ole maksanut osuusmaksua, ei muun muassa ole ääntä osuuskunnan kokouksissa eikä

täten määräysvaltaa osuuskunnan asioista.3 (Hoppu & Hoppu 2007.)

Osuuskuntamalliin liittyy läheisesti vuokratyö käsitteenä ja ilmiönä – toisaalta

osuuskuntamallin ja vuokratyön välille halutaan tehdä esimerkiksi aatteellinen pesäero

ja toisaalta niiden välillä nähdään selviä yhtymäkohtia.

Mehän toimitaan sillä [vuokratyönvälitys] alueella, mutta hyvin erilaisilla
periaatteilla kun nää muut vastaavat. Eikä meitä kiinnosta yhtään edes kilpailla
niitten kanssa. Et se, joka tilaa osuuskunnasta, tilaa jotain muusta syystä kun
siitä, että se haluaa viimesen sentin hinnasta pois. (R 2007)

Yhdessä haastattelussa jopa kiellettiin vuokratyövälityskäsitteen yhdistäminen

työosuuskunnan toimintaan: ”Vaikka he tekee sitä, vaikka se on heidän työnsä tää

tilapäisen työvoiman järjestäminen, niin tota jostakin syystä se vielä... Et sitä ei kannata

niin kauheesti puhua sillä nimikkeellä.” (E 2009) Tässä tutkimuksessa

osuuskuntamallilla ja vuokratyöllä nähdään olevan runsaasti yhtäläisyyksiä työn

pätkittäisestä luonteesta oikeussuhteisiin – useiden haastateltujenkin mielestä

työosuuskunta toimii vuokrayrityksen periaatteiden mukaan (kuvio 5). Vuokratyössä

vuokrayritys eli tässä tapauksessa työosuuskunta sitoutuu korvausta vastaan siirtämään

työntekijänsä työpanoksen sopijakumppaninsa eli käyttäjäyrityksen käyttöön

(Vuokratyötä selvittäneen työryhmän mietintö 2007, 8). Käyttäjä- ja vuokrayritys – eli

asiakasyritys ja työosuuskunta – solmivat sopimuksen, jossa he päättävät muun muassa

toimeksiannon sisällöstä ja kestosta. Työntekijän siirtäminen käyttäjäyritykseen vaatii

työntekijän suostumuksen siitä, että hän tekee työtä käyttäjäyritykselle vuokrayrityksen

lukuun ja että hän työskentelee työn vastaanottajan työnjohdon alaisuudessa ja

valvonnassa useimmiten työn vastaanottajan tiloissa. Käytännössä suostumuksen

antaminen tapahtuu siten, että tullessaan vuokrayrityksen palvelukseen työntekijä

samalla sitoutuu tekemään työtä oman työnantajansa sopijakumppanille (Vuokratyötä

selvittäneen työryhmän mietintö 2007, 8). Vuokratyöntekijän ja vuokrayrityksen välillä

tehdään työsopimus, jossa noudatetaan työlainsäädäntöä ja työsopimuksen ehtoja.

3 Tässä tutkimuksessa haastateltiin yhtä työosuuskunnan työntekijää, joka ei ollut maksanut osuusmaksua,
ja kolmea jäsentä. Näistä neljästä työosuuskunnan kautta työtä tekevästä henkilöstä käytetään
yhteisnimikettä työosuuskunnan työntekijät. Tämä käsite erottaa kyseisen sidosryhmän selkeästi
työosuuskunnan toimistohenkilökunnasta ja toisaalta niputtaa tämän tutkimuksen osalta
tarkoituksenmukaisella tavalla samassa roolissa olevat henkilöt yhdeksi sidosryhmäksi.
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Vuokratyöntekijää ja käyttäjäyritystä ei sido sopimussuhde, mutta koska

käyttäjäyrityksellä on direktio-oikeus, eli oikeus johtaa ja valvoa vuokratyöntekijää, on

sekä käyttäjäyrityksellä että vuokratyöntekijällä työsuhteeseen liittyviä velvoitteita.

Työn vastaanottaja suorittaa korvauksen vuokrayritykselle, jonka kautta palkka

maksetaan työntekijälle. (Vuokratyötä selvittäneen työryhmän mietintö 2007; ks. myös

Työsuojelupiirit: Vuokratyö. <http://www.tyosuojelu.fi/fi/vuokratyo>.)

Kuvio 5 Vuokratyön oikeussuhteet (mukaillen Vuokratyötä selvittäneen työryhmän mietintö 2007,
21)

Kohdeorganisaation esittely

Tutkimuskohteena oleva työosuuskunta aloitti toimintansa 16.7.2007. Sen kotipaikkana

toimii Nokia ja pääasiallinen toiminta-alue on Pirkanmaan talousalue. Työosuuskunta

tarjoaa tilapäistyövoimaa teollisuuden tarpeisiin ja työllistää pääasiallisesti työttömiä

henkilöitä. (Tutkitun työosuuskunnan säännöt.)

Tunnustelut mahdollisesta työvoimansaantia ja -organisointia helpottavasta

osuuskunnasta aloitettiin Nokialla keväällä 2007. Alkuneuvotteluissa oli esillä erilaisia

järjestäytymisvaihtoehtoja työpooleista osuuskuntaan. Osuuskunta valittiin lopulta

http://www.tyosuojelu.fi/fi/vuokratyo


37

juridiseksi muodoksi, vaikka teollisuuden alalta mallia onnistuneesta

osuuskuntamuotoisesta järjestelystä ei ollut olemassa. Osuuskuntatoiminnan

kehittämishanke syntyi Nokian kaupungin elinkeinopalveluiden, Nokian työ- ja

elinkeinotoimiston, ELY-keskuksen ja asiakasyritys Alfan sekä muiden saman

toimialan yritysten yhteistyöstä. Selvityshanketta rahoittivat Pirkanmaan ELY-keskus ja

Nokian kaupunki. Myös osuustoimintakeskus oli toiminnassa mukana.

Alkuselvitykseen osallistui yhdeksän paikallista yritystä, joista kolme oli vuoden 2007

lopussa työosuuskunnan jäsenyrityksiä. Vuoden 2008 lopussa jäsenyrityksinä

työosuuskuntaan kuului viisi yritystä, ja yhteensä seitsemän yritystä oli tilannut

työosuuskunnan kautta itselleen tilapäistä työvoimaa. Vuoden 2009 alussa

työosuuskunta toimi omavaraisena, ja toiminta pyrittiin pitämään jatkossakin tulovirran

varassa kannattavana.

Työntekijöitä työosuuskunnassa oli vuoden 2007 lopussa noin 50 ja vuoden 2008

lopussa noin 100. Työntekijöistä suurin osa oli osuuskunnan jäseniä vuoden 2007

joulukuussa. Vuoden 2008 lopussa 26 työosuuskunnan työntekijöistä oli osuuskunnan

henkilöjäseniä. Henkilöjäsenistä noin 10–15 oli eronnut tai erotettu vuoden 2009 alkuun

mennessä, mutta saman verran osuuskuntaan oli tullut uusia jäseniä tilalle.

Henkilökuntaan kuului kaksi vakituista toimistotyöntekijää joulukuusta 2007 alkaen.

Toimistosihteeri aloitti työssään syyskuun puolivälissä ja toimistopäällikkö joulukuun

alussa 2007.

Työosuuskunnan toiminta käynnistyi sekä yritysten dynaamisesta tarpeesta saada

työvoimaa että työnhakijoiden tarpeesta löytää työtä: työosuuskunnan ensisijainen

tehtävä on tilapäistyön tarjoaminen työntekijöilleen ja asiakasyrityksilleen. Tilapäisten

työsuhteiden toivottiin kuitenkin toimivan työosuuskunnan työntekijöiden porttina

rekrytoitumiseen eli määräaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin asiakasyrityksissä (ks.

Pitkänen, Luoma, Järvensivu & Arnkil 2009). Työosuuskunnan asettamana virallisena

tavoitteena on ”jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa toimihenkilöiden

ja työntekijöiden työnvälitys- ja työvoimavuokrauspalveluja erilaisiin tehtäviin

jäsenyrityksilleen.” Tämän ohella voidaan tarpeen mukaan harjoittaa esimerkiksi

suunnittelu-, koulutus- tai muuta vuokraustoimintaa. (Tutkitun työosuuskunnan

säännöt.)
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Osuuskunnan tavoitteiden toteutumisessa oli vuoden 2007 lopussa onnistuttu:

työntekijät ovat pääasiassa varattuja ja asiakasyritysten tilapäisen työvoiman tarve oli

pystytty tyydyttämään. Työosuuskunnan toimistohenkilökunta ennusti henkilöstönsä

lisääntyvän voimakkaasti jatkossakin. Tarpeena ja tavoitteena oli saada sekä lisää

työntekijöitä että lisää asiakkaita, sillä työllistäminen tapahtui valtaosin, noin 60

prosenttisesti asiakasyritys Alfassa. Yksin siellä arvioitiin vuoden 2007 lopussa

tarvittavan noin 70 hengen varamiehistöä. Lisäksi Alfassa oli odotettavissa

eläköitymisaalto vuoden 2008 alussa. Osuuskunnan suunnitelmista ei ollut myöskään

poissuljettu laajentuminen muille aloille. Teollisuussektorin lisäksi muun muassa

majoitus- ja ravitsemisalan ajateltiin olevan mahdollisia tulevaisuuden toimintakenttiä.

Henkilöstön kasvun uskottiin lisäävän paineita muuttaa työosuuskunnan

organisaatiorakennetta.

Vuoden 2008 marraskuusta alkaen Suomen teollisuuden kasvusuunta kääntyi ja

erityisesti Nokian lomautus-, irtisanomis- ja yt-neuvottelutarpeet nousivat esiin

mediassa. Taantuma ajoi työosuuskunnan jäsenyritykset ja samalla osuuskunnan

vaikeuksiin, ja täten vuoden 2009 alussa työosuuskunnan ensisijainen painopiste on

töiden hankkiminen jo olemassa oleville osuuskunnan jäsenille. Osuuskunnan

työntekijöistä alle kymmenelle riitti töitä tammikuun puolivälissä 2009.

Sidosryhmäanalyysin toteutus ja tulokset

Tässä tutkimuksessa tutkitaan viiden sidosryhmän eli työosuuskunnan työntekijöiden ja

toimistohenkilökunnan, asiakasyritys Alfan, muiden asiakasyritysten ja työ- ja

elinkeinotoimiston intressejä. Edellä mainittujen sidosryhmien valinta tapahtui neljän

vaiheen kautta. Ensin tutustuttiin sidosryhmäanalyysiä käsittelevään kirjallisuuteen ja

muodostettiin siitä tässä tutkimuksessa käytetty sidosryhmäanalyysin määritelmä:

sidosryhmäanalyysi on yritysjohdon tiedostavaa toimintaa, jossa tilannekuvauksen

avulla muodostetaan mielikuva sidosryhmistä ja tämän jälkeen sidosryhmät luokitellaan

ja niiden tärkeys arvioidaan (ks. Carroll & Buchholtz 2006, 75). Tämän jälkeen tehtiin

tilannekuvaus tutkimuksen kohteena olleesta työosuuskunnasta. Kolmannessa vaiheessa

nostettiin esiin työosuuskunnan sidosryhmien joukosta tässä tutkimuksessa keskeiset
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sidosryhmät käyttäen apuna tilannekartoitusta. Lopulta valitut sidosryhmät luokiteltiin

ja niiden tärkeyttä arvioitiin.

Lähtökohta sidosryhmien valinnassa oli niiden keskeinen asema ja kiistämätön arvo

työosuuskunnan arjessa, sillä tässä tutkimuksessa tutkitaan sidosryhmiä, joilla oli

vahvoja intressejä ja kiinnostus työosuuskuntaa kohtaan. Työosuuskunnan

tilannekartoituksen jälkeen edettiin sidosryhmien valinnan kahteen karsintavaiheeseen.

Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin tahot, jotka osallistuivat työosuuskunnan

kehittämishankkeeseen ja alkuselvitykseen, sillä näillä tahoilla on todennäköisesti ollut

vahvoja intressejä työosuuskuntatoimintaa kohtaan. Osallistujat olivat Nokian

kaupungin elinkeinopalvelut, Nokian työ- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskus ja

asiakasyritys Alfa sekä muut saman toimialan yritykset. Koska työosuuskunnan

työntekijöiden – silloisten työttömien – ja toimistohenkilökunnan kiinnostus toiminnan

alkuselvitysten aikaan oli merkittävä, voidaan katsoa, että myös nämä sidosryhmät

olivat vahvoja tekijöitä toiminnan käynnistämisessä. Toisessa vaiheessa selvitettiin,

mitkä tahot edellä mainituista olivat edelleen vuoden 2009 alussa mukana

työosuuskunnan toiminnassa. Toiminnasta jättäytyneet tahot eli Nokian kaupungin

elinkeinopalvelut ja ELY-keskus jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä oli tärkeä

karsintaperuste, sillä tutkimus on pitkittäistutkimus, jossa tarkastellaan intressien

muutosta. Toisen vaiheen jälkeen tutkimukseen valitut sidosryhmät olivat

työosuuskunnan työntekijät ja toimistohenkilökunta, asiakasyritys Alfa, muut saman

toimialan yritykset ja työ- ja elinkeinotoimisto. Kuviossa 6 on kuvattu sidosryhmien

valintaprosessin eteneminen.
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Kuvio 6 Sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmien valinta

Valituilla sidosryhmillä on merkittävä ja läheinen rooli työosuuskunnan arjessa ja

näiden sidosryhmien sitoutunut ja tukeva toiminta on keskeistä työosuuskunnan

selviytymiselle. Sidosryhmän ja yrityksen välillä on voimakas riippuvuussuhde.

Voidaankin ajatella, että työosuuskunta on korostuneesti valittujen sidosryhmien

muodostama järjestelmä. Tähän tutkimukseen mukaan otetut sidosryhmät ovat täten

ensisijaisia sidosryhmiä. (Carroll & Buchholtz 2006, 70–71; Clarkson 1995, 105–107,

110; Mitchell ym. 1997, 853–854, 871; Savage ym. 1991, 62; ks. myös Kujala &

Kuvaja 2002.) Kyseisiä sidosryhmiä voisi myös kuvata ydinsidosryhmiksi, sillä niillä on

merkittävä rooli työosuuskunnan eloonjäämisen kannalta (Carroll & Buchholtz 2006,

71). Savage ym. (1991) nimeää valitut sidosryhmät tukea antaviksi, sillä kyseisten

sidosryhmien potentiaali yhteistyöhön on suuri, mutta uhan mahdollisuus on pieni. On

huomattava, että Savagen ym. (1991, 63) mukaan yrityksen riippuvuus sidosryhmästä

on suoraan verrannollinen sidosryhmän voimaan uhata yritystä. Tässä tapauksessa

sidosryhmien uhan mahdollisuus tai todennäköisyys on kuitenkin pieni, sillä konteksti,

yhteinen historia ja haastatteluissa esiin tullut hyvä tahto työosuuskuntaa kohtaan

vähentävät uhan riskiä. Nämä sidosryhmät tukevat organisaation päämääriä ja toimia.
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Arvioitaessa valittujen sidosryhmien tärkeyttä, tutkitaan, millaisia suhteen

ominaisuuksia sidosryhmillä on. Onko sidosryhmällä valtaa, kapasiteettia ja kykyä

vaikuttaa työosuuskuntaan? Nähdäänkö sidosryhmä tärkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi

työosuuskunnan toiminnassa? Toteutetaanko sidosryhmän vaatimukset nopeasti?

Valittujen sidosryhmien osalta kaikkiin kolmeen edellä mainittuun kysymykseen

vastaus on kyllä. Sidosryhmillä on siis kaikki suhteen kolme ominaisuutta – valta,

oikeutus ja kiireellisyys – ja täten näiden ratkaisevien sidosryhmien vaatimukset ovat

etusijalla muihin sidosryhmiin nähden. (Mitchell ym. 1997.) Sidosryhmien tärkeyden

arviointiin voidaan liittää myös tässä tutkimuksessa aiemmin esitetty avainsidosryhmien

määrittely: avainsidosryhmillä tarkoitetaan sidosryhmiä, jotka tietyssä ajassa ja

kontekstissa ovat välttämättömiä yrityksen selviytymiselle. Koska valitut sidosryhmät

ovat ratkaisevia (Mitchell ym. 1997), ne voidaan edellä mainitun määrittelyn mukaan

käsittää myös avainsidosryhmiksi. Tästä syystä valittujen sidosryhmien intressien

tutkiminen on ensiarvoista: keskittymällä avainsidosryhmien arvoihin ja panostuksiin ja

tunnistamalla heidän odotuksensa, yritys välttää sellaisten toimien toteuttamisen, jotka

sotivat sidosryhmien intressejä vastaan (Savage ym. 1991, 72).

Luvussa 2.4 esitelty sidosryhmäanalyysin teoria ja sen pohjalta toteutettu empiirisen

aineiston alustava käsittely – tilannekuvauksen kirjoittaminen ja sidosryhmien karsinta,

luokittelu ja tärkeyden arviointi – toimivat tämän tutkimuksen kulmakivenä

tutkimuksen edetessä. Sidosryhmävalinnan merkitys korostuu empiirisen aineiston

jatkokäsittelyssä ja analyysissä: sidosryhmäjako ohjaa ja jäsentää empiirisen aineiston

käsittelyä ja täten aineistosta tehtävää tulkintaa.

3.2 Aineiston kerääminen

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen pitkittäistutkimus, jossa tutkitaan yhtä tapausta.

Tapaustutkimuksessa intensiivistä tietoa kerätään Yinin (2009, 98) mukaan kuuden eri

aineiston – dokumenttien tutkimisen, arkistolähteiden, artefaktien,

havainnointiaineistojen ja osallistuvan havainnoinnin sekä haastatteluiden – avulla.

Tutkimuksessa käytettiin empiirisen aineiston keräämiseen kolmea edellä mainituista

menetelmistä: dokumentteja, haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Erityisesti
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osallistuvaa havainnointia aineistonkeruumenetelmänä voidaan pitää laadullisen

tutkimuksen perusmenetelmänä, jonka ansiosta kvalitatiivinen tutkimus on saavuttanut

nykyisen asemansa. Usein käsitteitä osallistuva havainnointi ja laadullinen tutkimus

pidetään jopa synonyymeina. (Koskinen ym. 2005, 78–79.)

Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä

Teemahaastattelu koostuu tiedossa olevista teemoista, joiden järjestys ja muoto

määräytyvät suullisen haastattelutilanteen mukaan (Aaltola & Valli 2007, 27–28;

Eskola & Suoranta 1998, 87; Hirsjärvi ym. 2007; Tuomi & Sarajärvi 2002, 77).

Kyseessä on tutkijan aloitteesta ja ehdoilla syntynyt keskustelunomainen ja tarinoiva

haastattelutilanne, jossa tutkija pyrkii saamaan esiin tutkimuksen aihepiiriä koskevia

ajatuksia (Aaltola & Valli 2007; Koskinen ym. 2005, 108). Haastattelu lienee usein

ainoa keino saada esiin ihmisten tulkintoja ja asioille antamia merkityksiä (Koskinen

ym. 2005, 106). Haastattelijan ja haastateltavan välinen dialogi on kahdensuuntaista,

dynaamista vuorovaikutusta, joka heijastaa molempia osapuolia tutkimusprosessissa

(Aaltola & Valli 2007; ks. myös Tuomi & Sarajärvi 2002, 75).

Tutkimusmenetelmänä käytettiin teema- eli puolistrukturoituja haastatteluja, sillä ne

sopivat kuvaavaan ja joustavaan kvalitatiiviseen tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2007).

