
 

 

 

 

 

Psykologiseen sopimukseen sisältyvät 

vastavuoroiset odotukset ja velvollisuudet 

työnantajien edustajien näkökulman kautta 

tulkittuna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

Sosiaalitutkimuksen laitos 

 

Anja Sauvolainen 

Sosiologian pro gradu – tutkielma 

Toukokuu  2011 

 

 

 

 



TIIVISTELMÄ 

 

SAUVOLAINEN ANJA: Psykologisen sopimukseen sisältyvät vastavuoroiset odotukset ja 

velvollisuudet työnantajien edustajien näkemysten kautta tulkittuna  

 

Pro gradu –tutkielma, 91s.; 10 liites. 

Ohjaajat: Matti Hyvärinen ja Ilkka Arminen 

Sosiologia 

Toukokuu 2011 

 

Sovellan tässä tutkimuksessa psykologisen sopimuksen käsitettä, jonka avulla on mahdollista 

analysoida työsuhteesen liittyviä piileviä odotuksia ja velvollisuuksia. Arvioin myös käsitteen 

menetelmällistä käytettävyyttä. Kartoitan samalla niitä ajankohtaisia työelämää koskevia teemoja, 

jotka nousevat esille tässä haastatteluaineistossa. Keskeisimpiä näistä ovat siirtyminen joustavuutta 

korostavaan tuotantomalliin ja tiimityöhön. Työntekijöiltä vaaditaan uudenlaista asennoitumista 

työntekoa kohtaan, kuten kykyä huolehtia omasta työllistettävyydestä. 

 

Tutkimusaineistona ovat viisi Työelämän tutkimuskeskuksen tutkijoiden tekemää haastattelua. 

Niiden pohjana on käytetty niin sanottuja hyvän työnantajan kriteereitä, jotka tuovat esille 

työntekijän työnantajaan kohdistamat odotukset. Lähestyn haastatteluja sosiaalisen 

konstruktionismin näkökulmasta, jossa huomio kiinnittyy aineistosta esiin nouseviin ja 

haastattelujen aikana yhteistoiminnallisesti rakennettuihin merkityksiin.  

 

Psykologinen sopimus pitää sisällään sekä transaktionaalisia että relationaalisia elementtejä. 

Transaktionaaliselle sopimukselle tyypillistä on sen rajallinen kesto, vähäinen sitoutuneisuuden aste 

ja työsuhteesta esimerkiksi palkan muodossa saatava hyöty. Relationaalista sopimusta voi 

luonnehtia paternalististyyppiseksi. Keskeistä sille ovat pysyvyys, ennustettavuus, luottamus ja 

lojaalisuus eri osapuolten välillä. Aineistossa on merkkejä sekä paternalistyyppisestä että uudesta 

tasapainotetusta sopimusmallista. Tasapainotettu sopimus perustuu vastavuoroisuudelle ja on  

luonteeltaan dynaaminen. Sen rajoja pyritään ajoittain laajentamaan ja niistä neuvotellaan 

tilanteittain joko yksilöllisesti tai kollektiivisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan puhua myös 

normatiivisesta sopimuksesta.  

 

Sopimuksen sisällön muodostavat molempien osapuolten toisiinsa kohdistamat odotukset. 

Työntekijän odotuksissa työnantajaa kohtaan korostuvat oikeudenmukainen kohtelu, luottamus ja 

työnantajan kyky huolehtia sille kuuluvista velvoitteista. Työnantaja odottaa työntekijöiltä kykyä 

sopeutua muutoksiin, halua kehittyä ja oikeanlaista asennetta työntekoa kohtaan. Psykologinen 

sopimus pitää sisällään uuden työntekijyyden ideaalimallin, jolle keskeistä ovat edellä mainittujen 

piirteiden lisäksi joustavuus ja itseohjautuvuus.  
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1 JOHDANTO  
 

Nykyinen työelämä on toimintatavoiltaan varsin erilainen kuin aiemmin. Monet teollisen 

vallankumouksen alkuajoilta saakka periytyneet työnteon kulttuuriset muodot ovat joutuneet 

ainakin osittain kyseenlaisiksi (Kasvio 1994, 20).  Radikaaleimmin aiheeseen ottaa kantaa Sennett, 

joka teoksessaan (2002, 7) väittää, että koko työn olemus ja merkitys ovat muuttuneet. Samalla on 

muuttunut se käsitteistö, jolla työtä kuvataan. Mutta mistä tässä muutoksessa pohjimmiltaan on 

kysymys?  

 

Esimerkiksi Julkusen (2008, 20) mukaan uuden työn olemusta voi kuvata hybridiksi ja mosaiikiksi. 

Se sisältää toisilleen hyvin ristiriitaisia aineksia. Muutoksessa on alkanut korostua erityisesti 

yksilöllisyyden, liikkuvuuden, joustavuuden ja jatkuvan tuottavuuden kasvu. Myönteisenä 

kehityksenä voi pitää etenkin työssä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä ja työn 

monipuolistumista. Rakenteelliset muutokset koskevat työn organisointia ja työnantajan ja 

työntekijöiden välistä suhdetta. Perinteinen jako työntekijä- ja toimihenkilöammatteihin on alkanut 

hämärtyä. Työ on keskiluokkaistunut ja siitä on tullut sisällöltään entistä vaativampaa. (Julkunen 

2008, 10 Lehto 2009, 130 - 141.)   

 

Seurauksena työvoiman käytöstä on tullut aiempaa valikoivampaa ja sen myötä työurat ovat 

muuttuneet entistä epävarmemmiksi. Yhtenä merkkinä tästä on niin sanottu 

palkansaajamentaliteetin väistyminen. Pysyäkseen muutoksen tahdissa yksilöt joutuvat jatkuvasti 

kehittämään omia taitojaan, kartuttamaan omaa osaamispääomaansa ja näin ollen itse huolehtimaan 

omasta työllistettävyydestään. Tarjolla ei välttämättä ole pysyvää työuraa jonkun tietyn 

organisaation palveluksessa (Kasvio 1994, 19, Väyrynen 1999, 252, Hilltrop, 1995, 289.), kuten 

aiemmin saattoi odottaa.  

 

Organisaatioiden sisällä puolestaan mietitään, miten houkutella töihin motivoituneita ja muutokseen 

sopeutuvia yksilöitä.  Yhtenä pohdinnan aiheena on, mitä työnantaja voi tarjota työntekijöille, jotta 

nämä voisivat sitoutua yritykseen riittävän pitkäksi aikaa. Ja miten toisaalta sovitella yhteen 

erilaiset näkemykset ja saada aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävä yhteisymmärrys. (Hilltrop, 1995, 

288 – 290.)  
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Näitä teemoja voi tarkastella psykologisen sopimuksen käsitteen kautta. Sen avulla on mahdollista 

peilata käynnissä olevan muutoksen syitä ja seurauksia eli kartoittaa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin.  Käytännön tasolla psykologisen sopimuksen avulla 

voi analysoida työsuhteeseen liittyviä, äänenlausumattomia, piileviä ja määrittelemättömiä 

odotuksia (Cullinane & Dundon 2006, 115), joilla on yhteys työntekijän puolelta työhön 

sitoutumiseen ja työtyytyväisyyden kokemiseen. (Guest 1998, 650). Sen kautta voidaan tutkia myös 

työnantajan ja työntekijän välisen vastavuoroisuuden toteutumista. (Parzefall 2008, 1715). 

Pyrkimyksenä on hahmottaa, miten ihmiset toimivat työelämässä ja mitkä ovat ne vallitsevat 

lainalaisuudet, jotka säätelevät heidän toimintaansa.  

 

Suomessa psykologista sopimusta on tutkittu varsin vähän ja sen vuoksi tarjolla on niukasti 

vertailukohtia suomalaiseen tutkimukseen, vaikka käsitteestä onkin käyty keskustelua. (Kinnunen & 

Ruotsalainen 2009, 117).  Katson, että tämäntyyppiselle lähestymistavalla on siis tarvetta. Myös 

omakohtaiset kokemukseni työelämästä ovat saaneet lisänneet kiinnostustani aihepiiriä kohtaan. 

 

Tässä tutkimuksessa psykologista sopimusta lähestytään työnantajan näkökulmasta katsottuna. 

Myös tältä osin tutkimus on tarpeellinen, koska aiemmissa tutkimuksissa työntekijänäkökulma on 

ollut hallitsevin.  Tutkimuksen pääpaino on keskittynyt tilanteisiin, jossa sopimusta on jollain 

tavoin rikottu. Osittain syynä on ollut se, että työnantajan määrittely sopimuksen kannalta on ollut 

ongelmallista. (Porter & al. 1998, 781, Cullinane & Dundon 2006, 116, Guest 1998, 658.)  

 

Tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena on selvittää, miten psykologinen sopimus tulee esille 

työnantajan ja työntekijän välisissä suhteissa ja mitkä ovat sen eri ilmenemismuodot.  Erittelen sekä 

työnantajiin että työntekijöihin kohdistuvia odotuksia ja niitä seuraamuksia, mitä odotusten 

täyttymisellä tai täyttymättömyydellä voi mahdollisesti olla. Analysoin sitä, miten sopimuksesta on 

mahdollista neuvotella ja mitkä ovat sen rajat. Arvioin myös käsitteen menetelmällistä 

käytettävyyttä ja sen mahdollisuuksia jatkotutkimuksen näkökulmasta.  

 

Haastattelujen keräämisen lähtökohtana olevat hyvän työnantajan kriteerit tuovat esille 

työntekijöiden työnantajiin kohdistamia odotuksia. Tutkimusaineistossa yhdistyvät molempien 

osapuolten näkemykset, jolloin mukana on sekä henkilökohtainen, organisatorinen että 

yhteiskunnallinen ulottuvuus. Yksittäisen työntekijän (työnantajan edustajan) ja työnantajan esille 
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tuomien näkemysten lisäksi taustalla hahmottuu laajempi kuva tämän hetken työelämästä ja 

työntekijöiden ja työnantajan välisistä suhteista. 

 

Lähden liikkeelle tarkastelemalla niitä muutoksia, joita työelämässä on tapahtunut viime 

vuosikymmeninä. Kartoitan sitä, miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet työn tekemiseen eli mitkä 

ovat ne keskeiset piirteet ja niitä kuvaavat käsitteet, jotka nousevat esille tässä 

haastatteluaineistossa.  Luvussa kolme käsittelen psykologista sopimusta ja luon katsauksen sen 

tyypillisiin piirteisiin. Metodologiaosiossa kuvaan varsinaista tutkimusprosessia, esittelen 

tutkimuskysymykset ja muut menetelmälliset lähtökohdat. Viidennessä luvussa käsittelen 

psykologisen sopimuksen sisältöä eli sitä, mitkä seikat tässä aineistossa kuvaavat sitä työnantajan ja 

työntekijän näkökulmasta käsin. Lopuksi teen analyysistäni yhteenvetoa ja pohdin, miten 

psykologista sopimuksen käsitettä voisi hyödyntää jatkossa.  
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2 VANHASTA JÄRJESTYKSESTÄ UUTEEN 
 

Luon seuraavassa teoriakatsauksen työn erilaisiin organisointitapoihin ja hahmottelen ensin 

yleisellä tasolla, millaisia muutoksia tuotantojärjestelmissä ja sitä kautta työn luonteessa on 

tapahtunut. Koska omassa aineistossani suurin osa yrityksistä on niin sanottuja teollisuusyrityksiä, 

luo tämä pohjaa omalle analyysilleni. Uuden työn tunnusmerkkien kautta lähestyn sitä, mitä 

seuraamuksia siirtyminen uusiin tuotantomalleihin on tuonut muassaan ja millaisia vaatimuksia se 

asettaa niin yrityksille kuin työntekijöillekin.  

 

2.1 Työn organisointitavat: taylorismi ja fordismi 
 

Työn rationalisointi on ilmiö, jolla on pitkä historia. Teollisen yhteiskunnan synty ja etenkään sen 

kehitys olisivat olleet tuskin mahdollisia ilman, että kehitettiin tapoja järjestää ja hallita erilaisia 

osakokonaisuuksia niin tehokkaasti kuin suinkin. Rationalisointi yhdistetään tieteelliseen 

liikkeenjohtoon, jonka kehitti amerikkalainen Frederick Taylor. (Michelsen 2001, 11 – 12.) 

Taylorismin perusideana on ”elävän työn taloudellistaminen”, kuten Julkunen (2008, 34) 

suuntausta kuvailee. Periaatteena on, että työ järjestetään rutiininomaiseksi samojen vaiheiden 

toistoksi eli työsuoritus pyritään mekanisoimaan. Tällöin myös työntekijöiden ja työnjohdon rooli 

on eriytetty toisistaan ja työnjohdon tehtävänä on valita oikeat työntekijät heille parhaiten sopiviin 

tehtäviin. Järjestelmän kannustimena toimi raha, joka sai työntekijät tekemään enemmän töitä. 

Palkkaus taas oli suoraan sidoksissa työn tuottavuuteen. (Peltokoski 2006, 114, Michelsen 2001, 41, 

Giddens 2001, 383.) 

 

Toinen samankaltainen, teolliseen työhön vaikuttanut suuntaus on fordismi, joka toi 

rationalisointiin uuden ulottuvuuden (Michelsen 2001, 14). Fordismin pääperiaatteena on, että 

tavaroita tuotetaan suuria määriä liukuhihnamallin mukaisena sarjatuotantona. Tuotteita ei levitetä 

markkinoille heti, vaan niitä varastoidaan eli toimitaan just in case – periaateen mukaan. Tavaraa 

tuotetaan välitöntä kysyntää suurempia määriä tuotantokustannusten alentamiseksi, koska 

markkinoiden ajatellaan olevan jatkuvasti laajennettavissa. Niin sanotulla fordismin hyvällä kehällä 

tarkoitetaan standardisoitujen kulutustavaroiden kasvavan tuotannon ja kulutuksen antamaa 

kasvuimpulssia ja fordistisella kompromissilla puolestaan työehtojen sääntelyn ja työn tayloristisen 

rationalisoinnin yhdistämistä.  Fordismista tuli nopean taloudellisen kehityksen ja teollistumisen 

vertauskuva ja massatuotantomallia alettin soveltaa eri teollisuudenaloilla. (Peltokoski 2006, 114, 

Julkunen 2008, 33, Michelsen 2001, 62.) 
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Suuntauksista kasvoi 1920- ja 30-lukujen kuluessa yleisiä liikkeenjohtoa ja työn organisoimista 

ohjaavia oppijärjestelmiä. Ne levisisivät ympäri Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, joskin niitä sovellettiin 

paikallisesti kunkin maan kulttuuri huomioiden. (Michelsen 2001, 202.) Ne eivät silti saaneet 

täydellistä hyväksyntää. Esimerkiksi Kevätsalon (1999, 69) mukaan taylorismin perusoppeja on 

sovellettu vain osaan organisaatioista. 

Suomessa rationalismi ei saanut kovinkaan paljon jalansijaa vielä 1930-luvulla. Vasta toisen 

maailmansodan jälkeen valtion maksamat sotakorvaukset ja jälleenrakentaminen pakottivat maan 

kehittämään etenkin metalliteollisuutta. (Michelsen 2001, 140 – 147.) Suomeen omaksuttiin osin 

myös MTM (Methods Time Measurement) – menetelmä, jonka avulla työsuoritus voitiin purkaa 

osiin vaikka erilaiset työn tehostamismenetelmät herättivätkin aluksi vastustusta (Michelsen 2001, 

189 - 192). Kasvion (1994, 39) mukaan Suomessa ei varsinaisesti koskaan ole ollut laajaa fordistista 

massatuotantoa, ainakaan siinä mittakaavassa, joka tavataan asettaa joustavan tuotannon 

vertailukohdaksi.  

Fordistinen järjestelmä soveltuu vain tietyntyyppiseen teollisuuteen, jossa tuotetaan stadardoituja 

tuotteita laajoille markkinoille. Järjestelmän kalleus ja jäykkyys eivät kuitenkaan olleet ainoita 

syitä, miksi siitä haluttiin luopua. Taylorismia ja fordismia voi kutsua niin sanotuiksi matalan 

luottamuksen järjestelmiksi, joissa työntekijöillä ei ole juurikaan autonomiaa. Sen sijaan jatkuva 

valvonta synnyttää usein vastarintaa (Giddens 2001, 384.) Julkusen mukaan taylorismi ja fordismi 

synnyttivät näkyvän ja vaikeasti ylitettävän kuilun työnantajien ja työntekijöiden välille. Vaikka 

fordistinen kompromissi rauhoitti työprosessin kontrollista käytyjä taisteluita, se ei eliminoinut 

niitä. (Julkunen 2008, 36.) Monessa maassa ja yrityksessä käynnistettiin varsinkin 1960- ja 1970-

luvulta alkaen kokeiluja, joilla pyrittiin lievittämään ongelmia tai suorastaan etsimään 

vaihtoehtoisia ja tehokkaampia tapoja organisoida työtä. (Alasoini 2006b, 48, Michelsen 2001, 

202.)  
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2.2 Uuden työn tunnusmerkit  
 

Kun massamarkkinoille ominainen laaja ja ennustettava kysyntä supistui, alkoivat yritykset 

reagoida siihen muun muassa markkinoiden segmentoinnilla, erikoistumisella ja tuotteiden 

räätälöinnillä. Tämä taas edellytti uudentyyppisen teknologian käyttöön oton lisäksi myös vastaavaa 

joustavaa työn organisointia. Jälkifordistisen yritystoiminnan tunnuksia onkin juuri jousto monissa 

eri muodoissa. Yritykset pyrkivät innovatiivisuuteen, kasvattamaan reagointinopeuttaan 

muuttuvissa markkinatilanteissa ja organisoimaan tuotantoa pienempiin yksiköihin, ryhmiin ja 

tiimeihin. Työn uusilla organisaatiomuodoilla mahdollistetaan uusi joustavampi, hallittavampi ja 

tehokkaampi organisaatio. (Julkunen 2008, 81 – 92, Giddens 2001, 385.) 

 

 

2.2.1 Siirtymä postfordismiin 

 

Postfordismi on pyrkinyt syrjäyttämään vanhan, jäykäksi ja byrokraattiseksi mielletyn järjestelmän. 

Rationalisoinnilla on postfordistisessa yhteiskunnassa uusi rooli: yhtenä esimerkkinä joustavuuden 

suuntauksena yritysmaailmassa on todettu olevan menossa niin sanottu re-engineering. Re-

engineering tarkoittaa organisaatiorakenteiden ja koko liiketoimintaprosesseja koskevaa muutosta, 

jonka päämääränä on siirtyminen entistä tehokkaampaan ja samalla tuottavampaan työntekoon. 

Tämän kaltaisten tuotantoprosessien uudistamisen seurauksena on ollut seurauksena 

maailmanlaajuisesti työpaikkojen väheneminen, koska uudistukset ovat usein merkinneet 

toimintojen supistamista. Vaikutus on ollut nähtävissä etenkin teollisuudessa. (Michelsen 2001, 

203, Rifkin 1997, 29 – 30, Sennett 2002, 48.)  

 

Ideaalityyppisesti hahmoteltuna jälkifordistinen työ esitetään fordistisen peilikuvana. Siitä on 

irtisanottu taylorisoitu työ ja työehtojen kollektiivinen suojelu. Vanhaa organisaatiorakennetta voi 

kuvailla monitasoiseksi, byrokraattiseksi, hierarkkiseksi ja ennen kaikkea vakaammaksi. Uuden 

organisaatiorakenteen tunnusmerkkejä ovat nopeus, välittömyys, muutoksen kiivaus ja siihen 

liittyvä epävarmuus. Perinteisessä suurteollisuudessa työtehtävät on pyritty osittamaan, jolloin 

työntekijät erikoistuvat vain omien kapea-alaisten osatehtäviensä suorittamiseen. Nykyaikaisessa 

joustavassa tuotannossa tarvitaan sen sijaan monitaitoisia työntekijöitä. (Julkunen 2008, 39, Kasvio 

1994, 27, Aaltonen & Heikkilä 2003, 92.)  
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Just in time – tuotannossa tavaran valmistuksessa pyritään mahdollisimman välittömään 

reaaliaikaisuuteen. Varmuuden varalle tuottamisesta siirrytään asiakaslähtöisyyteen. Total quality 

control puolestaan viittaa laadunhallintaan, jossa virheet pyritään minimoimaan. Joustavassa 

tuotantomallissa työ on organisoitu JOT eli imuperiaatteella, mikä tarkoittaa eli tarkoittaen sitä, että 

tuotteet valmistetaan tilausjärjestyksessä. (Peltokoski 2006, 116, Kasvio 1994, 28.)  

 

Jälkifordistista työtä voi luonnehtia siten, että se on sisällöltään rikkaampaa. Verrattuna 

aikaisempaan mekanistiseen työnkuvaan se on monipuolisempaa, jossain määrin palkitsevampaa ja 

itsenäistä, joskin työsuhteen perusta on epävarmempi ja muutenkin työ on joustavampaa ja 

liikkuvampaa. Siinä, missä taylorismi ja fordismi synnyttivät kuilun työantajan ja työntekijöiden 

välille, on postfordistisen ajan lupaus työnantajan ja työntekijän välisen vastakohtaisuuden 

lievittäminen ja sen kokonaan eliminointi (Julkunen 2008, 39, 64).  

  

 

2.2.1 Globalisoituva työ 

 

Talouden globalisoitumista voidaan pitää yhtenä keskeisimmistä 1990-luvun muutostrendeistä. 

Globalisoitumisen on katsottu edistävän merkittävästi maailmanlaajuista taloudellista kasvua ja 

luovan edellytyksiä ”voimavarojen tarkoituksenmukaiselle uudelleensuuntautumiselle”, kuten 

Kasvio ja Nieminen teoksessaan ilmiötä luonnehtivat. (Kasvio & Nieminen 1998, 2-3.) Se vaikuttaa 

niin kilpailun kiristymisenä, tuote- ja pääomamarkkinoiden muuttumisena kuin tekniikan 

kehittymisen ja valtiovallan toiminnan kautta (Koski & al. 1997, 25). 

 

Globalisaatiota voidaan kuvata tapahtumasarjaksi, jossa maailma etenevässä määrin integroituu 

yhdeksi sosiaaliseksi järjestelmäksi ja josta seurauksena on vakiintuneiden sosiaalisten rakenteiden 

muutos (Kasvio & Nieminen 1998, 32).  Käsitteenä globalisaatio ei ole aivan uusi, vaikka sen 

käyttö onkin laajentunut vasta viime vuosina. Yhtenä selittävänä tekijänä taustalla voi katsoa olevan 

sosiaalistisen järjestelmän romahdus ja informaatioteknologian leviäminen, joka omalta osaltaan 

vahvisti ihmisten yleistä tietoisuutta ilmiöstä (Held & McGrew 2005, 9 – 10.)  

 

Talouden globalisaatio on merkinnyt työn globalisoitumista. Muutokset ovat vaikuttaneet 

tuotantoon ja työllisyyden kehitykseen eri puolella maailmaa. Yritysten uudelleenorganisoituminen 

ja toimintojen hajauttaminen ovat osa niiden strategiaa parantaa kansainvälistä kilpailukykyä. 

Käytännössä yritykset ovat siirtäneet toimintojaan sinne, missä niille avautuvat parhaat 
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mahdollisuudet tuottavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Keskeisenä tavoitteena on ollut 

mahdollisimman vahvan markkina-aseman saavuttaminen kunkin omalla erikoistumisalueella. 

Markkinoiden globalisoituminen on pakottanut yritykset keskittymään niin sanottuun 

ydinosaamiseensa ja synnyttänyt uudenlaisia yritysrakenteita. (Väyrynen 1999, 84, Kevätsalo 1999, 

268, Kasvio & Nieminen 1998, 2.) Koski et al.(1997, 25) mukaan markkinoiden globalisaatio ja 

tuotannon globalisaatio on hyvä erottaa toisistaan. Markkinoiden globalisaatio merkitsee markkina-

alueiden laajentumista ja yhdentymistä ja samalla kansallisten rajojen häviämistä. Kilpailu 

kansainvälisillä markkinoilla lisääntyy ja kiristyy. Tuotantoprosessin globalisaatio taas tarkoittaa 

koko sen maailmanlaajuista uudelleenorganisoimista ja työnjaon muutosta laajassa mittakaavassa. 

Päätöksiin vaikuttavat niin kustannustekijät kuin esimerkiksi mahdollisuus rekrytoida osaavaa 

työvoimaa. (Koski et al. 1997, 25 – 26.)  

 

Kiristyneen kilpailun vaikutukset ovat olleet havaittavissa erityisesti eri teollisuuden aloilla. Niiden 

merkitys työmarkkinoilla on laskenut ja palvelualojen vastaavasti voimistunut. Suomessa tämä 

näkyy myös siinä, että työpaikat vähenevät taantuvilla ja vähän ammattitaitoa vaativilla aloilla kun 

taas uudet työpaikat vaativat erityisosaamista. Samanaikaisesti voi esiintyä sekä työvoimapulaa että 

työttömyyttä. (Kasvio 2007, 35, Väyrynen 1999, 62.) Globalisoituvan taloudellisen kilpailun 

vaikutukset eivät rajaudu yksinomaan työllisyyskehitykseen, vaan myös työntekijät ovat joutuneet 

sopeuttamaan vaatimuksiaan muun muassa palkan suhteen ja mukautumaan aiempaa joustavampiin 

työjärjestelyihn. Taloudellisen kilpailun seurauksena yksityinen ja julkinen sektori alkavat 

toimintatavoissaan muistuttaa toisiaan. (Kasvio & Nieminen 1998, 4, Kevätsalo 1999, 268.) 