Teemahaastattelun valintaa metodiksi tukivat myös seuraavat seikat: tutkimuksen eri

osapuolet kokevat haastattelut yleensä miellyttäviksi, haastattelu soveltuu moniin eri

tarkoituksiin, sitä voidaan soveltaa kaikkialla ja sen avulla voidaan saada pintaa

syvemmällä olevaa, kohdistettua tietoa (Hirsjärvi & Hurme 2001; Yin 2009, 102).

Vaikka tutkija määrää kysymykset, haastateltava voi ehdottaa uusia kysymyksiä,

poiketa kysymysjärjestyksestä ja ennen kaikkea vastata omin sanoin (Koskinen ym.

2005, 104). Haastattelut toteutettiin pääosin yksilöhaastatteluina siitä syystä, että niissä

haastateltava herkemmin kuvailee kulttuuria ja ryhmää kuin ryhmähaastatteluissa.

Ryhmän puuttuessa haastateltavan ympäriltä yhteinen kulttuuri ei ole läsnä, joten sen

voi käsitteellistää käyttämättä kulttuurin yhteistä, ulkopuoliselle vierasta kieltä.

(Alasuutari 1999, 152.) Käytännön ongelmina teemahaastattelujen toteutuksessa tulivat

esiin nopea saturaatio, puolistrukturoidulle haastattelulle ominainen kontrollin

menettämisen uhka sekä menetelmän ajallinen kuluttavuus. Toisinaan haastattelu
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tarjoaa epäsuoraa tietoa, toisin sanoen vastaajan subjektiivisesti uudelleen rakentaman

käsityksen, ei itse asiaa. Onnistuneessa haastattelussa haastattelija pysyy tarvittaessa

mahdollisimman neutraalina ja luotettavana, mutta pystyy silti eläytymään

haastateltavan tilanteeseen, jotta vuorovaikutus onnistuu ja vastaukset ovat

ymmärrettäviä. (Koskinen ym. 2005; ks. myös Yin 2009, 102, 106–109.)

Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä

Ryhmähaastattelun tavoite on synnyttää vapaa ja aineistoltaan yksilöhaastattelua

rikkaampi keskustelu tutkimusteemoista. Ryhmässä haastateltavat käsittelevät

kollektiivisesti tiettyä aihepiiriä, herättävät esiin muistikuvia, innostavat toisiaan ja

saavat toisiltaan tukea. Tästä syystä ryhmähaastattelu on myös ajankäytöllisesti

ekonominen: lyhyehkönkin haastattelun aikana pystytään kartoittamaan usean henkilön

mielipiteet. Koska ryhmähaastattelussa haastateltavat kontrolloivat toisiaan,

unohtamisen ja väärinkäsitysten riski vähenee ja tutkijan subjektiivinen rooli pienenee.

Onnistuneessa ryhmähaastattelussa ryhmän dynamiikka murtaa haastattelijan keskeisen

roolin ja haastateltavat alkavat reagoida myös toistensa mielipiteisiin. (Eskola &

Suoranta 1998, 95–97; Koskinen ym. 2005, 123–124.)

Osana tutkimusta toteutettiin yksi ryhmähaastattelu, johon osallistui kahden tutkijan

(Erika Palm & Anu Järvensivu) lisäksi neljä haastateltavaa työosuuskunnan eri

sidosryhmistä. Ryhmähaastattelutilanne oli vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa

pyrittiin kartoittamaan työosuuskunnan taustat ja toimintaedellytykset. Kyse oli eri

sidosryhmien ja työosuuskunnan perustajien näkemyksistä siitä, millä perusteilla

työosuuskunta oli perustettu ja miten. Yhteinen muistelu ja ryhmäkontrolli

osoittautuivat onnistuneeksi yhtälöksi kerätä perustietoa tutkimuskohteen

sidosryhmäsuhteista ja taustasta (Eskola & Suoranta 1998, 97). Ongelmina

ryhmähaastattelussa saattavat nousta esiin jonkun haastateltavan dominoiva asenne

tilanteessa, jossa ryhmän koostumus ei kenties ole täysin onnistunut, eli toisin sanoen

ryhmä ei koostu mahdollisimman samanlaisista ihmisistä. Toinen ongelma on

ajanhallinta: miten ennakoida ajan kulkua ja miten kontrolloida ja ohjailla ryhmän

vapaata keskustelua. (Koskinen ym. 2005, 123–126.)
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Osallistuva havainnointi aineistonkeruumenetelmänä

Osallistuvassa havainnoinnissa kenttätutkija pyrkii pääsemään tutkittavien ehdoilla

mukaan heidän toimintaansa luonnollisessa ympäristössä eli tilanteissa, joissa

tapahtumat normaalistikin tapahtuisivat ilman tutkijaa. Tarkoitus on saada rooli

ryhmässä. Menetelmä liittää muita laadullisia tutkimusmenetelmiä paremmin hankitun

tiedon kontekstiinsa, sillä sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ja kokemusperäisyys ovat

olennainen osa tiedonhankinnan kokonaisuutta. (Evered & Louis 1981; Hirsjärvi ym.

2007; Koskinen ym. 2005, 76; Tuomi & Sarajärvi 2002, 83–84; Yin 2009, 111–113.)

Tutkijalla tulisi olla sekä ihmisen että tutkijan roolit, joissa hän käyttää omaa

persoonaansa tärkeimpänä työkalunaan (Aaltola & Valli 2007). Hirsjärven ym. (2007)

mukaan, observointimenetelmää käytettäessä ovat tutkijan tulkinta ja subjektiivisuus

aina läsnä, mutta tutkijan tulisi pitää nämä erillään havainnoista (ks. myös Yin 2009,

113).

Tutkimuksessa käytettiin ei-reaktiivista ja informaalia täydellisen osallistumisen

menetelmää työosuuskunnasta työttömille järjestetyssä tilaisuudessa työ- ja

elinkeinotoimiston tiloissa kesällä 2007. Tutkija (Anu Järvensivu) oli ryhmän

täysivaltainen jäsen, mutta havainnoitavat kohteet eivät olleet tietoisia observoinnista ja

tarkkailusta. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 37; Hirsjärvi ym. 2007; Tuomi & Sarajärvi

2002.) Vuorovaikutus siis tapahtui hyvin pitkälti tutkimuskohteiden ja -tilanteen

ehdoilla (Eskola & Suoranta 1998, 101; Yin 2009, 111). Osallistuva havainnointi oli

tutkimuksen alussa perusteltu aineistonkeruumenetelmä, sillä tutkittavasta ilmiöstä

tiedettiin hyvin vähän: esimerkiksi teemahaastattelurungon laatiminen ei olisi ollut

mielekästä tutkimuksen alkuvaiheessa kesällä 2007 (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 83).

Menetelmän avulla oli mahdollista hankkia tutkittavasta kohteesta monipuolista tietoa ja

lukuisia yksityiskohtia, joita pystyttiin käyttämään rinnan muiden metodien kanssa

(Aaltola & Valli 2007; Hirsjärvi & Hurme 2001; Tuomi & Sarajärvi 2002, 83). Tutkija

laati tilanteesta luotettavat ja tarkat muistiinpanot, joita oli helppo tulkita kahdenkin

vuoden jälkeen observointitilanteesta (ks. Koskinen ym. 2005, 93–95).

Erityisesti osallistuvan havainnoinnin kohdalla nousee esiin kysymys menetelmän

eettisyydestä (Eskola & Suoranta 1998, 102; Hirsjärvi ym. 2007, 23). Koska
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tutkimuksen uskottavuus perustuu tutkijan eettisiin ratkaisuihin, moraaliin ja hyvän

tieteellisen käytännön noudattamiseen (Silverman 2001, 270; Tuomi & Sarajärvi 2002,

129), tulee tutkimuksen tässä vaiheessa perustella, miten moraalisesti hyvä ja oikea

ohjasivat työskentelyä (Kotkavirta & Nyyssönen 2000, 22). Vaikka tutkimuskohteet

eivät tienneet tutkimuksen tekohetkellä kesällä 2007 olevansa havainnoinnin kohteena,

työosuuskunnan sidosryhmien jäsenten ihmisarvoa kunnioitettiin ja luottamus sekä

suostumus saatiin raportoimalla tutkimuksen etenemisestä vuosina 2007–2009.

Tutkimuksesta ja näkökulman valinnasta ei koidu haittaa tutkimuskohteelle, vaikka

tutkijan identiteetti salattiin tiedotustilaisuudessa kesällä 2007. Kyseissä tilaisuudessa ei

motiivina ollut tehdä havaintoja epärehellisin keinoin yksittäisistä henkilöistä: tarkoitus

oli hankkia perustietoa asiakokonaisuudesta, jota oltiin tutkimassa. (Ks. Eskola &

Suoranta 1998, 102; Hirsjärvi ym. 2007, 25; Koskinen ym. 2005, 86.)

Primaari- ja sekundaariaineisto

Tässä tutkimuksessa haastattelu- ja havainnointiaineisto edustavat primaariaineistoa, eli

tutkijan keräämää empiiristä havaintoainesta, joka sisältää välitöntä informaatiota

tutkittavasta ilmiöstä. Lisäaineistona tämän tutkimuksen empiirisessä osassa on käytetty

sekundaariaineistoa. Sekundaarisia lähteitä ovat muun muassa tilastot, tietokannat,

arkistot, aiemmat tutkimukset ja muu dokumenttiaineisto, kuten joukkotiedotus ja

yrityksen tiedotteet. (Hirsjärvi ym. 2007, 181–184; ks. Tegelberg & Pirinen 2006, 20.)

Tämän tutkimuksen sekundaarisia lähteitä ovat

1. Työosuuskunnan internetsivusto

2. Työosuuskunnan säännöt

3. Työosuuskuntiin liittyvät artikkelit internetissä

4. Työosuuskuntaan ja sen pääasiakkaaseen Alfa liittyvät lehtileikkeet paikallisista

lehdistä

Yllä mainittuja lähteitä on konkreettisesti käytetty tausta-aineistona kohdeorganisaation

esittelyn (luku 3.1) työstämiseen. Sekundaarisia lähteitä hyödynnettiin myös

työosuuskuntia koskevan tiedon ja ymmärryksen lisäämiseen sekä Alfan tilanteen

kartoittamiseen. (Ks. Tegelberg & Pirinen 2006, 20.) Tässä tutkimuksessa primaarisen

havainnointiaineiston rooli oli vastaava sekundaarisen aineiston kanssa: informaatio ja
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muistiinpanot, jotka osuuskunnasta työttömille järjestetystä tilaisuudesta saatiin, olivat

työosuuskunnan tilannetta taustoittavia. Havainnointitilanne oli ensikosketus

työosuuskunnan toimintaan ja täten sen tehtävä oli luoda yleiskatsaus työosuuskunnan

lähtökohdista.

Haastattelujen toteutus

Tutkimusta varten kolme tutkijaa teki yhteensä 17 haastattelua vuosina 2007–2009.

Yksi haastatteluista oli ryhmähaastattelu ja loput 16 yksilöhaastatteluja kasvokkain ja

puhelimitse. Ryhmähaastattelussa haastattelijoita oli kaksi, muissa haastatteluissa

haastattelijoita oli yksi. Haastateltuja oli yhteensä 14, joista kuutta haastateltiin kahdesti.

Haastattelujen toistaminen tuo tähän tutkimukseen ajallisen ulottuvuuden.

Haastateltavat olivat työosuuskunnan toimistohenkilökuntaa (2), työosuuskunnan

työntekijöitä (4), asiakasyrityksen Alfa työntekijöitä (5), muiden asiakasyrityksen

toimitusjohtajia (2) sekä paikallisen työ- ja elinkeinotoimiston johtava työvoimaneuvoja

(1). Haastateltavien valinnassa noudatettiin osin lumipallomenetelmää: työosuuskunnan

toimistohenkilökunta suositteli niitä työosuuskunnan työntekijöitä, joita tässä

tutkimuksessa haastateltiin. Muilta osin haastateltavien valinnassa tutkija noudatti

periaatetta, jonka mukaan haastateltavalla tulee olla merkittävä asema sidosryhmänsä

edustajana ja annettavanaan uusia ajatuksia. Haastattelujen avulla on pyritty saamaan

esiin useita näkökulmia työosuuskunnan toiminnasta ja luomaan rikas kuvaus

työosuuskunnan tilanteesta. Liitteessä 1 on taulukko haastattelujen käytännön

toteutuksesta ja liitteeseen 2 on taulukoitu haastateltujen ja haastattelujen lukumäärät.

Haastateltaviin oltiin yhteydessä pääsääntöisesti puhelimitse. Haastateltavat olivat

tietoisia tekeillä olevasta tutkimuksesta, mikä helpotti haastatteluiden sopimista ja sen

täsmentämistä, mitä tutkimus koskee ja mihin sillä pyritään. Haastattelutilat ja -

ajankohdat valittiin haastateltavan ehdotuksesta. Täten tila oli haastateltavalle

mahdollisimman miellyttävä ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Työosuuskuntaan ja sen

sidosryhmiin pidettiin yllä keskusteluyhteyttä, mikä mahdollisti muun muassa asioiden

tarkistamisen jälkikäteen. Asioiden tarkentaminen tapahtui pääsääntöisesti

sähköpostitse.
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Haastattelujen toteutus vuoden 2007 lopussa

Vuoden 2007 lopussa tehtiin ensimmäiset kymmenen haastattelua: yksi

ryhmähaastattelu ja yhdeksän yksilöhaastattelua, joista kaksi tehtiin puhelimitse (liite 1,

liite 2). Haastateltuja oli yhteensä kaksitoista: haastateltavana olivat työosuuskunnan

toimistohenkilökunta (2), työosuuskunnan työntyöntekijät (4), asiakasyritys Alfan

työntekijät (4) sekä puhelimitse muiden asiakasyritysten toimitusjohtajat (2). Ryhmä- ja

yksilöhaastattelut kestivät keskimäärin hieman yli tunnin, toimitusjohtajien

puhelinhaastattelut noin kaksikymmentä minuuttia.

Ensimmäinen tutkijoiden tutustumiskäyntinä toiminut ryhmähaastattelu tehtiin

työosuuskunnan toimistotiloissa marraskuun 2007 lopussa. Haastateltuja oli ryhmässä

neljä: tilaisuuteen osallistuivat työosuuskunnan toimistohenkilökunta, yksi osuuskunnan

työntekijä sekä Alfan edustaja. Kaksi jälkimmäistä ovat myös työosuuskunnan

hallituksen jäseniä. Ryhmähaastattelussa vähemmän äänessä ollutta toimistotyöntekijää

haastateltiin myöhemmin vielä yksilöllisesti. Tämä työosuuskunnan toimistotyöntekijän

haastattelu sekä loput yksilöhaastatteluista suoritettiin joulukuun 2007 aikana.

Työosuuskunnan työntekijät haastateltiin työosuuskunnan tiloissa ja Alfan vakituiset

työntekijät yrityksen omissa tiloissa. Lopuksi tehtiin vielä kaksi puhelinhaastattelua

asiakasyritysten toimitusjohtajille.

Haastattelujen toteutus vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa

Vuoden 2008 lopussa ja 2009 alussa haastateltiin työosuuskunnan

toimistohenkilökuntaa (1), työosuuskunnan työntekijöitä (1), asiakasyritys Alfan

työntekijöitä (2), muiden asiakasyritysten toimitusjohtajia (2) sekä Nokian työ- ja

elinkeinotoimiston johtavaa työvoimaneuvojaa (1). Kaikki seitsemän haastattelua tehtiin

yksilöhaastatteluina. Toimitusjohtajien puhelinhaastattelut kestivät runsaat kymmenen

minuuttia, muut haastattelut keskimäärin tunnin.

Kaksi yksilöhaastattelua toteutettiin joulukuun 2008 aikana ja loput viisi tammikuussa

2009. Työosuuskunnan toimistotyöntekijän haastattelu tehtiin työosuuskunnan tiloissa

Nokialla, osuuskunnan työntekijää haastateltiin Tampereen yliopiston tiloissa ja Alfan

freelanceria haastattelijan kotona. Tämän jälkeen tehtiin kaksi puhelinhaastattelua
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kahden muun asiakasyrityksen toimitusjohtajille. Alfan päällikkötason edustajan

haastattelu toteutettiin asiakasyrityksen tuloissa Nokialla tammikuussa 2009 ja Nokian

työ- ja elinkeinotoimiston edustajaa haastateltiin Nokian työ- ja elinkeinotoimistossa.

Haastattelujen sopimista hankaloittivat yrityksissä meneillään olevat yt-neuvottelut ja

lomautukset sekä työ- ja elinkeinotoimiston edellä mainituista tekijöistä johtuvat kiireet.

Haastattelujen nauhoitus ja litterointi

Kaikki tätä tutkimusta varten tehdyt haastattelut nauhoitettiin, sillä haastateltavat

antoivat siihen luvan. Täten voidaan katsoa, että nauhoituksesta oli

haastattelutilanteessa enemmän hyötyä kuin haittaa. (Ks. Yin 2009, 109.) Nauhoitukset

tehtiin osin nauhurilla ja osin mp3-soittimella, sillä molemmat osoittautuivat hyviksi

työvälineiksi. Ainoa ongelmatilanne syntyi ryhmähaastattelun alussa, kun nauhuri ei

toiminut noin 10 minuutin ajan. Puuttuva aineisto koostettiin muistiinpanojen pohjalta.

Haastattelumateriaalin purkaminen kirjalliseen muotoon eli litterointi tehtiin

liiketaloustieteissä vakiintuneen litteraatiostandardin mukaan sanatarkasti, sillä tämä

muoto edesauttoi aineiston selaamista, suorien lainauksien poimimista ja tekstin

analysoimista parhaiten (Hirsjärvi ym. 2007, 217; Koskinen ym. 2005, 317–320, 327;

Metsämuuronen 2006, 122). Erika Palm litteroi vuoden 2007 lopussa kerätyn aineiston

pääosin tammikuun 2008 aikana ja vuodenvaihteessa 2008–2009 tehdyt haastattelut

litteroin itse suurelta osin tammikuussa 2009. Tätä tutkimusta varten on saatu käyttään

sekä kaikki litteroinnit että ääninauhat. Litteroitua haastatteluaineistoa 17 haastattelusta,

joiden kesto on yli 13 tuntia, kertyi yhteensä 218 sivua (liite 1).

Haastattelujen teema-alueet

Kaikki tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina

teemahaastatteluina. Haastattelujen sisällössä oli hieman vaihtelua, sillä eri

sidosryhmiltä haluttiin saada tietoon erilaisia asioita ja näkökulmia. Pääpiirteissään

haastattelujen teema-alueet olivat kuitenkin seuraavat:

• Yleiset kysymykset työosuuskunnasta

• Kokemus työosuuskunnasta ja työosuuskuntalaisen arjesta
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• Osaamisen kehittäminen

• Työelämän laatu

• Kehittämiskohteet ja hyödyt

Haastateltava kertoi haastattelun alussa omasta työ- ja opiskeluhistoriastaan

orientoituakseen haastattelutilanteeseen. Tämän jälkeen esitettiin yleisiä kysymyksiä

työosuuskunnasta –  esimerkiksi  sen  kokoonpanosta  ja  toiminnasta  –  ja  haastattelun

kohteena olevan sidosryhmän suhteesta työosuuskuntaan. Haastateltavia pyydettiin

kertomaan myös päällimmäisistä ajatuksistaan työosuuskuntaa kohtaan. Kokemus

työosuuskunnasta ja työosuuskuntalaisen arjesta -teemalla pyrittiin hahmottamaan sekä

työosuuskuntalaisten todellisia työolosuhteita ja käytänteitä että sidosryhmän

mielipiteitä työosuuskunnasta ja sen työntekijöistä. Tarkoitus oli selvittää, millaisilla

ehdoilla työosuuskuntalaiset tekevät töitä, miten he työssään onnistuvat, mikä merkitys

työosuuskunnalla on sidosryhmälle ja miten työosuuskuntalaisiin suhtaudutaan

esimerkiksi asiakasyrityksessä. Osaamisen kehittäminen -teemalla selvitettiin muun

muassa sitä, miten työosuuskuntalaisia koulutetaan ja perehdytetään ja voivatko he

kehittää työtapoja ja yritystä, jossa he työskentelevät. Miten työosuuskuntalaisten työn

hallinnan tunnetta kehitetään?