 

Tarkastelen seuraavassa niitä piirteitä ja työn organisoinnin tapoja, jotka luonnehtivat nykyistä, niin 

sanottua työn uutta järjestystä. Ne kuvaavat myös jossain määrin niitä tapoja ja malleja, jolla 

tutkimani yritykset ovat järjestäneet toimintojaan ja näin ollen taustoittavat aineistoni analyysiä. 

Käyn myös läpi, millaisia vaatimuksia tämä asettaa työntekijöille.   

 

2.2.2 Joustavuus 

 

Niin sanotun globaalin kvartaalitalouden aikana pysyvyyden on syrjäyttänyt lyhytjänteisyys ja 

jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta. Epävakaisuuden tilasta puolestaan on tullut normaalia. 

(Sennett 2002, 28.) On syntynyt työn uusi järjestys, joka on Sennetin mukaan yhtä kuin joustava 

kapitalismi. Joustava kapitalismi tähtää vanhojen byrokraattisten rakenteiden purkamiseen ja sen 

keskeisenä piirteenä korostuu pyrkimys joustavuuteen (em. 2002, 7), joka koskettaa kaikkia ja 
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kaikkea, mikä liittyy työn tekemiseen ja sen organisointiin. Muutoksen taustalla ovat globaalit 

markkinat, joilla menestyminen edellyttää resurssien joustavaa käyttöä ”laadukkaiden, edullisten ja 

oikeaan aikaan valmistuvien tuotteiden valmistuksessa.” (Koski et al. 1997, 8).  

 

Tarkemmin määriteltynä joustavuus voidaan erottaa eri lajeiksi. On olemassa palkkajoustoja, 

määrällisiä joustoja, joustavuutta joka on yhtä kuin työvoiman liikkuvuus ja teknis-organisatorista 

joustavuutta. Määrälliset joustot tarkoittavat työvoiman määrän ja työajan sopeuttamista kysynnän 

vaihteluihin ja teknis-organisatorinen joustavuus eli toiminnallinen joustavuus viittaa esimerkiksi 

joustaviin valmistusjärjestelmiin ja -menetelmiin ja henkilöstön osaamiseen työpaikalla. 

Toisenlaisen jaottelun mukaan voidaan puhua ulkoisesta ja sisäisestä joustavuudesta eli 

pyrkimyksestä työmarkkinoiden niin sanottuun kaksoisjoustavuuteen. Tässä jaossa ulkoinen 

joustavuus merkitsee liikkuvuuden lisäämistä, yhteiskunnallisten koulutusmahdollisuuksien 

tarjoamista, muutoksia verotuksessa ja työnlainsäädännössä, esimerkiksi puuttumista 

irtisanomissuojaan. Nämä ovat yhteiskunnan tasolla tapahtuvia muutoksia. Sisäinen joustavuus taas 

koskettaa yritysten ja organisaatioiden henkilöstöä. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöitä voidaan 

siirtää työtehtävistä toiseen ja työaikaa joustavuutta siirtymällä osa-aikatyöhön tai jakamalla 

työtehtäviä.  (Julkunen & Nätti 1994, 17 – 19.)                 

 

Työnantajat pyrkivät moninaisiin työaikoihin ja suoraan, ei-kollektiiviseen sopimiseen yksittäisten 

työntekijöiden kanssa.  Hakiessaan lisää joustoa työaikoihin työnantajat tavoittelevat 

yritystoiminnan ja työaikapanoksensa yhtä täydellisempää markkinamukautusta. Työajoista 

sovitaan yhä useammin paikallisesti työpaikkatasolla. Tyypillisiä työajoista sopimisen kohteita ovat 

erilaiset työaikajoustot, kuten liukuva työaika, työaikapankki, työajan tauot, ylityökorvausten 

vaihtaminen vapaa-ajaksi sekä lomiin ja vapaisiin liittyvät järjestelyt. (Julkunen & Nätti 1994, 287, 

Melin, Blom & Mamia 2006, 249.) 

 

Vaikka joustavuuden käsite ei ole itsessään negatiivinen tai positiivinen (Mamia & Melin 2006, 4), 

herättää se vilkasta keskustelua työnantajan ja työntekijöiden välillä. Joustavuus ei kuitenkaan ole 

ainoa vaade, mitä työnantajat kohdistavat työntekijöihin nykypäivänä. 
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2.2.3 Verkostot ja tiimit 

 

Niin sanottujen verkostomaisten toimintatapojen käsitteellä viitataan tuotanto-organisaatioiden 

toiminnan laadullisiin piirteisiin. Verkostotalous eroaa perinteisistä markkinoista ja hierarkisista 

organisaatioista. Verkostot ovat joustavia, hierarkialtaan matalia ja hajautettuja ja ne soveltuvat 

paremmin uuden talouden alati muuttuviin olosuhteisiin. Tyypillistä on, että ne muotoutuvat koko 

ajan ja määrittelevät omaa rakennettaan yhä uudestaan informaation liikkuessa moneen eri 

suuntaan. Avainsanoja ovat yhteistyö ja tiimi. (Koski et al. 1997, 3 – 8, Rifkin 2001, 23, Sennett 

2002, 19.) Verkostotalouden taustalla on teknologisten innovaatioiden kiihtyminen. Menestyäkseen 

liike-elämässä on luotava ympärilleen tiheitä verkostoja. Yritykset verkostoituvat karsiakseen 

kulujaan. Ne ulkoistavat toimintojaan ja ostavat palveluita toisilta yrityksiltä. Verkostoituminen ei 

koske vain yrityksiä vaan myös sen työntekijöiltä, joista tulee ”itsenäisiä verkkosolmuja” (Rifkin 

2001, 20, Sennett 2007, 48, Siltala 2004, 171.) Kehityskaari ulottuu siis rakenteista yksilötasolle. 

 

Tiimityöllä viitataan hyvin monenlaisiin työjärjestelyihin ja muutenkin ryhmätyön käytöllä voi 

katsoa olevan erilaisia merkityksiä riippuen toimialasta. Ryhmätyötä on markkinoitu muun muassa 

johtamis- ja henkilöstön kehittämismenetelmänä työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden töiden 

uudelleenorganisoimiseksi. (ks. Koski & al 1997, 4, Kevätsalo 143–145.) Teollisuudessa se otettiin 

käyttöön yhtenä vaihtoehtona taylorismille, jotta voitaisiin poistaa niitä haittoja, joita pitkälle 

ositetun työn on ajateltu sisältävän. Koska standardoitua, ositettua ja rutinoitua työtapaa pidettiin 

haitallisena ja työntekijöitä vieraannuttavana tapana, otettiin käyttöön uudenlainen työn 

organisoinnin tapa 1970-luvulla. (ks. Kevätsalo 1999, 145, Alasoini 1998, 98 – 99, Siltala 2004, 

180.) 

 

Toyotismi, joka nimettiin japanilaisen autonvalmistaja Toyotan mukaan, tunnetaan myös nimellä 

kevyttuotanto.  Nimensä mukaisesti keskeistä siinä on kevyt ja joustava tuotantomalli, jossa 

monitaitoiset tiimit huolehtivat tuotantoprosessin ylläpidosta alusta loppuun. Tavoitteena on 

tuottavuuden parantaminen, johon pyritään työntekijöiden keskinäisellä yhteistyöllä. Työntekijät 

halutaan saada osallisiksi ja sitoutumaan työhönsä, niin että he ottavat vastuuta ja hallitsevat paitsi 

työhön kuuluvat yksittäiset työvaiheet myös sen kokonaisuuden.  Tavoitteena on rikastaa työtä ja 

hyödyntää työntekijöiden kykyjä mahdollisimman tehokkaasti. (Koivisto & Koski 1997, 8, Rifkin 

1997, 109 – 111, Ogasarawa & Ueda 1996, 45.)  

 



15 

 

Vastaanvantyyppinen, aiemmin käytössä ollut ryhmätyön aiempi muoto oli niin sanottu 

solutuotanto, jota on käytetty teollisuudessa ja erityisesti metallipuolella. Solu oli tuotantoprosessin 

mukaan määritelty ja sitä käytettiin työn organisointimallina lähinnä työstötehtävissä. Solutuotanto 

merkitsi työtehtävien horisontaalista rikastamista ja oli välivaihe tuotannon automatisoinnissa. 

Tuotantosoluja voidaan muodostaa sekä tuote- että prosessiperustaisesti, esimerkkinä 

kokoonpanosolu ja uudentyyppinen verkostosolu. Nimenomaan verkostosolulle tyypillistä matala 

hierarkia ja jatkuva vuorovaikutus, jossa tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen (Kevätsalo 

1999, 140 – 141, Koski et al. 1997, 54 - 56.) Alasoinin (1998, 100) mukaan tuotantosolu, tiimi ja 

työryhmä ovat eri asioita, vaikka johtopäätösten kannalta asialla ei olekaan merkitystä. 

Työpaikkakohtaisesti voidaan siis puhua soluista, ryhmistä tai tiimeistä tai käyttää jotain muuta 

vastaavantyyppistä nimitystä (vrt. Giddens 2001, 386). Tiimityö vaatii työntekijöiltä uudenlaista 

suhtautumista työhön ja toisaalta myös uudenlaisia taitoja ja kykyjä, kuten seuraavasta käy ilmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

2.2.4 Uusi työntekijyys 

 

Työ on Julkusen (2008, 20) mukaan subjektivoitunut.  Nykyinen työelämä vaatii työntekijöiltä 

monenlaisia taitoja ja osaamista, uudistumista, sosiaalisia taitoja ja etenkin oppimis- ja 

ongelmanratkaisukykyä. (Julkunen 2008, 76, Lavikka 2000, 6).  Sennetin mukaan siinä missä 

perinteinen työn organisointimalli perustui rutiineihin ja toistoon, nykyisessä mallissa työntekijöiltä 

vaaditaan entistä enemmän joustavaa sopeutumista ja omaa ajattelukykyä, koska molemmat 

ominaisuudet nähdään välttämättömänä työprosessin onnistumisen kannalta. Vanhassa 

tuotantojärjestelmässä työn rytmi oli etukäteen määrätty niin, ettei työntekijä itse voinut vaikuttaa 

siihen. Työnjohto oli etukäteen määritellyt työn toteutustavan ja tahdin työntekijän puolesta.  

Käsitys tehokkuudesta oli toisenlainen. Rutiinien avulla uskottiin saavutettavan työn hallinta ja 

maksimitehokkuus. Vaikka rutiinit useimmiten tarkoittivatkin käytännössä yksitoikkoista 

liukuhihnatyötä, ne saattoivat olla työntekijöiden eduksi eikä haitaksi. Rutiini myös suojelee ihmistä 

ja tekee elämästä turvallista, joskin ennalta arvattavaa. (Sennett 2002, 35 – 43.)   

 

Julkunen (2008, 233) kiteyttää edellä mainitut Sennetin ajatukset toteamalla vanhan 

luokkasidonnaisen kapitalismin välinpitämättömyyden olevan aineellista. Uuden epämääräisen ja 

vaikeasti hahmotettavan joustokapitalismin oloissa välinpitämättömyys on henkilökohtaisempaa, 

persoonaan eikä luokkaan osuvaa. Työnantaja saattoi aiemmin laiminlyödä työntekijöitä 

työolosuhteiden, työkuormituksen ja vastaavien asioiden suhteen, mutta Julkusta tulkiten tänä 
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päivänä laiminlyönnit kohdistuvat yksilöön eikä tiettyyn työntekijäryhmään, kuten aiemmin.  Jos 

fordistinen hallinta pyrki ulkoistamaan työntekijän persoonallisuuden työtapahtumasta niin 

postfordismissa ja nykyisessä työmaailmassa työntekijän persoonalla on merkitystä, esimerkkinä 

palvelutyö, jossa työntekijän persoonallisuus on osa tuotetta.  Yritys määrittelee itselleen arvot, 

jotka se haluaa työntekijöidensä sisäistävän. (Peltokoski 2006, 119 – 120, Julkunen 2008, 64 – 65.) 

On jossain määrin tietysti luonnollista, että esimerkiksi asiakassuuntautuneisuus vaatii työntekijältä 

paitsi kyseisen arvon sisäistämistä myös sitoutumista siihen.  

 

Lavikan (2000, 6) mukaan yhteistyö ja ongelmien ratkaiseminen on keskeisintä johtajien, ylempien 

toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden osaamisprofiilissa. Sosiaaliset taidot, kuten sopeutuminen 

ryhmään ja yhteistyötaidot, ovat keskeisiä myös työntekijöille, joiden osaamisprofiilissa kuitenkin 

kärkipäähän nousivat työn tekninen osaaminen, koneiden ja materiaalien tuntemus, työkokemus ja 

käden taidot. Toisaalta joustavuus, aloitteellisuus ja liikkuvuus voivat ovat tärkeämpiä kuin 

ammattitaito.  Se on kuitenkin selvää, että nykyisessä työelämässä kysytään yleisiä sosiaalisia 

taitoja, tunne- ja sosiaalista älyä sekä asemittain eriytyneitä johtamis-, esimies-, alais-, työtoveruus-, 

kollega- ja yhteisötaitoja. (Lavikka 2000, 6, Julkunen 2008, 229, 287.)  

 

Siltala (2004, 2007) lähestyy uuden työntekijyyden ideaalia puhumalla portfoliosukupolvesta ja niin 

sanotuista vapaista agenteista, jotka ovat valmiita vaihtamaan työpaikkaa koska tahansa. Se sopii 

yhteen Julkusen (2008, 229) mainitseman alati markkinoiden käytettävissä olevan 

muuttumiskykyisen nomadin kanssa, jota voi pitää yritysjohdon ideaalityöntekijämallina. Siltalan 

mukaan ihmiset joutuvat yrittäjiksi vastoin tahtoaan.  Työntekijät joutuvat mukana pysyäkseen 

ottamaan entistä enemmän vastuuta tuloksistaan ja työllistettävyydestään.  Palkkatyömentaliteetista 

ei kuitenkaan siirrytä hetkessä yrittäjämentaliteettiin. Yksilöiden kohdalla kysymys on 

epävarmuuden hallinnasta, miten tasapainoilla mahdollisuuksien ja epävarmojen valintojen kanssa. 

(Siltala 2007, 301.)  

 

Työntekijän on siis oltava valmiina muuttumaan ja sisäistämään ne vaateet, joita yritykset ja 

työmarkkinat kulloinkin esittävät.  Uusi työntekijäideaali on toisin sanoen itsellinen 

markkinasubjekti, joka itseohjautuvasti säätelee omaa toimintaansa markkinasuhteiden ja 

liiketaloudellisen kannattavuuden huomioonottaen. (Kortteinen 1992, 211). Tai kuten McCreavy 

nykypäivän työntekijöistä puhuessaan toteaa:”They need to recognize that they will have constantly 

re-invent themselves.” Huomio kääntyy henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työantajan tarjoamaan 
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koulutuksen ja kehitysmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Työntekijän täytyy ottaa vastuu omasta 

työllistettävyydestään (McCreavy 2003, 194 – 195.) 

 

Palaan vielä myöhemmin tarkastelemaan samaa aihetta, joskin toisenlaisen lähestymistavan kautta 

eli tutkimalla, miten työnantajan ja työntekijän välinen niin sanottu psykologinen sopimus on 

muuttunut ja mitä seurauksia sillä on ollut nimenomaan työntekijöiden kannalta.  

 

 

2.3 Kritiikkiä 
 

Siirtymä uudentyyppiseen työn järjestykseen ei ole tapahtunut kivuttomasti. Massatuotanto ei ole 

täysin taaksejäänyttä aikaa, vaikka sen rakenteet ovatkin purkautumassa (Kasvio 1994, 18). 

Suuntaukset ovat jossain määrin ristiriitaisia. Esimerkiksi Kevätsalo väittää, että työtehtävien ositus 

ja työn köyhdyttäminen ovat edelleen hallitseva suuntaus työorganisaatioiden kehittämisessä. 

Tulkinnan pohjana on Tilastokeskuksen tutkimus, jossa on selvitetty palkansaajien suhtautumista 

työn vaativuuteen. Kevätsalon mukaan metalliteollisuudessa ja koko Suomen työorganisaatioiden 

kehittämistä hallitsee yhä suoritustyön työtehtävien yksinkertaistaminen, systematisointi, 

standardointi ja sitä kautta automatisointiin perustuva, perinteinen teollisen kehitysvaiheen 

teknologinen tyyli. Työkykyjen tuhlaus on lisääntynyt, samoin toistotyö. Työntekijöiden kohdalla 

muutoksia koskeva tiedonsaanti on lisääntynyt, samoin vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin ovat 

kasvaneet kun taas toimihenkilöillä suuntaus on ollut täysin päinvastainen. Yksinkertaistamisen, 

systematisoinnin ja stardardisoinnin logiikkaa on sovellettu työorganisaatioissa ylhäältä alaspäin 

nojautuen hierarkisiin ja byrokraattisiin rakenteisiin. Kehittämisessä ei ole päädytty perustavaa 

laatua oleviin muutoksiin vaan pikemminkin on tuettu perinteisen toimintatavan jatkuvuutta. 

(Kevätsalo 1999, 128 – 153.)  

 

Kevyttuotanto näyttäytyy ikään kuin fordistisen ja tayloristisen tuotantomallin täydellistymänä, 

“hyperfordismina”. Välivarastojen poistamisen, työtehtävien suoritustavan standardoinnin, lyhyiden 

työsyklien sekä jatkuvan pyrkimyksen ajansäästöön, työn tehostamiseen ja työsuoritusten 

parantamiseen on nähty johtavan työntekijöiden henkisen kuormituksen kasvamiseen, yksilöllisen 

sekä ammatillisen autonomian kaventumiseen ja siten sotivan monia perinteisiä työnmuotoilun 

periaatteita vastaan. (Koivisto & Koski 1999, 12 – 13.) 
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Julkunen (2008, 41) tekee eron uus- ja jälkifordismin välille, muttei pidä niiden eroa kovin suurena. 

Uusfordismi viittaa hänen mukaansa ennemmin taylorismi-fordismin uuteen kuosiin kuin niiden 

mullistamiseen. Julkusen mukaan uusliberalistinen ja jälkifordistinen työ aiheuttaa kärsimystä, 

koska sitä leimaa jatkuva suorittaminen, suoriutumisen arviointi ja läpinäkyväksi tekeminen 

yhdistettynä joustavuuden vaatimuksiin. Jälkifordistisessa työssä uhkaa alituinen epävarmuus 

omasta osuudesta, koska ”mikään ei ole kyllin hyvää”.  Vaikka jälkifordistinen työ onkin 

vähemmän ulkoisesti määrittynyttä, henkilöitynyttä ja yksilöllistynyttä työtä, on se kuitenkin 

samalla organisaatio-, johtamis- ja kontrollitekniikoin piiritettyä. (Julkunen 2008, 230 – 239, 268.) 

Julkusen mukaan (2008, 289) ”mitä vieraammaksi ja vaikeammin ymmärrettäväksi globaali talous 

muuttuu, sen enemmän kaivataan turvan tunnetta.” Tämän voi tulkita myös kaipuuna Sennetin 

mainitsemiin rutiineihin; maailman monimutkaistuessa asioiden hallinta muuttuu entistä 

vaativammaksi. Se työpanos, mikä riitti ennen tyydyttämään omat ja työantajan tarpeet, ei enää 

riitä. Pitää olla jatkuvasti valppaana ja valmiina reagoimaan siihen, mitä ympärillä tapahtuu. 

Seurauksena voi olla jatkuva stressitila. 

 

Sennettin mukaan verkostomainen organisaatio heikentää sosiaalisia siteitä (Sennett 2002, 21) ja se 

taas voi merkitä yhteenkuuluvuuden tunteen heikentymistä ihmisten keskuudessa. Vaikka tiimityö 

perustuu yhteisöllisyydelle, yhteistyölle ja muiden huomioonottamiselle ei se silti tuo mukanaan 

aitoa yhteenkuuluvuutta. Tiimityö vaatii mukautumista ja sitoutumista, joka ei kuitenkaan perustu 

pitkäjänteisyydelle vaan on luonteeltaan hetkellistä, siksi myös pinnallista ja ihmisiä alentavaa. 

Koska tiimityössä tilanteet ovat jatkuvasti muuttuvia, niin se, mitä henkilö on aiemmin tehnyt, 

muuttuu merkityksettömäksi. Tiimityö voidaan nähdä eräänlaisena työpaikan ”pelinä”, joka alkaa 

aina uudelleen alusta, kuten Sennett asiaa kuvailee. Tiimiläiset voivat olla näennäisesti yhteistyössä, 

mutta tiimin sisällä käydään taistelua vallasta. (Sennett 2002, 105, 113 – 122.) Kaikkein 

merkityksellisintä onkin siis se, mitä tapahtuu tiimin sisällä. Ei ihme, että Sennett päätyy 

oletukseen, jonka mukaan työn uusi järjestys kuluttaa ihmisen luonnetta.  

 

Työn uudet organisointitavat vaativat ainakin osittain sisäistettyä kontrollia johtuen työn 

muuttuneesta luonteesta, työntekijöitä ei voida enää valvoa samalla tapaa kuin aiemmin. (Mamia & 

Koivumäki 2006, 100) Tiimityön avulla työnantaja voi korvata aiemmin käyttämänsä johtamisen ja 

kontrollin strategian ja työhön kohdistuneen välittömän valvonnan. Työn organisointia leimaa 

voimakas pyrkimys on päästä eroon hierarkisuudesta ja luoda matalan organisaation malli. Tiimityö 

merkitsee uudenlaisten auktoriteettien muodostumista, jossa johtajista on tullut tiimin vetäjiä. 
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Koska työnjohdon oma vastuu on häivytetty taka-alalle eli varsinainen auktoriteetti puuttuu, 

joutuvat tiimiläiset itse valvomaan itseään ja ottamaan vastuuta. Tilalle on tullut vastuullisen 

itsenäisyyden kontrollistrategia, jonka positiivisena piirteenä korostetaan itsenäisyyttä ja johdon 

taholta tulevaa luottamusta. (Rifkin 1997, 112, Sennett 2002, 117 – 122, Julkunen 2008, 74, 

Niemelä 2006, 83.) Tällöin ”jokainen työntekijä on vähän kuin pomo, työnjohtaja ja asiantuntija”, 

kuten Peltokoski (2006, 117) ilmiön tiivistää.  Käytännössä hierarkiasta eroon pääseminen ei 

välttämättä toteudu aivan helposti. Työntekijöiden välillä voi olla ristiriitoja ja työpaikalla voi olla 

autoritaarisia näennäistiimejä, jotka ylläpitävät hierarkioita. Myös tiimien itseohjautuvuus voi 

aiheuttaa ongelmia, esimerkkinä tilanteet, jossa kukaan ei ota vastuuta tiimin toiminnasta. 

Itseohjautuvuus voi olla myös luonteeltaan näennäistä eli työntekijät eivät ole oikeasti mukana 

siinä, mitä tekevät. Vaikka tiimityön vahvuus piilee sen joustavuudessa niin auktoriteetista 

luopuminen tai sen täydellinen poissaolo voi aiheuttaa sen, että työprosessi ei etene ilman johdon 

jonkinlaista väliintuloa. (Niemelä 2006, 87 – 89, Siltala 2007, 279 – 280, Pyöriä 2006, 194 – 195.)  

 

3 PSYKOLOGINEN SOPIMUS 
 

Yksi tapa hahmottaa työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta ja suhteeseen liittyviä odotuksia, on 

lähestyä sitä ”psykologisen sopimuksen” käsitteen kautta. Psykologinen sopimus on kirjoittamaton, 

luonteeltaan epävirallinen ja liittyy yksilön työpaikkaan liittämiin odotuksiin. Kysymys on 

työnantajan antamista sanattomista lupauksista, joiden lunastaminen saa työntekijän pysymään 

yrityksessä. Tätä voi pitää myös sisäsyntyisen työmotivaation perustana. Yksinkertaistettuna 

sopimus voidaan määritellä sidokseksi, jossa työntekijä osoittaa lojaalisuutensa työnantajaa kohtaan 

ja odottaa työnantajan puolelta vastineeksi luotettavuutta. (ks. esim. Moilanen 2007, 209, Aro 2006, 

48–49, Conway & Briner 2005, 2.)  

 

3.1 Käsitteen historiaa 
 

Psykologisen sopimuksen käsitettä ovat käyttäneet vaihtelevassa merkityksessä eri tutkijat, mutta 

työpaikalle sitä sovelsi ensimmäisenä Argyris (1960). Hän käytti sitä kuvaamaan työnantajan ja 

työntekijöiden välistä piilevää sopimusta, jossa molempien tarpeet tulevat huomioiduiksi. Vaikka 

Argyris esitteli teoriansa jo 1960-luvun alussa, vasta viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 

psykologisen sopimuksen käsitettä on tutkijoiden mukaan alettu käyttää vakavasti otettavan 
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empiirisen tutkimuksen apuvälineenä. (ks. esim. Alasoini 2006a, 23, Guest 1998, 649, Cullinane & 

Dundon 2006, 114. Millward & Brewerton 1999, 254.) Käsitettä kehittivät eteenpäin muun muassa 

Levinson (1965) ja Schein (1965, 1980).  Levison otti huomioon molempien osapuolten 

vastavuoroiset odotukset toisiaan kohtaan ja Schein puolestaan psykologisen sopimuksen 

vaihtosuhteena molempien osapuolten kannalta tuoden mukaan organisaatiokulttuurin näkökulman. 