Työelämän laatu -teeman tarkoitus oli selvittää sekä konkreettisia työsuhdeasioita –

kuten ylityöt ja työturvallisuus – että sitä, mitä haastateltava ajattelee hyvästä työstä,

työtyytyväisyydestä ja työn arvostamisesta. Toteutuvatko työosuuskunnan toiminnassa

hyvän työn elementit? Lopuksi haastateltavaa pyydettiin kertomaan työosuuskunnan

suurimmista heikkouksista ja haasteista nyt ja tulevaisuudessa sekä mikä on parasta

työosuuskunnassa: mitkä ovat sen kehittämiskohteet ja hyödyt. Liitteessä 3 on esimerkki

teemahaastattelurungosta, jota käytettiin työosuuskunnan työntekijän haastattelussa

joulukuussa 2008.

3.3 Sisällön analyysi

Ennen tämän pro gradu -tutkimuksen aloittamista, käytin haastatteluaineistoa

työosuuskuntaa koskevan selvityksen päivittämiseen työskennellessäni Tampereen
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yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa vuosina 2008 ja 2009 (ks. luku 1.4).

Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa paitsi osaksi laajempaa tutkimushanketta

myös erityisesti työosuuskunnalle ja sen eri toimijoille. Pääasiallisena tavoitteena

selvityksessä oli esittää kootusti ne seikat, jotka selvitykseen osallistuneet

haastatteluissaan kertoivat. Kyseessä oli täten kuvaava raportti, jossa

haastatteluaineiston analyysillä oli hyvin pieni rooli. Tässä pro gradu -tutkimuksessa

käsitellään samaa, hyvin tuttua haastatteluaineistoa, mutta tutkimuksen ydin on

deskriptiivisen eli toteavan luonteen sijaan aineiston tulkinnassa, analysoinnissa ja

johtopäätöksissä (ks. Hirsjärvi ym. 2007, 216; Koskinen ym. 2005, 229). Selvityksen

tekeminen ja sitä kautta systemaattinen aineistoon tutustuminen loivat pohjan

varsinaisen analyysin tekemiselle (ks. Hirsjärvi ym. 2007, 218; Koskinen ym. 2005,

231, 241; Kyngäs & Vanhanen 1999, 5).

Aineistoa päätettiin analysoida sisällön analyysillä. Tässä tutkimuksessa sisällön

analyysi tarkoittaa väljän teoreettisen kehyksen sijaan yksittäistä ja selkeää metodia ja

menettelytapaa, jolla voidaan analysoida – eli järjestää ja kuvailla – muun muassa

haastatteluja systemaattisesti ja objektiivisesti. Aineiston käsittely perustuu loogiseen

päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto ensin pilkotaan osiin, käsitteellistetään ja

kasataan lopulta uudenlaiseksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Sisällön analyysin tarkoitus

on kuvata tutkittava ilmiö tiivistetyssä ja yleisessä muodossa kadottamatta kuitenkaan

aineiston sisältämää informaatiota. (Koskinen ym. 2005, 231; Kyngäs & Vanhanen

1999; Tuomi & Sarajärvi 2002; ks. myös Metsämuuronen 2006, 122.)

Kyngäksen ja Vanhasen (1999, 5) mukaan tässä tutkimuksessa käytettiin induktiivista

tieteellisen päättelyn logiikkaa, jonka mukaan päättely tehdään aineistolähtöisesti

yksittäisestä yleiseen. Tässä tutkimuksessa nähdään kuitenkin, että puhtaan induktion

mahdollisuus on kyseenalainen, sillä havainnot eivät ole objektiivisia vaan teoriapitoisia

ja tulkinnallisia. Käytännössä ei siis ole mahdollista, että aikaisemmalla tietämyksellä

tai tutkijan valitsemilla käsitteillä tai tutkimusasetelmalla ei ole mitään tekemistä

analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa. Täten voidaan katsoa, että tässä

tutkimuksessa toteutettiin abduktiivista päättelyä, jonka mukaan analysointi on

mahdollista, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus. Käytännössä

analyysiprosessissa vaihtelivat aineistolähtöisyys ja aiempi tietämys: tämän tutkimuksen
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analyysi oli täten luonteeltaan myös teoriasidonnaista, sillä teoreettiset kytkennät

toimivat apuna analyysin etenemisessä. Aiempi tieto vaikutti analyysiin, mutta tiedon

rooli oli avata uusia ajatusuria, ei testata aiempaa teoriaa intresseistä. (Tuomi &

Sarajärvi 2002, 95, 97–101; ks. myös Koskinen ym. 2005, 230, 241.)

Haastatteluaineistossa piilossa olevia viestejä (latent content) analysoitiin sellaisten

viestien lisäksi, jotka oli selvästi ilmaistu haastatteluaineistossa (Kyngäs & Vanhanen

1999, 5). Tämä valinta tehtiin siitä syystä, että teemahaastattelumateriaalissa ei tullut

kertaakaan puhtaasti esille sidosryhmäajattelun käsitteistö eikä suoria kysymyksiä

intresseistä tehty. Haastatteluissa ei myöskään suoraa kysytty aineistokysymyksiä (ks.

luku 2.6). Aineistokysymykset olivat tämän tutkimuksen analyysiyksiköitä, lausumia.

Ne perustuvat aiemmin käsiteltyyn teoreettiseen viitekehykseen sidosryhmien

intresseistä (ks. luku 2.5). Vaikka tavallisesti analyysiyksiköksi valitaan sana tai

sanayhdistelmä, tässä tutkimuksessa lausumien valinta analyysiyksiköiksi oli

perusteltua siitä syystä, että tutkimuskohteena olevat monimuotoisen intressit jakautuvat

teoreettisen viitekehyksen mukaan kolmeen osakokonaisuuteen: odotuksiin, panoksiin

ja arvoihin. Näitä intressien ulottuvuuksia on vaikea kuvailla yhdellä sanalla tai

sanaparilla. Toisaalta useasta lauseesta koostuvan ja toisinaan monimerkityksellisenkin

ajatuskokonaisuuden käyttäminen analyysiyksikkönä olisi vaikeuttanut kategorioiden

muodostamista. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.)

Analyysiprosessi eteni kolmen peräkkäisen vaiheen kautta: pelkistämisen eli

redusoinnin ja ryhmittelyn eli klusteroinnin kautta abstrahointiin. Redusoinnissa

aineistosta etsitään analyysiyksikköön eli tässä tutkimuksessa lausumiin liittyviä

ilmaisuja. Käytännössä aineistolta tässä tutkimuksessa kysyttiin kolme yllä mainittua

aineistokysymystä. Löytyneet ilmaisut – tai vastaukset – pelkistetään ja kootaan

aineiston ”pesulistoiksi”. Klusteroinnissa on kyse pelkistettyjen ilmaisujen

yhtäläisyyksien ja eroavuuksien etsimisestä, jonka seurauksena samansisältöiset

pelkistetyt ilmaisut yhdistetään alakategorioiksi. Alakategorialle annetaan sen sisältöä

kuvaava nimi, eli käytännössä tähän vaiheeseen liittyy jo aineiston abstrahointia,

käsitteellistämistä. Kolmannessa vaiheessa eli aineiston abstrahoinnissa kategoriointia

jatketaan: alakategorioita yhdistetään yläkategorioiksi, joille annetaan jälleen niiden

sisältöön sopiva otsikko. Kategoriointia tehdään, kunnes se ei aineiston sisällön
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kannalta ole enää mielekästä. Abstrahoinnin tarkoitus on ylä- ja yleiskäsitteiden avulla

muodostaa kuvaus tutkittavasta ilmiöstä – tässä tapauksessa intresseistä. (Kyngäs &

Vanhanen 1999, 5–7; ks. myös Metsämuuronen 2006, 122; Tuomi & Sarajärvi 2002.)

Tavoite oli sisällön analyysin avulla etsiä eri sidosryhmien intressien pääkategoriat ja

niiden alle yksityiskohtaisempia intressejä. Analyysiprosessiin kolmen työvaiheen

kautta tavoitteessa onnistuttiin: kunkin viiden sidosryhmän intressit löydettiin sekä

nousukaudella 2007 että taantumassa 2008. Käytännössä kolmivaiheinen sisällön

analyysiprosessi toistettiin kaksi kertaa jokaista viittä sidosryhmää kohden – tuloksena

oli täten kymmenen valmista käsitekarttaa, jotka on esitelty luvussa 4. Seuraavissa

alaluvuissa kuvataan vaiheittain tämän tutkimuksen analyysiprosessin eteneminen.

Redusointi

Redusointi aloitettiin etsimällä haastatteluista alkuperäisilmaisuja eli vastauksia

valittuihin kolmeen aineistokysymykseen (ks. luku 2.6). Tämän jälkeen

alkuperäisilmaisut muutettiin pelkistetyiksi ilmaisuiksi, jotka koottiin sidosryhmä- ja

vuosikohtaisiin Word-dokumentteihin (yhteensä yhdeksän kappaletta)4 seuraavien

otsikoiden alle: odotukset, panokset ja arvot. Taulukossa 1 on esitetty

esimerkinomaisesti neljän alkuperäisilmaisun kiteyttäminen pelkistetyiksi ilmaisuiksi.

Redusointivaihe oli erittäin aikaa vievä: pelkistettyjä ilmaisuja kertyi yhteensä 1 311

(liite 4). Odotukset-otsikon alle kertyi yhteensä 595 pelkistettyä ilmausta, panoksiin 48

ja arvoihin 668. Sidosryhmänäkökulmasta eniten ilmaisuja löytyi työosuuskunnan

työntekijöille vuonna 2007 tehdyistä haastatteluista (366 kappaletta) ja vähiten

työosuuskunnan toimistotyöntekijälle vuonna 2008 tehdystä haastattelusta (59

kappaletta). Ilmaisujen runsaus kertoo intressien monitahoisuudesta ja vahvasta

ilmenemisestä – toisaalta haastattelujen onnistumisesta. Redusointivaiheessa ilmaisut

haluttiin kirjata ylös mahdollisimman säännönmukaisesti, kattavasti, yksityiskohtaisesti

ja toistuvastikin, jotta analyysin alkuvaiheessa mitään keskeistä tekijää ei rajattaisi

epähuomiossa aineiston ulkopuolelle (ks. Koskinen ym. 2005, 245).

4 Koska työ-ja elinkeinotoimiston edustajaa haastateltiin ainoastaan tammikuussa 2009, työ- ja
elinkeinotoimiston vuotta 2007 koskevat odotukset, panokset ja arvot poimittiin aineistosta
klusterointivaiheessa.
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Klusterointi

Klusteroinnissa pelkistetyt ilmaisut käytiin sidosryhmä- ja vuosikohtaisesti läpi etsien

niistä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Samaa asiaa tarkoittavat ilmaisut yhdistettiin

alakategoriaksi, joka nimettiin sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. (Ks. Tuomi &

Sarajärvi 2002, 112.) Tässä analyysivaiheessa varottiin yhdistämästä liian paljon

erilaisia asioita samaan kategoriaan, jotta analyysi ei jäisi pinnalliseksi ja

keskeneräiseksi. Huomattavaa kuitenkin oli, että aineiston saturaatio oli saavutettu:

aineistosta löytyneitä ilmaisuja oli helppo yhdistää toisiinsa ja täten aineiston ryhmittely

onnistui. (Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 11.)

Klusterointivaiheessa ei enää noudatettu ilmaisujen jakoa odotuksiin, panoksiin ja

arvoihin: kolmen eri otsikon alle kertyneitä pelkistettyjä ilmaisuja yhdistettiin yhteisiksi

alakategorioiksi. Kolmijaosta luovuttiin siitä syystä, että pelkistetyt ilmaisut vastasivat

hyvin monissa tapauksissa sisällöllisesti toisiaan riippumatta siitä, minkä otsikon alla ne

olivat. Käytännössä klusterointi tehtiin kaksi kertaa jokaista viittä sidosryhmää kohden.

Kokonaisuuden hahmottamiseksi ja materiaalin työstämisen helpottamiseksi kaikki 1

311 pelkistettyä ilmausta levitettiin sidosryhmä- ja vuosikohtaisesti seinälle ja merkittiin

värikoodein toisiinsa liittyviä pelkistettyjä ilmaisuja (liite 6).

Alakategorioita muodostui yhteensä 281 (liite 5). Sidosryhmänäkökulmasta eniten

alakategorioita löytyi työosuuskunnan työntekijöille vuonna 2007 tehdyistä

haastatteluista (49 kappaletta) ja vähiten työosuuskunnan toimistotyöntekijälle vuonna

2008 tehdystä haastattelusta (15 kappaletta). Taulukossa 1 on kuvattu aineiston

analyysin kaksi ensimmäistä vaihetta – redusointi ja klusterointi – aineistosta

poimittujen alkuperäisilmaisujen, pelkistettyjen ilmaisujen ja alakategorian avulla.
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Taulukko 1 Sisällön analyysi: esimerkki redusoinnista ja klusteroinnista

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY
ILMAUS ALAKATEGORIA

”Ollaan saatu
työntekijöille kehiteltyä
palkkaussysteemiä.”

Palkkaussysteemin
kehittäminen

Palkkausjärjestelmän
kehitys

”Sen oman osaamisen
kautta on mahdollisuus
saada parempaa palkkaa,
oman ahkeruuden kautta.”

Palkkaus ahkeruuden
perusteella

”Me ollaan hommattu
tänne [työosuuskunnan
toimistolle] omat
ohjelmistot ja [toisesta
työosuuskunnan
toimistotyöntekijästä] tulee
meidän palkanlaskija.”

Palkanlasku toimistolle

”Palkkaussysteemi on
auttanu siihen, että palkkaa
on nostettu.”

Palkkojen nostaminen

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on haastatteluaineistosta poimittu suora lainaus,

joka on keskimmäisessä sarakkeessa pelkistetty. Kolmannessa sarakkeessa ilmaisut on

yhdistetty alakategoriaksi, joka on nimetty sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä.

Abstrahointi

Klusterointivaihe on osa abstrahointiprosessia eli matkaa alkuperäisinformaation

käyttämistä ilmaisuista kohti teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Abstrahoinnissa eli

käsitteellistämisessä alakategorioista muodostettiin ylä- ja lopulta pääkategorioita.

Tutkimuskysymyksen ja aineiston sisällön näkökulmasta luokitusten yhdistelemistä ei

ollut mielekästä jatkaa pääkategorioista eteenpäin, sillä intressien moniulotteisuutta oli

mahdoton tiivistää edelleen luotettavalla tavalla. (Ks.  Tuomi & Sarajärvi 2002, 114.)

Intressien ylä- ja pääkategoriat on jokaisen sidosryhmän osalta esitetty vuosikohtaisesti

kuvion muodossa luvussa 4.

Abstrahointi on ennen kaikkea koordinoivaa, itseensä luottavaa tulkintaa (ks.

Myllykangas 2009, 75). Tulkinnallisuus tuli esiin erityisesti kategorioiden

nimeämisvaiheessa. Käytännössä yleiskäsitteet muodostettiin deduktiivisesti eli
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kategorialle annettiin nimi, joka oli jo aiemmin tuttu käsite. Yläkategorioita muodostui

yhteensä 80, pääkategorioita 35 (liite 5). Taulukossa 2 on kuvattu abstrahointiprosessi

vaiheittain ala- ja yläkategorioiden sekä pääkategorian avulla. Taulukko on jatkoa edellä

esitetylle taulukolle 1.

Taulukko 2 Sisällön analyysi: esimerkki abstrahoinnista

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA

Työssä viihtyminen ja
motivaatio Työmotivaatio

Halu kehittyä ja kehittää

Hyvä työntekijä ja
työkaveri
Työosuuskunta hyvä
muoto tehdä työtä

Yrittäjämäisyys ja
käsityöläishenki

Yrittäjähenkinen
työmoraali
Nopeus ja joustavuus
Työosuuskuntalaisen
vastuu, vapaus ja ääni
Haasteet
Monta lankaa käsissä
Käsityöläishenki
Toiminnan kasvattaminen

Työosuuskunnan
toiminnan kehittäminen ja

kasvattaminen

Toiminnan laaja-
alaistaminen
Hyvien käytäntöjen
vakiintuminen
Palkkajärjestelmän kehitys
Etuuksien kehittäminen
työosuuskuntalaisille
Kiireen hellittäessä
rästiasiat kuntoon

Edellä kuvatun sisällön analyysin avulla kerätty aineisto saatiin järjestettyä

johtopäätösten tekoa varten (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Seuraavassa luvussa

kuvataan luokittelujen pohjalta muodostetut tutkimustulokset – kategoriat ja niiden

sisällöt (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 10). Tämän lisäksi luvussa esitetään

sidosryhmäkohtaisesti keskeiset intressien muutokset vuosien 2007 ja 2008 välillä.

Intressien muutos on saatu esiin vertaamalla sidosryhmän vuoden 2007 ja 2008 ala-,

ylä- ja pääkategorioita toisiinsa.
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4 SIDOSRYHMIEN INTRESSIT JA NIIDEN MUUTOS

4.1 Työosuuskunnan työntekijät

Intressit vuonna 2007

Työosuuskunnan työntekijöiden intressit vuonna 2007 olivat työosuuskunta toiminnan

organisointimuotona, työosuuskunnan kehitys, osaajien työllistyminen, vastuullinen

vuorovaikutus ja oikeudenmukainen ja motivoiva työ (kuvio 7). Työosuuskunta

toiminnan organisointimuotona tarkoitti työosuuskuntamallin miellyttävyyttä ja

yrittäjämäisyyttä. Työosuuskuntalaisella on vapaus toteuttaa omia intressejään oman

aikataulunsa mukaan: ”Jos työ kiinnostaa, se on mun elämä silloin.” (Aei 2007)

Olennaista oli työosuuskunnan paikallisuus ja toiminta jäsentensä eduksi: ”Jäsenet ja

työntekijät on ne, jotka latelee vähän niinku sääntöjä, ei pyramidin huippu.” (A1 2007)

Yrittäjämäisyys oli itsensä työllistämistä muiden työmahdollisuuksien puuttuessa,

joustavuutta ja sisukkuutta sekä työosuuskunnan eduksi toimimista, mainoksena

olemista:

Kaikki tommonen laiskottelu näkyy omassa palkassa, että sää oot tässä
ihan täysin niinkun yrittäjä. Yksityinen yrittäjä, joka tekee niinkun rahaa
ittelleen ja tietysti sille osuuskunnalle. -- Käytännössä sää teet niinku joka
kerta ittelles hallaa ja osuuskunnalle hallaa ja toisaalta taas sitten hyvää
ittelles, kun sää teet osuuskunnalle hyvää. (A1 2007)

Yrittäjämäisyyteen liittyi myös omanarvontunto, itsenäisyys ja halu vaikuttaa:”Siellä on

niinkun ittestäkin kiinni aika paljon noi asiat, että kuinka paljon antaa pompotella

itteensä. Ja mä en suostu siihen.” (A1 2007) Töiden ja tulojen lähteenä

työosuuskunnalla oli suuri vaikutus työosuuskuntalaisten elämässä.
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Kuvio 7 Työosuuskunnan työntekijöiden intressit vuonna 2007

Työosuuskunnan kehitys piti sisällään työosuuskunnan kehittämisen ja kasvattamisen

sekä uskon tulevaisuuteen. Työosuuskuntalaisilla oli suuret kasvu- ja markkinointivisiot

työosuuskunnan suhteen: Toiminta laajenisi nykyisestä yhdestä toimialasta useampaan,

jo olemassa olevat asiakasyritykset aktivoituisivat työvoimapulan nostaessa päätään ja

tilapäistyön käyttö yleistyisi. Voimakkaan kasvun seurauksena työosuuskunnan

toimistohenkilökuntaa lisättäisiin ja työosuuskunnassa tapahtuisi organisaatio- ja

henkilöstömuutoksia työosuuskuntalaisten rekrytoituessa asiakasyrityksiin.

Kehittämismahdollisuuksia nähtiin muun muassa työnopastuksessa,

palkkausjärjestelmässä ja työnjaon periaatteissa. Aineistosta nousi esiin positiivisuus ja

usko tulevaisuuteen. Töiden ja tulojen kasvu sekä halu ja mahdollisuus muutokseen

olivat tärkeitä intressejä työosuuskunnan työntekijöille.

Osaajien työllistyminen tarkoitti työosuuskuntalaisen rekrytoitumista pysyvään,

vakituiseen työsuhteeseen asiakasyritykseen – erityisesti Alfaan. ”Sehän tässä on

periaatteessa tarkotus, että ihmiset työllistyis ihan pysyvästi, koska täähän on osa-

aikasta.” (A1 2007) Vakituisen työsuhteen nähtiin tuovan säännöllisyyttä, turvallisuutta

ja jatkuvuutta elämään. Työllistymistä edistäisi työosuuskuntalaisten kouluttaminen

moniosaajiksi. Ammattitaidon kasvu lisäisi paitsi työosuuskuntalaisen arvoa,
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kilpailukykyä ja korvaamattomuutta työmarkkinoilla myös työn mielekkyyttä,

monipuolisuutta ja haastavuutta.

Vastuullinen vuorovaikutus piti sisällään tiedonkulun, palautteen ja avun nopeuden ja

avoimuuden. Vastuullisuus oli oman työn hallintaa, huolellisuutta ja luotettavuutta.

Oikeudenmukainen ja motivoiva työ tarkoitti työn merkityksellisyyttä – avuksi olemista

Alfan henkilöstöhallinnan ongelmissa ja työn tuloksen näkemistä – ja

oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuuteen liittyvä keskeinen intressi oli palkan

oikeudenmukaisuus. ”Ohan se [palkka] alempi. Totta kai. Eihän muuten pystys

myymään.” (A1 2007) Palkkakysymykseen liittyi läheisesti myös nöyryys, oman

aseman tiedostaminen ja mukautuminen:

Ei saa kaikkea heti alussa, mitä haluaa. Eli kaikki vie oman aikansa. Nyt
sit tietysti pikkuisen pienempi [palkka], mutta mitä sitte. Että ainakin minä
tiedän, mihin aikaan minä meen töihin ja mihin aikaan lähden pois. (Aei
2007)

Et me ollaan vaan niinkun hyödyke, minkä ne on ostanu, mikä toimii
heidän ehdoillaan. (A1 2007)

Oikeudenmukaisuus tarkoitti myös tasa-arvoisia työsuhde-etuuksia asiakasyrityksen

vakituisen henkilöstön kanssa ja suvaitsevaisuutta. Suvaitsevaisuutta voisi lisätä

yhdenmukainen, työnantajan kustantama työvaatetus ja yhtenäiset sosiaalitilat

asiakasyrityksen vakituisen henkilöstön kanssa.

Oikeudenmukainen ja motivoiva työ piti sisällään myös työviihtyvyyden ja motivaation.

Sosiaalisuus, osana hyvää ja reilua työyhteisöä oleminen ja työn mielekkyys lisäisivät

työviihtyvyyttä. Työmotivaatio puolestaan tarkoitti aktiivisuutta, ahkeruutta, oma-

aloitteisuutta ja korkeaa työmoraalia: ”Mää lähden kyllä töihin, kun soitetaan.” (A1

2007) Työmotivaatio tarkoitti työosuuskuntalaisille ennen kaikkea halua näyttää:

Mun täytyy tehdä enemmän, että mun on pakko näyttää. (Aei 2007)

Tietysti siellä tarvii vähä alkuun näyttää kynsiään, että jos sä oot siä koko
ajan  valittamassa,  että  nyt  on  kynsi  poikki  tai  saattuu  niveleen  tai
johonki, ni kyllähän ne rupee sitte kattoon, että mikä neiti toi on. (A1
2007)
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Intressit vuonna 2008

Työosuuskunnan työntekijöiden intressit vuonna 2007 jakautuivat neljään

pääkategoriaan: työosuuskunta toiminnan organisointimuotona, työosuuskunnan

selviytyminen, osaajien työllistyminen ja oikeudenmukainen ja motivoiva työ (kuvio 8).

Työosuuskunta toiminnan organisointimuotona tarkoitti yrittäjämäisyyttä ja

työosuuskuntamallin miellyttävyyttä: elintapana ja toimintakeskuksena pidetty

työosuuskunta toimi jäsentensä eduksi. Yrittäjämäisyys oli itsensä työllistämistä muiden

työmahdollisuuksien puuttuessa. Yrittäjämäisyyteen liittyi myös omanarvontunto,

omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen sekä oman mielipiteen esille

tuominen ja työ- ja siviilielämän erillään pitäminen: ”Vaikka raha on tärkeetä ja työ on

tärkeetä, mutta kyllä siitäkin täytyy pitää kiinni, että mitä oot sopinu muualle, et sillai,

että niinku tavallaan niinku ittelleen on velkaa sen, että et sä voi pelkästään olla sen

työn orja.” (A1 2008)

Kuvio 8 Työosuuskunnan työntekijöiden intressit vuonna 2008

Työosuuskunnan selviytyminen tarkoitti työosuuskunnan kehittämistä ja laaja-

alaistamista sekä toivoa taantuman yli selviytymisestä. Työntekijät epäilivät, että
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asiakasyrityksiin rekrytoituneet työosuuskuntalaiset palaisivat työosuuskuntaan, ja täten

todennäköisyys töiden jatkumisesta ja riittävyydestä olisi pienempi: työt jaettaisiin

isommalle joukolle työosuuskuntalaisia. Työosuuskuntalaisten määrä tulisikin

suhteuttaa asiakasyritysten määrään, jotta työosuuskunta selviäisi elinvoimaisena

taantuman yli. Työosuuskunnan kehittäminen ja laaja-alaistaminen piti sisällään pienten

kehitystoimenpiteiden – kuten työosuuskunnan www-sivuston sisällön kehittämisen –

lisäksi uusasiakashankinnan. Työntekijät epäilivät, että uusasiakashankinnan haastavuus

olisi siinä, että potentiaaliset asiakasyritykset kokisivat jäsenyyden kynnyksenä.

Osaajien työllistyminen tarkoitti työosuuskuntalaisen rekrytoitumista pysyvään,

vakituiseen työsuhteeseen asiakasyritykseen. Vakituisen työsuhteen nähtiin tuovan

ennakoitavuutta, varmuutta, vakautta ja jatkuvuutta elämään. Toivo rekrytoitumisesta

asiakasyritykseen oli saanut työosuuskunnan työntekijöiden keskuudessa pettymyksen

piirteitä:

Sillä sun työpanoksella ei mun kokemuksen mukaan... Miten sä opit,
kuinka nopeesti sä opit, mitä sä teet, kuinka paljon, niin sillä ei ole
merkitystä siihen sun työllistymiseen siihen asiakasyritykseen -- ainakaan
mun kohdalla. (A1 2008)

Siinä on nyt sillain positiivista, että ihmisillä on ees jotain työtä, mutta
kyllä se niinku mun mielestä on lipsunu siitä pääasiallisesta tavotteesta
[työllistyminen asiakasyritykseen] reilusti. -- Kyllähän se totta on, että ei
ihmisiä saa töihin, jos ei niitä ensin alkuun niinku niin sanotusti vuokraa
jonneki, että ne näyttää kyntensä, mutta se että sitte, ku se menee siihen,
että otetaan sitte se, kuka halvin on, ni sitten siinä ei tuu sitä tavotetta, että
ihmiset sais sitä [vakituista työtä]. (A1 2008)

Työllistymistä edistäisi työosuuskuntalaisten kouluttaminen moniosaajiksi:

monipuolisuuden ja ammattitaidon kasvu lisäisi työosuuskuntalaisen arvoa

työmarkkinoilla. Oikeudenmukainen ja motivoiva työ tarkoitti vastuullisuutta,

luottamusta, rehellisyyttä, tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Oikeudenmukaisuuteen liittyvä keskeinen intressi oli palkan oikeudenmukaisuus:

”Tehdään samaa työtä ja on niin iso palkkaero, mutta sehän on vaan niinku tavallaan...

No, se on osuuskunnan myyntivaltti. Täytyy tehdä halvemmalla.” (A1 2008)

Oikeudenmukaisuus tarkoitti myös tasa-arvoisia työsuhde-etuuksia asiakasyrityksen
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vakituisen henkilöstön kanssa. Oikeudenmukaisuuteen liittyi läheisesti myös nöyryys

työelämän lainalaisuuksia ja hierarkiaa kohtaan.

Oikeudenmukainen ja motivoiva työ piti sisällään myös työviihtyvyyden ja motivaation.

Työviihtyvyys tarkoitti hyvää esimiestä, työkavereita ja ilmapiiriä sekä arvostettua

työtä. Alfan työviihtyvyyteen oli kuitenkin tullut särö vuoden aikana: ”Sitten kun se

rupes meneen niinkun siihen, ettei tehtykään enää työtä, vaan tehtiin yritykselle rahaa,

niin sitten se [henki] rupes menee [alaspäin], niinku aika monessa paikassa varmaan

menee.” (A1 2008) Työmotivaatio oli oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja sitoutumista

työntekoon – mutta ennen kaikkea halua näyttää: ”Mää rikoin itteltäni selän siinä

hommassa, ku mää näytin, että kyllä täältä pesee.” (A1 2008)

Intressien muutos

Työosuuskunnan työntekijöiden intresseissä oli tapahtunut kolme keskeistä muutosta

vuosien 2007 ja 2008 välillä. Keskeiset muutokset olivat:

1. Suurista kasvuvisioista pieniin säästötoimenpiteisiin. Vuonna 2007

työosuuskunnan työntekijät suunnittelivat työosuuskunnan kokonaisvaltaista

kehittämistä, organisaatio- ja henkilöstömuutoksia sekä suurta kasvua. Vuonna

2008 edessä nähtiin synkät ajat: uusasiakashankinta tulisi olemaan vaikeaa, joten

työosuuskunnan tulisi toteuttaa pieniä ja maltillisia säästötoimenpiteitä

selvitäkseen. Vuosien 2007 ja 2008 intressien painopiste oli siis siirtynyt

suuresta pieneen ja tulevaisuudesta nykyhetkeen. Vuonna 2007 kasvuun ja

kehittämiseen liittyviä intressejä oli huomattavasti enemmän kuin vuonna 2008.

2. Työelämään pettyminen. Vaikka vuonna 2007 työosuuskunnan työntekijät toivat

haastatteluissa esiin nöyryyden eli oman aseman tiedostamisen ja tilanteeseen

mukautumisen, vuonna 2008 oli havaittavissa selvää kyynistymistä työelämää ja

erityisesti raha ratkaisee -ajattelua kohtaan. Esimerkiksi vuonna 2007

työosuuskunnan työntekijät olivat innostuneita työskentelemään Alfassa, vaikka

palkka oli alhaisempi kuin Alfan vakituisilla työntekijöillä. Vuonna 2008

puolestaan suhtautumista Alfaan voisi kuvata turhautumisena ja pettymyksenä,

sillä vakituista työtä ei ollut tarjottu. Työosuuskunnan työntekijät toivat vuonna
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2008 esiin työn ja siviilielämän erillisyyden – tämä johtunee osin työelämän

tuottamista pettymyksistä.

3. Vuorovaikutteisuudesta omaan tekemiseen. Vuonna 2007 työosuuskunnan

työntekijöiden haastatteluissa tuotiin esiin intressi tiedonkulun ja

vuorovaikutteisuuden parantamisesta. Vuonna 2008 huomio oli

vuorovaikutteisuuden sijaan ensisijaisesti työosuuskunnan sisällä ja

työosuuskunnan selviytymisessä taantuman yli.

4.2 Työosuuskunnan toimistohenkilökunta

Intressit vuonna 2007

Työosuuskunnan toimistohenkilökunnan intressit vuonna 2007 jakautuivat kolmeen

pääkategoriaan: sidosryhmälähtöisyyteen, työosuuskunnan työntekijöiden intressien

ajamiseen ja haluun kehittyä ja kehittää (kuvio 9). Sidosryhmälähtöisyys piti sisällään

sidosryhmäyhteistyön, eli muun muassa sisäisen ja ulkoisen tiedonkulun parantamisen

luomalla palaute- ja yhteydenpitomenetelmät, sekä Alfan henkilöstöhallinnan ongelmiin

vastaamisen. Työosuuskunnan toimistohenkilökunnan intressi oli auttaa Alfaa

vähentämään ylitöiden määrää ja tyydyttää Alfan työntekijätarve. Työosuuskunnan

työntekijöiden intressien ajamisella tarkoitettiin työosuuskunnan työntekijän

työllistämistä ja osaamisen kehittämistä. Töiden riittävyys ja työnjaon tasapuolisuus

takaisivat työosuuskunnan työntekijän työllistämisen – toki työosuuskunnan

toimistohenkilökunnan intressi oli myös se, että työosuuskunnan työntekijä rekrytoituisi

asiakasyritykseen, mikäli työntekijä itse niin halusi. Työosuuskunnan työntekijän

moniosaamista pyrittiin kehittämään esimerkiksi työnkierron keinoin.
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Kuvio 9 Työosuuskunnan toimistohenkilökunnan intressit vuonna 2007

Työmotivaatio, yrittäjämäisyys ja käsityöläishenki sekä työosuuskunnan toiminnan

kehittäminen ja kasvattaminen muodostivat työosuuskunnan toimistohenkilökunnan

intressien kolmannen pääkategorian halun kehittyä.  Työmotivaatio  tarkoitti  ennen

kaikkea hyvänä työntekijänä ja työkaverina olemista. Yrittäjämäisyys ja

käsityöläishenki nousivat työosuuskuntamallista toiminnan organisointimuotona: sen

kautta pystyi osoittamaan oman aktiivisuutensa, nopeutensa ja joustavuutensa sekä

työmoraalinsa ja vastuun omasta työstä. Erityisen positiivisena nähtiin se, että

työosuuskuntalaisella oli vapaus suunnitella omaa elämäänsä ja mahdollisuus saada ääni

esille työosuuskunnassa. Työosuuskuntamallissa oli myös haasteensa, kuten monen

langan kädessä pitäminen samanaikaisesti, mutta ne nähtiin motivoivina.

Työosuuskunnan toiminnan kehittäminen ja voimakas kasvattaminen muun muassa

uusille toimialoille ja paikkakunnille nähtiin erittäin tärkeänä intressinä. Kiireen

hellittäessä haluttiin siirtyä suunnitellumpaan ja jäsennellympään toimintaan

vakiinnuttamalla hyvät käytännöt. Kehityslistalla olivat palkkausjärjestelmän kehitys ja

työsuhde-etuuksien tarjoaminen työosuuskuntalaisille.
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Intressit vuonna 2008

Työosuuskunnan toimistohenkilökunnan intressit vuonna 2008 jakautuivat kahteen

pääkategoriaan: työosuuskunnan työntekijöiden intressien ajamiseen ja haluun selviytyä

(kuvio 10). Työosuuskunnan työntekijöiden intressien ajamisella tarkoitettiin

työosuuskunnan työntekijän työllistämistä ja osaamisen kehittämistä. Työllistämällä

pyrittiin kartuttamaan työntekijän työkokemusta, osaamista ja kontakteja ja turvaamaan

työntekijän toimeentulo. Lisäksi vain työllistämällä työosuuskunnan työntekijöitä

toimistohenkilökunta voisi työllistää itsensä ja turvata itselleen riittävän tulotason.

Kuvio 10 Työosuuskunnan toimistohenkilökunnan intressit vuonna 2008

Halu selviytyä muodostui neljästä yläkategoriasta: yrittäjämäisyydestä,

työviihtyvyydestä, sopeutumisesta ja työosuuskunnan toiminnan kehittämisestä ja

toimintaedellytysten ylläpidosta. Yrittäjämäisyys tarkoitti työn tarjoamia haasteita,

dynaamisuutta, vastuullisuutta ja työosuuskuntalaisen vapautta oman elämän

suunnitteluun.  Työviihtyvyyttä lisäsivät hyvä työyhteisö ja toivo asenteen

paranemisesta työosuuskuntalaisia kohtaan:”Kyllähän näitä niinkun sijaistyöntekijöitä

kohtaan niin se ilmapiiri voi välillä olla hiukan ynsee.” (B2 2008) Työosuuskunnan

toimistohenkilökunnan intressejä ja mielialaa kuvasivat ennen kaikkea kommentit
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sopeutumisesta ja tilanteeseen nöyrtymisestä. Odottava ja pettynyt mieliala sekä

epävarmuus Alfan roolista nyt ja tulevaisuudessa synkistivät tulevaisuuden näkymiä:

Elikä tässä nyt sitten vartoillaa, että mihin tää tilanne menee. (B2 2008)

Täähän on tosi harmillista, että me ollaan saatu niinkun tän vuoden aikana
tominta tosi hyvälle mallille ja paljon ihmisiä töihi ja homma luistaa. (B2
2008)

Työosuuskunnan toimintaa pyrittiin kuitenkin kehittämään ja ylläpitämään muun

muassa laaja-alaistamalla toimintaa uusille toimialoille. Työosuuskunnassa oli

käynnissä kehitysprojekteja ja palkkausjärjestelmää oltiin edelleen parantamassa.

Intressien muutos

Työosuuskunnan toimistohenkilökunnan intresseissä oli tapahtunut kolme keskeistä

muutosta vuosien 2007 ja 2008 välillä. Keskeiset muutokset olivat:

1. Huomion siirtyminen ulkoa sisäänpäin. Vuonna 2007 kaavailtiin

sidosryhmäyhteistyön kehittämistä ja pyrittiin vastaamaa Alfan

henkilöstöhaasteisiin. Sitä vastoin vuonna 2008 huomio oli

sidosryhmälähtöisyyden sijaan ensisijaisesti työosuuskunnan sisällä:

toimistohenkilökunnan itsensä työllistymisessä ja työosuuskunnan omiin

haasteisiin vastaamisessa.

2. Moniosaamisen kehittämisestä osaamisen ylläpitoon. Vuonna 2007 oli intressinä

työosuuskunnan työntekijän moniosaaminen ja työnkierron kehittäminen:

moniosaaminen oli sinällään intressi. Vuonna 2008 puolestaan osaaminen

nähtiin välineenä työn saamiseksi: työosuuskunnan työntekijöiden osaamista

haluttiin kehittää työskentelyvalmiuksien ylläpitämiseksi.