Vastavuoroisuuden käsite ja sitä kautta sopimuksen täyttyminen on olennainen paitsi Levinsonin, 

myös sitä myöhemmissä psykologisen sopimuksen tulkinnoissa. (Conway & Briner 2005, 10–11, 

Anderson & Schalk 1998, 638.)  

 

Edellä mainittujen tutkijoiden jälkeen tunnetuin käsitteen kehittäjä lienee Rousseau, joka tulkitsee 

psykologista sopimusta yksilönäkökulmasta. Odotusten sijaan kysymys on lupauksista, joita 

työnantaja työntekijöiden havaintojen ja käsitysten mukaan lunastaa. (Conway & Briner 2005,14-

15, Rousseau 1989, 1990.)  Kuten Rousseau itse määrittelee: “psychological contracts differ from 

the more general concept of expectations in that contracts are promissory and reciprocal when 

individual employees believe they are obligated to behave or perform in a certain way and also 

believe that the employer has certain obligations toward them, these individuals hold a 

psychological contract.” (em. 1990, 390.)  

 

Muun muassa Alasoini on käyttänyt psykologisen sopimuksen käsitettä ja analysoinut sen avulla 

suomalaista työelämää ja työnteon mielekkyyden muutosta. Psykologisen sopimuksen käsitettä on 

sovellettu myös tutkimuksessa, jossa on analysoitu vastavuoroisuuden ilmenemistä työntekijä-

työnantajasuhteissa, kohteena julkisen sektorin työntekijät. Kuten Parzefall (2008, 1717) tätä 

tutkimusta esitellessään toteaa, on hyvä huomioida paitsi organisatorinen myös kansallinen 

konteksti etenkin tutkimustuloksia yleistettäessä. Olen käyttänyt vertailukohtana omalle 

tutkimukselleni myös Pekkisen (1991) ja Tuulin (1997) opinnäytetöitä; molemmissa 

tutkimuskohteena on tehdasympäristö.  

 

Vaikka psykologista sopimusta voidaan pitää pelkästään yksilön subjektiivisena tulkintana 

tilanteesta, voivat molemmat osapuolet olla tietoisia sopimuksen olemassa olosta. Osapuolilla ei 

välttämättä tarvitse olla yhteisymmärrystä sen sisällöstä. Useimmissa sopimuksissa lähtökohtana 

kuitenkin on, että ne perustuvat vastavuoroisuudelle, jolloin molemmilla osapuolilla on tiettyjä 

velvotteita toisiaan kohtaan vastineeksi suhteen tuomista eduista (Alasoini 2006a, 23, Arnold 1996, 

512 – 513.) Psykologista sopimusta voi tarkastella työnantajan ja työntekijän välisenä 
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vaihtosuhteena, jolloin painotuserot tulevat siitä, otetaanko huomioon molempien vai pelkästään 

toisen osapuolen näkemykset suhteessa vallitsevista odotuksista ja velvollisuuksista.  

 

 

3.2 Perustana työnantajan ja työntekijän välinen vaihtosuhde 
 

Vasta viime aikoina on alettu tutkia psykologista sopimusta paitsi työntekijän myös organisaation 

edustajien arvioimana. Esimiesten tai johtajien tulkinta psykologisesta sopimuksesta voi tarjota 

yhden väylän työnantajan näkemyksen hahmottamisessa. Yhtenä tulkintana on, että organisaatiot 

ilmaisevat tahtonsa erilaisten toimijoiden kautta. Agentit edustavat organisaatiota ja he voivat olla 

johtajia, esimiehiä tai esimerkiksi rekrytointihenkilöitä. Heidän tehtävänään on viestiä organisaation 

vaatimuksista ja odotuksista sekä välittää lupauksia organisaation tulevaisuuden sitoumuksista 

työntekijöille. He voivat siis olla sopimusosapuolena, mitä tulee vastavuoroisiin velvollisuuksiin. 

Organisaatio määrittyy kaikkien sen edustajien tekojen kautta, vaikka itse yrityksellä ei varsinaisesti 

voi olla psykologista sopimusta. (Coyle-Shapiro & Kessler 2000, 9, Kinnunen & Ruotsalainen 

2009, 121, Conway & Briner 2005, 33 vrt. Rousseau 2004, 121–124, Lyman et al. 1998.) 

Sopimuksen tekijöinä ja informaation lähteinä voi olla useampi eri taho. Kysymys ei siis ole 

varsinaisesti yksilön tarpeista vaan kokonaisuudesta, jonka molempien osapuolten käyttäytyminen 

muodostuu ja jonka perusteella työntekijä muodostaa käsityksensä sopimuksen sisällöstä. (ks. 

Dabos & Rousseau 2004, 68, Conway & Briner 2005, 14 – 15, Rousseau 1989; 128 – 129 & 1995, 

46 – 65.)   

 

Yleisin sopimusmuoto on agentin ja päämiehen välinen. Vahvan kulttuurin organisaatioissa 

sopimuksen tekijöinä voivat olla myös työkaverit tai esimerkiksi ammattiliitto. Rousseaun mukaan 

psykologinen sopimus muuttuu normatiiviseksi sopimukseksi silloin, kun useammat ihmiset 

työpaikalla soveltavat samaa psykologista sopimusta eli ovat yhtä mieltä sen sisällöstä. 

Normatiivisista sopimuksista voi tulla osa työpaikan sosiaalisia normeja eli malleja hyväksyttävästä 

käyttäytymisestä.  Mikäli organisaatio hyväksyy tietyn toiminnan, se voi muuttua osaksi 

organisaatiokulttuuria. (Rousseau 1995, 46 – 62.) Tämä huomio on tärkeä, koska usein niin sanotut 

työpaikan kirjoittamat säännöt vaikuttavat myös tapaan, jolla organisaatio kohtelee työntekijöitään. 

Nämä säännöt taas eivät ole pelkästään esimiesten tai johtajiston luomia vaan niihin vaikuttaa koko 

työyhteisö omalla toiminnallaan.  
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Sopimussuhteen eri osapuolilla voi olla erilaisia velvotteita toisiaan kohtaan, kuten Coyle-Shapiro 

ja Kessler (2002, 72) asian ilmaisevat: “Therefore, in theory, the exchange relationship between the 

employee and employer could be characterized as an ongoing repetitive cycle of conferring benefits 

that in turn induce an obligation to reciprocate.” Psykologista sopimusta voi siis lähestyä 

sosiaalisen vaihdon teorian kautta. Vastavuoroisuus on sopimuksen keskeisin elementti. 

Perusoletuksena on, että molemmat osapuolet saavat suunnilleen saman verran vastineeksi siitä, 

mitä ovat panostaneet suhteeseen. Sekä työnantaja että työntekijä voivat muuttaa toimintaansa 

sopimuksen aikana. Jos tämä tämä tapahtuu työnantajan toimesta, seurauksena on, että myös 

työntekijän käyttäytyminen ja asenteet muuttuvat.  Suhde voi olla tasapainoinen tai sitten velvoitteet 

voivat olla epätasapainossa joko niin, että molemmat osapuolet ovat asiasta samaa mieltä tai eri 

mieltä. Jälkimmäisessä tilanteessa tulkintana on, että toinen osapuoli tai molemmat ovat velkaa 

toisilleen eli kumpikaan eivät ole täyttäneet sopimuksen ehtoja.  Kyse on siis vaihtosuhteesta ja 

neuvottelusta, jossa käytössä ovat sekä suorat että epäsuorat keinot. (Shore & Barksdale 1998, 734, 

Conway & Briner 2005, 57 – 60, vrt. Dabos & Rousseau 2004, 53.)  Kysymys on siis 

tapahtumaketjusta, jossa toistuvasti molemmat osapuolet antavat panoksensa ja joka yllyttää heitä 

toimimaan jatkossakin vastavuoroisesti. Näin ollen se muodostaa jatkumon (Coyle-Shapiro & 

Kessler 2002, 83), joka voi myös toimia jonkinlaisena itseään toteuttavana ennusteena, kuten 

Rousseau (1995, 9) asiaa kuvailee. 

 

Vaikka määrittelyissä siitä, mikä tai kuka oikeastaan on työnantaja, ei päästä yksimielisyyteen, voi 

psykologista sopimusta silti lähestyä molempien osapuolten näkökulma huomioiden. Kyseessä on 

kuitenkin jonkinasteinen vaihtosuhde, jossa lähtökohtana on, että sopimusosapuolet voivat odottaa 

toisiltaan erilaisia asioita. Työnantajilla ja työntekijöillä voi olla erilainen käsitys psykologisen 

sopimuksen sisällöstä ja siitä, miten velvollisuudet ovat täyttyneet. (Coyle-Shapiro & Kessler 2000, 

6, Conway & Briner 2005, 2 & 40, Cullinane & Dundon 2006, 115.) Työntekijä ei voi koskaan 

täysin ymmärtää organisaation tarkoitusta ja merkitystä (sen toimintaa) eikä organisaatio 

työntekijää, koska lähtökohtaisesti kummallakin on aina oma näkökulmansa. (Conway &. Briner 

2005, 28). Toisaalta, jotta työntekijä ja työnantaja voisivat jakaa psykologisen sopimuksen, heidän 

tulisi olla yhtä mieltä sen tulkinnasta, väittää Rousseau (1995, 46). Itse oletan, vaikka tulkinnat eivät 

täysin ole yhteneväisiä toistensa kanssa, on niissä oltava myös samankaltaisuuksia, vaikka 

käsitykset sopimuksen yksityiskohdista eroavaisivatkin toisistaan.  
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3.3 Psykologisen sopimuksen eri muodot 
 

Yksi tapa analysoida ja tulkita psykologisen sopimuksen sisältöä, on jaotella sen sisältö sen 

mukaan, onko kyseessä luonteeltaan relationaalinen vai transaktionaalinen sopimus. Se voi myös 

pitää sisällään elementtejä molemmista suuntauksista. (Coyle-Shapiro & Kessler 2000, 8.)  

Karkeasti jaoteltuna työsuhteen transaktionaaliset elementit ovat sellaisia, mitä voidaan jollain tapaa 

selvästi mitata (palkka, palkkiot, erilaiset muut luontaisedut, kehittyminen, 

etenemismahdollisuudet) ja relationaaliset elementit ei-mitattavia ja samalla vaikeammin 

määriteltäviä, esimerkkinä pysyvyys, turvallisuus, lojaalisuus ja arvostus. Ne sisältävät myös 

vahvan tunneulottuvuuden (Alasoini 2006a, 24.)  Transaktionaalisille sopimuksille tyypillistä on 

yleensä niiden kapea-alaisuus ja lyhyt kesto. Sopimus on tarkasti määritelty esimerkiksi kirjallisesti, 

jolloin molemmat osapuolet ovat hyvin perillä sen sisällöstä. Palkkaus ja palkitseminen ovat 

keskeisellä sijalla, kun arvioidaan työsuhteen hyötyä. Tyypillistä on tällöin vähäinen 

henkilökohtainen sitoutuminen työhön. Työ voi olla luonteeltaan muutenkin hyvin rutiininomaista 

ja yksitoikkoista, että se ei vaadi työntekijältä erityisiä taitoja tai osaamista. (Dabos & Rousseau 

2004, 54, Conway & Briner 2005, 43 – 44, Rousseau 1995, 91.)  

 

Relationaaliselle sopimukselle tunnusomaista ovat suurempi sitoutuneisuuden aste ja lojaalisuus 

työnantajaa kohtaan. Relationaalisia sopimuksia voi luonnehtia jossain määrin traditionaalisiksi ja 

paternalististyyppisiksi, koska niissä tärkeitä elementtejä ovat työsuhteen jatkuvuus ja 

molemminpuolinen uskollisuus. (Dabos & Rousseau 2004, 54.)  Sopimuksen kesto voi olla 

määrittelemätön, koska sen sisältö on useammin implisiittinen ja pitää sisällään niin kirjoitettuja 

kuin kirjoittamattomiakin sääntöjä. Perustana on useimmiten luottamus ja lupaus pysyvyydestä. 

(Rousseau 2004, 122, Dabos & Rousseau 2004, 54, Conway & Briner 2005, 43 – 44.) Rousseaun 

(2004, 122) mukaan työntekijät suosivat mielummin työnantajia, jotka tarjoavat heille 

relationaalisen sopimuksen ja työnantajat puolestaan tarjoavat mahdollisuutta työntekijöille, jota 

arvostavat.  

 

Näiden kahden välimuoto eli hybridi voi olla eräänlainen tasapainotettu sopimus, jossa työnantaja 

on valmis sitoutumaan esimerkiksi työntekijöiden kouluttamiseen, mutta voi odottaa vastineeksi 

heiltä joustavuutta. Tasapainotetussa sopimuksessa voi olla jaettu riski ja se on neuvoteltavissa 

uudelleen, kun tilanne muuttuu. (Rousseau 2004, 122–123, Dabos & Rousseau 2004, 54.) 
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Se, millaisia seurauksia edellä mainitusta jaottelusta on eli miten hahmottaa psykologisen 

sopimuksen sisältöä sen puolestaan, mitkä elementit korostuvat nyt ja aiemmin olleissa 

sopimuksissa, johtaa myös toisenlaiseen lopputulokseen. Tilanne, jossa luottamus ja lupausten ja 

odotusten täyttyminen ei olekaan enää yhtään itsestäänselvää, voidaan tulkita useiden tutkijoiden 

mukaan myös jonkinasteiseksi sopimusrikkomukseksi. Rikkomus voi tarkoittaa sitä, että aiemmin 

voimassa ollut relationaalinen sopimus ei enää päde tai se on muuttanut muotoaan eli 

transaktionaaliset piirteet ovat alkaneet korostua yhä enemmän, kuten seuraavasta käy ilmi.  

 

3.4 Sopimusrikkomus 

 

Kaikenlaiset muutokset työsuhteessa, palkassa, urakehityksessä ja työtehtävissä ovat puolestaan 

voivat vaarantaa tämän sidoksen, etenkin jos muutos koetaan kielteisenä tai vastentahtoisena. 

Kysymyksessä on tällöin psykologisen sopimuksen rikkominen (Moilanen 2007, 209.) 

Sopimusrikkomukseksi voidaan määritellä tilanne, jossa sopimusta ei ole noudatettu. Tämä voi 

tapahtua sekä tahattomasti että tahallisesti. Molemmat osapuolet voivat olla kyvykkäitä ja 

halukkaita noudattamaan sopimusta, mutta tulkinnat siitä eroavat toisistaan. Häiriö sopimuksen 

noudattamisessa taas on tilanne, jolle ei voida mitään, vaikka sopimusta haluttaisikin noudattaa. Ne 

osapuolet, joilla on yhteinen käsitys eli yhteisymmärrys suhteeseen kuuluvista velvollisuuksista, 

eivät yleensä riko sitä tahattomasti. Tahallisessa rikkomuksessa kyseessä voi olla lupauksen 

pettäminen ja varsinainen sopimuksen rikkominen, kun toinen osapuoli kieltäytyy noudattamasta 

sopimusta, vaikka pystyisikin siihen. (Rousseau 1995, 112 & 586 Tekleab & Taylor 2003, 586 – 

589, vrt. Morrison & Robinson 1997, 231 – 234.)   

 

Sopimusrikkomus perustuu subjektiiviseen näkemykseen, vaikka se voidaankin jossain tilanteessa 

todentaa tapahtuneen. Työntekijän ja työantajan tulkinta tapahtuneesta voi olla eriävä. (ks. 

Rousseau 1995, 114, Morrison & Robinson 1997, 250.) Tekleab & Taylorin (2003, 602) tulkinnan 

mukaan työntekijöillä ja esimiehillä voi olla toisistaan eroavia käsityksiä työhön liittyvistä 

velvollisuuksista, mikäli heillä ei ole paljon yhteistä työhistoriaa. Työntekijät taas kokevat usein 

olevansa velvotetumpia täyttämään työnantajan odotukset, mikäli heillä itsellään ei ole paljon 

työkokemusta. Esimiesten odotukset työntekijää kohtaa voivat olla suuremmat, jos työsuhde on 

kestänyt pitkään. Yleensä ottaen rikkomuksia ennaltaehkäisevät vahvat suhteet, jatkuva 

vuorovaikutus ja muut aiemmin suhteeseen tehdyt sijoitukset, jotka yhdistävät eri osapuolia 
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toisiinsa. Rikkomukset ovat todennäköisempiä silloin, jos suhteessa on ollut aiemmin vastaavia tai 

luottamus on valmiiksi alhainen. (Rousseau 1995, 133.)  

 

Sopimusrikkomus voi ilmetä monella erilaisella tavalla ja sillä voi olla monenlaisia seuraamuksia 

niin työnantajan kuin työntekijänkin kannalta katsottuna, esimerkkinä negatiiviset vaikutukset 

työtyytyväisyyteen, halukkuuteen päättää työsuhde ja vaihtaa työpaikkaa. Rikkomuksiin voi 

reagoida myös muulla joko tavoin keskustelemalla asiasta (neuvottelu), olemalla hiljaa, 

välipitämätön tai laiminlyömällä työtehtäviä.  

 

Sopimusrikkomuksia ei pysty kaikissa tilanteissa aina välttämään, mutta sen seurauksiin voi 

vaikuttaa.  Pyrkimyksenä on tällöin vähentää esimerkiksi niitä vihan ja pettymyksen tunteita, joita 

tilanne saattaa herättää tarjoamalla selityksen sille, miksi organisaatio toimi niinkuin se toimi. 

(Tekleab & Taylor 2003, 603, Rousseau 1995, 114 – 138, Morrison & Robinson 1997, 250 – 252.)  

Omassa aineistossani keskeisenä teemana eivät ole sopimuksen väärintulkinnat. Tavoitteena on 

tarkastella aihetta laajemmin huomioiden myös ne reunaehdot, joita nykyinen 

työmarkkinajärjestelmä työnantajan ja työntekijän väliselle suhteelle asettaa. Eli miten odotukset 

muokkaantuvat paitsi molempien osapuolten välisen vuorovaikutuksen myös ulkopuolisten 

tekijöiden vaikutuksesta. Kyse on siis ennen kaikkea yhteiskunnallisesta näkemyksestä, ei 

yksilöpsykologisten vaikutusten analysoinnista. Psykologisen sopimuksen rikkomista voi käsitellä 

laajemmassa mittakaavassa kuin pelkästään yksittäisen työntekijän tai organisaation näkökulmasta 

käsin. Rikkomuksen sijaan voidaan myös puhua, että vanha sopimus on korvautunut uudella: 

“Many people feel the psychological contract made between themselves and their organization has 

been broken. Older employees in particular are likely to feel that the unwritten but important 

psychological contract they have with the organization has been violated.” (Hilltrop 1995, 287.)  

 

 

3.5 Uusi ja vanha sopimus 
 

Alasoini (2006a, 36) kuvailee suomalaista yhteiskuntaa luottamusyhteiskunnaksi, jossa työnantajan 

ja työntekijöiden välisissä suhteissa luottamuksella ja lojaalisuudella on ollut tärkeä merkitys. 

Talouden globalisoitumisen ja verkostoitumisen myötä työpaikat ovat entistä yllättävämpien, 

rajumpien ja sattumanvaraisempien sekä samalla entistä enemmän oman työpaikan taloudellisesta 

tilanteesta riippumattomien muutosten kohteena. Etenkin viimeaikaisten irtisanomisten koetaan 
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uhkaavan psykologisten sopimusten relationaalisia elementtejä, jotka ovat olleet suomalaisten 

palkansaajien keskuudessa viime vuosina kansainvälisesti verraten tärkeitä. (Alasoini 2006a, 37 & 

2007, 131.)  

 

Alasoinin mukaan on eroteltavissa kaksi erilaista näkemystä siitä, mitä kilpailuolojen muutos ja 

tähän liittyvä uudenlainen johtamisajattelu ovat merkitsemässä palkasaajien psykologisen 

sopimuksen kannalta. Yksi näkemys on että, psykologiset sopimukset ovat rakentumassa aiempaa 

pelkistetymmin transaktionaalisten eli taloudellisilla arvoilla arvioitavien elementtien varaan. 

Toisena vaihtoehtona on, että yrityksissä voitaisiin saada aikaan uudenlaisia tasapainotettuja 

sopimuksia, joissa transaktionaaliset ja relationaaliset elementit yhdistyvät uudella tavalla. 

Transaktionaalisten elementtien korostuminen merkitsee Alasoinin mielestä työkulttuurin muutosta 

sellaisenaan ja erityisesti kahta seikkaa: erojen kasvaminen ansiokehityksessä ja muissa eduissa, 

toisena työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon heikkenisi taloudellisten ansioiden korostuessa. 

(Alasoini 2007, 113 & 2006b, 49.) 

 

Kysymys on perustavaa laatua olevasta muutoksesta, joka koskee työsuhdeturvaa ja työsuhteen 

ennustettavuutta. Entisenlainen paternalistinen psykologinen sopimus perustui palkansaajien täyden 

työpanoksen sekä näiden vastineeksi saadun turvatun työsuhteen ja ennustettavien asioiden väliselle 

vaihtosuhteelle. Tämä ruokki työntekijöiden lojaalisuutta työnantajaa kohtaan. Suhde perustui 

ainakin jossain määrin vastavuoroisuudelle, koska molemmat osapuolet olivat tietoisia sen sisällöstä 

ja hyväksyivät sen. Hyvin tehty työ ja työantajan hyvä taloudellinen menestyminen palkitsivat myös 

työntekijän. Suhde ei perustunut neuvottelulle vaan sen sisältö oli työnantajan päätettävissä. 

Työntekijä taas saattoi ainoastaan hyväksyä sopimuksen sellaisenaan. Tämä niin sanottu 

paternalistinen psykologinen sopimus sopi hyvin yhteen fordistisen ja byrokraattisen 

organisaatiomallin periaatteiden kanssa. Sen etuna oli niin työnantaja kuin työntekijäpuolen 

näkökulmasta pelisääntöjen selkeys ja siihen perustuva ennustettavuus. (Hendry & Jenkins 1997, 39 

– 40, Alasoini 2006b, 48.) Kaiken toiminnan tulisi siis olla mahdollisimman säädeltyä ja valvottua. 

 

Tärkeitä olivat sitoutuminen ja luottamus organisaatioon, jonka tehtävänä oli huolehtia 

työntekijöistä. Työnantaja tarjosi työtä kohtuullista korvausta vastaan, tarjoten myös mahdollisuutta 

kehittyä ja edetä uralla ja muutenkin oli valmis panostamaan työntekijöiden hyvinvointiin. Tällöin 

myös työntekijät saattoivat nähdä oman etunsa yhteneväisenä organisaation edun kanssa. Sen sijaan 

nykyinen joustava, jatkuvasti muuttuva ja markkinoiden muutokseen reagoiva kerrostunut ja 



27 

 

ohentunut organisaatio ei pysty enää tarjoamaan perinteisen mallin mukaista pysyvää työsuhdetta.  

(ks. Alasoini 2006c, 135, Hilltrop 1995, 287, Arnold 1996, 516, Baruch 2001, 544.) 

 

Se, mitä uusi sopimus sitten tarkoittaa käytännössä on, että työntekijöitä vaaditaan tekemään 

pitempää päivää ja ottamaan enemmän vastuuta työstä. Sen lisäksi tärkeitä ovat ammattitaito eli 

osaaminen ja muutosten sietokyky. Tästä vastineena on paitsi palkka, mutta työ noin ylipäänsä. 

Organisaatio voi tehdä myös uudenlaisen lupauksen työntekijöille eli yritys voi panostaa 

työntekijään ja tehdä hänet houkuttelevaksi myös toisille työnantajille eli panostamalla työntekijän 

työllistettävyyteen. (Arnold 1996, 516, Baruch 2001, 545.) Ratkaisuna vanhalle paternalistiselle 

mallille uudelta pohjalta rakentuvan työnantajan ja työntekijöiden välisen vaihtosuhteen ytimenä on 

Alasoinin mielestä työntekijöiden kannalta mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen ja 

tätä kautta oman työllistettävyyden paranemiseen tai vähintäänkin säilymiseen. Tähän sisältyy myös 

ajatus yhteisten intressien määrittelystä. Kyse ei ole yrityksen kannalta altruistisesta 

käyttäytymisestä vaan liiketaloudellisesta strategiasta, jolla vastata koventuvan innovaatiokilpailun 

paineisiin. (Alasoini 2006b, 50 – 51.) 