3. Aktiivisesta haasteisiin tarttumisesta odotteluun. Vuoden 2007 kiireisestä ja

innostuneesta toiminnan jäsentely- ja kehittämisvaiheesta oli vuoteen 2008

mennessä siirrytty toimintaedellytysten ylläpitoon. Asennemuutosta voisi kuvata

siten, että vuonna 2007 nähtiin, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa, kun vuonna

2008 oli nöyrrytty odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
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4.3 Asiakasyritys Alfan työntekijät

Intressit vuonna 2007

Asiakasyritys Alfan intressit vuonna 2007 olivat Alfan henkilöstöhallinnan ongelmiin

vastaaminen, osaajien työllistäminen, hyvä työyhteisö ja yhteistyö sekä edelläkävijyys

(kuvio 11). Keskeisin intresseistä oli Alfan henkilöstöhallinnan ongelmiin vastaaminen

työosuuskunnan keinoin. Työosuuskunnan avulla oli tarkoitus helpottaa ylityöpaineita

ja vähentää ylityökorvausten määrää Alfassa: ihmisten kuormittaminen vähenisi ja

henkinen vireys lisääntyisi, kun työosuuskuntalaiset tekivät ylityöt. Työosuuskuntalaiset

tekivät määräaikaisten, lyhyiden ja äkillisten poissaolojen paikkausta, eli

työosuuskunnan keinoin taattiin väen riittävyys jokaisessa työvuorossa ja toisaalta

vältettiin ylimiehitystä. Ennen työosuuskuntaa työntekijöiden hankkiminen vajaisiin

vuoroihin oli ollut kovan työn takana:”Uskon, että kukaan ei kadehtinut, että oisi

halunnut olla minun sijassani siinä [ihmisille soittelussa].” (C3 2007) Työosuuskunnan

myötä alfalaiset voisivat joustavammin korvata ja vaihtaa vuorojaan: ”Et me on saatu

kyllä pelivaraa ihan kivasti tästä, että kun ihmisillä nyt on muutakin elämää kun tää

tehdas.” (C2 2007) Toisaalta työosuuskunnan synty oli tuonut mukanaan avoimia

kysymyksiä määräaikaisten työsuhteiden loppumisesta ja Alfan freelancer-järjestelmän5

alasajosta. Myös perehdytykseen ja vuorosuunnitteluun käytettävien resurssien määrän

arveltiin kasvavan uusien työosuuskuntalaisten myötä.

5 Freelancer on Alfaan osa-aikaisen työsopimuksen solminut opiskelija, jolla on muun muassa samat edut
ja palkka Alfan vakituiseen henkilöstöön nähden – työosuuskuntalaisen palkka on alhaisempi eikä hänellä
ole etuja käytössään. Freelancer-järjestelmällä on kaksi tarkoitusta: Ensinnäkin se paikkaa tilapäisen
työvoiman tarvetta. Opiskelijoiden käytettävyys painottuu kuitenkin pääosin loma-aikoihin, mistä syystä
freelancer-järjestelmä ei ole ollut täysin toimiva eikä se ole tarjonnut tasaisesti tilapäistä työvoimaa
ympäri vuoden. Toinen tarkoitus on se, että yrityksessä työskennelleillä freelancereilla on näkemystä
lattiatason työstä, kun ja jos he valmistuttuaan siirtyvät Alfaan esimiestason tehtäviin. Ongelmaksi on
kuitenkin tosinaan muodostunut se, että osalla freelancereista ei ole tarkoituskaan valmistua.
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Kuvio 11 Asiakasyritys Alfan työntekijöiden intressit vuonna 2007

Työosuuskunnasta tuli saada oikea määrä oikeaan aikaan sopivia, joustavia ja osaavia

työntekijöitä – edullinen hinta ei korvaisi laatua, vaikka kilpailukyky tuli säilyttää.

Ennakoimattomuuden, äkkilähtöjen ja epäsäännöllisen elämäntyylin vastapainona

työosuuskuntalainen saisi vapauden oman elämän suunnitteluun. Osaajien

työllistäminen tarkoitti mahdollisuuden antamista halukkaille pysyvään, vakituiseen

työsuhteeseen Alfan työtarpeen mukaan ja työosuuskuntalaisten kouluttamista

moniosaajiksi. Ammattitaidon kasvu lisäisi työosuuskuntalaisen arvoa paitsi yleisesti

työmarkkinoilla myös Alfassa – monen työtehtävän osaaja vastaisi monen osaston

tarpeeseen ja lisäisi täten joustavuutta. Työosuuskuntalaisten moniosaaminen nähtiin

kaikkien etuna. Alfa toivoi, että heillä koulutettu ja kokemusta saanut

työosuuskuntalainen olisi aina tarvittaessa heidän käytössään, jotta uusia

työosuuskuntalaisia ei tarvitsisi jatkuvasti perehdyttää.

Hyvä työyhteisö tarkoitti työviihtyvyyttä, motivaatiota ja sitoutumista eli mielekästä

työtä ja työyhteisöä, työturvallisuutta, omatoimisuutta sekä vastuuta ja ylpeyttä omasta

työstä, osaamisesta ja viihtymisestä: ”On vaa asetettava itte ittensä viihtyyn, jos meinaa

töissä käydä.” (C2 2007) Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus syntyivät vilpittömästä
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työntekijöiden etujen ajamisesta, kaikille yhteisistä vastuista, velvollisuuksista ja

pelisäännöistä, yhteisestä osaamisesta, työsuhde-etuuksien yhtenäistämisestä ja palkan

oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta. Hyvä yhteistyö tarkoitti päivittäistä

nopeaa ja katkotonta tiedonkulkua, palautteenantoa ja seurantaa.

Edelläkävijyys piti sisällään ensinnäkin erilaisuuden ja muutoksen sietämisen.

Käytännössä alfalaisten tuli karistaa ennakkoluulot ulkopuolista tilapäistyövoimaa

kohtaan. Toiseksi edelläkävijyys tarkoitti innovointia ja ennakointia: kaukokatseisuutta,

paranevaa laatua ja kokeilunhalua. ”Kuinkakohan tää nyt lähtee toimiin yleensäkään

tämmönen ja sitä, että lähteeköhän vai loppuuko?” (C3 2007) Työosuuskunnalla ja

työosuuskuntalaisten käytön lisääntymisellä varauduttiin eläköitymisaaltoon.

Intressit vuonna 2008

Asiakasyritys Alfan intressit vuonna 2008 olivat työosuuskunnan selviytyminen, Alfan

henkilöstöhallinnan ongelmiin vastaaminen, osaajien työllistäminen ja hyvä työyhteisö

(kuvio 12).  Intressi ja toivo työosuuskunnan selviytymisestä heräsi ennen kaikkea

ammatillisesta ja henkilökohtaisesta kiinnostuksesta työosuuskuntaa kohtaan: ”Kyllä mä

olen hyvin kiinnostunu sekä ammatillisesti että henkilökohtasesti, että [työosuuskunta]

menestyy.” (C5 2009) Koska tilapäistyön alasajo Alfassa aiheutti työosuuskunnalle

suuria ongelmia, Alfassa toivottiin, että työosuuskunta hankkii uusia asiakkaita ja näin

selviytyisi taantumasta:

[Alfa] tietysti toivoo, et [työosuuskunta] selviää tästä pahimmasta
talouden myllerryksestä yli, jotta voisimme sitten sitä taas käyttää. Et tällä
hetkellähän tota emme käytä sitä käytännöllisesti katsoen lainkaan, et
meillä on nää neuvottelut meneillään ja neuvottelujen aikana ollaan
sovittu, että ulkopuolista työvoimaa ei käytetä toistaseks. (C5 2009)

Olis laveempi asiakaskunta niin, että yhden asiakkaan tilapäinen häiriö ei
vaikuttais näin paljon, ku tällä hetkellä vaikuttaa. Sen takia ollaan nyt
vähän sillain ikävässä tilanteessa, mutta eiköhän se tästä purkaudu vielä.
(C5 2009)

Muita keinoja toiminnan kehittämiseen ja taantumasta selviytymiseen olivat tarkka tulo-

ja menoseuranta ja työosuuskunnan toimiston ammattimainen johto. Työosuuskunnan
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avulla pyrittiin vastaamaan Alfan henkilöstöhallinnan ongelmiin helpottamalla

ylityöpaineita, laskemalla henkilöstökustannuksia ja lisäämällä henkilöstöresursseihin

joustavuutta. ”Me saadaan pitää meidän lomia sillon, kun me halutaan, me saadaan pitää

vapaapäiviä sillon, kun me halutaan. Jos tulee jotain ylimäärästä: hautajaiset, häät,

kihlajaiset, mitä hyvänsä, ni on mahdollisuus saada se ylimääränen vapaapäivä, koska

on henkilö, joka tulee korvaamaan.” (C5 2009) Työosuuskuntaa pidettiin merkittävänä,

ratkaisevana ja käyttökelpoisena konseptina, jonka avulla saataisiin oikea määrä

oikeaan aikaan sopivia työntekijöitä:

Hyvässä taloustilanteessa ni se on merkittävä yksikkö, joka tuottaa sitä
tilapäistä työvoimaa sillon, kun sitä tarvitaa ja se tarvehan on meillä siis
jatkuva sillon, kun ollaan normaalissa tilanteessa. (C5 2009)

Sil on niinku ihan ratkaseva vaikutus, että meillä on se porukka käytössä,
mikä me tarvitaan kussakin vuorossa. (C5 2009)

Kuvio 12 Asiakasyritys Alfan työntekijöiden intressit vuonna 2008

Osaajien työllistäminen tarkoitti mahdollisuuden antamista halukkaille pysyvään,

vakituiseen työsuhteeseen Alfan työtarpeen mukaan ja halukkaiden

työosuuskuntalaisten kouluttamista moniosaajiksi. Hyvä työyhteisö tarkoitti

työviihtyvyyttä ja motivaatiota ja pyrkimystä tasa-arvoisuuteen. Työviihtyvyys ja

motivaatio syntyisivät mielenkiintoisesta suorittavasta työstä, hyvästä ja avoimesta
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työyhteisöstä, työnjohdon lähestyttävyydestä ja tyytyväisyydestä

työosuuskuntalaisuuden tarjoamaan vapauteen – toisaalta ”moni heistä

[työosuuskuntalaisista] kuitenkin haluaa näyttää niinku parhaansa, jotta tulis

työllistetyks mahollisimman paljon.” (C5 2009) Vuoden 2008 lopussa epätietoisuus,

pelko ja pettymys työllisyystilanteeseen olivat saaneet Alfan ilmapiirin muuttumaan ja

tuoneet täten haasteita hyvän työyhteisön ylläpitämiseen. Pyrkimys tasa-arvoisuuteen

tarkoitti yhtäläistä vastuuta työstä, kokemuksen tuoman vaikutusvallan ja erilaisuuden –

kuten tilapäistyöntekijöiden ja erilaisten työsuhde-etuuksien – hyväksyntää:

En usko, että koskaan voi ulkopuolelta tuleva työnantaja ja ulkopuolelta
tuleva palvelu olla tasavertanen omien työntekijöitten kanssa missään
muussa ku juhlapuheissa. -- Samaa tasa-arvoo sopii kysyä nuoremman ja
vanhemman työntekijän, miespuolisen ja naispuolisen työntekijän,
määräaikasen ja vakituisen työntekijän ja vaikka mitä. -- Mitä se tasa-arvo
on, että ei sitä oo maailmassa tähän asti vielä valitettavasti nähty, vaikka
pyrkimys ois siihen suuntaan. (C5 2009)

Intressien muutos

Asiakasyritys Alfan intresseissä oli tapahtunut kolme keskeistä muutosta vuosien 2007

ja 2008 välillä. Keskeiset muutokset olivat:

1. Intressien koveneminen. Vuonna 2007 alfalaiset toivat haastatteluissa esiin

työntekijöiden etujen ajamisen, tasavertaisuuden ja työosuuskuntalaisten

erilaisten työsuhde-etuuksien yhtenäistämisen Alfan työntekijöiden kanssa.

Huomio oli siis Alfan työntekijöiden lisäksi työosuuskuntalaisten

hyvinvoinnissa. Vuonna 2008 huomio oli kääntynyt liiketoiminnan

realiteetteihin ja alfalaisten ja työosuuskuntalaisten erillisyyteen: työsuhde-

etuuksien epätasa-arvoisuutta pidettiin toimivana ratkaisuna ja tasa-arvoisuuden

sijaan korostettiin pyrkimystä tasa-arvoisuuteen.

2. Yhtenäisyydestä erillisyyteen. Vuonna 2007 Alfan ja työosuuskunnan suhde oli

hyvin kiinteä ja yhtenäinen. Työosuuskuntaa haluttiin kehittää voimakkaasti

yhdessä pääosin Alfan tarjoamista lähtökohdista. Vuonna 2008 puolestaan

korostettiin organisaatioiden erillisyyttä: Alfan huomio oli kääntynyt sisään

omien ongelmien kanssa työskentelyyn.
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3. Huomion siirtyminen tulevaisuudesta nykyhetkeen. Vuonna 2007 alfalaisten

intressit olivat positiivisen tulevaisuuden ennakoimisessa ja

kaukokatseisuudessa. Esimerkiksi työosuuskuntalaisten ennustettiin työllistyvän

yhä enenevässä määrin Alfaan eläköitymisaallon seurauksena. Vuonna 2008

intressit puolestaan keskittyivät nykyhetkeen ja korkeintaan lähitulevaisuuteen –

kuten tarkkaan tulo- ja menoseurantaan ja ammattimaiseen johtamiseen. Vuonna

2008 vallitseva mieliala oli epätietoisuus tulevasta.

4.4 Muut asiakasyritykset

Intressit vuonna 2007

Muiden asiakasyritysten intresseissä vuonna 2007 oli kolme pääkategoriaa: vuokratyön

edut, hyvä työnantaja ja työosuuskunnan kasvu (kuvio 13). Vuokratyön etu muille

yrityksille oli ennen kaikkea saada oikea määrä oikeaan aikaan sopivia työntekijöitä.

Koska muissa yrityksissä työvoiman tarpeessa oli suuria vaihteluja, vuokratyövoimaa

tarvittiin nopeasti lyhyisiin ja usein ennakoimattomiin volyymihuippuihin suorittamaan

helppoa täsmätyötä. Vuokratyö nähtiin myös rekrytointikanavana tai koeaikana, jonka

avulla ennakoitiin muun muassa tulevaisuuden työvoimapulatilannetta:

Ei oo juurikaan tarvinnu niinku hakea työntekijöitä lehti-ilmoituksin tai
muuten... (D2 2007)

Työvoimapulasta on puhuttu. Meillä täällä alueella sitä nyt ei vielä ole
näkyvillä, mutta kuitenkin niin tulevaisuuttakin ajatellen, niin tää on tota
hyvä tapa sitten löytää työntekijöitä ja työntekijöitten löytää yrityksiä. (D2
2007)

Vuokratyö nähtiin hienona järjestelmänä, joustavana työ- ja elinkeinotoimiston

korvikkeena, jossa työntekijän ja työnantajan tarve yhdistyisi. Hyvä työnantaja tarkoitti

työviihtyvyyttä ja tasavertaisuutta työyhteisön jäsenenä. Hyvällä työnantajalla oli

luotettava maine: laki- ja turvallisuusasioista huolehdittiin ja perehdys työhön oli

laadukas.
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Kuvio 13 Muiden asiakasyritysten intressit vuonna 2007

Työosuuskunnan kasvu piti sisällään työosuuskunnan kasvun ja kilpailukyvyn ja

työosuuskunnan erityisyyden. Työosuuskunnan kasvun kautta työtavat selkiytyisivät ja

toiminta tulisi olemaan kuten isoissa vuokratyötä välittävissä yrityksissä. Kasvu takaisi

työosuuskunnan kilpailukyvyn:”Isot yhtiöt on tietysti tehokkaita ja pystyvät tarjoamaan

pienelläkin provisiolla sitte, ku volyymi on iso.” (D2 2007) Työosuuskunnan erityisyys

tarkoitti paikallisuutta, hyvää suhdetta Alfaan ja kiinnostavuutta: työosuuskunnan

olemassaolo oli tärkeää ja sitä käytettiin ensisijaisesti tilapäisen työvoiman tarpeeseen.

Työosuuskuntamallia ei nähty niin kaupallisena ja tästä syystä se koettiin läheisempänä

kuin muut alan toimijat. ”Se työtön työnhakija hakeutuu osuuskuntaan, osuuskunnan

jäseneks ja sitä kautta työllistyy, ni se on… Siin on niinku mun mielestä järkee.” (D1

2007)

Intressit vuonna 2008

Vuonna 2008 muiden intressien pääkategoriat olivat vuokratyön edut, työosuuskunnan

valmiustila, työosuuskunnan kehittäminen ja riippumattomuus vuokratyöstä (kuvio 14).

Vuokratyön etu muille yrityksille oli saada oikea määrä oikeaan aikaan sopivia

työntekijöitä, sillä vuokratyövoimaa tarvittiin nopeasti ja joustavasti lyhyisiin ja
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ennakoimattomiin ruuhkahuippuihin. Vuokratyön etu oli myös se, että

vuokratyösuhteen avulla työtön pääsi näytille yritykseen: vuokratyö toimi

rekrytointikanavana.

Kuvio 14 Muiden asiakasyritysten intressit vuonna 2008

Työosuuskunnan valmiustilalla tarkoitettiin vireystilan ylläpitoa: työosuuskuntalaisten

laadun ja ammattitaidon kasvattamista koulutuksin ja yritysvierailuin. ”Jos ei siinä oo

hereillä, ni sitte putoo kelkasta.” (D1 2009) Muut yritykset uskoivat ja toivoivat

työosuuskunnan selviytyvän vaikeasta tilanteesta:

Mää todella toivon, että he pystyy sopeuttamaan toimintansa niin, että he
selviytyvät näistä vaikeista ajoista. (D2 2009)

Me odotamme kyllä heitä sitten, kun me taas tarvitaan. Että he olisivat
sitten käytettävissä, kun me tarvitaan enemmän. (D2 2009)

Työosuuskunnan kehittäminen piti sisällään palvelutason parantamisen, työosuuskunnan

laaja-alaistamisen ja kehittämisen ja työosuuskunnan erityisyyden. Työosuuskunnan

yhteydenpito ja aktiivisuus yrityksiin päin, palautteeseen reagoiminen ja

toimistohenkilökunnan ammattimaisuus sisältyivät palvelutason parantamiseen.

Työosuuskunnan laaja-alaistaminen ja kehittäminen tarkoitti tehokasta markkinointia,
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vahvan aseman vakiinnuttamista toimialalla ja uusasiakashankintaa: vaikka muut

yritykset arvostivat työosuuskunnan paikallisuutta, myönnettiin, että keskittyminen toi

mukanaan haavoittuvuutta ja kysynnän jyrkän laskun:

Mä luulen, että Varamiespalvelun osalta ja joittenkin muittenkin
vuokratyöntekijöitten osalta saattaa olla joillain alueilla jopa päinvastanen
tilanne, että vuokratyötä kysytään enemmän, mutta [työosuuskunnan]
osalta niin mä näkisin, että tilanne on ehkä vähän heikompi kun yleensä
vuokratyöntekijäfirman osalta, että tää johtuen siitä, että [työosuuskunnan]
tää tota toi asiakaskunta on tota määrätyn sektorin, määrätyllä sektorilla ja
sitte tota toi ja sillä asiakaskunnalla ei mee tällä hetkellä kovin hyvin. (D2
2009)

Työosuuskunnan erityisyys tarkoitti kumppanuutta, tyytyväisyyttä ja tunnesidettä

työosuuskuntaa kohtaan: ”Puhtaasti ja mielellään kyllä suosittelen sitte, jos joku firma

kysyy, että uskaltaako käyttää.” (D2 2009) Työosuuskunnan olemassaolo oli tärkeää,

sen tarjoama apu oli välttämätöntä ja sitä käytettiin ensisijaisesti tilapäisen työvoiman

tarpeeseen. ”He tuntevat asiakkaansa tarpeet ja olosuhteet.” (D2 2009)

Työosuuskuntamalli ei perustunut kaupallisuuteen ja tästä syystä se tuntui

läheisemmältä kuin muut alan toimijat. ”Kaikista vuokratyöfirmoista ei voi niin sanoo,

koska ne toimii laajemmin, eivätkä he ehdi sillai paneutumaan sen asiakkaansa

systeemeihin.” (D2 2009)

Riippumattomuus vuokratyöstä tarkoitti mahdollisuutta olla sitoutumatta

vuokratyövoimaan ja halua olla riippumaton ulkopuolisesta työvoimasta.

Työosuuskunnan käytön ennustettiin vähenevän tulevaisuudessa: ”Mää koitan omalla

tavalla junailla hommat niin, että mää en oo riippuvainen oikein näistä

[työosuuskunnista] enkä kestään muustakaan vuokratyövoimaa tarjoovista yrityksistä.”

(D1 2009)

Intressien muutos

Muiden asiakasyritysten intresseissä oli tapahtunut kolme keskeistä muutosta vuosien

2007 ja 2008 välillä. Keskeiset muutokset olivat:

1. Huomion siirtyminen sidosryhmäverkostosta yksittäisiin toimijoihin. Vuoden

2007 haastatteluissa muiden asiakasyritysten intressi oli työosuuskunnan
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läheinen suhde Alfaan. Tämän lisäksi haastatteluissa mainittiin useita intressejä

työosuuskunnan asiakasyritysverkostoa kohtaan. Vuonna 2008 asiakasyrityksiä

koskevia intressejä oli huomattavasti vähemmän. Huomio oli kiinnittynyt

sidosryhmäverkoston sijaan paitsi omaan yritykseen myös työosuuskuntaan ja

sen palvelutason parantamiseen. Intressit siirtyivät työosuuskunnan ja oman

yrityksen ulkopuolelta niiden sisään – toimintaympäristön haasteista

työosuuskunnan ja oman yrityksen sisäisiin haasteisiin.

2. Huomion siirtyminen tulevaisuudesta nykyhetkeen. Vuonna 2007

työosuuskunnan toimintaa tuli muiden yritysten mukaan kehittää kilpailukyvyn

parantamiseksi ja tulevan työvoimapulatilanteen ennakoimiseksi. Vuonna 2008

toiminnan kehittämisen motiivi oli valmius- ja vireystilan ylläpito sekä

keskittymisen tuomiin ongelmiin vastaaminen. Toiminnan kehittämisen motiivi

siirtyi tulevaisuudesta nykyhetkeen – ennakoimisesta selviytymiseen.

3. Kohti riippumattomuutta. Vuonna 2008 muut yritykset mainitsivat

halukkuutensa olla riippumattomia ulkopuolisesta työvoimasta.

4.5 Työ- ja elinkeinotoimisto

Intressit vuonna 2007

Työ- ja elinkeinotoimiston intressit vuonna 2007 jakautuivat kolmeen pääkategoriaan:

työllistämiseen, esimerkillisyyteen ja haluun kehittyä ja kehittää (kuvio 15).

Työllistäminen tarkoitti portin avaamista työttömälle pysyvään työhön ja rekrytoinnin

tehostumista tiiviin yhteistyön kautta:

Olin innostunu siitä ittekin, että kiva, jos saadaan sellanen, et meil oli ollu
tosi ongelmallista näitten yritysten niin tavallaan niinku se tilapäisen
henkilökunnan välittäminen sinne. Et se oli ollu meillekin vähän sellasta
ongelmallista, totta kai, ja hajanaista. (E 2009)

Esimerkillisyys piti sisällään yläkategoriat arvostus ja oikeudenmukaisuus sekä

työosuuskunnan esimerkillisyys. Arvostuksella ja oikeudenmukaisuudella tarkoitettiin

yksilön arvostusta ja yksilön kokemusta arvostetuksi tulemisesta heittopussina olemisen
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sijaan. Edellä mainittuun liittyi palkan oikeudenmukaisuus. Työ- ja elinkeinotoimiston

intressi oli myös vuokratyön huonon leiman poistuminen ja henkilöstön hyväksymä

sijaistyövoiman käyttö: työosuuskuntalaiset tulisi nähdä ennen kaikkea laadukkaana ja

erikoistuneena ekstraajien tehojoukkona. Työosuuskunnan esimerkillisyyteen liittyivät

ammattiyhdistysliikkeen kanssa sovitellut pelisäännöt ja toiminnan tuoreus. ”Meil oli

alun perin jo semmonen tarkotuskin, et siit tulee niinku esimerkillinen ja hyvä.” (E

2009)

Kuvio 15 Työ- ja elinkeinotoimiston intressit vuonna 2007

Halu kehittyä ja kehittää käsitti työtyytyväisyyden ja -motivaation sekä

yrittäjämäisyyden ja käsityöläishengen. Työtyytyväisyys ja -motivaatio tarkoittivat

halua oppia, perehdytyksen laadukkuutta sekä onnistumisten kokemista.

Yrittäjämäisyys ja reilu käsityöläishenki nousivat työosuuskuntamallista toiminnan

organisointimuotona: sen kautta pystyi toteuttamaan omia päämääriään ja osoittamaan

oman aktiivisuutensa, reagointikykynsä ja joustavuutensa.
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Intressit vuonna 2008

Vuonna 2008 työ- ja elinkeinotoimiston intressit jakautuivat kahteen pääkategoriaan:

toivoon selviytymisestä ja haluun kehittyä ja kehittää (kuvio 16). Toivo selviytymisestä

piti sisällään työosuuskunnan toiminnan kehittämisen ja valmiustilan ylläpidon,

sopeutumisen ja yhteistyösuhteen. Uusien kasvumahdollisuuksien kartoittaminen,

markkinoinnin lisääminen ja ajattelumallien muutos liittyivät toiminnan kehittämiseen

ja valmiustilan ylläpitoon.

Heillä on nyt tavallaan täällä osuustoiminnan puolella niin sellasta
tietämystä ja osaamista, että mä uskon, että he löytää jonkun keinon, et he
on niin aktiivisia eikä he vaikuta ollenkaan masentuneelta tästä asiasta,
että heil on niinku kova yritys päällä tästä huolimatta. (E 2009)

Olennaista olisi hiljaisen ajan – toiminnan alasajon – sieto ja nousu oikeaan aikaan. ”Ku

tilanne paranee, niin se lähtee myös niin päin käyntiin, että ensin vuokrataan. Ja sitten

otetaan määräaikasia ja sitten vakinaisia.” (E 2009) Oli sopeuduttava erikoistumisen

mukanaan tuomiin vaikeuksiin. ”Se erikoistuminen on tässä niinku se on valttikortti,

mut sit ku tulee tällänen tilanne, niin se voi kaatua kokonaan.” (E 2009) Työ- ja

elinkeinotoimiston ja työosuuskunnan yhteistyösuhde nähtiin erityisenä ja tärkeänä –

vaikkakin etääntyneenä. ”Mää suren, jos menee huonosti ja iloitsen, jos menee hyvin. Et

kyllä jos seuraa minkä tahansa yrityksen tota syntymistä ihan siitä niinku siitä ajatuksen,

siitä ensiajatuksen idusta alkaen, niin toisellalailla on.” (E 2009)

Kuvio 16 Työ- ja elinkeinotoimiston intressit vuonna 2008
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Halu kehittyä ja kehittää käsitti työtyytyväisyyden ja -motivaation sekä

yrittäjämäisyyden ja käsityöläishengen. Työtyytyväisyys ja -motivaatio tarkoittivat

palkan oikeudenmukaisuutta, halua oppia, perehdytyksen laadukkuutta sekä

onnistumisten ja arvostuksen kokemista. Yrittäjämäisyys ja reilu käsityöläishenki

perustuivat työosuuskuntaan toiminnan organisointimuotona: sen kautta pystyi

toteuttamaan omia päämääriään ja osoittamaan oman sisukkuutensa, aktiivisuutensa,

reagointikykynsä ja joustavuutensa.

Intressien muutos

Työ- ja elinkeinotoimiston intresseissä oli tapahtunut kolme keskeistä muutosta vuosien

2007 ja 2008 välillä. Keskeiset muutokset olivat:

1. Erikoistumisesta toiminnan laaja-alaistamiseen. Vuonna 2007 työosuuskunnan

erikoistuminen – eli paikallisuus ja keskittyminen tietylle toimialalla tiettyihin

yrityksiin – nähtiin työosuuskuntaa kantavana voimavarana. Vuonna 2008

erikoistumisen kääntöpuolet tulivat esiin, ja työosuuskunta joutui ongelmiin

kaikkien asiakkuuksien kaatuessa lähes samanaikaisesti.

2. Työllistämisestä toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2007 ensisijainen intressi oli

työttömien työllistäminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Työosuuskunnalla oli jo

perustamisvaiheessa hyvin kiinnostunut ja aktiivinen asiakaskunta olemassa,

joten esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä ei tarvinnut harjoittaa. Vuonna 2008

intressien painopiste siirtyi rekrytoinnista toiminnan kehittämiseen ja

valmiustilan ylläpitoon: uusasiakashankintaan, markkinointiin,

muodonmuutokseen ja ammattitaidon kasvattamiseen vuokratyön yleistymistä

silmällä pitäen.

3. Huomion siirtyminen ulkoa sisäänpäin. Vuonna 2007 työosuuskunnassa pyrittiin

etsimään ratkaisuja jo olemassa olevan asiakaskunnan työvoimahaasteisiin. Sitä

vastoin vuonna 2008 huomio oli sidosryhmien sijaan ensisijaisesti

työosuuskunnassa itsessään – toiminnan kehittämisessä työosuuskunnan omista

lähtökohdista. Tätä kuvastaa työ- ja elinkeinotoimiston suhde työosuuskuntaan:

vuonna 2007 yhteistyö oli tiivistä, kun taas vuonna 2008 suhde oli etääntynyt.
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4.6 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Viisi edellä esitettyä Intressien muutos -lukua ovat sidosryhmäkohtaisia intressien

yhteenvetoja. Tässä luvussa esitetään synteesi sidosryhmien intresseistä ja intressien

muutoksista – eli käytännössä Intressien muutos -luvuista. Alla olevissa kuvioissa 17–

19 on esitetty tutkimuksen tulokset.

Sidosryhmien intresseissä oli havaittavissa kolme keskeistä muutosta vuosien 2007 ja

2008 välillä. Ensinnäkin intressit muuttuivat yhtenäisyyttä korostavista erillisyyttä

korostaviin intresseihin (kuvio 17). Jokainen sidosryhmä toi vuonna 2007 esiin

intressinsä vuorovaikutteisuudesta ja kiinteästä sidosryhmäyhteistyöstä. Sen sijaan

vuonna 2008 sidosryhmien intressit olivat riippumattomuudessa, omassa

selviytymisessä ja omien haasteiden parissa työskentelyssä.

Kuvio 17 Tutkimuksen tulos 1: Yhtenäisyydestä erillisyyteen

Toiseksi, intressien tähtäin muuttui pitkästä lyhyeksi (kuvio 18). Vuonna 2007 jokaisen

sidosryhmän intresseissä olivat ennakointi ja kaukokatseisuus. Erikoistuneen

työosuuskunnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja voimakkaat kasvuvisiot vaihtuivat
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vuonna 2008 pieniin ja nykyhetkeen kohdistuviin intresseihin. Intressit käsittelivät

toimintaedellytysten ja valmiustilan ylläpitoa sekä odottamista.

Kuvio 18 Tutkimuksen tulos 2: Pitkästä tähtäimestä lyhyeen

Kolmas keskeinen muutos intresseissä oli niiden koveneminen, joka kävi ilmi erityisesti

työosuuskunnan työntekijöiden ja toimistohenkilökunnan sekä asiakasyritys Alfan

haastatteluissa (kuvio 19). Vuonna 2008 työn ja toimeentulon riittävyys menivät

arvoasteikossa esimerkiksi moniosaamista ja tasa-arvoa korkeammalle:

moniosaamisesta arvona sinällään tuli väline työn saamiseksi ja tasa-arvo muuttui

pyrkimykseksi tasa-arvoisuuteen. Arvojen kovenemisen kokivat kouriintuntuvimmin

työosuuskunnan työntekijät, jotka turhautuivat ja kyynistyivät työelämää kohtaan.
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Kuvio 19 Tutkimuksen tulos 3: Intressien koveneminen

Seuraavassa luvussa tulkitaan, mitä haastatteluaineistosta esiin nousseet intressit

merkitsevät paitsi teorian myös tutkimuskohteena olleen työosuuskunnan valossa.

Luvussa esitetään myös tutkimuksen arviointi, kontribuutiot, rajoitteet ja

jatkotutkimusehdotukset.
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5 LOPUKSI

5.1 Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa on kuvattu sidosryhmien yritykseen kohdistamia intressejä ja

niiden muutosta. Tutkimuksen teoreettisen kulmakiven muodostaa

sidosryhmälähestymistapa, josta johdettiin empiiriselle aineistolle analyysivaiheessa

esitetyt aineistokysymykset. Tutkimuksen empiirisen osuuden kohteena on

työosuuskunta ja sen viisi keskeistä sidosryhmää, joille tehtiin 17 teemahaastattelua

vuosina 2007–2009. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällön analyysiä.

Tässä luvussa esitetään kaksi huomiota, propositiota, jotka ovat tutkimuksen

johtopäätökset.

Propositio 1: Sidosryhmän intressi on huomattavasti useammin odotus tai

arvo kuin panostus.

Tämän tutkimuksen lähtökohta on, että sidosryhmän intressi tarkoittaa sidosryhmän

odotuksia, panostuksia ja arvoja (ks. Myllykangas 2009, 36–38). Empiirisen aineiston

sisällön analyysi osoitti, että sidosryhmän intressi on huomattavasti useammin odotus

tai arvo kuin panostus: yhteensä 17:sta teemahaastattelusta löytyi odotuksiin liittyviä

ilmaisuja 595, arvoihin 668 ja panoksiin 48 (liite 4). Mikäli siis sidosryhmien intressejä

tarkastellaan vain panosten eli moraalisten tai laillisten oikeuksien tai omistussuhteiden

kautta, kuva intresseistä jää pinnan yläpuolella olevan näkyvän jäävuoren huipun

havainnointiin: suurin osa jäävuoresta, intresseistä, on pinnan alla näkymättömissä.

Arkisia valintoja ohjaavien arvojen ja odotusten tunnistaminen on usein hankalampaa

kuin panosten: Mikäli sidosryhmä esittää intressinsä äänekkäästi, odotusten ja arvojen

selvittäminen ei ole ongelmia. Kuitenkin siihen, tuovatko sidosryhmät intressinsä esiin,

on hyvin moninaisia selittäviä tekijöitä. Vaietunkin pinnan alla voi olla vahvoja

intressejä, joiden kartoittaminen vaatii yritykseltä hyvää sidosryhmätuntemusta.
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(Rowley & Moldoveanu 2003.) Tällöin sidosryhmän odotusten ja arvojen selvittäminen

on haastavaa ja aikaa vievää, sillä jokaisella yrityksen sidosryhmällä on omat

yksilölliset intressinsä yhteistyölle.

Sidosryhmien moniulotteisten intressien tunnistaminen vaatii yksilöllisyyttä ja aitoja

ihmissuhteita: organisaatio ei pysty aistimaan esimerkiksi sidosryhmien arvoja ja

odotuksia tai luomaan ja ylläpitämään luottamukseen perustuvia siteitä ympäristöönsä.

Tästä syystä sidosryhmämallin alkuperäinen versio (Freeman 1984), jossa keskiössä on

yritys, on kyseenalainen. Sen sijaan Reynoldsia ym. (2006, 297) ja Fassinia (2009)

mukaillen tässä tutkimuksessa nähdään, että sidosryhmämallissa kahdensuuntaisten

nuolten tulisi johtaa yritysjohtoon. Tällöin sidosryhmämallin tarkastelutaso vaihtuu

yritysten ja järjestelmien tasolta ihmisten ja ryhmien vuorovaikutuksen tasolle.

Vanhalan ym. (2002, 42) mukaan johtamistyön ongelmat ovat ihmisten

ymmärtämisessä ja vuorovaikutteisessa johtamisessa. Tästä syystä sidosryhmämallin

tulisi ensisijaisesti painottaa yritysjohdon asemaa keskeisenä ja inhimillisenä toimijana

ja vastuunkantajana. Mikäli mallin keskiössä on järjestelmä, yritys, ensisijainen vastuu

sidosryhmäsuhteiden hoitamisesta hajaantuu yritysjohdolta koko organisaatioon.

Tutkimuksen toisessa keskeisessä johtopäätöksessä tarkastellaan sidosryhmien

intressejä odotusten, panostusten ja arvojen muodostama kokonaisuutena – toisin kuin

ensimmäisessä johtopäätöksessä, jossa intressien kolmen osatekijän ilmenemistä

tutkittiin erikseen.

Propositio 2: Siirryttäessä hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan

sidosryhmien intressit muuttuvat.

Sidosryhmien intresseissä havaittiin kolme keskeistä muutosta vuosien 2007 ja 2008

välillä. Ensinnäkin, siirryttäessä hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan

sidosryhmien intressit muuttuvat yhtenäisyyttä tukevista erillisyyttä korostaviin

intresseihin. Tämän tutkimuksen empiirisen osuuden kohdeyrityksessä,

työosuuskunnassa, sidosryhmälähtöisyys näkyi vahvasti perustamisvaiheessa vuonna

2007: työosuuskunta syntyi sidosryhmien yhteistyöstä ja tarpeesta.

Sidosryhmälähtöisyys tuli esiin myös teemahaastatteluaineistossa: vuonna 2007
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tehdyissä haastatteluissa jokainen sidosryhmä korosti vuorovaikutteisuutta ja yhdessä

tekemistä. Sitä vastoin taloudellisen taantuman aikaan vuosien 2008 ja 2009 taitteessa

sidosryhmät toivat sidosryhmien yhtenäisyyden sijaan esille niiden erillisyyden ja

riippumattomuuden sekä keskittymisen omaan toimintaan. Käytännössä sidosryhmät

pyrkivät ja joutuivat pelkistämään ja karsimaan toimintojaan, ja tämän seurauksena

sidosryhmien huomio siirtyi toimintaympäristöstä sidosryhmän sisäisiin asioihin.

Teoreettisesti tarkasteltuna sidosryhmämallista palattiin kohti yksinkertaista input–

output-mallia: Sidosryhmämallin mukaan johtamista tapahtuu yrityksen kaikkien

sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä ja sen keskeinen piirre on tunnistaa sekä

organisaation itsensä että sidosryhmien intressit. Input–output-mallin mukaan

puolestaan johtamista ajatellaan tapahtuvan vain sidosryhmän sisällä ja tarve

keskinäiselle vuorovaikutukselle on vähäistä. (Savage ym. 1991, 62.) Koska yrityksen

ja sidosryhmien keskinäinen vuorovaikutus taantumaan ajauduttaessa vähenee, kyky ja

halu tunnistaa sidosryhmien intressit heikkenee. Tällaisessa tilanteessa Reynoldsin ym.

(2006) painottama sidosryhmien intressien tasapainottaminen kärsii ja sen seurauksena

tunnistamattomien ja erilaisten intressien välille saattaa muotoutua konflikteja.

Toisaalta tehtiin myös siirtymä sidosryhmäorientaatiosta omistajaorientaatioon, jossa

yritysjohdon ja omistajien eli tässä tutkimuksessa työosuuskunnan työntekijöiden etu

ajaa muiden avainsidosryhmien edelle. Tutkimuksissa on tuotu esiin, että

sidosryhmätyöskentely on suurelta osin epäitsekkään johtotason päätöksentekoa:

yritysjohto määrittää ja havainnoi subjektiivisten kykyjensä, tavoitteidensa ja arvojensa

mukaan sen, mitkä sidosryhmät ovat tärkeitä ja ansaitsevat huomion (Donaldson &

Preston 1995; Kujala & Kuvaja 2002, 15, 70; ks. myös Jones & Wicks 1999, 207;

Mitchell ym. 1997, 871). Tässä tapauksessa päättävien elinten huomio kiinnittyi

ensisijaisesti työosuuskunnan työntekijöiden työllistymiseen. Tutkimuksissa on

kuitenkin todettu, että mikäli yhden sidosryhmän etua ajetaan yrityksessä muiden

ensisijaisten sidosryhmien kustannuksella, avainsidosryhmät vetäytyvät tyytymättöminä

yhteistyöstä. Tämä puolestaan johtaa yrityksen toiminnan osittaiseen alasajoon. (Carroll

& Buchholtz 2006, 67; Clarkson 1995, 106, 110, 112; Donaldson & Preston 1995; Jones

& Wicks 1999; Kujala & Kuvaja 2002, 61; Mitchell ym. 1997, 855; Reynolds ym.