 

Uudessa mallissa työnantaja pyrkii hyvän johtamisen ja työn organisoinnin avulla takaamaan 

palkansaajille entistä parempia mahdollisuuksia haastavaan työhön ja oman osaamisen 

kehittämiseen ja huolehtimaan tällä tavoin heidän työllistettävyydestään. Kyse on tällöin aidosta 

win-win – tilanteesta, joka hyödyntää kumpaakin osapuolta. Tämä tulisi ulottaa myös kansallisen 

strategian tasolle, painopisteenä ns. oppivan organisaation periaatteiden levittäminen ja 

palkansaajien taitoja tukevat koulutustoimet. Toisaalta Alasoinnin mielestä entisenlaista ja 

uudenlaista psykologista sopimusta ei pidä asettaa kategorisesti vastakkain, koska kyse on 

näkökulmaerosta. (Alasoini 2006a 54 – 56, 2006c, 135.)  

 

 

3.6 Käsitteen käyttökelpoisuudesta 
 

Psykologinen sopimus tarjoaa Guestin ja Conwayn (2002, 22) mukaan analyyttisen 

tulkintakehyksen, jota voi soveltaa koko organisaatioon. Toisaalta lähestymistapaa sisältyy 

monenlaisia haasteita, kuten Conway ja Briner (2005, 111 – 130) teoksessaan ovat havannoineet. 

Tutkijat eivät ole päässeet täyteen yksimielisyyteen psykologisen sopimuksen sisällöstä ja 

soveltamisesta empiriisen tutkimuksen apuvälineenä. Käsitettä voidaan pitää jossain määrin 
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kiistanalaisena, esimerkkinä sen määrittely, missä menevät odotusten, lupausten ja velvollisuuksien 

rajat. Ongelmana on myös sen päällekkäisyys muiden käsitteiden kanssa. Tutkimuksessa on 

käytetty runsaasti erilaisia niin laadullisen kuin määrällisenkin tutkimuksen menetelmiä, muun 

muassa kyselykaavakkeita ja mitattavuus on ollut kirjavaa. Ongelmaksi on tällöin muodostunut 

muun muassa tulosten vertailukelpoisuus. (ks. esim. Guest & Conway 2002, 22 – 23, Guest 1998, 

658, Kinnunen ja Ruotsalainen 2009, 117 – 122).  

 

Itse käsitän psykologisen sopimuksen niin, että kyseessä on työnantajan ja työntekijän välinen 

vastavuoroisuuteen perustuva vaihtosuhde, jossa molemmat osallistuvat suhteen sisällön 

muotoiluun. Kyseessä ovat odotukset ja velvollisuudet, joita kumpikin osapuoli pyrkii täyttämään ja 

joista on myös mahdollisuus neuvotella. Oma tutkimukseni eroaa aiemmista tutkimuksista myös 

käyttämäni menetelmän osalta. Kuten Kinnunen ja Ruotsalainen (2009) huomauttavat, on vielä 

suhteellisen harvinainen tapa tutkia psykologisen sopimuksen sisältöä käyttämällä kerronnallisia 

kuvauksia.  

 

Organisaation edustajien välityksellä tapahtuva viestintä on aina jollain tapaa suodattunutta ja 

joskus se voi olla myös ristiriidassa organisaation todellisten tarkoitusperien kanssa, väittää 

Rousseau (1995, 62). Hän kyseenalaistaa, toimivatko agentit omasta puolestaan vai todella 

organisaation puolestapuhujina ja sen edustajina. Esimerkiksi johtajat voivat toimia sekä 

päämiehenä että agentteina ja johtaja-alainen suhteita voi kuvata neuvotteluna, missä roolit 

rakentuvat vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen kautta. (Rousseau 1995, 62 – 65.) Conway & 

Briner (2005, 33) kyseenalaistavat osittain Rousseaun tulkinnan siltä osin, että se kuitenkin viittaa 

organisaatioon sopimuksen toisena osapuolena eikä niinkään agentteihin.  

 

Psykologista sopimusta voi lähestyä hypoteettisena rakennelmana, jota voi käyttää ainakin kolmella 

eri tavalla 1. rakentamalla teoriaa keskittymällä sen menetelmällisiin ominaisuuksiin 2. pitämällä 

sitä kehyksenä 3. arvioimalla sen käytettävyyttä keskittyen toimintatapaan ja laajempaan uraan ja 

työpaikan varmuuteen liittyvään tutkimukseen. Olen kiinnostunut psykologisen sopimuksen 

käsitteen soveltamisesta laadullisessa tutkimuksessa eli arvioin sen menetelmällistä käytettävyyttä. 

Toisaalta pyrin myös hahmottamaan sitä laajemmin suhteessa muihin käsitteisiin. Aineistossani 

työnantajan edustajat kommentoivat odotuksia kahdesta eri näkökulmasta: toisaalta työnantajan 

agentteina, toisaalta itse työntekijä/toimihenkilöasemassa. Heidän vastauksissaan, samaten kuin 

haastattelijoiden vastauksissa, sulautuvat toisiinsa yksilön ja toisaalta organisaation näkökulma. 
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Haastattelijoilla puolestaan on asiantuntija ja toisaalta yksilönäkökulma. Lähestyn aineistoani 

molempien osapuolten näkökulmasta, huomioni ei varsinaisesti kiinnity sopimusrikkomuksiin, 

vaikka teema onkin jollain tapaa mukana hyvän työntekijyyden ideaalia määriteltäessä. 

Guest tiivistää mielestäni hyvin sen, miksi kritiikistä huolimatta, psykologisen sopimuksen käsitettä 

voi pitää edelleen varteenotettavana tukimuksen apuvälineenä: “It captures the spirit of the times. 

This is as a reflection of the individualizing of the employment relationship. The value of the 

psychological contract lies in drawing attention to the range and complexity of contracts in 

organizations. The psychological contract provides a potentially fruitful construct with which to 

make sense of and explore this new employment relationship.” (Guest 1998, 659.)  Käsitteen avulla 

voi analysoida vallankäyttöä.  Lisäksi se mahdollistaa useamman organisaatiotutkimuksen 

avainkäsitteen, sellaisten kuin organisaatiokulttuuri, työtyytyväisyys, työhön sitoutuminen, ja 

motivaatio, yhdistämisen toisiinsa (Guest 1998, 660 – 661.) 

 

4 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 
 

Kuvaan seuraavassa tutkimuksen metodologisia lähtökohtia aloittaen tutkimuskysymysten 

määrittelystä. Käsittelen lyhyesti sosiaalista konstruktionismia, teemahaastattelua ja organisatorisia 

tarinoita. Käyn myöhemmissä kappaleissa tarkemmin läpi tutkimusaineiston keruuprosessia ja 

analyysin rakentumista.  

 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 
 

Sovellan tutkimuksessani psykologisen sopimuksen käsitettä ja kartoitan sen avulla niitä odotuksia 

ja velvollisuuksia, jotka kohdistuvat sekä työnantajiin että työntekijöihin ja joita haastateltavat 

yhdessä haastattelijoiden kanssa nostavat omissa puheenvuoroissaan esille. Tutkimuskysymyksinä 

ovat, miten psykologisen sopimukseen liittyvät odotukset tulevat esille haastatteluaineistossa ja 

miten niissä näkyvät psykologisen sopimuksen eri muodot ja piirteet.  Olen erotellut, millä tavalla ja 

mitkä odotukset kohdistuvat sekä työnantajaan että työntekijöihin ja pohdin myös, mitä seurauksia 

tällä on työn tekemisen kannalta. Tavoitteenani on todentaa psykologisen sopimuksen olemassaolo 

aineistossa ja määritellä sen rajat sekä samalla analysoida sitä, missä muodossa sitä on mahdollista 

soveltaa laadullisen tutkimuksen apuvälineenä erilaisia työorganisaatioita tutkittaessa.  
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4.2 Sosiaalinen konstruktionismi ja teemahaastattelu 
 

Sosiaalisen konstruktionismin ydinajatuksena on, että todellisuus ja sen erilaiset määritelmät 

rakentuvat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksessa hyödynnetään jo olemassa 

olevia kulttuurisia resursseja eli vakiintuneita tapoja ja tarinavarantoja, joiden avulla ihmiset voivat 

kertoa kokemuksistaan. Tämä lähestymistapa hahmottaa maailman täynnä tekstien tapaan 

tulkittavissa olevia merkityksiä, jotka ovat sidoksissa kulloisenkin tilanteen kontekstiin. 

(Saastamoinen 1999, 168.)  

 

Haastattelun voi määritellä lavastetuksi tilanteeksi tai tapahtumaketjuksi, jossa arkirutiinista tehdään 

jännittävää. Haastattelijat ovat ulkopuolisia, jolle haastateltavat selostavat tapahtumia tuoden esiin 

omia havaintojaan ja tulkintojaan maailmasta.  Czarniawskan mukaan haastatteluvastaukset 

muodostavat silti spontaanisti kertomuksia huolimatta tilanteen keinotekoisuudesta (Czarniawska 

2002, 49 – 54.)  

 

Haastattelutilanteessa on tyypillistä, että odotukset suuntautuvat moneen eri suuntaan. Haastateltava 

pyrkii suhteuttamaan sanomansa haastattelijan odotuksiin ja kertovat asioista, jotka poikkeavat 

tavalla tai toisella odotuksista. Ne siis kommentoivat sekä tavanomaista ja odotettua. Analyysissä 

huomio keskittyykin siihen, mihin odotuksiin kertoja on kertomuksellaan vastaamassa. (Hyvärinen 

2010, 111.) 

 

Haastattelu voidaan mieltää yhdeksi kertomukseksi, joka on useista erilaisista tekstityypeistä ja 

jaksoista koostuva konstruktio ja jonka tuottamisessa haastattelijalla on merkittävä osuus. 

Haastateltavien vastauksista muodostuvat kerronnalliset episodit liittyvät toisiinsa teemojen avulla 

ja ne tuovat esille haastattelun kannalta tärkeitä seikkoja eräänlaisen tilannekatsauksen muodossa. 

(Riessmann 1993, 118, Hyvärinen 2010, 111.)  

 

Kiinnostavaa on se, miten kertoja nivoo kertomuksen erilaiset osat yhteen tuottaakseen niistä 

yhteneväisen jatkumon (Mishler 1986, 73) eli miten hän pyrkii kerronnassaan johdonmukaisuuteen. 

Kertomista voidaan pitää tavoitteellisena toimintana, jolla on erotettavissa erilaisia funktioita. 

Funktiot taas vaihtelevat tilanteittain. Lisäksi on huomioitava, että vastauksissa esiintyvät 

kertomukset ovat harvoin selkeärajaisia. Ne pitävät sisällään arviointia, joka tulee esille 

keskustelutilanteessa seurauksena eri osapuolten eli haastattelijan ja haastateltavan välisestä 
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neuvottelusta. Kuten omassa työssäni, tehtävänä onkin ollut valikoida, mitkä osat ovat tulkinnan 

kannalta olennaisia. (Riessmann 2002, 698 - 699, Elliott 2005, 9, Hänninen 1999, 32 & 56.)  

 

Oman aineistoni tuottamistavassa oli havaittavissa piirteitä menetelmästä, josta Holstein ja Gubrium 

käyttävät nimitystä aktiivihaastattelu. Siinä yhdistyvät heidän mukaansa toisiinsa sosiaalinen 

konstruktionismi ja teemahaastattelu. Menetelmä eroaa tavallisesta teemahaastattelusta siinä, että 

pyrkimys ei ole lähestyä aihetta neutraalisti. Sekä haastattelija että haastateltava ovat osallistuvia 

(aktiivisia) toimijoita, jotka rakentavat merkityksiä kommunikaation avulla. Haastattelijan tehtävänä 

on siis aktivoida kertomusten tuottaminen. (Holstein ja Gubrium 1995, 39.)   

 

Kertojalla on käytössään välineistö, jonka avulla hän voi tuoda kokemuksensa julki. Kertomus 

rakentuu eri osista ja osilla puolestaan on merkityksensä suhteessa toisiinsa. Työnantajien 

edustajien haastattelujen kerronnallisissa episodeissa esiintyy eriasteisia työhön liittyvien ongelmien 

kuvausta, joita olen analysoinut ja tulkinnut niiden sisältämiä merkityksiä. Toisaalta en ole 

tarkastellut episodeja irrallaan vaan pyrkinyt hermeneuttiseen kehään eli tulkitsemaan osia 

suhteessa kokonaisuuteen.  

 

 

4.3 Organisaatioiden tarinat 
 

Haluan omassa analyysissäni painottaa etenkin haastattelun sosiaalista ulottuvuutta ja tulkinnan 

syntymistä tilanteisesti. Huomio kiinnittyy tällöin myös kerronnalliseen ympäristöön (vrt. 

Hyvärinen 2010, 114 & Gubrium & Holstein 2008 & 2009.) Kuvaavaa on tässä yhteydessä puhua 

niin sanotuista organisatorisista tarinoista, jotka syntyvät organisaation sisällä ja joiden avulla 

yrityksen edustajat kuvaavat sen toimintaa.  Institutionaaliset kertomukset ovat tyypiltään sellaisia, 

joita useampi henkilö kertoo uudelleen eli ne ovat toistettavissa. Tarinat paitsi kerrotaan yhä 

uudelleen, ne myös muovaavat organisaation ja sen jäsenten identiteettiä. (Linde 2009, 73.) 

Tarinoita voi käyttää hyväksi yritysten kehittämisessä myös aivan tietoisesti, kun yritys luo omaa 

imagoaan tai brändiä (Aaltonen & Heikkilä 2003, 11, 83). 

 

Elliotin (2005, 127) mukaan institutionaaliset puitteet tarjoavat resursseja eli omia tarinavarantoja 

kertomusten rakentamiseen. Niihin sisältyy kuitenkin rajoituksia siitä, mitä voidaan kertoa. 

Organisaatiot pystyvät silti jossain määrin hyödyntämään erilaisia tarinoita, joita ne tuottavat 
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omasta toiminnastaan. Tarinat, jotka kerrotaan spontaanisti, paljastavat yrityksen arvoja, 

toimintapoja ja erilaisia uskomuksia. Ne tuovat pintaan asioita, joiden avulla syntyy yrityksen 

yhteinen tarina. Tarinat auttavat organisaatiota oivaltamaan ja näkemään ne olennaiset asiat, jotka 

ovat sille tärkeitä ja joita kehittämällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin. 

(Aaltonen & Heikkilä 2003, 15 – 18, 62.) 

 

Tarinat ovat mieltämisen välineitä ja mieltäminen puolestaan on dialoginen ja sosiaalinen prosessi.  

Myös organisatorinen todellisuus rakentuu ennen muuta sosiaalisesti ja dialogisesti. Merkitykset 

rakentuvat tilanteessa ja ovat neuvoteltavissa. Ymmärtääksemme yhteisöä ja sen toimintaa meidän 

on ymmärettävä yhteisöstä kertovat, yhteisesti hyväksytyt tarinat ja myös selvitettävä, miten ne ovat 

syntyneet. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 146 – 150.)  

 

Vaikka tässä tutkimuksessa aineistonkeruun alkuperäisenä ajatuksena ei ollut suoranaisesti saada 

haastateltavia kertomaan tarinoita, ohjasivat haastattelijoiden kysymykset heitä kuitenkin kertomaan 

esimerkkejä työpaikan arkisista käytänteistä. Aineistossa on selvästi havaittavissa 

esimerkkiepisodeja, joiden avulla yrityksen edustaja tuo esille yrityksen yleisesti hyväksyttyjä 

toimintatapoja. Polut puolestaan muodostavat yhtenäisen kertomuksen yrityksestä eli kuvaavat sen 

identiteettiä. Esimerkit taas pyrittiin perustelemaan usein tarinamuotoa hyväksikäyttäen, koska se 

tuntui antavan haastateltaville mahdollisuuden kuvata tilannetta yksityiskohtaisemmin ja omaa 

näkökulmaa painottaen. (Lähtökohtana, että kertomuksen tarkoituksena on vakuuttaa lukijansa.) On 

tulkittavissa, että tarinoissa käsitellään työyhteisön sisäisiä valtasuhteita ja näiden suhteiden 

ilmentymiä. Työnantajan edustajien esille nostamat työhön liittyvät tapahtumat ja erilaisten 

neuvottelutilanteiden kuvailu luotaavat työantajan ja työntekijöiden välisiä suhteita ja 

merkityksellistävät niitä. Tavoitteena on siis jatkuvuus eli toimintatapojen siirtäminen eteenpäin 

yrityksen sisällä. 

 

Czarniawska toteaa kertomuksen olevan organisaatioviestinnän luonnollinen muoto. Kysymyksessä 

ovat tällöin niin sanotut ”kertomukset kentältä”, jossa yrityksen edustajat kertovat tarinoita 

organisaation toiminnasta. Tarinoissa keskitytään usein kriittisiin, dramaattisiin hetkiin 

organisaation toiminnassa. Näillä tarinoilla on selkeä ajallinen rakenteensa, jossa on mukana sekä 

alku että loppu. Mukana on usein tiettyä ”kitkaa” varsinkin silloin kun kuvataan siirtymää vanhasta 

järjestyksestä uuteen. (Czarniawska 2002, 735 - 736.) Tämä tuli esille varsin selvästi myös omassa 

tutkimuksessani.  Monissa kohtaa haastateltavien esille nostamat tapaukset ikään kuin alleviivasivat 
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sitä, millainen muutos oli tapahtunut tai kenties tapahtumassa organisaation sisällä.  

Kerronnallisissa episodeissa hahmotettiin myös sitä, mitä seurauksia tapahtuneesta on ja mitä se 

merkitsee organisaation kokonaistoiminnalle ja sitä kautta sen identiteetille.  

 

 

4.4 Tutkimusaineiston keruuprosessi  
 

Otin syksyllä 2007 yhteyttä Työelämän tutkimuskeskukseen neuvotellakseni minua kiinnostavasta 

opinnäytetyöaiheesta.  Joulukuussa 2007 pääsin mukaan kahden päivän mittaiselle 

haastattelukierrokselle, joka toteutettiin kahden pohjoispirkanmaalaisen kunnan alueella. 

Tutkimukseni aineisto muodostuu näistä viidessä eri yrityksessä tehdystä haastattelusta. 

Haastattelijoina olivat Työelämän tutkimuskeskuksen tutkijat, joiden tehtävänä oli esitellä 

työnantajien edustajille alustavia hyvän työnantajan kriteereitä ja pyytää kommentteja niihin. 

Haastattelujen ensisijaisena tarkoituksena oli kerätä palautetta ja mahdollisia kehittämisehdotuksia, 

jonka pohjalta oli mahdollista lähteä työstämään näitä kriteereitä eteenpäin ja pohtia niiden 

käyttötarkoitusta ja soveltamismahdollisuuksia jatkossa.  

 

Combinno-oppimisverkoston taustalla on idea tutkimusavusteisesta kehittämisestä, joka muistuttaa 

toimintatutkimusta.  Tutkimusavusteisessa kehittämisessä hyödynnetään käsitteellisiä malleja, jotka 

perustuvat aiempaan tutkimus- ja kokemustietoon. Mallien pohjalta on mahdollista muotoilla 

tutkimusongelmia ja hypoteeseja, joita testataan käytännössä. Tavoitteena on kehittää paitsi 

käytännön toimintaa erilaisten interventioiden avulla niin myös tuottaa uutta tutkimustietoa (Ks. 

Valkama & Järvensivu 2008, 171.) Tutkijat toimivat tässä tiedon välittäjinä ja jakajina, eräänlaisina 

työelämäasioiden erikoisasiantuntijoina, joiden tehtävä on nostaa esille kehittämistarpeita ja toimia 

myös kehittämisen suunnittelun tukijana (Valkama & Järvensivu 2008, 173). 

 

Haastatteluun valikoituneet yritykset (tai heidän edustajansa) olivat aiemmin tehneet yhteistyötä 

Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa ja toinen mukana olleista tutkijoista oli osalle haastateltavista 

jo entuudestaan tuttu.  Osalle haastatelluista yrityksistä oli aiemmin tehty henkilöstökysely käyttäen 

niin kutsuttua tuskamittaria, jolla kartoitettiin kehittämistarpeita työtyytyväisyyteen, työilmapiiriin, 

työn sisällön ja organisoinnin ja esimiestyöskentelyn suhteen. Tätä varten haastateltiin myös 

yrityksen avainhenkilöitä.  Tämän kyselyn pohjalta esiin nousi kehittämistarpeita muun muassa 

tiedotuksen ja työympäristön suhteen. Myös osaamisen kehittäminen, työssä jaksaminen ja työn 
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organisointi nousivat esille kehittämiskohteina. (Valkama & Järvensivu 2008, 175.) Haastatteluun 

osallistuneilla yrityksillä oli siis jo aiempaa kokemusta yhteistyöstä Työelämän tutkimuskeskuksen 

kanssa ja sen myötä haastateltavilla oli jo jonkinlainen etukäteismielikuva, mistä on kysymys. 

 

Haastattelujen aikana käytiin läpi liitteessä esitellyt kaksitoista hyvän työnantajan kriteeriä. Kriteerit 

perustuvat useampaan erilaiseen selvitykseen, joista osa on tehty Suomesta, osa ulkomailla. 

Jokaisen haastattelun alkupuolella käytiin läpi kriteeristön tausta ja haastattelun tarkoitus. Tätä 

tutkijoiden tekemää alustusta voi nimittää myös kehyskertomukseksi, jonka antoi haastateltaville 

käsityksen haastattelun tarkoituksesta. Oli havaittavissa, että haastattelijat joissakin kohden 

haastattelun kulkua myös palasivat täsmentämään tätä. Muutoin haastattelun kulku ohjautui osittain 

haastattelijoiden ja osittain haastateltavien tekemien aloitteiden pohjalta.  

 

Oma roolini haastattelussa oli olla paitsi kuuntelijana myös havannoijana. Valitsin tietoisesti sen 

etten osallistunut keskusteluun tutkijoiden ja haastateltavien välillä, vaikka olinkin koko ajan läsnä 

ja vaikuttamassa tilanteeseen jos ei muuta niin kommunikoimalla nonverbaalisesti eleillä ja ilmeillä. 

Haastateltavat eivät etukäteen tienneet mukana olostani tai tutkimukseni tarkoituksesta tai siitä, että 

haastattelut tultaisiin tallentamaan. Olimme tutkijoiden kanssa sopineet, että minun tehtäväni oli 

litteroida haastatteluaineisto ja näin ollen saisin sen sitten myös itse käyttööni. Varsinaisen luvan 

käyttää aineistoa pyysin haasteltavilta myöhemmin sähköpostilla. Lisäksi tiedustelin 

mahdollisuudesta kysyä jälkeenpäin jotain tarkentavia kysymyksiä muun muassa heidän 

taustastaan.  

 

Lyhin haastattelu oli kestoltaan hieman alle tunnin ja pisin puolestaan kaksi ja puoli tuntia, loput 

kolme haastattelua sijoittuivat tunnin ja kahden tunnin väliin. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 

163 sivua. Litteraatio on tehty sanasta sanaan ja olen merkinnyt litteraatioihin tauot ja kohdat, joista 

puuttuu tekstiä. Sen sijaan en ole merkinnyt päällekkäispuhunnan kohtia, koska se ei tuntunut 

analyysin kannalta olennaiselta.  

 

Haastatteluun valikoituneista yrityksistä kolme oli niin sanottuja PK-yrityksiä, kaksi taas osa 

suurempaa konsernia, mutta tämän yksikön osalta luokiteltavissa PK-yritykseksi. Tunnelma 

haastattelujen aikana vaihteli vapautuneemmasta muodollisempaan, mihin saattoi paljon vaikuttaa 

myös haastattelujen vaihteleva kesto. 
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Yritys A on muovialan teollisuusyritys, joka työllistää noin 100 - 200 henkilöä. Koska yritys on 

niin sanottu sopimusvalmistaja, ovat sen tuotteet asiakkaiden tuotemerkeillä varustettuja. Yrityksen 

toimintaperiaate on tehdä tuote asiakkaalle ”avaimet käteen”- periaatteella”. Haastateltavana oli 

yrityksen valmistuspäällikkö, joka ollut töissä samassa yrityksessä useamman vuoden ajan. 

Haastateltavan suhtautuminen vaikutti melko varovaiselta, kommentit olivat lyhyitä ja haastattelu 

eteni etupäässä haastattelijoiden tekemien aloitteiden pohjalta. 

 

Yritys B on muovi- ja kemianalan yritys ja osa suurempaa konsernia. Yksikkö työllistää 30- 50 

henkilöä. Haastateltavana oli yrityksen tuotantopäällikkö, jolla on kokemusta saman yrityksen 

palveluksesta yli 20 vuotta. Haastateltava osallistui keskusteluun hyvin aktiivisesti ja otti myös 

kantaa asioihin paitsi yrityksen edustajana myös omana itsenään, joka tuli selvästi esille 

puheenvuorojen aikana.  

 

Yritys C on metallialan yritys, joka työllistää noin 20 - 30 henkilöä. Haastateltavana oli yrityksen 

toimitusjohtaja. Haastateltava kommentoi käsiteltyjä teemoja kohtalaisen paljon ja toi esille omia 

näkemyksiään varsin kattavasti. 

 

Yritys D edustaa kuljetusalaa ja työllistää noin 20 – 30 henkilöä. Haastateltavana oli yrityksen 

toimitusjohtaja. Haastateltavalla on kokemusta kuljetusalalta yli parikymmentä vuotta.  Hän toi 

esille runsaasti esimerkkejä oman yrityksensä käytännöistä ja kentällä tapahtuneista käytännön 

sattumuksista.  