2006, 288, 292.)
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Se, mitä yrityksen pitäisi tehdä ja miten toimia saavuttaakseen omat intressinsä,

määrittyy sen mukaan, miten sidosryhmät käyttäytyvät ja mitkä niiden intressit ovat

(Frooman 1999, 192, 203; Reynolds 2006, 285; ks. myös Fassin 2009, 127). Tästä

johdettuna: Kun jokaisen sidosryhmän keskeisin intressi on oma selviytyminen,

sidosryhmien moniääniset mielipiteet siitä, mitä toimintaympäristössä olevan

yhteistyökumppanin tulisi tehdä ja miten, vaimenevat. Täten taantumatilanteessa

”itseensä käpertyminen” ja omistajaorientaatio eivät haitanne sidosryhmäverkoston

toimintaa tulevaisuudessa, mikäli taantumassa vetäytyminen ja nousukaudella

yhtenäisyyteen palaaminen tehdään kestävällä tavalla.

Toiseksi, siirryttäessä hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan sidosryhmien

intressit suuntautuvat tulevaisuuden sijaan nykyhetkeen. Tämän tutkimuksen

empiirisessä osassa jokainen tutkitusta viidestä sidosryhmästä toi vuonna 2007 esiin

positiiviset tulevaisuutta koskevat visionsa ja aktiivisen haasteisiin tarttumisen. Vuonna

2008 intressit olivat siirtyneet tulevaisuudesta nykyhetkeen tai korkeintaan

lähitulevaisuuteen: suuret kasvuvisiot siirtyivät syrjään odotuksen, toiminnan ylläpidon

ja pienten säästötoimenpiteiden tieltä. Teoreettisen viitekehyksen mukaan yrityksen

pitkän tähtäimen menestys vaati ydinosaamisen ja verkoston sekä keskeisimpien

yhteistyökumppaneiden tunnistamista ja tunnustamista. Empiirinen aineisto kuitenkin

osoittaa, että taantumatilanteessa lyhyt tähtäin tuntuu elinehdolta: yritys pyrkii pitämään

otteensa todellisesta työnteossa ja tuottavuudessa, sillä sidosryhmillä ei ole

mielenkiintoa sellaista yritystä kohtaan, jolla ei ole taloudellista elinkykyä (Carroll &

Buchholtz 2006, 75; Jones & Wicks 1999, 214). Yrityksellä sitä vastoin ei ole

tulevaisuutta ilman sidosryhmiään.

Kolmanneksi, tutkimuksen empiirisen osan haastatteluaineistossa tuotiin esiin intressien

koveneminen siirryttäessä hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan. Esimerkiksi

tasa-arvoisuudesta tuli pyrkimys tasa-arvoisuuteen ja moniosaamisesta arvona sinällään

tuli väline toisen arvon, työn, saamiseksi. Tämä aiheutti työosuuskunnan työntekijöiden

osalta pettymystä ja turhautumista työelämää kohtaan ja nosti pintaan intressejä työn ja

siviilielämän erillisyydestä: siviilielämässä ihmiset vaikeissa tilanteissa tukeutuvat

toisiinsa, kun taas työelämässä he yritysten tavoin eriytyvät, kovettuvat ja alkavat ajaa
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omaa etuaan. Täten sidosryhmäajattelun päämäärää ”auttaa yksilöitä elämään

moraalisesti merkityksellistä elämää toimintakykyisissä, tuottavissa organisaatioissa”

(Jones & Wicks 1999, 214) ei taantumatilanteessa saavutettu.

Teoreettisesti tarkasteltuna tehtiin liukuma vastuullisuudesta kohti tehokkuuden

tavoittelua: Sidosryhmäteorian mukaan jokaisella sidosryhmällä on oikeus tulla

kohdelluksi merkityksellisenä ja arvokkaana sinällään, ei vain välineenä kohti yhteistä

päämäärää (Clarkson 1995, 112; Donaldson & Preston 1995, 73, 87–88; Jones & Wicks

1999, 211–212; Kujala & Kuvaja 2002, 61, 70–71; Reynolds ym. 2006, 293; Savage

ym. 1991, 62). Taantumassa sidosryhmät alettiin nähdä yhä enemmän välineinä kohti

määränpäätä, selviytymistä. Lisäksi teorian mukaan sidosryhmien tyytyväisyys on

yläkäsite ja mittari, joka pitää sisällään muun muassa toiminnasta saadun rahallisen ja

sosiaalisen arvon (Clarkson 1995, 111–112; Jones & Wicks 1999, 209). Taantumassa

”arvo” tarkoitti yhä useammin rahallista arvoa.

5.2 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen luotettavuus on ymmärrettävyyttä (Rantala 2006, 268): tutkimusprosessin

ja -raportin tulee olla johdonmukainen, perusteltu ja looginen kokonaisuus (Virtanen

2006, 201–204). Tässä luvussa pyritään selkeästi kuvaamaan ne systemaattiset ja

tutkimuksen tarkoituksen mukaiset keinot, joilla haastatteluaineistosta on saatu esiin sitä

vastaava tulos (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 10–11; Virtanen 2006, 201–204).

Johtopäätösten luotettavuus on saumaton jatkumo luotettavista tutkimustuloksista.

Empiiristen tutkijoiden tapaa varmistaa tutkimuksensa tulosten uskottavuus ja laatu

määritellään käsitteiden reliabiliteetti ja validiteetti avulla (Koskinen ym. 2005, 253,

257; Tuomi & Sarajärvi 2002, 133). Validiteettia, eli valittujen menetelmien kykyä

mitata sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata, pyrittiin tässä tutkimuksessa kohentamaan

metodologisella ja aineistotriangulaatiolla: Tutkimuksessa käytettiin useita

kvalitatiivisia aineistonkeruumenetelmiä eli lähestymistapa oli monimetodinen.

Menetelmien käytön laajentamisella saatiin esiin uusia näkökulmia, rikkaampia

tulkintoja ja samalla poistettiin näennäinen ja perusteeton varmuus tutkimuksen
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”oikeasta” tuloksesta. Usean aineistonkeruumenetelmän käyttöä tuki myös Yinin (2009,

114–118) ensimmäinen periaate aineiston hankintaan: yhden aineiston sijaan tulisi

käyttää useita lähteitä, jotta lukija voi luottaa paremmin siihen, miten tutkija

konstruoinut saamaansa tietoa. Laadullisessa tutkimuksessa arvoituksen ratkeaminen

edellyttää pelkistettyjen havaintojen eli johtolankojen pohjalta tehtyä tulkintaa

tutkittavasta ilmiöstä: mitä enemmän johtolankoja tutkija on kerännyt, sitä

luotettavampi tutkimus on. Tästä syystä tässä tutkimuksessa kerättiin runsaasti

tutkimusaineistoa, jota tarkennettiin ja täsmennettiin havainnoimalla muun muassa

median uutisointia aiheesta. Jotta vaatimus tutkimustulosten siirrettävyydestä eli

ulkoisesta validiteetista toteutuisi, kirjoitettiin johdonmukaisen kuvauksen tutkitusta

kohteesta. Reliaabeliutta eli mittaustulosten toistettavuutta ja ristiriidattomuutta

tavoiteltiin saturaation avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kerätyssä empiirisessä

aineistossa alkoivat kertautua samat asiat; se siis kyllääntyi. (Alasuutari 1999; Hirsjärvi

& Hurme 2001, 38–39; Hirsjärvi ym. 2007; Koskinen ym. 2005, 157–158, 254–257; ks.

myös Silverman 2001; Tuomi & Sarajärvi 2002, 140–146.)

Sellaista laadullista tutkimusta ei käytännössä voida toteuttaa, joka tuottaa neutraaleja,

objektiivisia tutkimustuloksia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 148), sillä tutkija ymmärtää ja

selittää tutkimuskohteensa subjektiivisesti omien arvolähtökohtiensa kautta (Hirsjärvi

ym. 2007). Näin ollen laadullisen tutkimuksen ongelma on vaatimus tieteellisen

tutkimustyön objektiivisuudesta: tutkijan vastuullisuus ja subjektiivisuus tulee

systemaattisesti ottaa huomioon (Hirsjärvi ym. 2007; Virtanen 2006, 201–204).

Luotettavuuden kannalta erityisesti sisällön analyysin ongelmana onkin pidetty sitä, että

tutkimuksen tulos perustuu tutkijan sensitiiviseen näkemykseen ilmiöstä (Kyngäs &

Vanhanen 1999, 10; ks. myös Koskinen ym. 2005, 244). Tässä tutkimuksessa edellä

mainittu tarkoittaa sitä, että aineiston tulkinta eli analyysin tulosten pohtiminen ja niistä

johtopäätösten tekeminen olivat vahvasti tutkijan käsissä (ks. Hirsjärvi ym. 2007, 224).

Koko tutkimuksen ajan pyrittiin mahdollisimman objektiivisiin ja järjestelmällisiin

tulkintoihin tiedostaen subjektiivisen ylitulkinnan mahdollisuus. Aineistolähtöisyys

takasi sen, että prosessi eteni kontekstisidonnaisesti aineiston ja tutkimuskohteiden

ehdoilla; aineisto oli keskeisimmässä asemassa tutkimuksen edetessä (Virtanen 2006,

201–204). Avointa yhteydenpitoa työosuuskuntaan ja sen sidosryhmiin pidettiin

säännöllisesti tutkimuksen edetessä, mikä edesauttoi paitsi tutkimuksen luotettavuuden
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myös asioiden oikeellisuuden ja eettisten näkökohtien tarkistamista. (Ks. Hirsjärvi ym.

2007, 24–25; Koskinen ym. 2005.) Täten face-validiteetti eli arvio tutkittavan ilmiön

tuntevilta henkilöiltä siitä, vastaavatko tutkimuksen tulokset todellisuutta, täyttyi (ks.

Kyngäs & Vanhanen 1999, 10).

Laadullisen tapaustutkimuksen avulla kuvataan ainutlaatuista ilmiötä ja löydetään

kontekstisidonnaisia, ehdollisia tosiasioita, mikä vaikeuttaa tutkimuksen reliaabeliuden

ja ulkoisen validiteetin eli siirrettävyyden arvioimista (Hirsjärvi ym. 2007; Koskinen

ym. 2005, 256). Yinin mukaan (2009, 43–44) yleistettävyys nouseekin teoriasta:

teoreettisen kehyksen ja toistettavuuden avulla voidaan luoda yleisiä johtopäätöksiä

kerätystä aineistosta. Käytännössä reliabiliteetin ja validiuden asettamat

luotettavuuskriteerit ja niiden osoittamiseen tarkoitetut ”mittarit” toimivat tässä työssä

periaatteellisina taustaolettamina ja ohjenuorina, joiden toteuttamiseksi tähdättiin

hyvään raportointiin ja monipuoliseen kuvaukseen, usean menetelmän

johdonmukaiseen käyttöön ja objektiivisuuteen (ks. Hirsjärvi ym. 2007, 26; Koskinen

ym. 2005, 256–257; Silverman 2001; Tuomi & Sarajärvi 2002, 135).

5.3 Tutkimuksen kontribuutiot, rajoitteet ja jatkotutkimus

Kontribuutiot

Tämän tutkimuksen saavutukset voidaan nähdä kolmesta näkökulmasta: teoreettisina,

metodisina ja empiirisinä kontribuutioina. Tutkielman ensimmäinen teoreettinen

kontribuutio liittyy intressien selkeään kolmijakoon odotuksiin, panostuksiin ja

arvoihin. Tämä jako on nähtävissä tutkimuskirjallisuudessa – mutta varsin hajanaisesti

ja monitulkintaisesti. Kolmijakoa ei ole aiemmin käytetty aineiston analysoimiseen.

Tutkielman toinen teoreettinen kontribuutio on sidosryhmäajattelun erityispiirteiden

kolmijako input–output-mallista sidosryhmämallin kehittämiseen, tehokkuuden

tavoittelusta vastuullisuuteen ja omistajaorientaatiosta sidosryhmäorientaatioon. Edellä

mainitusta jaosta muodostui hyvin merkittävä tutkimuksen edetessä kohti

johtopäätöksiä, sillä jokaisessa erityispiirteessä huomattiin tapahtuvan taantumista

siirryttäessä hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan: sidosryhmämallista
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siirryttiin takaisin kohti input–output-mallia, vastuullisuudesta tehokkuuden tavoittelua

ja sidosryhmäorientaatiosta omistajaorientaatiota.

Tutkimuksessa käytetty sisällön analyysi ja siitä laadittu huolellinen ja perusteellinen

käytännön kuvaus on tämän tutkimuksen metodinen kontribuutio. Johdonmukaisesti

toteutettuja ja raportoituja sisällön analyysejä on maisteritasolla tehty varsin vähän.

Tutkimuksen empiirisen kontribuution muodostavat seuraavat seikat: Ensinnäkin

tutkittu työosuuskunta on tilapäisen työvoiman käyttöön liittyvä innovaatio ja on

todettu, että tutkimusta tarvitaan osuustoiminnan uusista sovelluksista – erityisesti nyt,

kun tilapäisten työsuhteiden ennustetaan olevan yhä tärkeämpi tekijä talouden

vahvistumisessa. Toiseksi, suurin osa kirjallisuudesta lähestyy intressejä

ristiriitatilanteiden kautta, mutta tässä tutkimuksessa keskiössä ristiriitojen sijaan on

aikaulottuvuus ja intressien muutoksen tutkiminen. Täten tutkimus tuo hyvin esiin liike-

elämän todellisen – dynaamisen – luonteen, jonka yritykset arjessaan kohtaavat.

Tässä tutkimuksessa on todettu, että sidosryhmien intresseistä on lähes mahdoton

muodostaa teoreettisia yleistyksiä tai ennustuksia, sillä jokaisella yrityksellä on

erilainen ja ainutlaatuinen sidosryhmäverkosto (Rowley 1997; ks. myös Reynolds ym.

2006, 287). Tämän työn keskeisin anti yritysjohdolle on johtopäätösten yhteydessä

esitetyt empiiriset ja teoreettiset havainnot ja niiden herättämät kontekstisidonnaiset

ajatukset ja toimintaideat. Näiden lisäksi yritysjohdon tulisi tiedostaa, että intressien

tunnistaminen on jatkuva, dynaaminen ja moniulotteinen prosessi.

Rajoitteet ja jatkotutkimus

Tämän tutkimuksen jatkotutkimusehdotukset liittyvät kiinteästi tutkimuksen aikana

tehtyihin valintoihin, rajauksiin (ks. luku 1.2). Rajausten avulla pystyttiin pilkkomaan

suuri ilmiökokonaisuus eli sidosryhmien intressit pienempiin osiin ja lopulta tämän

tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen muotoon. Toisaalta

rajaukset jättivät paljon tutkimuksen ulkopuolelle.

Sitä, miten sidosryhmien intressit vaikuttavat työosuuskuntaan tai miten työosuuskunta

reagoi tai miten sen tulisi reagoida sidosryhmien intresseihin, ei tässä tutkimuksessa
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selvitetty. Koska tutkimuksessa on tuotu esiin se, millaisia sidosryhmien intressit ovat,

yhtenä jatkotutkimusehdotuksena on, miten nämä intressit vaikuttavat työosuuskuntaan

ja miten työosuuskunta reagoi intresseihin. Onko työosuuskunta ollut tietoinen siihen

kohdistuneista intresseistä? Millä tavalla nyt tiedossa olevat intressit vaikuttavat sen

toimintaan jatkossa?

Vaikka kiinnostuksen kohteena olivat sidosryhmien näkökulmat, tässä tutkimuksessa ei

analysoitu sitä, miten ja mistä syystä sidosryhmät tuovat intressinsä esiin. Aiheesta on

tehty tutkimuksia (ks. Frooman 1999; Hendry 2005; Rowley & Moldoveanu 2003;

Zietsma & Winn 2008), joiden teoreettinen viitekehys voisi toimia empiiristä tutkimusta

ja aineiston analyysiä viitoittavana tienä.

Tässä tutkimuksessa nähtiin Reynoldsia ym. (2006, 297) ja Fassinia (2009) mukaillen,

että sidosryhmämallissa verkoston keskiössä on yritysjohto yrityksen sijaan. Täten

yrityksen intressit tarkoittavat yritysjohdon intressejä. Koska tässä tutkimuksessa

tarkasteltiin sidosryhmiä organisaatiotasolla – ei esimerkiksi johtajayksilöiden kautta,

olisi mielenkiintoista selvittää, onko sidosryhmän johto- ja työntekijätasolla erilaiset

intressit työosuuskuntaa kohtaan ja jos on, miten intressit poikkeavat toisistaan.

Sidosryhmien intressejä työosuuskuntaa kohtaan tutkittiin ottamatta huomioon

sidosryhmien välisiä suhteita tai sidosryhmien keskinäistä painoarvoa työosuuskunnan

arjessa. Huomion keskipisteenä olivat siis työosuuskuntaan kytköksissä olevat

yksittäiset ja tasa-arvoiset sidosryhmät. Sidosryhmäsuhteita koskeva teoreettinen

viitekehys toisi uuden näkökulman ja ulottuvuuden työosuuskuntaa koskevaan

tutkimukseen. Pohjimmiltaanhan työosuuskunta on muiden yritysten tavoin avoin,

suhdeverkostojen muodostama järjestelmä.

Tässä tutkimuksessa onnistuttiin vastaamaan tutkimuskysymykseen, millaisia ovat

sidosryhmien yritykseen kohdistamat intressit ja miten ne muuttuvat siirryttäessä

hyvästä taloudellisesta tilanteesta taantumaan? Tämä kysymys herättää edelleen

jatkokysymyksen siitä, miten intressit muuttuvat siirryttäessä taantumasta hyvään

taloudelliseen tilanteeseen. Voiko tässä tutkimuksessa esitettyjä sidosryhmäajattelun

erityispiirteitä yleisesti pitää voimistuneina hyvinä taloudellisina aikoina ja
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heikentyneinä taantumassa? Lisäksi mielenkiintoa herättää intressien kolmijako:

odotusten, panostusten ja arvojen määrää, ilmenemistä ja esiin tuomista, niiden välistä

suhdetta ja sisältöä olisi jatkossa tarpeen selvittää.



92

LÄHTEET

Kirjallisuus

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) 2007. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin
valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Juva: PS-
kustannus.

Alasuutari, Pertti 1999. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Bélanger, Jacques, Giles, Anthony & Murray, Gregor 2002. Towards a New Production
Model: Potentialities, Tensions and Contradictions. Teoksessa Murray,
Gregor, Bélanger, Jacques, Giles, Anthony & Lapointe, Paul-André
(toim.) Work & Employment Relations in the High-Performance
Workplace. London: Continuum, 15–71.

Carroll, Archie B. & Buchholtz, Ann. K. 2006. Business & Society: Ethics &
Stakeholder Management. Mason: Thomson South-Western.

Clarkson, Max B. E. 1995. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating
Corporate Social Performance. Academy of Management Review, 20 (1),
92–117.

Donaldson,  Thomas  &  Preston,  Lee  E.  1995.  The  Stakeholder  Theory  of  the
Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. Academy of
Management Review, 20 (1), 65–91.

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere:
Osuuskunta Vastapaino.

Evered, Roger & Louis, Meryl Reis 1981. Alternative Perspectives in the
Organizational Sciences: "Inquiry from the inside" and "Inquiry from the
outside". The Academy of Management Review, 6(3), 385–395.

Fassin, Yves 2009. The Stakeholder Model Refined. Journal of Business Ethics, 84 (1),
113–135.

Freeman, R. Edward 1984. Strategic management: A Stakeholder Approach. Boston:
Pittman.

Freeman, R. Edward 1995. Stakeholder Thinking: The State of the Art. Teoksessa Näsi,
Juha (toim.) Understanding Stakeholder Thinking. LSR-Publications,
Helsinki, 35–46.

Frooman, Jeff 1999. Stakeholder Influence Strategies. Academy of Management
Review, 24 (2), 191–205.



93

Heikkinen, Anna 2009. Sidosryhmäsuhteiden verkosto Botnian sellukiistassa.
Tampereen yliopisto. Johtamistieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.

Hendry, Jamie R. 2005. Stakeholder Influence Strategies: An Empirical Exploration.
Journal of Business Ethics, 61 (1), 79–99.

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2001. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun
teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki:
Tammi.

Hoppu, Esko & Hoppu, Kari 2007. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Juva:
WSOY.

Jones, Thomas W. & Wicks, Andrew C. 1999. Convergent Stakeholder Theory.
Academy of  Management Review, 24 (2), 206–221.

Jussila, Iiro, Kalmi, Panu & Troberg, Eliisa 2008. Selvitys osuustoimintatutkimuksesta
maailmalla ja Suomessa. Osuustoiminnan neuvottelukunta.

Karjalainen, Jari 1998. Uusosuustoiminta Suomessa. Teoksessa Koskiniemi, Erkki
(toim.) Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen. Tampere: KSL, 53–71.

Kauhanen, Merja 2000. Määräaikaiset työsuhteet ja sosiaaliturvajärjestelmän kestävyys.
Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki.

Koskinen, Ilpo, Alasuutari, Pertti & Peltonen, Tuomo 2005. Laadulliset menetelmät
kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino.

Kotkavirta, Jussi 1999. Ajatus. Tietoteoria. Porvoo: WSOY.

Kotkavirta, Jussi & Nyyssönen, Seppo 2000. Ajatus. Etiikka. Porvoo: WSOY.

Kuisma, Juha 1994. Verkostoista suomalainen talousstrategia. Teoksesssa Kuisma, Juha
(toim.) Verkostotalous. Pellervon näkökulmia 5. Helsinki: Pellervo-Seura
Ry, 7–10.

Kujala, Johanna & Kuvaja, Sari 2002. Välittävä johtaminen: sidosryhmät eettisen
liiketoiminnan kirittäjinä. Helsinki: Talentum.

Kyngäs, Helvi & Vanhanen, Liisa 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede, 11 (1), 3–12.

Lainema, Matti 1998. Hallituksen strateginen rooli. Juva: WSOY.

Laurinkari, Juhani 2004. Osuustoiminta. Utopiasta kansainvälisen yrittämisen
muodoksi. Kuopio: Suomen Graafiset Palvelut Oy.



94

Lehto, Anna-Maija, Lyly-Yrjänäinen, Maija & Sutela, Hanna 2005. Pysyvän työn
toivossa. Määräaikaisten työsuhteiden käytöstä ja kokemisesta.
Työpoliittinen tutkimus nro 291. Työministeriö. Helsinki.

Metsämuuronen, Jari 2006. Laadullisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa
Metsämuuronen, Jari (toim.) Laadullinen tutkimuksen käsikirja.
Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 79–147.

Mitchell,  Ronald  K.,  Agle,  Bradley  R.  &  Wood,  Donna  J.  1997.  Toward  A  Theory
Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the
Principle of Who and What Really Counts. Academy of Management
Review, 22 (4), 853–886.

Myllykangas, Päivi 2009. Sidosryhmäsuhteet liiketoiminnan arvon luomisessa.
Palveluyksiköstä liiketoiminnaksi, episodi yrityksen elämää. Tampereen
yliopisto. Johtamistieteiden laitos. Akateeminen väitöskirja.

Näppilä, Heta & Järvensivu, Anu 2009. Asiakaslähtöinen työosuuskunta ristiriitaisena
toimintamallina. Työpoliittinen aikakauskirja 3/2009, 33–44.

Näsi, Juha 1995a. What is Stakeholder Thinking? A Snapshot of a Social Theory of the
Firm. Teoksessa Näsi, Juha (toim.) Understanding Stakeholder Thinking.
LSR-Publications, Helsinki, 19–32.

Näsi, Juha 1995b. A Scandinavian Approach to Stakeholder Thinking: An Analysis of
Its Theoretical and Practical Uses 1964–1980. Teoksessa Näsi, Juha
(toim.) Understanding Stakeholder Thinking. LSR-Publications, Helsinki,
97–115.

Osuuskuntalaki 28.12.2001/1488.

Pirinen, Heidi & Tegelberg, Mari 2006. Mitä ihmeen liiketoimintaa? Strategiset
liiketoimintapäätökset aloittavassa verkostomaisessa yrityksessä.
Tampereen yliopisto. Johtamistieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.

Pitkänen, Sari, Luoma, Leena, Järvensivu, Anu & Arnkil, Robert 2009. Moni-ilmeiset
rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan
ja työvoimatoimiston näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaisuja 15/2009. Työ ja yrittäjyys. Helsinki: Edita Publishing.

Pättiniemi, Pekka 1994. Yritetään yhdessä. Uusosuustoiminnan opas. Helsinki:
Cosmoprint Oy.

Rantala, Taina 2006. Etnografisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa Metsämuuronen,
Jari (toim.) Laadullinen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus
Kirjapaino Oy, 215–280.

Reynolds, Scott J., Schultz, Frank C. & Hekman, David R. 2006. Stakeholder Theory



95

and Managerial Decision-Making: Constrains and Implications of
Balancing Stakeholder Interests. Journal of Business Ethics, 64 (3), 285–
301.

Rhenman, Eric 1975. Menestyvä yritys ja sen ympäristö. Helsinki: Oy Weilin+Göös
Ab.

Rhenman, Eric, Strömberg, Lennart & Westerlund, Gunnar 1967. Om linje och stab. En
studie av konflikt och samverkan i företagets organisation. Stockholm: P.
A. Norstedt & Söner.

Rowley, Timothy J. 1997. Moving Beyond Dyadic Ties: A Network Theory of
Stakeholder Influences. Academy of Management Review, 22 (4),
887–910.

Rowley, Timothy J. & Moldoveanu, Mihnea 2003. When Will Stakeholder Groups Act?
An Interest- and Identity-Based Model of Stakeholder Group
Mobilization. Academy of Management Review, 28 (2), 204–219.

Savage, Grant T., Nix, Timothy W., Whitehead, Carlson J. & Blair, John D. 1991.
Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders.
Academy of Management Executive, 5 (2), 61–75.

Silverman, David 2001. Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk,
Text and Interaction. London: Sage.

Skurnik, Samuli 2001. Osuustoiminnan merkitys. Teoksessa Pöyhönen, Seppo.
Osuuskunnan hallinto ja osuuskuntalaki. Helsinki: Lakimiesliiton
Kustannus, 1–15.

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi.
Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Työllisyyskertomus vuodelta 2008. 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
18/2009. Työ ja yrittäjyys. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Vaara, Eero 1995. Linking Social Construction of Success and Stakeholder Thinking:
An Analysis of a Marger Case. Teoksessa Näsi, Juha (toim.)
Understanding Stakeholder Thinking. LSR-Publications, Helsinki, 215–
235.

Vanhala, Sinikka, Laukkanen, Mauri & Koskinen Antero 2002. Liiketoiminta ja
johtaminen. Helsinki: KY-Palvelu  Oy.

Viitala, Riitta & Mäkipelkola, Jutta 2005. Työntekijä vuokrattuna. Vuokratyövoiman
käytön vaikutuksia työyhteisössä. Työpoliittinen tutkimus nro 283.
Työministeriö. Helsinki.

Viitala, Riitta, Vettensaari, Minna & Mäkipelkola, Jutta 2006. Näkökulmia
vuokratyöhön. Työpoliittinen tutkimus nro 302. Työministeriö. Helsinki.



96

Virtanen, Juha 2006. Fenomenologia laadullisen tutkimuksen lähtökohtana. Teoksessa
Metsämuuronen, Jari (toim.) Laadullinen tutkimuksen käsikirja.
Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 149–211.

Vuokratyötä selvittäneen työryhmän mietintö 2007. Helsinki: Työministeriö.

Wheeler, Anthony R. & Buckley, M. Ronald & 2004. Permanent Employee Attitudes
Toward Temporary Employment. International Journal of Selection &
Assessment, 12(3), 274–278.

Yin, Robert K. 2009. Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks,
California: Sage.

Zietsma, Charlene & Winn, Monika I. 2008. Building Chains and Directing Flows:
Strategies and Tactics of Mutual Influence in Stakeholder Conflicts.
Business & Society, 47 (1), 68–101.

Muut lähteet

Tutkitun työosuuskunnan säännöt.

Työsuojelupiirit: Vuokratyö. <http://www.tyosuojelu.fi/fi/vuokratyo> 1.10.2009.

http://www.tyosuojelu.fi/fi/vuokratyo


97

LIITTEET

LIITE 1: Haastatteluaikataulu

Ajankohta Haastattelija(t) Kesto Sivumäärä Koodi Toteutus
1 22.11.07 Erika Palm, Anu Järvensivu 00:50:45 18 R ryhmähaastattelu
2 07.12.07 Erika Palm 01:20:21 26 A1 yksilöhaastattelu
3 10.12.07 Erika Palm 00:56:41 14 C1 yksilöhaastattelu
4 10.12.07 Erika Palm 00:51:00 12 C2 yksilöhaastattelu
5 11.12.07 Erika Palm 01:19:59 19 Aei yksilöhaastattelu
6 13.12.07 Erika Palm 00:57:38 14 C3 yksilöhaastattelu
7 13.12.07 Erika Palm 00:50:13 13 B1 yksilöhaastattelu
8 17.12.07 Erika Palm 00:13:17 4 D1 puhelinhaastattelu
9 17.12.07 Erika Palm 00:26:04 6 D2 puhelinhaastattelu
10 18.12.07 Erika Palm 00:59:17 13 A2 yksilöhaastattelu
11 11.12.08 Heta Näppilä 00:26:25 11 B2 yksilöhaastattelu
12 19.12.08 Heta Näppilä 01:15:43 22 A1 yksilöhaastattelu
13 04.01.09 Heta Näppilä 00:33:21 13 C4 yksilöhaastattelu
14 07.01.09 Heta Näppilä 00:11:00 3 D1 puhelinhaastattelu
15 08.01.09 Heta Näppilä 00:13:00 4 D2 puhelinhaastattelu
16 12.01.09 Heta Näppilä 00:42:00 12 C5 yksilöhaastattelu
17 22.01.09 Heta Näppilä 00:59:00 14 E yksilöhaastattelu

3 haastattelijaa 13:05:44 218

Selite:
R ryhmähaastattelussa mukana työosuuskunnan toimistohenkilökunta (2 hlöä), työosuuskunnan työntekijä ja Alfan työntekijä
A työosuuskunnan työntekijä (jäsen)
Aei työosuuskunnan työntekijä (ei-jäsen)
B työosuuskunnan toimistotyöntekijä
C asiakasyritys Alfan työntekijä
D muun asiakasyrityksen toimitusjohtaja
E työ- ja elinkeinotoimiston johtava työvoimaneuvoja
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LIITE 2: Haastattelut sidosryhmittäin

Sidosryhmä Haastattelujen lkm 2007 Haastattelujen lkm 2008–2009 Yhteensä haastatteluja
1 Työosuuskunnan työntekijät 3 1 4
2 Työosuuskunnan toimistohenkilökunta 1 1 2
3 Asiakasyritys Alfa 3 2 5
4 Muut asiakasyritykset 2 2 4
5 Nokian työ- ja elinkeinotoimisto 0 1 1

9 + ryhmähaastattelu 7 16 + ryhmähaastattelu

Sidosryhmä Haastateltujen lkm 2007 Haastateltujen lkm 2008–2009 Haastateltujen lkm
1 Työosuuskunnan työntekijät 3 + 1 ryhmähaastattelussa 1 4
2 Työosuuskunnan toimistohenkilökunta 1 + 2 ryhmähaastattelussa 1 2
3 Asiakasyritys Alfa 3 + 1 ryhmähaastattelussa 2 5
4 Muut asiakasyritykset 2 2 2
5 Nokian työ- ja elinkeinotoimisto 0 1 1

13 7 14, joista 6 haastateltiin kahdesti
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LIITE 3: Esimerkki haastattelurungosta (työosuuskunnan työntekijä)

Taustatiedot: nimi ja ikä (työ- ja koulutushistoria)

Yleiset kysymykset työosuuskunnasta

• Mitkä ovat päällimmäiset ajatuksesi työosuuskunnan toiminnasta?

• Miten taantuma on vaikuttanut työosuuskunnan
toimintaan/toimintaympäristöön/toimintaedellytyksiin? Miten toimista
ilmoitettiin?

• Miten koet edellä mainitut muutokset? Miten yleisesti työosuuskuntalaiset ne
kokevat?

• Kuulutko itse työosuuskuntaan? Onko työosuuskunnan jäsenyydellä merkitystä
itsesi kannalta?

• Onko työosuuskunnan toiminnan tavoitteiden toteuttamisessa onnistuttu?

• Mitä verkostossa toimiminen vaatii eri toimijoilta?

• Onko olemassa jotain, mikä on kaikille työosuuskunnassa mukana oleville
yrityksille yhteistä?

• Millaiset yritykset sopivat työosuuskuntaan?

Kokemus työosuuskuntalaisena olemisesta

• Kierrätkö useammassa yrityksessä työosuuskuntalaisena?

• Millaisissa vuoroissa työskentelet?

• Hoidatko aina samaa vai useampaa työtehtävää?

• Miten työosuuskuntalaisten työnteko sujuu yleisesti?

• Miten työosuuskuntalaisten palkat suhteutuvat vakituisten palkkoihin?

• Onko liittynyt ongelmia esim. työttömyysturvan tai päivärahan saamiseen
KELA:lta?
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• Mitä mieltä olet työnantajien tarjoamien etuuksien myöntämisestä
työosuuskuntalaisille?

• Keneltä saat parhaiten tietoa työhön ja työosuuskunnan toimintaan liittyvistä
asioista?

• Huolehtivatko työosuuskunnan organisoijat sinusta asiakasyritykseen
työllistymisen jälkeen?

• Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi ja haaveesi työn tähänastisten
kokemusten jälkeen? Haluatko jatkaa työosuuskunnassa vai etsitkö ohessa
muuta työtä? Miksi?

• Tulisiko teidät vakinaistaa pidemmällä aikavälillä asiakasyrityksiin?

Suhtautuminen työosuuskuntaan

• Mikä merkitys työosuuskunnalla on sinulle? Yleisesti työosuuskuntalaisille?
Työnantajallesi? Asiakasyrityksen vakituisille työntekijöille?

• Ovatko työosuuskuntalaiset tasavertaisia työntekijöitä suhteessa vakituisiin
työntekijöihin? Millä tavoin tasa-arvo/epätasa-arvo näkyy?

• Mitä mieltä osastosi työntekijät ovat työosuuskunnan käytöstä?

• Miten työosuuskuntalaisiin suhtaudutaan työpaikallasi?

Työelämän laatu

• Onko työosuuskunnassa toimiminen mielestäsi erilaista kuin tavanomaisessa
työsuhteessa toimiminen? Mitkä ovat keskeiset erot?

• Onko työosuuskunnan käytöllä ollut vaikutusta ylitöiden määrään? Millaisia?

• Onko työosuuskunnan käytöllä ollut vaikutusta työturvallisuuteen? Millaisia?

• Toteutuvatko työssäsi elementit, jotka kuuluvat mielestäsi hyvään työhön?

• Toteutuvatko työosuuskunnan toiminnassa elementit, jotka kuuluvat mielestäsi
hyvään työhön?

• Onko työosuuskunnan käyttö vähentänyt/edistänyt seuraavien asioiden
toteutumista työosuuskuntalaisten kohdalla:
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ü työtyytyväisyys, vaikutusmahdollisuutesi työhön liittyviin asioihin,
työn tekemisen mielekkyys, kokemasi työsuhteen turvallisuus, hyvä
esimiestyö ja johtaminen, kokemasi työn arvostus, palkkaus ja sen
oikeudenmukaisuus

Osaamisen kehittyminen

• Millaisia töitä teet työpaikalla/työpaikoilla? Yksinkertaisia/monimutkaisia?

• Otetaanko tiettyä tehtävää suorittamaan aina sama työosuuskuntalaisen?

• Hallitsetko työsi hyvin?

• Onko työosuuskunnalla merkitystä osaamisesi kehittymiselle?

• Kuka huolehtii työosuuskuntalaisen perehdyttämisestä työhön? Omat
kokemukset perehdyttämisestä.

• Osaavatko työosuuskuntalaiset työtehtävänsä yhtä hyvin kuin vakituiset? Erot.

• Onko työosuuskuntalaisilla samat mahdollisuudet kehittää osaamistaan kuin
vakituisilla?

• Oletko tehnyt/tekevätkö työosuuskuntalaiset kehitysehdotuksia työpisteellään,
mikäli havaitsee kehitettävää?

Kehittämiskohteet

• Mitkä ovat suurimmat haasteet työosuuskunnan toiminnassa?

• Onko toiminnassa ilmennyt heikkouksia/kehityskohteita? Millaisia?

• Mihin pitäisi tulevaisuudessa kiinnittää huomiota?

Hyödyt

• Mitkä ovat konkreettisia hyötyjä sinulle työosuuskunnan toiminnasta?

• Mikä työosuuskuntalaisena olemisessa on parasta?
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LIITE 4: Odotusten, panosten ja arvojen ilmeneminen
haastatteluaineistossa sidosryhmittäin

2007
odotukset panokset arvot yhteensä

Työosuuskunnan työntekijät 152 15 199 366
Työosuuskunnan toimistohenkilökunta 58 3 43 104
Asiakasyritys Alfa 118 4 103 225
Muut asiakasyritykset 28 3 55 86
Nokian työ- ja elinkeinotoimisto 0 0 0 0

356 25 400 781

2008
odotukset panokset arvot yhteensä

Työosuuskunnan työntekijät 43 4 115 162
Työosuuskunnan toimistohenkilökunta 38 2 19 59
Asiakasyritys Alfa 51 2 33 86
Muut asiakasyritykset 57 6 39 102
Nokian työ- ja elinkeinotoimisto 50 9 62 121

239 23 268 530
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LIITE 5: Sisällön analyysi lukuina

2007
pelkistetyt ilmaukset alakategoriat yläkategoriat pääkategoriat

Työosuuskunnan työntekijät 366 49 12 5
Työosuuskunnan toimistohenkilökunta 104 25 7 3
Asiakasyritys Alfa 225 42 10 5
Muut asiakasyritykset 86 19 7 3
Nokian työ- ja elinkeinotoimisto 0 21 6 3

781 156 42 19

2008
pelkistetyt ilmaukset alakategoriat yläkategoriat pääkategoriat

Työosuuskunnan työntekijät 162 33 10 4
Työosuuskunnan toimistohenkilökunta 59 15 6 2
Asiakasyritys Alfa 86 28 8 4
Muut asiakasyritykset 102 24 9 4
Nokian työ- ja elinkeinotoimisto 121 25 5 2

530 125 38 16
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LIITE 6: Kuva sisällön analyysin klusterointivaiheesta