 

Yritys E on osa suurempaa konsernia, edustaa teollisuusalaa, toimintaa useammalla eri 

paikkakunnalla haastateltavana yksikön tuotantopäällikkö. Vaikka haastattelu oli kestoltaan kaikista 

lyhyin, tuli esille paljon muun muassa työn organisointiin liittyviä asioita. 

 

Kysymyksiä ei ollut tehty valmiiksi vaan ne muotoutuivat haastattelun kuluessa. Hyvän työnantajan 

kriteerien läpikäyntiä voisi kuvata tyyliltään jopa johdattelevaksi. Tutkijoiden tehtävänä oli 

aktiivihaastattelun mallia mukaillen pitää keskustelu käynnissä ja tarjota tukea kerrontaan 

tutkimuksen tarkoitus huomioiden. Haastattelijat pyrkivät lisäkysymyksin saamaan haastateltavat 

pohtimaan ja kommentoimaan tutkittavan ilmiön eri puolia esittämällä tarkentavia kysymyksiä ja 

kommentteja. (vrt. Holstein ja Gubrium 1995, 47, Saastamoinen 1999, 183.)  
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Haastattelutilanteessa syntyneitä kerronnallisia episodeja voi luonnehtia yhteisesti tuotetuiksi. Sekä 

tutkijoiden että työnantajien edustajien omaksumat kuuntelijan ja kertojan roolit vaihtelivat jonkin 

verran haastattelun aikana, mikä näkyi esimerkiksi puheenvuorojen pituudessa. Haastateltavilla voi 

luonnehtia olleen käytössä tietovaranto, joka vaihteli haastateltavan omaksuman roolin mukaisesti. 

Erilaiset roolin vaihdokset olivat havaittavissa puheessa. Kuulijan oli mahdollista kommentein ja 

sanattoman viestinnän avulla ohjata kertojaa eli näin vaikuttaa kertomuksen kulkuun. (vrt. Holstein 

ja Gubrium 1995, 31 – 34, Juhila 2004, Hänninen 1999, 56, Mishler 1986.) Esimerkkinä 

sanattoman viestinnän käyttö haastattelun aikana voi mainita naurun, jonka tulkitsin useammassa 

kohtaa merkkinä yhteisymmärryksestä merkkinä tai pyrkimyksestä siihen.  

 

Työnantajan ja työntekijän roolit vaihtelivat haastatteluissa, joissa vastaaja edusti molempia ryhmiä. 

Tämä taas toi esille tutkittavan oman äänen ja teki toiminnan ymmärrettäväksi nimenomaan 

haastateltavan omasta näkökulmasta, mitä voi pitää menetelmän etuna. Myös haastattelijat itse 

olivat kaksoisroolissa haastattelun aikana. He ovat mukana asiantuntijaroolissa molempien 

osapuolten näkemyksiä mukaillen, toimien työntekijöiden äänenä ja tuoden esille näkemyksiä 

omien työelämäkokemustensa kautta. 

 

Vastaajilla saattoi olla jossain määrin haastattelutilanteeseen kohdistuvia ennakko-odotuksia, jotka 

liittyvät haastattelijan ja haastateltavan erilaisiin rooleihin (Saastamoinen 1999, 179 – 180.) ja tämä 

näkyi tietynlaisena varovaisuutena, etenkin ensimmäisen haastateltavan kohdalla (yritys A).  

Haastateltavat eivät olleet välttämättä halukkaita paljastamaan kaikkea edustamastaan yrityksestä 

etenkin, kun kyseessä oli toisaalta niinkin arvolatautunut aihe, kuten hyvän työnantajan kriteerit. 

Haastateltavat saattoivat kokea olevansa myös itse ja edustamansa yrityksen arvioinnin kohteena.  

 

 

4.5 Analyysin rakentuminen  

 
Sovellan tutkimuksessani psykologisen sopimuksen käsitettä, jossa pohjana ovat sekä työnantajan 

että työntekijän toisiinsa kohdistamat epäsuorat odotukset. Käsite tarjoaa samalla sekä teoreettisen 

pohjan että käytännön välineen, jolla tulkita työnantajien edustajien esille tuomia sekä yritykseen 

että työntekijöihin kohdistuvia odotuksia ja erilaisia vaatimuksia ja velvoitteita. Jokaisen 

haastattelun aikana läpikäyty hyvän työnantajan kriteeristö vastaa hyvin pitkälle sitä, mitkä asiat 

nousevat esille psykologisen sopimusta käsiteltäessä. (vrt. esim Conway & Briner 2005, 92.) Olen 
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erotellut aineistosta ne kohdat, jossa käsitellään odotuksia joko työntekijän, työnantajan tai 

molempien osapuolten näkökulmasta. Jaottelu on tarpeellinen, koska se tuo esille yhteneväisyydet 

ja erot, mitä tulee suhtautumiseen sopimuksen sisältöön. Huomio kiinnittyy erityisesti niihin 

kohtiin, jossa lähestytään psykologisen sopimuksen rajoja ja joissa se tulee selkeimmin näkyviin. 

Työnantajanäkökulma on tutkimuksessani luonnollisesti hallitsevin ja siksi valtaosa odotuksista 

kohdistuu enemmän työntekijöihin haastattelun lähtökohdasta huolimatta.  

 

Lähtökohtana on, että psykologinen sopimus perustuu vastavuoroisuudelle ja sen sisältöä 

neuvotellaan erilaisin keinoin. Analysoin, millaisia psykologisen sopimuksen sisältämiä elementtejä 

ja piirteitä haastateltavat tuovat esille ja millaisia vaikutuksia ja seurauksia niillä on työn tekemisen 

ja työnantajan ja työntekijän välisten suhteiden kannalta. Tämä tulee esille lukuisissa haastatteluissa 

käsitellyissä tapausesimerkeissä. Analysoin myös sitä, millaiset neuvotteluasemat eri osapuolilla on 

suhteessa sopimuksen sisältöön ja sen muokkaamiseen. Lähestymistapani ei ole yksilönäkökulmaa 

painottava vaan pyrkii tuomaan esille myös taustalla olevan laajemman yhteiskunnallisen ja koko 

työelämää koskevan kontekstin.  

 

Käyn seuraavassa lyhyesti läpi kehyskertomusta ja sen sisältöä. Olen hahmottanut 

kehyskertomuksen haastattelijoiden esiintuomien, haastattelua pohjustavien lausumien avulla. 

Kehyskertomuksen tehtävänä oli saada työnantajat kommentoimaan aihetta ja kuvaamaan omaan 

työpaikkaan liittyviä käytänteitä. Niiden avulla taas oli hahmoteltavissa se, mitä kaikkea hyvä 

työnantajuus voi pitää sisällään. Koska kehyskertomus toistui joka haastattelussa, minua kiinnosti 

erityisesti sen johdonmukaisuus. Olen tummentanut ne kohdat, joita olen käyttänyt avainsanoina 

rekonstruoidessani omaa kehyskertomustani aineistosta. Lyhenne H1 tarkoittaa haastattelijaa.  

 

Esimerkki 1, yritys B 

 H1: ”tota ollu tota tosiaan vähän tullu synkka siellä syntynyt idea tämmösestä hyvän työnantajan kriteereistä ois joku 

tämmönen instrumenttina vähän niinku tähän osaavan työvoiman pärjätä kilpailusta osaavasta työvoimasta että 

muodostettais tämmönen kriteeristö --  että sitä vois käyttää sekä kehittämistyökaluna että jos tämmösen sertifikaatin 

muodostamiseen että sillä vois tavallaan sitte yritykset hakee tai mittauttaa tavallaan sen (.) miten hyvänä 

työnantajana ne niinku hyvä työnantaja ne on tietyillä kriteereillä niin sitte --vois työntekijät sitte niinku nähdä et okei 

tuo tuo työnantaja nyt sitte on aika hyvä työpaikkana työntekijän näkökulmasta katottuna 

 

Ajatus hyvän työnantajan kriteereistä on syntynyt Combinno-oppimisverkoston puitteissa. On 

kasattu alustava versio hyvän työantajan kriteereistä, jotka toimisivat välineenä työvoiman 

houkuttelussa.  Tähän halutaan kommentteja työnantajan näkökulmasta. Lähtökohtana on, että 

olemassa olevat kriteerit ovat puutteellisia, ne ovat kapea-alaisia ja niistä puuttuu systeeminen 
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näkökulma. Kriteerit pohjautuvat Suomessa ja kansainvälisiin oleviin olemassa oleviin erilaisiin 

kriteeristöihin. Niiden pohjalta on muodostettu synteesi. Keskeisiä hyvän työpaikan ominaisuuksia 

ovat: hyvyys pitkällä tähtäimellä, elinvoimaisuus, viihtyisyys, missä otetaan työntekijät huomioon. 

Huomiota kiinnitetään myös siihen, mitkä asiat vaikuttavat työntekijöiden viihtyvyyteen ja mikä saa 

työntekijät hakemaan töihin.johonkin tiettyyn yritykseen. Kriteerien muodostamisessa on 

hyödynnetty tutkijoiden omia kokemuksia ja olemassa olevaa asiantuntijuutta. Johtoajatuksena on, 

että työnantajan houkuttelevuus tulee olla kestävällä pohjalla. Yritys ei voi luvat työntekijöille 

jatkuvasti parempaa palkkaa, koska se ei olisi pidemmän päälle kestävä ratkaisu. Kriteereitä voi 

käyttää kehittämistyökaluna tai miettiä jonkinlaisen hyvän työnantajan sertifikaation luomista.  

 

 
5 PSYKOLOGISEN SOPIMUKSEN SISÄLTÖ 
 

Psykologinen sopimus pitää sisällään eri ulottuvuuksia sekä työntekijän että työnantajan 

näkökulmasta katsottuna.  Se, mitä työntekijät odottavat työnantajalta ja toisaalta, mitä työnantajan 

edustajat odottavat työntekijöiltä vaihtelee jonkin verran, vaikka mukana onkin samantyyppisiä 

asioita. Käyn seuraavassa läpi sitä, miten odotukset kohdistuvat sekä työnantajiin että 

työntekijöihin. Olen teemojen kautta jaotellut työnantajaan kohdistuvat odotukset niin, että lähden 

liikkeelle hahmottamalla ensin ulkopuolelta muodostuvaa kuvaa ja rekrytointiin liittyviä seikkoja. 

Ne luovat pohjaa myöhemmin syntyville odotuksille. Siirryn sen jälkeen käsittelemään varsinaisia 

työkäytänteitä, joiden kautta rakentuvat kummankin osapuolen erilaiset roolit ja rooleihin liittyvät 

odotukset. Kappale, jossa käsittelen työntekijöihin kohdistuvia odotuksia, toimii eräänlaisena 

vastapuheenvuorona edelliseen. Esille nousee samoja teemoja, mutta painotus on erilainen. Kun 

odotukset kohdistuvat työntekijöihin, on kyse yksilön ja yrityksen välisestä suhteesta. Havaittavissa 

on piirteitä myös normatiivisesta sopimuksesta.  Työnantajan edustajien kommentit kohdistuvat 

koskemaan yksittäistä työntekijää. Toisinaan kyseessä on ryhmä tai koko työyhteisö, jonka 

toimintaa haastateltavat pohtivat.  

 

5.1 Mitä työntekijät odottavat työnantajilta? 
 

Mielikuva hyvästä työnantajuudesta syntyy osittain käytännön kokemuksiin pohjautuen, osittain se 

voi perustua esimerkiksi tiedotusvälineiden välittämään informaatioon. Määritelmät voivat liittyä 

sekä materialistisiin että jossain määrin henkisiin, hyvinvointiin liittyviin arvoihin. Menestyvän 
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yrityksen tunnusmerkistöön voi lukea muun muassa työpaikan elinvoimaisuudesta ja 

kilpailukykyisyydestä huolehtimisen, yrityksen taloudellisen tuloksen ja tuottavuuden. Taloudelliset 

arvot liittyvät materialistisiin tavoitteisiin ja hyvinvoinnin maksimointiin. Työn tai työelämän laatu 

ei ole kuitenkaan näin yksiselitteisesti määriteltävissä. Työhyvinvoinnin ja taloudellisen 

menestyksen tiet voivat olla hyvin erilaisia. Tehokkuusajattelu ja taloudelliseen tehokkuuteen 

liittyvät arvot voivat muodostua riskitekijöiksi ihmisten työssä jaksamiselle. Eettinen vastuu 

puolestaan tarkoittaa myös muiden päämäärien huomioimista. (Siltaoja 2005, 46 – 50.) Hyvin ja 

heikosti menestyneiden toimipaikkojen eroja tulkittaessa huomio kiinnittyy erityisesti työyhteisön 

turvallisuuteen, tavoitteellisuuteen, vastavuoroisuuteen, avoimuuteen ja luottamukseen. (Blom, 

Mamia & Ketola 2006, 260). 

 

 

5.1.1 Taloudellinen menestys vs. yhteiskuntavastuu 

 

Haastateltavat pohtivat yrityksen menestystä sekä hyvän työnantajan kriteerien ja niiden  

käyttökelpoisuuden valossa että yleisesti muun muassa yhtiön liiketoimintasuunnitelma ja strategia 

huomioonottaen. Oheisessa esimerkissä yritys A:n haastateltava pohtii tuottavuuden ja 

kilpailukyvyn merkitystä sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta: 

 

YrA: kyllä ne korreloi kuitenkin koska tota jos sul ei oo tuottavuutta ja muuta niin niin se  

kilpailukyky katoaa sieltä ja 

H1: eikä tulla niinku pitkiä tulevaisuudennäkymiä tarjoamaan työntekijöille 

YrA: kyllä kyllä nimenomaan sinänsä et itte ainakin työntekijänä arvostaa sitä et yritys myös 

tekee (.) hyvää tulosta ja pystyy investoimaan ja pystyy kehittymään pystyy jatkossakin 

jatkossakin toimimaan sinänsä ---  nään itte tärkeenä --- sanotaan et se on varmaan 

enemmänkin sitte näkyy tuolla toimihenkilö(.) puolen asioina niin jotka niinku mietti sitä 

enemmän --- varmaan osa osa työntekijöistäkin mutta siellä ei ehkä niin pitkälle sitä ajatella 

miltä se vaikuttaa -- tai ei ymmärretä sitten miten se vaikuttaa se oma tekeminen siihen -- 

kokonaisuuteen 

 

Haastateltava tuo esille omat perustelunsa sille, miksi taloudellinen tuottavuus on tärkeää 

yritykselle. Työnantajan näkemysten kautta tulkittuna se takaa kilpailukyvyn ja sen myötä 

työpaikkojen säilymisen, joihin haastattelija viittaa mainitessaan pitkistä tulevaisuudennäkymistä. 

Investoinnit ja kehitys viittaavat tulevaisuuteen eli siihen, että yritys kykenee kehittymään alallaan 

ja sitä kautta säilyttämään kilpailukykynsä. Työntekijä voi odottaa yritykseltä jonkinlaista 

panostusta menestykseen ja kehitykseen, vaikka oheisessa esimerkissä ei ole tarkemmin 

täsmennetty, mikä kaikkea nämä kaksi voivat pitää (tuottavuuden lisäksi) sisällään. 
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Tuottavuuden vaatimus ei koske pelkästään työnantajaosapuolta. Kuten esimerkistä käy ilmi, 

haastateltava tekee eron toimihenkilöiden ja työntekijöiden näkökulman välille. Hänen mukaansa 

toimihenkilöt miettivät asiaa enemmän yrityksen näkökulmasta eli näkevät syy-seuraussuhteen 

oman toiminnan (työnteon) ja yrityksen menestymisen välillä. Ainakin osalta työntekijöitä taas 

puuttuu laajempi näkemys asiasta (ei ymmärretä, miten oma tekeminen vaikuttaa kokonaisuuteen). 

Työntekijöiden on siis huomioitava organisaation näkökulma, kiristynyt kilpailu ja sen vaikutukset 

yrityksen toimintaan. Ne taas velvoittavat myös työntekijöitä. (vrt. Tuuli 1997, 57). Tuottavuuden 

kasvattaminen vaatii molempien osapuolten panoksen toteutuakseen, mikä taas on enemmän kuin 

normaali työsuoritus. Haastateltavan arvion voi tulkita niin, että työntekijät eivät ole riittävän perillä 

asioista niinkuin heidän tulisi olla. Vaikka tässä tapauksessa odotus on suunnattu enemmän 

työnantajalle kuin työntekijöille, niin sisältää se silti jonkinlaisen epäsuoran moitteen 

työntekijäosapuolta kohtaan. Työnantajaosapuoli odottaa enemmän kuin mitä työntekijät tällä 

hetkellä pystyvät saavuttamaan tai mihin heillä on kykyjä. Kyse on tulkinnasta, joka on olennainen 

psykologisen sopimuksen kannalta katsottuna. Ei ole varmaa, onko työntekijäosapuoli tietoinen 

tästä vaatimuksesta.  

 

On havaittu, että ne, jotka työskentelevät tuotannon ohjauksessa ja ylimmässä johdossa useimmiten 

kokevat etunsa yhteiseksi työnantajan etujen kanssa. Muista toimihenkilöistäkin neljä viidesosaa 

kokee saman kun taas luku valmistustyöntekijöillä on alle puolet.  (Kevätsalo 1999, 184.) 

Toimihenkilöt paitsi tulkitsevat oman etunsa olevan yhteneväinen työnantajan etujen kanssa ja 

pyrkivät kantamaan enemmän vastuuta koko organisaation toiminnasta. Tämä voi toimia 

selityksenä sille, miksi esimiesten on toisinaan vaikea tukea työntekijöitä organisaation suuntaan ja 

toimintaperiaatteisiin liittyvien ajatusmallien kehittämisessä. Työntekijät keskittyvät päivittäiseen 

työhön, kun taas esimiehet ja toimihenkilöt pohtivat enemmän ja kenties kokonaisvaltaisemmin 

organisaation toimintaa ja kehittämistarpeita ja ovat sen myötä valmiimpia muutoksiin. (Kira 2003, 

86.) Kokonaisuuden hahmottaminen on siis yhtiön johdon eli työnantajan vastuulla.  

 

Taloudellinen menestyksen arvottaminen eivät synny pelkästään yksilön odotusten pohjalta, kuten 

yritys B:n haastateltava tuo esille. Se, että yritykset pyritään laittamaan järjestykseen sen mukaan, 

miten menestyviä ne ovat, on pikemminkin lähtöisin tiedotusvälineiden ja erilaisten talouselämän 

asiantuntijoiden näkemyksistä:  
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YrB: että sanotaan et se-sekin on yks semmonen mitä on on miettinyt siellä voi niitä 

kriteereitä vähän tarkistaa julkisesti lehdissä mediahan näitä luo näitä (.) mielipiteitä 

minkämoinen on hyvä yritys mediahan sen muodostaa jos se alkaa toitottaa et se on hyvä 

yritys joka tekee parhaan käyttökatteen -- niin sen mukaan niin ööö formulaa voidaan 

muuttaa sinne mutta jos se alkaa (.) painottaa sitä että se on niinkun hyvä yritys sen takia että 

se pystyy on luottettavasti pystynyt tarjoamaan leijan tämmöselle porukalle työntekijöitä ja 

niitten sidosryhmille --- et se onkin se hyvä yritys --  niin se lista muuttus mun mielestä aivan 

toisennäköseksi silloin  

 

Tulkinta on, että odotukset kumpuavat ympäröivästä yhteiskunnasta.  Haastateltava tarjoaa selitystä 

median tulkinnalle, koska ”no se on se markkinatalous elikkä se rahan ääni”, joka tulee esille usein 

juuri taloustoimittajien kirjoittamissa lehtijutuissa, kuten haastattelija asiaa täsmentää. Odotukset 

syntyvät median luoman kuvan kautta tai on tulkittavissa, että media toimii niiden välittäjänä.  Kyse 

ei ole vain työnantajan tai työntekijäosapuolen näkemyksistä. Haastateltava kommentoi yrityksen 

taloudellista tilannetta toteamalla, että ” taloudellisesti me ollaan oltu aina parempi ku esmerkiks 

Nokia”.  Nokian mainitseminen vertailukohtana on selvä viittaus siihen, että pelkät taloudelliset 

tunnusluvut ja käyttökate eivät kerro riittävästi yrityksen menestyksestä. Tärkeämpää olisi mainita 

esimerkiksi, kuinka monta henkeä yritys työllistää (kielikuva tarjota leijan) sidosryhmät mukaan 

lukien. Tulkitsen, että tässä osittain yhdistyvät sekä toimihenkilö/työntekijä että 

työnantajanäkökulma eli pyrkimys vastuulliseen työnantajuuteen. Vastuullinen työnantaja on se, 

joka huolehtii työntekijöistään pitkällä tähtäimellä. Yhteiskunnallista vastuuta painotetaan 

seuraavassakin esimerkissä:  

 

YritysB: -- sittenhän on tietenkin on osaakkeenomistajien kannalta mistä katotaan  -- pörssejä 

sun muita ja nyt tässä on (.) Suomessakin ihmetelly pitkän aikaa sitä että nyt kun on ollu näitä 

suuria (.) vähennyksiä niin aina osakeenomistajat palkitsee sen yrityksen sen jälkeen kun se 

antaa kenkää mitä useammalle ihmiselle annetaan kenkää sitä enemmän osakkeen arvo 

nousee -- että osakkeenomistajat palkitsee sen yrityksen sillä lailla että se on pistänyt 

porukkaa pellolle --  niin ne arvostaa sitä sillä lailla että sanotaan et näin kun on pitkään 

teollisuudessa ollu niin pikkusen niinkun se se niinkun se ei sovi mun ajattelutapaani että se 

on hyvä yritys sitten  sillä lailla että kun se pystyy pistää porukkaa noin paljon pellolle 

-- 

H1: onko se pitkällä tähtäimelläkään hyvä jos se vaan pistää porukkaa  pellolle? 

YritysB: no mutta se osakkeenomistajahan ei ajattele välttämättä pitkällä tähtäimellä se 

ajattelee hetkittäistä öö hyötyä siitä että sanotaan ei oo olemassa semmonen patruunaomistus 

siinä kun se patruunayrityksiähän ei taida Suomessa olla enää juuri ollenkaan että --- 

aikanaan oli oli tosiaan niin Walldeeni ja sitten Fazerit ja nämä sillon aikanaan kun oli 

niitten omistuksessa niin -- siellä pidettiin pidettiin kehdosta hautaan huolta työntekijöistä 
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Työnantajan ja työntekijöiden lisäksi mukana on kolmaskin osapuoli eli osakkeenomistajat, jotka 

omalla toiminnallaan haastateltavan sanoin palkitsevat yrityksen sen irtisanoessa työntekijöitä 

(osakkeiden arvo nousee). Kysymys on nimenomaan hetkellisestä hyödyn tavoittelusta (vrt. pitkän 

tähtäimen suunnitelmat ja pysyvyys, jossa työntekijöille tarjotaan jatkuvia työsuhteita.) Viittaus 

patruunaomistukseen viittaa paternalistiseen psykologisen sopimukseen, jossa työnantajan 

velvollisuutena on huolehtia työntekijöistään koko näiden elämänkaaren läpi (kehdosta hautaan). 

Vastineeksi työntekijät pyrkivät olemaan lojaaleja työnantajaa kohtaan. Tämä edustaa 

haastateltavalle selvästi jonkinlaista ideaalimallia tai ainakin kaipuuta sellaiseen. 

 

Haastateltavan antaman esimerkin voi myös tulkita epäsuorana viittauksena normatiivisen 

sopimuksen eli yleisen tason sopimusrikkomukseen, jossa työnantaja ei huolehdi velvoitteistaan 

työntekijöitä kohtaan (vrt. esim. Hilltrop 1995, Rousseau 1995).  Vastuu ei kohdistu suoraan 

yritykseen vaan ulkopuoliseen tahoon, joka valinnoillaan vaikuttaa yrityksen toimintaan. Kuten 

esimerkistä käy ilmi, haastateltava samaistaa itsensä ainakin jossain määrin työntekijäasemaan (et 

näin kun on pitkään teollisuudessa ollu) ottaessaan kantaa asiaan.  

 

Vastuullista liiketoimintaa voi luonnehtia yrityksen moraaliseksi toimintaideologiaksi, johon 

kuuluvat yrityksen yhteiskuntavastuu ja arvot, mutta myös sitoutuminen eettisyyteen. 

Yhteiskuntavastuuseen liittyy kaksisuuntainen luottamussuhde yrityksen ja sen sidosryhmien 

välillä; sidosryhmät odottavat yrityksen toimivan niinkuin on sovittu. (Siltaoja 2005, 56 – 58.) 

Sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, muut organisaatiot ja yritykset tai kuten ohessa käy ilmi 

peruskoululaiset, tulevaisuuden potentiaaliset työntekijät: 

 

YrC: --  yhteiskunnallinen vastuu niin eiks tässä olis nyt esimerkiks sellanen vastuu mitä 

esimerkiks meillä on (.) meneeks se tähän piikkiin vai jonnekin muualle ku me on (.) käyty meil 

on käyny näitä seittämäsluokkalaisia alueen yrityksistä tutustumassa tähän  -- työpaikka (.) tai 

tai yleensä tällasena ympäristönä siis me on (.) osallistuttu tähän koulutus (.) koulutus (.) 

tilanteeseen tällä tavalla -- tosin on meillä tietysti vähän oma lehmä ojassa siinä mut silti --  

siis yhteiskunnallista vastuuttomuutta olis todeta vaan ykskantaan opettajille ja muulle 

porukalle että kouluttakaa nyt helvetti niitä koneistajia meille (.) ei se meijän homma oo -- ei 

meijän tarvi siihen osallistua mitenkään  --- kuin yhteiskunnallisesti vastuullisesti ottaa ne 

tänne vierailulle ja esitellä tätä toimintaa --- mutta onhan sellasiakin kannanottoja joskus 

kuultu että se on yhteiskunnan vastuu (.) järjestää oikea määrä oikeita oikeinkoulutettuja 

ihmisiä yrityksille on mä tämmöstäki nähny ja kuullu  -- en mä ite (.) mitenkään allekirjoita 

sitä nyt että se (.) etteiköä yrityksienkin kannata siihen osallistua totta kai kannattaa mutta 

tota (.) ääripäässä se olis (.)näin tökeröä 
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Yritys C:n kohdalla haastateltava näkee yhteiskuntavastuun toteutuvan oppilaitosyhteistyössä, mikä 

on haastattelijan tulkittavissa myös kasvatukselliseksi vastuunotoksi. Haastateltava irtisanoutuu siitä 

näkemyksestä, että yritys ei lainkaan osallistuisi koulutuksen järjestämiseen. Hänen mukaansa tämä 

edustaa mielipiteiden äärilaitaa. Vaikka ensijaista olisikin yritykselle koituva etu (oma lehmä 

ojassa), ei toiminta voi täysin perustua tälle periaatteelle.  Vastuu työntekijöistä ulottuu siis 

laajemmalle kuin vain siihen hetkeen, jolloin työntekijä palkataan yritykseen. Myös tässä 

lähestytään paternalistisen psykologisen sopimuksen mallia, jossa olennaista on työsuhteen pitkä 

jatkumo. Pienellä paikkakunnalla yrityksen merkitys työllistäjänä usein korostuu. Yhteisön 

odotukset ohjaavat sitä kuvaa, joka yrityksestä muodostuu. Odotukset työnantajaa kohtaa 

kumpuavat sitä ympäröivästä yhteisöstä eivät välttämättä yksittäisen työntekijän näkemyksistä siitä, 

toimiiko yritys riittävän yhteiskuntavastuullisesti. Hyvät suhteet eri tahoihin ja sidosryhmiin ovat 

osa yrityksen verkostoitumismallia.  

 

Vastuun ja vastavuoroisuuden merkitys tulee esille myös yritys E:n kohdalla. Verkostoyhteistyön 

on tärkeää paitsi liiketoiminnan kuin rekrytoinnin onnistumisenkin kannalta.  

 

YrE: -- jos (.) meille tänne meille tänne hakee ihmisiä yllättävän paljon töihin myöskin näistä 

verkostoyrityksistä --  ennen kaikkea niistä jos me ilmotetaan et meillä on ammattimiesten 

työpaikkoja auki niin meijän näistä lähiyrityksistä jotka on näitä verkostoyrityksiä niin tulee 

oikein hakemusryöppy --  mut sitte niin päin mä oon toiminu että ku meille on mulle hakee 

joku henkilö töihin ja mä katon et meillä ei ole tarvetta niin mä olen sitte kattonu (.) jopa 

(.)kysynyt voinko mä niinku kääntää tän hakemuksen suositeltavaks johki toiseen yritykseen 

 

Vastuu ulottuu koskemaan tässä tapauksessa yksittäistä työntekijää, joka hakee töihin yritykseen. 

Kuten edellä, myös tämän voi tulkita psykologisen sopimuksen ilmentymäksi eli työnantaja, joka 

pitää huolta työntekijöistä, on valmis panostamaan näihin ja toisaalta yhteistyöhön eri tahojen 

kanssa.   

 

 

5.1.2 Yritysidentiteetti ja imagon merkitys  

 

Rekrytoinnin kannalta yksi tärkeimmistä asioita on se, millainen mielikuva yrityksestä muodostuu 

ulospäin. Kun määritellään yrityksen houkuttelevuutta työntekijöiden silmissä, kiinnittyy huomio 

yrityksen maineeseen ja sen yleiseen imagoon eli niihin mielikuviin, mitä asiakkailla, sidosryhmillä 

ja työntekijöillä on yrityksestä. Yrityksen maine on siis sen sidosryhmien muodostama käsitys siitä, 

mikä on yrityksen toimintapolitiikka ja käytännön toteutus. Maine on myös aika- ja 
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paikkasidonnainen asia, joten sitä voi luonnehtia sosiaalisesti konstruoituneeksi. Maineen 

monivivahteisuus on seurausta sen rakentumisesta subjektivistisista näkemyksistä, jotka Siltaojan 

mukaan voivat konstruoitua tarinaksi. (Siltaoja 2005, 57.) Tämä vaikuttaa omalta osaltaan niihin 

odotuksiin, joita työntekijöille muodostuu yrityksestä. Hyvän maineen tai imagon omaava yritys saa 

paremmin houkuteltua työvoimaa kuin yritys, jonka imago tai maine on huono. 

 

Hyvän työnantajan kriteereinä voi pitää työnantajan positiivista tunnettavuutta. Ongelmaksi voi 

muodostua se, että yritys ei ole riittävän tunnettu omalla paikkakunnallaan. Sen imago voi tällöin 

olla jollain tapaa määrittelemätön. Ihmisillä ei siis ole selkeää mielikuvaa yrityksestä. Rekrytointi 

voi olla hankalaa, jos työvoiman saanti on suoraan sidoksissa yrityksen tunnettavuuteen:  

 

Yritys A: no kyllähän me ollaan siinä (.) mietitty mietitty omaa imagoa imagokuvaa ja muuta 

muuta että  tietenkin mehän ollaan siinä mielessä et me ollaan suhteellisen iso mutta meitä ei 

tunneta -- se on niinku selvästi huomattu nyt jo -- vaikka tää on pienempi pieni paikkakunta 

niin meijät tunnetaan täällä jo huonosti ---  ku ei me silleen (.) meitä ei näy missään 

nimenomaan tosiaan -- mut ei ne tiedä et ne tulee tästä näin tää 

 

Koska psykologinen sopimus tulee esille uusien työntekijöiden rekrytoinnin yhteydessä, on tärkeää, 

että työntekijöillä on jotain, jonka pohjalta muodostaa odotuksia. Odotukset kohdistuvat yrityksen 

imagoon. Yrityksen taustahistoria määrittää osaltaan sen imagoa ja luo kuvaa luotettavuudesta 

pitkällä tähtäimellä: 

 

Yritys A: pitääkö sillä olla painoarvoa et on toiminut kolmekymmentä vuotta tai viiskytä 

vuotta tai yritys on ollu jo pitkään -- sil on pitkä historia -- toi jos itte aattelee et on työtä 

hakemassa niin kyllä mä sillä aika (.) et onko se puoli vuotta ollu se yritys pystyssä vai nelkyt 

vuotta ni  ---  mä en tiedä kertooko se mitään mut kyl mää sen (.) henkilökohtasesti jos mä 

töihin haen johki ni 

H1: mmm kyllä periaatteessa vakaammalla pohjalla  

Yritys A: nii kyllä 

H1: voi olla tietysti voihan se olla myös että siellä 

Yritys A: talous on kuralla  ja ja ja kaikki on 

H1: ei se takaa sitä  

Yritys A: ei ei se takaa sitä  --- et se on varmaan niinkun (.) se on ehkä sitä ima-imagoa tai 

tämmöstä näin just enemmänkin  

 

Odotuksena siis on, että yritys on vakaammalla pohjalla, koska se on toiminut pitkään.  Se ei silti 

tarkoita automaattisesti, että sillä menisi taloudellisesti hyvin. Viittaus vakauteen on 

mielenkiintoinen, kuten myös haastattelijan vastareaktio (epäilys), johon haastateltava yhtyy. Tämä 

kuvastaa työmarkkinoilla olevaa epävarmuutta. Ulkoinen vakaus voi olla vain silmänlumetta, koska 
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mielikuvat voivat johtaa harhaan.  Tämän voi tulkita ennakoivan tilannetta, jossa työntekijä saattaa 

kokea tulleensa petetyksi.  Kysymys on jonkinasteista sopimusrikkomuksta. Oletuksena tällöin on, 

että työnantajaosapuoli ei pysty tarjoamaan sitä, mitä työntekijä etukäteen odottaa työsuhdetta 

solmiessaan.  

 

Yrityksen kannalta on tärkeämpää, että se on tunnettu paikkakunnallaan tiettyjen sidosryhmien 

keskuudessa. Imago ja tunnettavuus eivät siis tarkoita samaa asiaa. Maineenhallinta taas sekin 

perustuu pitkäjänteiselle toimintatavalle, kuten sekä haastattelija että haastateltava molemmat 

toteavat:  

 

H1: et se ei oo vaan mikään hetkellinen juttu että kaiken maailman mitä on tämmösiä millä 

voi hetkellisesti saada sitä positiivista mainetta  

YrD: no joo (huokaus)  

H1: tai muuta että  

YrD: se joo tai hetkellisesti tyytyväisiä työntekijöitä ehkä niin --- se voi olla että monesti niin 

sitte siinä astuu kuoppaan kuitenki 

 

Hetkellisesti tyytyväiset työntekijät ja kuoppaan astuminen viittaavat niihin riskeihin, joita liian 

lyhytjänteinen toiminta voi aiheuttaa. Työnantaja ei vain voi luvata hyvää vaan yrityksen myös 

pyrittävä pitämään lupauksensa. Mikäli ulosvälittyvä kuva ei ole riittävän aito, niin se voi helposti 

kääntyä negatiiviseksi asiaksi. (astua kuoppaan) Työnantajan vetovoima työntekijöiden silmissä 

muodostuu paitsi mielikuvista myös niistä käytänteistä, joita yritys noudattaa.  Toimintakulttuuri on 

siis se, joka luo kestäviä positiivisia mielikuvia: 

 

YrE: se on yks mut sitte tota meil on tällanen (.) tossa alussa puhuttiin tää tiimimäinen joh 

niinkun toimintatapa (.) tämmönen matala organisaatio (.) itse itse ihmiset ovat hyvin pitkälle 

(.) kun ovat tekemisissä niinkun itseohjautuvasti hoitaa mä uskon kuitenkin et se houkuttelee 

ihmisiä  

 

Yritys E:n kohdalla matala organisaatio ja tiimimäinen toimivat vetovoimatekijöinä, koska ne 

lupaavat työntekijöille mahdollisuuden itsenäiseen ja itseohjautuvaan tapaan toimia. Tämä toimii 

jonkinlaisena etukäteisolettamuksena sopimusta solmittaessa. Työnantajaosapuoli määrittelee sen 

positiivisena asiana ja eräänlaisena yritystä koskevana velvoitteena sille, että työntekijä pääsee 

toteuttamaan itseään työn kautta. Myös yritys D:n kohdalla työkulttuuri on tekijä, joka erottaa 

yrityksen muista ja toimii jonkinlaisena vetovoimatekijänä vaikuttaen niihin odotuksiin, joita 

työntekijät asettavat muille yrityksille. 
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YritysD: et tää on nyt lähteny meistä että halutaan erottautua että tuodaan sitä kulttuuria 

sinne sehän asettaa meijän kilpailijoillekin taas uusia vaatimuksia että (.) mää luulen että tää 

meneen siihen että me kuluu vähän aikaa ni (.) muille tulee samanlaisia vaatimuksia  

 

Toisin sanoen se psykologinen sopimus, mikä on työnantajan ja työntekijän välillä ja mikä tulee 

ilmi yrityksen erilaisten käytänteiden kautta, vaikuttaa myös muiden yritysten toimintakulttuuriin 

(tulee samanlaisia vaatimuksia). Yritys D:n kohdalla työnantaja on koettanut tuotteistaa 

toimintaansa, jonka voi luonnehtia aiemmin olleen jossain määrin epäammattimaisempaa 

(”tämmöistä hevoskaupan jatketta”). Imagoa on tietoisesti haluttu nostaa esille esimerkiksi 

henkilökorttien ja työvaatteiden avulla. Kilpailuvaltteina toimivat sen lisäksi muassa kalusto ja sen 

muunneltavuus. Yrityksen maine puolestaan kiirii eteenpäin puskaradion avulla eli tieto leviää 

eteenpäin niin sanotusti epävirallisten kanavien kautta. Positiiviset mielikuvat syntyvät siitä, että 

yritys huolehtii sille kuuluvista velvoitteistaan mahdollisimman hyvin: 

 

H1: aivan mistä se kuva sitte lopulta syntyy mistä kaikesta? 

YrD: kyllähän se syntyy siitä varmaan siitä (.) työntekijöillä siitä et se on mahollisimman 

vaivatonta ja selkeetä se työnteko ---  palkka tulee palkkapäivinä ja --  ja se on jonkun tietyn 

suurunen ja varsinkin et se on sen suurunen kun on sovittu ja  -- alihankkijoilla taas tuntuu 

olevan että ni (.) sen (.) se tulee kun ne on sanonu ite ni kun meiltä tulee tilitys niin siitä voi 

kellon tarkistaa ni se tuntuu olevan se ykkösjuttu siellä että se myöskin se lasku maksetaan 

sillon kun on se eräpäivä eikä jonkin muulloin --  yleensäkin se että pidetään kiinni siitä mitä 

on sovittu  -- ei katteettomia lupauksia 

 

Työnantaja pyrkii uomaan itsestään mahdollisimman luotettavan kuvan, minkä voi katsoa olevan 

merkittävä seikka myös psykologisen sopimuksen olemassaolon kannalta. Alihankkijat ja jo 

yrityksessä töissä olevat työntekijät toimivat tässä tapauksessa eräänlaisina sopimuksen sisällön 

välittäjinä. Se, mitä työnantaja haluaa korostaa, on työnteon selkeys ja vaivattomuus.  Tämän voi 

tulkita merkitsevän, että toiminta on hyvin organisoitua. Työntekijä voi odottaa, että yritys  tarjoaa 

mahdollisimman toimivat puitteet työn tekemiseen. Työnantajan tehtävänä on myös huolehtia 

pakollisten velvoitteiden toteutumisesta, kuten siitä, että maksuliikenne hoidetaan ajallaan.  

Maininta palkan ajallaan maksamisesta kertoo, että se ei ole itsestäänselvyys. Kyseessä on siis 

vertailu muihin saman alan yrityksiin. Jälkimmäinen lause vahvistaa sen, samoin viittaus 

katteettomiin lupauksiin.  Lupaukset taas hyvin usein ovat kirjoittamattomia tai pohjautuvat 

olettamuksiin. Sopimuksista kiinnipitäminen viestittää luotettavuudesta ja pyrkimyksestä synnyttää 

luottamusta työntekijöiden keskuudessa. 
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5.1.3 Työsuhteen jatkuvuus 

 

Maine ei ole riittävä selitys sille, miksi työntekijät hakeutuvat töihin johonkin tiettyyn yritykseen. 

Maine ei myöskään yksin auta pitämään työntekijöitä yrityksessä.  Syyt työvoimapulaan ja 

työntekijöiden vaihtuvuuteen voivat olla moninaisia, vaikka yritysB:n haastateltava asian 

määritteleekin: ”jos sul on työvoimapula niin sillon sä et oo hyvä yritys.”. Työvoimapula on tällöin 

suoraa seurausta yrityksen omasta toiminnasta, vaikka haastateltava ei syitä sen tarkemmin erittele.  

Kysymys on ”pienistä asioista”. Ehkä haastateltava viittaa tällä siihen, että pienetkin erot yritysten 

toimintakulttuurissa voivat muodostua merkittäviksi. Näin etenkin pienellä paikkakunnalla, jossa 

yritys vaikuttaa.  

 

Työntekijät siis hakeutuvat itse hyväksi mieltämäänsä yritykseen ja hylkäävät huonon. Hyvän 

työnantajan tunnusmerkiksi muodostuu näin ollen se, että ”on enemmän tulijoita kun pystytään 

ottaa”. Toisaalta työnantajan on oltava valmis rekrytoimaan lisää työvoimaa, jos tiedossa on  

esimerkiksi että ” tulee eläköitymisiä tai sairaslomia”: 

 

YrB: siinäkin on on semmonen justiinsa pitkä pitkän tähtäimen henkilöstön rekrytoinnissa 

semmonen juttu jos sää tiedät sul on kolme vuoden päästä tossa (.)tossa tota joku lähtee 

eläkkeelle ja paikkakunnalla ei ei välttämättä ookaan sitte niin (.) sopivaa väestöä -- niin 

hyvin vaikee sun on lähtee sieltä kolme vuotta etukäteen houkutella ketään muuttaa tänne että 

ei mulla oo nyt sulle vakituista työtä tarjota mutta on tässä nyt niinkun muutama kuukausi 

vuodessa töitä --  mutta sitte kolmen vuoden päästä saattaa olla enempi että  --- niin aika 

harva muuttaa sitte sillä saattaa olla talot ja perheet jossakin vieraalla paikkakunnalla ja 

ehkä työpaikkakin ni harva sillon ottaa no niin määpäs sanon itteni irti ja muutanpas sinne 

tyhjän päälle  -- elikkä käsken niinku pitkällä tähtäimellä se on hyvin vaikee sillä lailla --  

sillä lailla niinku miettiä sitä asiaa asiaa että sillonkin pitää melkein melkein sitte tuntee 

tuntee sitte joitakin tyyppejä jo että kolmen vuoden päästä se ois ehkä valmis muuttaa 

paikkakunnalle että -- jos vanhempaa väkeä haetaan ei sit ihan koulusta tulleita oteta --- en 

minä ainakaan niin sillä systeemillä talooni tosta myisi ja muuttais toiselle paikkakunnalle 

 

Tässä korostuu pitkän tähtäimen suunnittelu niin työnantajan kuin työntekijänkin kannalta 

katsottuna. Työntekijän näkökulmasta ei välttämättä ole kannattavaa muuttaa toiselle 

paikkakunnalle, jos työnantajalla ei ole tarjota pysyvää työsuhdetta.  Lupaukset tulevasta eivät riitä. 

Työnantajan täytyy olla omalta osaltaan valmis rekrytoimaan riittävästi ja tarpeeksi ajoissa 

työvoimaa ja kouluttaa heidät. Työnantajan tehtävänä on myös arvioida, kuka sopii parhaiten 

mihinkin tehtävään työyhteisössä. Vastuun rekrytoinnin onnistumisesta kantaa työnantaja. Oheinen 

esimerkki tuo esille paternalistiselle psykologiselle sopimukselle ominaiset piirteet, 
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pitkäjänteisyyden ja viittaukset työntekijän omaan elämään. Kyse ei ole vain satunnaisesta 

työrupeamasta vaan mukaan tulevat myös muut elämän osa-alueet.  

 

Haastateltava tuo esille myös sen, miten työntekijöiden vaihtuvuus voi aiheuttaa ongelmia muun 

muassa sitoutumisen suhteen. Näin etenkin, jos esimies vaihtuu jatkuvasti: 

 

YrB: tuo ykköspostin hoitaminen siinä ja hyvin ymmärrän sen että tänä päivänä kun (.) paljo 

porukkaa on sanotaan isoissa työmaissa on kova vaihtuvuus elikkä et siellä sitte vaihtuu 

myöskin nää esimiehet jotka porukkaa koko ajan niinkun johtaa ja neuvoo niin siinä tulee 

herkästi se että tää sitoutuneisuus sillon lähtee (.) heilumaan heilumaan tällä porukalla  

 

Työhön sitoutuminen edellyttää pitkäjänteisyyttä. Se on merkityksellistä kummankin niin 

työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta katsottuna. Sitoutumisella tarkoitetaan työntekijän 

asennoitumista organisaatioon ja omaan työhön ja se voi kohdistua esimerkiksi organisaatioon, 

uraan tai ammattiin. (Mamia & Koivumäki 2006, 100–103.) Työhön sitoutumisella on tärkeä rooli 

etenkin kontrollin sisäistämisen kannalta. Mikäli työnantajalla ei ole tarjota jatkuvuutta, voi 

työntekijä olla vähemmän sitoutunut yritykseen ja niihin ohjeisiin, joita työpaikalla noudatetaan.  

Työntekijän kannalta katsottuna epävarmuudessa eläminen voi vaikeuttaa omaa elämänhallintaa tai 

niinkuin haastateltava asian ilmaisee, epävarmuus estää suunnittelemasta elämää pitkällä 

tähtäimellä: 

 

YrB: se on se on sanotaan et puhutaan tästä yhteiskunnasta se voi pahoin niin se on yks syy 

siihen kans että se sanotaan että on tommosta epävarmuutta -- että se on hyvin vaikee niinkun 

(.) rakentaa mitään sanotaan omaa elämäänsäkään niin niinku pitkällä tähtäimellä ku et sää 

tiedät et leipää tulee nyt tän aikaa tulee tuosta paikasta  --  sitte semmonen pieni stressi päällä 

mitäs seuraavaksi -- mistäs seuraavaksi otetaan leipää (.) ja ih-ihmettellään et menee 

huonosti huonosti valtakunnassa. 

 

Haastateltava ottaa kantaa työmarkkinoiden epävakauteen ja määräaikaisten työsuhteiden 

yleisyyteen. Ne, joilla on pysyvä työsuhde, eivät välttämättä osaa arvostaa sitä tarpeeksi, kuten 

vastaaja asiaa kommentoi. Haastateltava on selvästi tietoinen tästä työsuhteen jatkuvuutta 

koskevasta ristiriidasta. Toisaalta ei ole itsestäänselvää, että työnantajalla olisi aina tarjota pitkiä 

työsuhteita työntekijöille. Ei siis ole varmaa, voiko työnantajaosapuoli sitoutua siihen. Tässä tulevat 

vastaan niin sanotusti psykologisen sopimuksen rajat, jolloin sopimus pyritään neuvottelemaan 

uudelleen ja tilalle tarjotaan toisenlaista tulkintaa, kuten seuraavassa käy ilmi. Työntekijöiden 

vaihtuvuutta voi tarkastella toisenlaisesta näkökulmasta:  
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H1: se vaan on aattelee työolobalo mikä barometrissa se on niinku positiivinen asia mitä 

pienempi se vaihtuvuus jotenkin tulkitaan mutta jos aattelee sen työpaikan kehittämisen 

kannalta ni 

H2: mm niin sekin riippuu hirveesti niinku sit taas tietysti työpaikastaki et minkälainen tai 

niinku siitä alasta mut jos aattelee et  tavallaan (.) aina on niinku ihan samat tyypit (.) eikä 

niinkun (.) tuu uutta niin kyllä se jon-jollain lailla niinku jämähdyttää ehkä sitä ((naurahtaa)) 

YrC: vähän niinku sisäänpäin kääntyneisyydestä semmonen --- eihän se niitten työtekijöitten 

kannalta niin yrityksen kannalta se on 

-- 

H1: on se työntekijöiden kannalta voi olla pitkällä tähtäimellä se tavallaan onko se oikein 

uusi kykeneekö se uusiutumaan se työmaa sitte ja -- pitämään ne työpaikat 
 

Sekä työntekijän että työnantajan kannalta vaihtuvuus voi olla sekä positiivinen että negatiivinen 

asia. Pysyyvyyden sijaan korostetaan kykyä uusiutua ja sitä, että ei jäädä paikalleen (jämähdetä) 

Tulkinta ei ole yksiselitteinen eli on vaikea määritellä, mikä olisi vaihtuvuuden suhteen hyvä piste. 

Vastaus jätetään avoimeksi, vaikka korostetaankin yrityksen kykyä toimia muutoshakuisesti. 

Vastaaja itse kuvaa tilannetta sisäänpäin kääntymiseksi (vrt. avoimuus). On vaikea erottaa, 

kohdistuuko odotus enemmän työnantajaan vai työntekijöihin eli myös tässä kohtaa sopimuksen 

raja hämärtyy. Jos asiaa tarkastelee vastavuoroisuuden kannalta niin työnantaja voi odottaa 

työntekijöiltä toisaalta suurempaa muutosalttiutta ja jossain määrin myös työntekijät itsekin 

varmasti tiedostavat tämän.  Tässä kohtaavat vanha ja uusi psykologinen sopimus: siinä, missä 

vanhassa paternalistisessa korostetaan työsuhteen pysyvyyttä, uudessa halutaan työntekijöiden 

olevan joustavia ja valmiita muutoksiin. Kyseessä on sopimuksen uudelleenmäärittely. 

 

 

5.1.4 Työsuhteen kannustimet 

 

Palkkaan ja palkitsemiseen liittyvät odotukset ovat keskeisiä myös psykologisen sopimuksen 

ilmenemismuotoja. Ne ovat työsuhteen transaktionaalisia eli mitattavissa olevia elementtejä. Ne 

nousivat esille haastatteluaineistossa yhtenä tärkeimmistä teemoista. Palkkaus, palkitseminen ja 

muut työnantajan tarjoamat kannustimet ovat suoraan sidoksissa työssä kehittymiseen.  Jos 

organisaation velvollisuuksiin kuuluu maksaa palkkaa ja järjestää koulutusta työntekijöille, on 

työntekijän velvollisuutena vastaavasti kehittää uusia tietoja tarvittaessa ja hoitaa työt luotettavalla 

tavalla (vrt. Conway & Briner 2005, 92.)  

 

Odotukset palkkauksen suhteen voivat vaihdella niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta 

katsottuna. Hyvä palkkaus voi lisätä motivaatiota tehdä töitä urakkapalkkamallin mukaan. Toisaalta 

kuten esimerkiksi yritys D:n haastateltava toteaa, ei työntekijöiden houkutteleminen pelkästään 

rahalla ole välttämättä työnantajan näkökulmasta kestävä ratkaisu. Työvoiman hinta muodostuu 
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liian kovaksi, jolloin toiminta ei ole enää kannattavaa. On siis keksittävä muita keinoja 

työntekijöiden tyytyväisenä pitämiseen. Työntekijöiden tyytyväisenä pitäminen on toisaalta 

työnantajan näkökulmasta ”rankkaa hommaa”, kuten haastateltava asian ilmaisee, vaikka asian 

eteen on tehty töitä kuitenkin jo useamman vuoden ajan.  Kyse on siis pitkän tähtäimen satsauksesta 

työantajan puolelta. Palkkauksen sijaan etusijalle nousevat palkitseminen ja muut työnantajan 

tarjoamat työsuhde-edut.  

 

YrD: mutta niin (.) sitä asiaa on kyllä keskusteltu (.) ja mietitty paljon ja kuskienkin kanssa 

keskusteltu että miten miten me voitas palkita että tää on aika hankalaa meille  -- mistä sen 

palkitsemisen että se on tuolla tehtaassa se on sillai ihan helppoo jotta ni jos sä teet sata 

kappaletta jotaki (.) niin sanotaan et se on se perustaso siitä tulee palkka jos sä teet 

kakskymmentä enempi niin saat vähän enemmän mutta meillä on niin erilaisia keikkoja ja 

jollaki tulee paljon kilometrejä jollaki tulee paljo paikkoja ja -- 

 

Kuljetusalalla ei voida soveltaa samoja periaatteita palkkauksessa kuin esimerkiksi teollisuudessa. 

Aiemmin käytössä ollut kilometrikorvausjärjestelmästä on luovuttu, koska se ei ole ollut 

työnantajan kannalta kannattava.  Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa lainsäädännön muutokset 

esimerkiksi lepoaikojen suhteen. Yrityksellä on silti mahdollisuus palkata työntekijöitään pienin 

bonuksin.  Hyvän työnantajuuden määritelmään kuuluu myös se, että palkka tulee ajallaan. 

Haastateltavan mukaan kuljetusalalla tulee vastaan yrittäjiä, niin sanottuja elämäntapaintiaaneja, 

joille asia ei ole itsestäänselvyys.  

 

Myös yritys B:n haastateltava pohtii palkkausjärjestelmän kannustavuutta. Yrityksessä on käytössä 

palkkausjärjestelmä, joka huomioi paitsi työn vaativuuden, mukana on sen lisäksi henkilökohtainen 

palkanlisä ja aikapalkkaus. Näistä käytetään lyhenteitä TVR, HKO ja APO.   

 

YrB: ja nyt sitte niin jos katotaan tähän meidän hommaan sitä niin tää TVR  tää työn 

vaativuuden luokittelu luokittelu plus HKO ne nostaa yhdessä sen ansiopalkin no niin 

korkeeksi elikkä urakkaosuuteen ei oo mahdollisuus saada kovin paljo niiku kannustavuutta --  

laskettu koska tää metallin homma on siinä suhteessa huonompi kun huonompi kun kemian 

että ja selvin päin semmosta sopimusta kukaan työnantaja menny tekemään se on ilman muuta 

selvä asia --  ihan ihan ihan sama mitä teet aina saat saman palkan käteen yritä siinä sitten 

motivoida porukkaa porukkaa et tää on ihan fiksua teepä vähän enemmän tota pitää enemmän 

jäädä käteen siitä  --- elikkä se siin on että sen takia se on ollu niin vaikee se ois ollu helppo et 

se ois rakentanu sen palkkauksen sillä lailla kaikkilla kiintee palkka ja sillä selvä  

 

Ongelmana on, että palkkausjärjestelmä ei ole riittävän kannustava. Haastateltavan kuvaus ” selvin 

päin semmoista sopimusta kukaan työnantaja menny tekemään” sisältää toisaalta epäsuoran 

moitteen työnantajaosapuolta kohtaan ja toisaalta osoittaa, että haastateltava itse jakaa 
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työantajaosapuolen näkemyksen ainakin osittain (vaikee motivoida porukkaa). Palkkaus ei tarpeeksi 

motivoi työntekijöitä tekemään parastaan. Ero ei ole tarpeeksi selkeä ainakaan työnantajan 

näkökulmasta katsottuna. Työnantajaosapuoli haluaa siis saada vastinetta rahoille eli varmistaa sen, 

että palkkaus on riittävä suhteessa työpanokseen.  

 

Yritys E:n kohdalla tulkinta on erilainen. Haastateltavan mukaan nimenomaan hyvä palkkaus on se, 

joka houkuttelee työntekijöitä hakemaan yritykseen. Palkkataso on korkeampi kuin muualla, mikä 

lisää työnantajan houkuttelevuutta työntekijöiden silmissä eli palkka on etu kilpailussa osaavasta 

työvoimasta. Silloin kun yritys tuottaa tulosta, saavat myös työntekijät siitä palkkion. Koska 

palkkausmallit esitellään tarkasti, on niillä selvästi korostunut merkitys ainakin kyseisten yritysten 

kohdalla. Voi päätellä, että mitä monimutkaisempi palkkaus ja palkitsemismalli yrityksellä on 

käytössä, sitä enemmän se tuo ulottuvuuksia myös psykologisen sopimuksen ja sen sisältäminen 

transaktionaalisten elementtien sisältöön. Palkkaus on keskeisellä sijalla, kun tarkastellaan 

sopimusta vaihtosuhteena. Kiinnostavaa onkin juuri se, mitä työnantajaosapuoli voi odottaa 

vastineeksi eli minkä suuruinen työpanos työntekijän puolelta on riittävä, että sopimus on 

tasapainossa.  

 

Eräänlaisiksi henkisiksi työnantajan tarjoamiksi kannustimiksi voi lukea mahdollisuuden 

koulutukseen ja työssä kehittymiseen. Ne voivat olla myös suoraan sidoksissa rahalliseen 

palkitsemiseen. Työnantaja voi tarjota hyvin monenlaisia koulutuspolkuja työntekijöille heidän ja 

yrityksen tarpeista riippuen. Esimerkiksi yritys A:n kohdalla työnantaja panostaa koulutukseen 

oman akatemian kautta.  Tavoitteena on ollut luoda polkuja uusille työntekijöille. Ongelmana on 

aiemmin ollut se, että koulutukset eivät ole kohdentuneet halutulla tavalla, kuten haastateltava 

tilannetta kuvailee: 

 

YrA: joo joo sanotaan et kyllähän koulu on koulutettu (.) paljon aikasemmin mut se on vähän 

ollu semmosta et se ei oo niinkun niin koottua  ---  järjestelmä se on vähän niinku rois- 

roiskittu sinne tänne (.) et (.) se on ollu se ongelma sitte halutaan haluttu kasata se tiettyyn (.) 

raamiin ja ja saadaan kaikki sinne --- ei voi sanoa että kaikki saman putken läpi mutta tota (.) 

samaan samojen raamien sisälle kai-kaikista tullu saman työn te saman työn tehtävään siellä 

sit valitaan valitaan polkuja mihin ---- se on sit niinku selkee se mihinkä se työntekijä mikä 

mikä hänen osaamisensa tänä päivänä ja (.) ja ja jos hän haluaa tuohon tehtävään niin mitä 

hänen pitää osata ---  mitä hänen pitää pitää käydä  

H2: se on varmaan se yleinen semmonen ongelma mikä just noihin koulutuksiin liittyen -- just 

se et sit on niinku tiettyjä koulutuksia niitä vähän räiskitään 

YrA: niin kyllä  

H2: sinne sun tänne ne ei välttämättä kohdennu 
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YrA: kyllä  

H2: sitte oikeisiin henkilöihin 

YritysA: kyllä kyllä kyllä et sitä on just sanotaan et just tää roiskiminen ollu niinku se 

perusongelma ((huvittuneesti)) ---  se et ammutaan haulikolla haulikolla sitte -- koulutuksia 

 

Haastateltavan käyttämät kielikuvat (roiskiminen, ammutaan haulikolla) viittaavat työnantajan 

puolelta hyvin hajaiseen järjestelmään, jossa koulutustarpeita ei ole mietitty riittävän tarkasti 

etukäteen. Kuitenkin kaikki pitäisi saada haastateltavan mielestä samaan raamin sisään, mikä 

yksittäisen työntekijän kohdalla merkitsee yksilöllistä poluttamisesta kohti tiettyä työtehtävää. 

Työnantaja haluaa selvittää, mitä työntekijät osaavat ja mitä heidän on osattava eli mitä polkua 

pitkin käymällä he voivat saavuttaa halutun päämäärän.  Koulutusten järjestäminen on työnantajan 

vastuulla. Samoin päätäntävalta koulutusten sisällön suhteen on työnantajalla. Vastineeksi 

työnantaja odottaa, että työntekijän parantunut ammattitaito näkyy työssä esimerkiksi työn 

tuottavuuden kasvuna. Kaikkien yritysten kohdalla panostus ei kuitenkaan ole järin systemaattista.  

 

 

5.1.5 Avainasemassa työjärjestelyt 

 

Siihen, miten työntekijä omaksuu yrityksessä vallitsevat käytännöt, voi vaikuttaa muun muassa 

perehdyttämisen avulla. Näiden avulla uusi työntekijä paitsi saa ohjausta ja opastusta työtehtäviinsä 

hänet myös sosiaalistetaan yrityksen toimintakulttuuriin. Kun psykologinen sopimus koskee 

useampaa henkilöä eli he ovat yhtä mieltä sen sisällöstä, voidaan puhua normatiivisesta 

sopimuksesta. Perehdyttäminen on tärkeää, koska sen avulla yrityksen ylin johto viestii sopimuksen 

sisällöstä. (Rousseau 1995, 36 – 46.) Sen vuoksi perehdyttäminen ja työhön opastus pitäisi tapahtua 

suunnitellusti ja mahdollisimman harkiten, kuten yritys E:n haastateltava tuo esille.  Mikäli 

perehdyttäminen jää pinnalliseksi, merkitsee se sitä, että työntekijät omaksuvat työnantajan 

näkökulmasta katsottuna vääränlaisia toimintatapoja eli samalla heidän käsityksensä sopimuksen 

sisällöstä niin sanotusti vääristyy. Työnantajan tehtävänä on kontrolloida perehdyttämistä niin. 

etteivät väärät toimintamallit siirry työntekijältä toiselle. Työnantajan tehtävänä on myös valvoa 

lopputulosta eli sitä, että asia on opittu oikein. Tämän voi tulkita tarkoittavan, että työntekijä on 

sisäistänyt oman roolinsa ja siihen kuuluvat velvoitteet työnantajan tarkoittamalla tavalla.  

 

Työn uuteen järjestykseen kuuluvan organisatorisen muutoksen avainelementteinä voi pitää 

hierarkioiden madaltamista ja verkostosuhteiden vahvistamista. Pyrkimyksenä on muun muassa 

lisätä sekä työntekijöiden itsemääräämisoikeutta, hajauttaa ja nopeuttaa päätöksentekoa, lisätä 
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moniammatillisuutta ja sitä kautta laajentaa ja rikastaa työtä. Joustavuuden ja tiimityön avulla on 

mahdollista murtaa perinteinen hierarkia, vaikka se ei aina välttämättä todeudu etukäteen halutulla 

tavalla. Esimerkiksi Kevätsalon mukaan tehtäväjoustot voivat tietyssä määrin jopa lisätä 

byrokratiaa. (Koski & al. 2007, 44, Kevätsalo 1999, 137 – 153.) 

 

Joustavuuteen ja tiimityöhön liittyy monenlaisia odotuksia niin työnantajan kuin työntekijöiden 

taholta. Hyvänä periaatteena voi pitää vastavuoroisuutta joustojärjestelyjä toteutettaessa (vrt. Melin, 

Blom & Mamia 2006, 249) kuten haastateltava yritys B:n kohdalla tuo esille:  

 

YrB: no kyllä se se jousto on pelannu pelannu molempiin suuntiin aika hyvin ettei siinä – ettei 

oo joustanu tota noin niin työnantajat joustanu työntekijät sitte taas toisessa paikassa että –  

ettei ei siin oo ollu semmosta (.) semmosta ongelmaa et se on niinkun yhteisesti sovittu sitte 

vähän näiden että --: että suuntaan tai toiseen voidaan liikkua -- se on joustopankki vähän 

niinku henkisesti että -- molempiin suuntiin mennään. 

 

Joustot ovat yhteisesti sovittu eli kyseessä on siis eräänlainen henkinen joustopankki, kuten vastaaja 

tilannetta kuvailee. Ajatuksena on, että molemmat osapuolet joustavat, jos tilanne niin vaatii. 

Yhteisymmärryksen perustana on siis molemminpuolinen luottamus, jota voi pitää relationaalisen 

sopimuksen tunnusmerkkinä. Joustot voivat viitata myös tasapainotettuun sopimukseen, jossa on 

elementtejä molemmista sekä transaktionaalista että relationaalisesta sopimuksesta. 

 

Työilmapiiriin ja olosuhteisiin vaikuttavat monenlaiset tekijät. Huomio kiinnittyy niihin 

työskentelyolosuhteisiin, jotka mahdollistavat kokemuksen työhyvinvoinnista ja työn 

mielekkyydestä.  Inhimillinen kohtelu, arvostus, mielekäs työn sisältö ja kunnolliset työolosuhteet 

ovat tärkeämpiä kuin pitkät lomat tai hyvät ylenemismahdollisuudet. (ks. esim. Antila 2006, 5, 

Julkunen 2007, 273.) Myös työn autonomia, työhön sisältyvä vaihtelu, työn fyysinen ja henkinen 

kuormittavuus ja työn mahdollistama sosiaalinen vuorovaikutus nousevat esille hyvän työn 

kriteereinä ja samalla uuden psykologisen sopimuksen tunnusmerkkeinä. (Alasoini 2006a, 50.) 

Työssä viihtyminen ja positiiviset työkokemukset edistävät niin luottamusta kuin työpaikkaan 

sitoutumista. Työ koetaan positiivisena etenkin silloin, kun työn vaatimustaso ja työmäärä vastaavat 

työntekijän resursseja, työ on sopivassa määrin vaihtelevaa ja haasteellista ja kun työstä saatavat 

materiaaliset, sosiaaliset ja psykologiset palkkiot vastaavat työpanosta, eli kun psykologinen 

sopimus on tasapainossa (Melin, Blom & Mamia 2006, 251) 
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Työilmapiiri pitää sisällään työpaikan ihmissuhteet eli sen miten työntekijät tulevat keskenään 

toimeen ja miten he tulevat toimeen esimiesten kanssa. Kuten yritys A:n kohdalla haastateltava 

toteaa, ei työssä viihtymiseen ole olemassa mitään ihmenappia. Kysymyksessä on pikemminkin 

pitkä ja hidas prosessi. Tämän voi tulkita esimerkiksi siten, että jos työntekijä on yrityksessä 

pidempään, muodostuu hänelle tarkempi kuva yrityksen työilmapiiristä. Haastateltavan sanoin, 

”työnantaja ei ole kykenevä ihmeisiin”. Työilmapiiristä huolehtiminen ei siis ole yksin työnjohdon 

vastuulla. Silti johtamistavalla on merkitystä työilmapiirin kannalta. Ylin johto vaikuttaa 

työilmapiiriin omalla toiminnallaan ja esimerkillään, kuten yritys B:n haastateltava asiaa kuvailee: 

YrB: ja ja ja et se ei voi mennä sillä lailla että sieltä ylhäältä päin ihan täysin vaan ohjaillaan 

ja alhaalla päin ollaan tyytyväisiä tää on ihan hienoo tää homma että ainahan sitä tulee omat 

mielipiteet sitte joka joka vaiheessa esiin ja eikä kaikesta aina olla samaa mieltä kun 

organisaatiossa alaspäin sitä tietoo tuodaan joittenkin asioiden hoitamisesta ja 

järjestämisestä että moni järjestää ne omalla tavallaan niin sehän vaikuttaa myös 

työilmapiiriin tulee niitä keskustelua keskustelua mutta mutta kyllähän tässä 

työilmapiirihommassa niin on hyvin paljon niinku tuo toimihenkilöpuolella varsinkin on tää 

tää että sanotaan yhtiön johto käsittelee tasapuolisesti tasapuolisesti eri  -- eri yksiköitä 

tavallaan myyntiä tuotantoo ja ja konttoripalveluja ja näin että ne täytyy pysyä niinkun se on 

niinku taas sitte yhtiön johtajan vastuulla ja yhtiön johtaja vaikuttaa hyvin paljon 

työilmapiiriin koska sieltä se lähtee -----  ei se lähde sieltä alhaalta päin se vaan työilmapiiri 

kyllä se lähtee jos se on huono niin se lähtee ylhäältä päin se  ---  taikka sitte siel on sitte 

välissä joku taso joka joka tota noin niin terrorisoittee sitä työilmapiiriä että  --- mutta hyvin 

usein kyllä mä ainakin mitä oon töissä ollu muuallakin niin kyllä mä oon todennu sen että ei 

se ei se alhaaltapäin lähde se  

 

Kaikesta ei työntekijöiden keskuudessa tarvitse olla samaa mieltä, mutta jos ilmapiiri on huono, on 

syy yhtiön johdossa. Tärkeää on, että yrityksen johto suhtautuu tasapuolisesti alaisiinsa. Tämän voi 

tulkita myös vaatimuksena oikeudenmukaisesta kohtelusta. Välissä voi olla taho, joka terrorisoi eli 

vaikuttaa negatiivisesti työilmapiiriin. Jälkimmäisen kommentin voi tulkita olevan jonkinlainen 

epäsuora viittaus yhtiön keskijohtoon, koska työilmapiirin huonontuminen ei lähde alhaaltapäin. 

Johdon vastuu on suuri. Toisaalta yrityksen keskijohdon asemaa voi kuvailla eräällä tavalla olevan 

niin sanotusti ”puun ja kuoren” välissä: 

YrB: mutta se on yleensä niinkun näissä on tehty niinku kuitenkin tutkimuksia sitte tässä niin 

näistä työhyvinvoinneista ja näin on todettu että keskijohto yhtiössä voi paljo huonommin kun 

ylin johto -- elikkä valtakunnallisesti -- keskijohto on on semmonen joka on stressaantunu 

enempi koska ne on nimenomaan siinä kahen puun ja kuoren välissä että ne joutuu niinku 

käskyttää sitä toteuttaville henkilöille sitä tietoo ja  -- suodattamaan ja -- pelaamaan siinä 

välissä koko ajan kuitenki ja tiettyihin tavoitteisiin --- nii nii nii sanotaan että jos sun johonki 

tiettyyn lukuun pitää päästä niin sieltä annetaan se luku sieltä ylhäältä keskijohdon on 

katottava mitenkä siihen päästään mitä toimenpiteitä sun pitää tehdä että siihen päästään ---  
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ja sillon kun niitä toimenpiteitä pitää tehdä niin sillon sun pitää olla henkilöstön kanssa taas 

tekemisissä niin niin niin sä joudut mahollisesti siellä niin jotakin kiristää jotain pistää niinku 

työnantaja kiristää ihmisiä ja muuta sitte niin pistää jotaki työtekijöitä pois mahdollisesti 

ottaa lisää sä joudut siellä pelaamaan sitte 

 

Keskijohto toimii sekä sopimuksen toteuttajana että sen välittäjänä ja ylläpitäjänä. Esimiesasemassa 

olevat toimihenkilöt ovat sopimuksen suhteen erityisasemassa. Vaikka johtajat toimivatkin 

sopimuksen tekijöinä, he voivat kokea olevansa sisäisten voimien rajoittamia. Asemastaan 

huolimatta keskijohtokin joutuu pelaamaan työnantajan sanelemilla ehdoilla eli vastaamaan niihin 

odotuksiin, joita työnantaja esittää. He toimivat paitsi työnantajan edustajana myös itse 

työntekijänä, jonka on noudatettava johdolta tulevia ohjeita ja toimittava niiden mukaan. Rooliin 

kuuluu toimia ikääkuin suodattimena molempiin suuntiin eli muokata välitettyjä viestejä ja 

odotuksia. Keskijohdon tehtävänä on kanavoida sopimus sen mukaan, mitä se olettaa työnantajan 

tai yrityksen pyrkivän noudattamaan. Johdon rooleissa tärkeällä sijalla on asema esimiehenä, 

päätösten tekijänä ja vastuun kantajana, mutta myös yritysjohdon ja keskijohdon edustajana 

pitämässä hommat liikkeellä. Kuten oheisessa lainauksessa tulee esille ja muissa haastatteluissa 

tulee esille, työnantajien edustajia sitovat käytännössä monet ristiriitaiset pelisäännöt. Yrityksen 

johtohenkilöiden on huolehdittava toiminnan taloudellisesta tuottavuudesta, mutta samalla pyrittävä 

motivoimaan työntekijöitä. Esimiesten oma orientaatio voi vaihdella sen mukaan miten lähellä he 

ovat suoritustasoa eli samaistuvatko he etujaan puolustaviin työntekijöihin vai uraan ja yksikön 

menestykseen ja työnsä autonomiaan. Esimiesasemassa olevat ovat usein lojaaleja ylemmän johdon 

päätöksille.  (Coyle-Shapiro & Kessler 2000, 30, Kevätsalo 1999, 179 – 187.)  

 

Hyvä työvoimailmapiiri voi olla yrityksen vahvuus ja vetovoimatekijä esimerkiksi rekrytointia 

ajatellen. Oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun kuuluu myös ihmisten kunnioittaminen: 

 

H2: miten sä ajattelet sitte että kun sullakin on selkeesti kuitenkin käsitys sitte paikkakunnan 

muistaki (.) työpaikoista ja tiedät että te olette haluttuja ja muut ei ehkä ole niin niin niin 

ilman että sun tarvii ruveta nyt -- niitä muita miten sä näät että teillä on nyt sitte niin paljon 

paremmin et miks teille halutaan töihin verrattuna niihin muihin yrityksiin et mitkä ne on ne 

tekijät mitkä täällä on? --- teijän valttikortit tässä? 

--- 

YrB: no sanotaanko näin et se on se työilmapiiri kaiken kaikkiaan  --- ehkä se on ehkä se on ja 

sitte se sanotaan että se sen ihmisten kunnioittaminen ja se käsittely kaiken kaikkiaan sillä 

lailla sillä lailla ja sitte tää että missään yhteydessä ei ole niinku pyritty pyritty niinkun öö 

kuseen silmään työntekijöitä -------  et elikkä siel on on pelattu niinkun rehellisillä korteilla 

siinä  ---  että sanotaan ei oo ei oo missään menty niinkun työehtosopimuksen alarajoille ja 

näin  
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Kunnioituksen vastakohtana on kusetus eli työnantajan tietoinen pyrkimys harhauttaa työntekijöitä. 

Tavoitteena on pelata ”rehellisillä korteilla”.  Kunnioitus ja rehellisyyden vaateet kuuluvat 

sopimuksen relationaalisiin elementteihin. Työnantaja siis pyrkii toiminnassaan haastateltavan 

sanojen mukaan noudattamaan näitä periaatteita. Toisaalta työnantajan ja työntekijän suhdetta voi 

tarkastella myös jonkilaisena valtapelinä (vrt. Kevätsalo 1999), jossa molemmat osapuolet pyrkivät 

maksimoimaan oman hyötynsä. Matti Kortteinen, joka on tutkinut suomalaista palkkatyötä, käyttää 

käsitteitä ´selviytymisen eetos´ ja ´kunnia´ analysoidessaan miespuolisten koneistajien ja 

naispuolisten pankkitoimihenkilöiden suhdetta työhönsä. Kortteisen mukaan etenkin 

tehdaskulttuurin kohdalla työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta leimaavat jännitteet. 

Periaatteellinen, työntekijöistä kumpuava vastarinta liittyy siis miehisen kunnian ylläpitämiseen. 

Kyse on kontrollista ja ohjauksesta, siitä ”kuka kusettaa ketäkin.” (Kortteinen 1992, 135).  

 

Vaikka haastateltava ei tuokaan esille, että työyhteisössä olisi ristiriitoja, on hän selvästi tietoinen 

niiden mahdollisuudesta. Työnantaja voi siis omalla toiminnallaan, rehellisyydellä ja avoimuudella, 

ennaltaehkäistä ongelmia. Jonkinasteista rehellisyyttä viestii, että työehtosopimuksissa ei ole menty 

aivan alarajoille eli yritys pyrkii maksamaan työntekijöille enemmän kuin minimipalkan. 

Yhteisestä päätöksestä työpaikalla ei ole luottamusmiestä eli palkkaneuvottelut käydään näin ollen 

kaikkien työntekijöiden kanssa. Vaikka työilmapiiristä pidetäänkin huolta, ei se silti voi olla 

pelkkää päivänpaistetta. Joskus rekrytoidaan henkilö, joka ei sopeudu työyhteisöön ja joudutaan 

sen vuoksi laittamaan pois. Työyhteisöllä on siis vaikutusvaltaa asiassa, vaikka kyse on 

käskyvaltaisesta henkilösuhteesta (vrt. Kortteinen 1999, 210), jossa työnantaja määrittää säännöt.  

Kysymys on eräänlaisesta kollektiivisesta vastuusta työntekijöiden kesken.  

 

YrB: ja sillon sillon kun ne on tossa tossa niin harjottelemassa ja apumiehinä niin niistä 

huomaa sitte sen että tuleeko niistä niitä vakimiehiä sitte matkan varrella ---  koska kyllä se 

oma porukka savustaa ne huonot ulos sieltä  

H1: aivan njoo (.) se on vähän niinku semmonen testi että 

YrB: no se se on just näin 

 

Työntekijät tai pikemminkin yhteisö siis kontrolloivat osaltaan työn laatua eli varsinaista 

työsuoritusta. Työt on joka tapauksessa tehtävä ”makso mitä makso”. Työnjohdolle määrittyy 

puolestaan työnteon ja työnjaon oikeudenmukaiseen toteutumiseen liittyvä kontrollitehtävä. (Tuuli 

1997, 36.)  
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Toisaalta työnantaja ei voi yksinomaan sanella kaikkia asioita työntekijöille. Työnantajan tulee 

reagoida ja sen jälkeen puuttua asioihin riittävän ajoissa. Esimerkiksi ryhmään sopeutumattomat 

voidaan tarvittaessa poistaa (irtisanoa tai siirtää toisiin tehtäviin). Päätösvalta ja vastuu ovat siis 

työnjohdolla, ei työntekijöillä. Tärkeäksi seikaksi nousee eri ryhmien tasapuolinen kohtelu 

yrityksen sisällä. Kysymys on siis oikeudenmukaisuuden toteutumisesta työntekijöiden 

keskuudessa: 

 

YrB: koska siinä tulee sitä että toiset kokee että toi tekee vähemmän hommia tähän samaan 

samaan kakkuun ku tota noin ni he muut ja --- näkevät siinä niinku ittensä eri asemassa -- niin 

kyllä se 

H2: kyllä siinä se työn taso on johtajan vastuulla niinku lopulta niinku se --- että ei ne voi 

aatella et sopikaa ne keskenänne siellä ((huvittuneesti)) näistä asioista kyllä se nyt pitää 

 

Haastateltava puhuu ”molemminpuolisesta kunnioituksesta, kun asioihin puututaan kovalla 

kädellä”. Tämä ehkäisee ylilyöntejä eli molemmat osapuolet tietävät, mitä epätoivotusta 

käyttäytymisestä seuraa. Tämän voi tulkita pyrkimyksensä johdonmukaiseen ja ennustettavaan 

toimintatapaan, jonka molemmat osapuolet ovat valmiita hyväksymään. Kyseessä on normatiivinen 

sopimus, koska se koskee koko työntekijäjoukkoa, ei vain yksittäistä työntekijää.  

 

5.1.6 Palautteenannon ja tiedottamisen merkitys 

 

Tiedottaminen on merkityksellistä psykologisen sopimuksen kannalta, koska sen avulla on 

mahdollista tehdä psykologinen sopimus näkyväksi ja myös vahvistaa sitä esimerkiksi palautteen 

annon avulla. Se on keskeisessä roolissa muun muassa silloin kun käsitellään sopimusrikkomuksia.  

Tällöin kysymys voi olla vuorovaikutustilanteen epäonnistumisesta ja väärintulkinnoista.    

 

Tiedonkulku organisaation sisällä on työntekijöiden mielestä useimmiten se osa-alue, jota tulisi 

parantaa. (Pekkinen 1991, 72 - 73) Tiedottamisen ja palautteenannon merkitys kasvaa etenkin 

muuttuvien työmarkkinoiden tilanteessa, jossa työnantaja ei enää tarjoa pysyviä työsuhteita 

työntekijöille. Työntekijät haluavat yhä etenevässä määrin tietää, mitä organisaatiossa tapahtuu ja 

toisaalta ymmärtää niitä päätöksiä, joita esimiehet päivittäin tekevät.  Päätöksentekoprosessiin 

osallistuminen koetaan tärkeänä arvostuksen ja henkilökohtaisen tunnustuksen mittareina. Tämä 

vaatii esimiehiltä sekä avoimmuutta, rehellisyyttä ja kykyä kaksisuuntaiseen viestintään että  

vastuun ja vaikutusvallan jakamista alaspäin. (Hilltrop 1995, 290 – 291.)   
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Odotukset tiedottamisen ja palautteen määrän ja laadun suhteen voivat vaihdella. Viestin perille 

meno riippuu paljon myös tulkitsijasta eli vastuu jakaantuu molemmille osapuolille: 

 

YrA: toisaalta sitte se on tota (.) jos sä yhden negatiivisen tai kymmenen positiivista se just 

tasapaino se ((huvittuneesti)) --. tahtoo ihmisiltä unohtua se että (.) kuinka kehutaan ja 

sanotaan että hyvä hyvä juttu niin se unohtuu et se  --- ei kuulla ku se (.) taikka monesti voi 

olla jopa niin että kääntyy se positiivinen negatiiviseks tietyssä vaiheessa 

 

Työntekijät saattavat kiinnittää huomionsa negatiiviseen palautteenantoon, vaikka kuten 

haastateltava tuo esille, pääosa palautteesta olisikin positiivista. Positiivinenkin palaute voidaan 

tulkita negatiivisena. Tämä voi ennakoida sopimusrikkomusta etenkin jos sen yhteyteen liitetään 

luottamuksen ja arvostuksen tunteen heikentyminen eri osapuolten välillä. Eli kun tulkinnat 

poikkeavat paljon toisistaan, voidaan tilanne kokea puolin tai toisin epäoikeudenmukaisena.  

Työnantaja voi kokea antavansa hyvää palautetta ja näin ollen täyttävänsä omalta osaltaan 

psykologisen sopimukseen liittyvät velvoitteet. Tiedonkulku lisää myös mahdollisuutta ennakoida 

tulevaa ja siksi se koetaan tärkeäksi toiminnan jatkuvuuden kannalta. 

 

Yritys B.n kohdalla ajatus palautteenannon lisäämisestä on alun perin lähtöisin työntekijöiltä. 

Työnantaja on puolestaan reagoinut asiaan muun muassa pyrkimällä välittämään asiakkaiden 

tuotteita koskevat reklamaatiot suoraan työntekijöille. Olennaista työnantajan edustajan mielestä 

olisi erotella toisistaan työtä koskeva ja niin sanottu muu tieto: 

 

YrB: kyllä kyllä sitte tosta tiedottamisesta niin jos mää paan kyselyn tonne kyselykaavakkeen 

että mitä asioita pitäs sitte kehittää enempi niin siellä tulee sadalle työnantajalle pistetään 

taikka työntekijäjoukolle pistetään kysely niin ensimmäisenä tulee aina että tiedottaminen -- 

sitte kun sitä lähtee perkaamaan no mitä tietoo te tarvitte niin loppujen lopuksi niin ei siellä 

kovin paljon niinku sitä työhön liittyvää tietoa ole kuitenkaan että -- mutta siinäkin on justiin 

se että onko se sitte tietoo vaan tiedon vuoksi vaan onko se tietoo sen työn suorittamisen 

vuoksi ---  elikkä ne täytys pitää erillään erillään ja kyllähän jokainen pyrkii varmaan 

antamaan jokainen työnantaja sitä sitä tiedotetta niin siitä työn suorittamisesta  ---  ja yhtiön 

tilanteesta että nyt mennään mennään näin tällä hetkellä että näyttää tämmöseltä vuosi ja --- 

myynti on menny näin näitä asioitahan nyt tiedotetaan niinku meilläkin meilläkin ne 

kerrotaan kyllä tuonne mutta sitte toki ne huhut mitä ne kuulee niin et jos jokaisesta huhusta 

lähtee tiedottaa aina ni kaataa niitä huhuja niin -- mutta joka tapauksessa se on näin että joka 

paikassa liian vähän sitä tietoo tulee tulee  --  tulee et tota noin niin -- että kyllä kyllä me 

ollaan ollaan sen eteen yritetty tehdä tehdä töitä ihan tehostetusti koska (.) se on tullu kaikissa 

kyselyissä 

 

Haastateltava kyseenalaistaa työntekijöiden tarpeen saada ”tietoa tiedon vuoksi”.  Pyrkimyksenä on 

säädellä tiedonkulkua niin, että se kohdentuisi koskemaan työsuoritusta.  Osapuolten kokemukset ja 
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odotukset tiedottamisen niin määrän kuin sisällönkin suhteen eroavat toisistaan. Työnantajan 

tulkinta on, työntekijöiden odotuksia ei ole helppo täyttää. Se, minkä työnantaja kokee 

velvollisuudeksi tai velvoitteeksi ei välttämättä riitä työntekijöille. Kysymys on tiedon 

vastaanottamisesta ja sen ymmärtämisestä, kuten haastattelija tuo esille. Toisaalta työnantaja on 

ainakin osin valmis vastaamaan työntekijöiden toiveisiin ja lisäämään tiedottamista, koska asia on 

ollut voimakkaasti esillä. Työntekijänäkökulmasta katsottuna (haastattelijan lisäkommentti) 

keskeisenä tiedon saannin motiivina on nimenomana arvostus (”ei pidetä pimennossa”), mikä taas 

on viittaus sopimukseen. Keskeistä olisi löytää tasapaino näiden erilaisten vaateiden kesken. Kyse 

voi olla myös molemminpuolisesta pyrkimyksestä hallita tilannetta. 

 

Haastateltavan mukaan työntekijöiltä tulevia ideoita kuunnellaan ja niitä toteutetaan käytännössä. 

Ideoita tulee esille muun muassa kehityskeskusteluissa. On tärkeää, että annettu palaute johtaa 

tekoihin: tämän voi tulkita työnantajan puolelta lupausten pitämisenä.  

 

YrB: kyllä kyllä kyllä ja sanotaan että sieltä sieltä tulee kyllä pojat esittää ku ne on keksineet 

jotakin niin ne tulee kyllä esittää voisko tota tehä noin totta kai jos se helpottaa niiden omaa 

työtä niin (.) se sillon niin  --- toteutetaan  

H1: aivan (.) se on varmaan just tääkin et se vetää tavallaan se niitä toteutetaan niitä ideoita  

 

Työn kehittäminen vaatii molempien osapuolten panoksen asiaan. Työntekijälle kyse on työn 

helpottamisesta, työnantajalle tämän voi ajatella tuovan kustannushyötyä.  Yritys C:n haastateltava 

pohtii yrityksen strategiaa ja siitä tiedottamista. 

 

YrC: mä ny mä en oo ihan varma siitä (.) siitä et miten (.) kuinka merkityksellinen se sitte on 

(.) työntekijöille jonkun strategian julistaminen et meijän tavoite on olla (.) joskus semmonen 

ja tämmönen ja  -- ehkä ehkä niinku se on taustalla jonkinlaisena -- tärkee tärkeenäkin 

informaationa on ---  ja varmaan onki  (.) ois se en mä nyt mitenkään väheksy et se kannattais 

jättää kertomatta --- ei sii ei siinä sinänsä mitään ongelmaa oo mutta (.) mutta mä uskosin 

niin et monet muut asiat on niinku tärkeempii ku joku strategia vision (.) kertominen et viiden 

vuoden päästä me ollaan niin ja niin pulleita 

H1: njoo njoo (.) ehkä voisin kuvitella et se on enemmän sitä et on jonkinlainen 

kokonaisymmärrys ((yskäisy)) siitä että miks miks täällä toimitaan näin niinku toimitaan 

jotenkin sen apuvälineitä siihen kun ihminen kummiski pyrkii muodostamaan jonku selityksen 

asioille -- jonkun kokonaiskäsityksen ni (.) se ois hyvä et se pohjautuis vähän niinku (.) 

tositositietoihinkin ettei tarvii 

YrC: kyl voi olla 

H1: ite täyttää aukkopaikkoja 

 

Haastateltava osittain kyseenalaistaa sen, miten tärkeää ylipäänsä on jakaa tietoa yrityksen 

strategiasta. Kysymys on hänen mukaansa enemmän taustainformaatiosta eli asialla ei 
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haastateltavan mielestä liene tällöin niin suurta käytännön merkitystä. Pulleudella taas voidaan 

viitata pyrkimykseen saavuttaa taloudellista menestystä. Työnantajan kannalta strategiasta 

kertominen ei siis tunnu kovin olennaiselta, mutta työntekijän eli tässä tapauksessa haastattelijan 

esille tuoma näkökulma taas pyrkii painottamaan enemmän yleisen tason tiedonsaantia.   

Haastattelijan esittämässä tulkinnassa päällimmäiseksi nousee työntekijöiden tarve ymmärtää 

asioita laajemmin eli he haluavat olla mukana, toisin sanoen osallisena, yritystä koskevan tiedon 

jakamisessa. Työnantajan pitää siis myös perustella, miksi joku asia tehdään, ei vain mitä ollaan 

tekemässä. (vrt. Kira 2003, 86). 

 

Yritys E:n kohdalla henkilöstölle järjestetään info-tilaisuuksia kerran vuodessa. Tiimien edustajille 

on järjestetty myös omia palavereitaan. Asioista kerrotaan suhteellisen avoimesti, mutta kaikkea ei 

voida kertoa, koska kyseessä on pörssiyritys. Tieto ei saa levitä liian aikaisin. Haastateltava arvioi, 

että yrityksen johto suhtautuu tiedottamiseen liiankin varovaisesti. Tässä taas ylimmän johdon ja 

haastateltavan näkemyksen välillä on eroa. Haastateltava pitää reiluna, että asioista tiedotetaan 

avoimesti myös verkostotoimittajille ja muille yhteistyökumppaneille. Yritys kokee 

velvollisuudekseen toimia eettisesti. Vastuu ei kohdistu vain työntekijöihin. Ongelmaksi sen sijaan 

nousee se, että työjohto ja työntekijät eivät ole riittävästi tekemisissä toistensa kanssa, mikä osaltaan 

hankaloittaa tiedonkulkua esimiesten ja työntekijöiden välillä. Tilanne on samankaltainen kuin 

yritys B:n kohdalla. Työntekijät kokevat etteivät saa tarpeeksi tietoa asioista, mutta eivät välttämättä 

pysty yksilöimään sitä, mihin tietoa tarvitsevat. Huhut lähtevät liikkelle ja työntekijöillä voi olla 

käsitys, että on olemassa asioita, joita heille ei kerrota.   

 

YrE: jos tota kysytään että saako riittävästi tietoa lähes aina vastataan että ei mut sit kun 

kysytään mitä tietoo te haluatte saada niin sii siihenkään ei tuu vastausta --- eli se menee näin 

että tie-tietoa ei saada riittävästi mutta mitä tietoo haluaa sitten sitä ei osata sanoa ---  elikkä 

semmonen ihmisillä on semmonen tuntu että on asioita jota meille ei vaan kerrota --- mutta 

me ei tiedetä mitä ne on  

 

Kyse voi olla paitsi odotuksista ja arvostuksen tunteesta, mutta tämä voi myös kuvastaa sitä 

epävarmuutta, jota työntekijät kokevat suhteessa työnantajaan.  Esimerkiksi Kevätsalon mukaan 

työpaikan sisäinen hierarkia aiheuttaa sen, että vuorovaikutus ei tavoittele yhteisen ymmärryksen ja 

osaamisen lisääntymistä vaan osapuolten strategisia etuja. Arkikielessä tulkinta on, että 

tiedonvälitys ei toimi, kun kysymys on siitä, että se ei toimi ryhmien välillä ja niiden sisällä. 

(Kevätsalo 1999, 181.) Tiedonvälityksen voi nähdä yhtenä keskeisimmistä psykologisen 

sopimuksen sisältöä määrittävistä tekijöistä. Tiedonkulku itsessään ja toisaalta tiedon välittäminen 
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molemmat ovat erittäin tärkeitä, kun määritellään se, miten tyytyväisiä tai tyytymättömiä eri 

osapuolet ovat ja miten heidän odotuksensa tulevat esille.  

 

 

5.2. Odotukset työntekijöitä kohtaan 
 

Työnantajien odotukset työntekijöitä kohtaan voivat vaihdella niin tilanteesta kuin työpaikasta 

riippuen. Yksi määrittävä tekijä on muun muassa se, miten pitkään työntekijä on ollut töissä 

kussakin paikassa ja miten pitkään organisaatio on ollut toiminnassa. Tämä näkyy molempien 

osapuolten suhtautumisessa ja vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Psykologisen sopimuksen kautta 

tarkasteltuna esille nousee vastavuoroisuuden vaatimus. Se, mitä työnantaja on valmis tarjoamaan 

työntekijöille tai mitä työnantaja kokee velvollisuudekseen tarjota ja mitä vastaavasti odottaa 

saavansa takaisin.  

 

Työnantajan työntekijöihin kohdistamat odotukset liittyvät sekä yksilön ominaisuuksiin että niihin 

piirteisiin, mitä voi katsoa kuuluvaan jonkinlaiseen universaaliin uuden työntekijyyden 

ideaalimalliin, jota käsittelen kappaleessa Uusi vs. vanha sopimus.  Yhtenä keskeisimmistä 

ominaisuuksista, joita mitä työnantaja voi odottaa työntekijältä, on halu oppia uutta. Sisäinen 

yrittäjyys eli yrittäjämentaliteetin omaksuminen merkitsee sitä, että työntekijät suuntautuvat työhön 

oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja innostuneesti. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös luotettavuus, 

halu kehittää työtä ja sitoutua siihen. Kehittämispotentiaalin lisäksi huomio kiinnittyy siihen, 

millainen suhtautuminen työntekijällä on työntekoa kohtaan. Painoarvoa on myös ammattitaidolla 

ja osaamisella.  

 

 

5.2.1 Kyky sopeutua muutoksiin 

 

Halun oppia uutta rinnalla voi nostaa sekä valmiuden sopeutua muutoksiin että kyvyn uusiutua. 

Tämä näkyy esimerkiksi valmiutena vaihtaa työpaikkaa. Työnantajan näkökulmasta ei välttämättä 

ole hyvä, jos työntekijöiden vaihtuvuus työpaikalla on liian vähäistä, kuten yritys B:n haastateltava 

analysoi asiaa: 

 

YrB: siinä siinäkin on semmonen kaks puolta siinä vaihtuvuudessa (.) on vaara että urautuu 

liikaa on liian pitkään samassa työmaassa ja (.) jos se sattuu olee ensimmäinen työpaikka 
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vielä niin sitä luulee että tää on se maailman huonoin työpaikka  --- ku ei oo käyny missään 

muualla  

 

Kuten haastateltava asian esittää, odotukset kumpuavat aiemmin koetusta. Työntekijän, jolla ei ole 

kokemusta muista työpaikoista, asennoituminen työnantajaa kohtaan voi olla kriittinen ja arvostus 

omaa työtä kohtaan vähäinen. Työntekijällä tulisi siis olla vertailukohtia arvioidessaan nykyistä 

työtään.  Urautumista, joka on selvästi negatiivinen ilmaisu, taas ehkäisee valmius vaihtaa 

työpaikkaa. Urautumisen voi myös tulkita haluttomuutena ja kyvyttömyytenä sopeutua muutoksiin.  

 

Vaikka ongelmia nykyisessä työpaikassa ei olisikaan, voi työpaikan vaihdolla olla henkiseltä 

kannalta myönteisiä vaikutuksia (”saattas piristää omaa pääkoppaa). Työpaikan vaihdoksen 

positiivisuutta korostetaan myös seuraavassa katkelmassa, jossa haastateltava puhuu urautumisen 

sijaan puutumisesta: 

 

YrC: tapahtuu semmonen puutuminen niinku (.) ei mikään (.) oikeesti oo enää uutta se on sitä 

samaa (.) työtä (.) työtä et et se vois niinku (.) monella tavoin niinku piristää jos vaihtas 

välillä viidentoista vuoden jälkeen työpaikkaa –  

--- 

H2: et jos ei oo oikein näkemystä mistään muualta nii on tietysti helppo et sit sanoo et tää 

asia on huonosti tai tää asia on hyvin jos ei niinku tiedä mistään muusta 

YrC: se just johtaa tällaseen kapea-alaisuuteen ja näkemyksen puutteeseen se olematon 

vaihtuvuus helposti  
 

Kapea-alaisuus ja näkemyksen puute ovat seurausta liian vähäisestä vaihtuvuudesta, kuten oheisesta 

tulkinnasta käy ilmi.  Näkemyksen puutteen voi tulkita myös viittauksena muutoshaluttomuuteen. 

Liian vähäinen vaihtuvuus ei siis ole eduksi yritykselle eikä sen työntekijöille. Tämä voi toisaalta 

olla epäsuora perustelu sille, miksi työnantaja ei halua palkata vakituista työvoimaa, koska 

määräaikaisten sopimusten avulla saadaan aikaan kaivattua vaihtuvuutta.  

 

Kapea-alaisuuden ja näkemyksen puutteen sijaan, työnantaja toivoo, että työntekijät omaksuisivat 

mahdollisimman laaja-alaisen asenteen suhteessa työntekoon. Se taas merkitsee, että heillä olisi 

kyky hahmottaa vaihtoehtoja niin työssä kuin sen ulkopuolellakin. Tätä voi pitää pyrkimyksenä 

joustavuuteen. Nämä piirteet kuvastavat uutta työntekijyyttä ja sen myötä sopimusta, jossa 

olennaista on nimenomaan kyky sietää muutoksia. Toisaalta olisi ristiriitaista ajatella, että 

työnantaja haluaisi työntekijöiden olevan valmiita vaihtamaan työpaikkaa aivan koska tahansa. 

Useimmiten liian suuri vaihtuvuus vaikuttaa kuitenkin negatiivisesti työhön sitoutumiseen. Kyse on 

pikemminkin asenteesta ja sopeutumiskyvystä. Työnantajaosapuoli pyrkii irtautumaan velvoitteesta 
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tarjota pysyviä työsuhteita. Suhtautuminen on kaksijakoista, kuten edellä on käynyt ilmi. Pysyvyys 

ja työsuhteen jatkuvuus tuntuvan kuuluvan silti jonkinlaiseen hyvän työnantajuuden ideaalimalliin.  

 

 

5.2.2 Asenne työntekoa kohtaan ja työhön sitoutuminen 

 

Edellä mainitut työhön sitoutuminen ja asennoituminen työntekoa kohtaan nousevat keskeisinä 

teemoina esiin etenkin yritys D:n kohdalla. Yritys D on haastateltavan mukaan kärsinyt 

työvoimapulasta ja sen vuoksi työnantaja on joutunut rekrytoimaan väkeä ulkomaita myöten. 

Suomessa tarjolla oleva työvoima muodostuu sellaista henkilöistä, joita työnantajan on mahdotonta 

kuvitella ottavansa palvelukseensa. Haastateltavan mukaan ei löydy tarpeeksi ”nuoria 

kiinnostuneita aktiivisia kavereita”, jotka olisivat valmiita työskentelemään ulkomailla. Selityksenä 

on haastateltavan mukaan yhteiskunnallinen muutos eli maailman muuttuminen. Työtä ei osata 

arvostaa samalla tapaa kuin aiemmin. Pääsyynä ovat työntekijöiden muuttuneet odotukset työtä 

kohtaan.  Eri sukupolvia edustavien työntekijöiden asenne työntekoon on erilainen: 

 

YrD: lapset on nykyään paljon jo ulkomaan reissulla joka puolella ja sitte muutenkin niin 

eihän työn arvostus oo enää sellasta kun se oli vaikka kaheksakytluvulla vielä että (.) 

meikäläisen ikäluokassa niin se on vähän niinku se numero yks että sul on (.) työ ja sä tota 

vastaat siitä omalla työlläs siitä et miten tuut toimeen --- nykyään se on nuorilla ehkä sijalla 

viis tai kuus välttämätön pakko että tehä puoli vuotta töitä että pääsee Intiaan 

omatoimilomalle puoleks seuraavaks puoleks vuodeks  --- täältä löytyy kyllä meilläkin on 

viime vuonna tullu kolme nuorta kaveria töihin tai tänä vuonna viime talvena jotka tekee tosi 

hyvin hommansa  --- on kiinnostuneita ja yks heistä on lähössä ainaki jatkaan kouluja vielä 

alalle ---  mutta niin harvassa on ne kaverit 

 

Psykologisen sopimuksen kannalta katsottuna työntekijät eivät enää ole valmiita samanlaiseen 

sopimukseen kuin aiemmin. Muuttuneet odotukset ovat vaikuttaneet sopimuksen sisältöön tässä 

nimenomaan työnantajan kannalta katsottuna. Sopimusehdot eivät ole enää samanlaiset kuin ne 

olivat aiemmin. Työntekijöiden vaatimukset ja toisaalta heidän asennoitumisensa työntekoa kohtaan 

on muuttunut. Tämä näkyy työnantajien mukaan etenkin työhön sitoutumisessa. Työn merkitys on 

muuttunut ja siitä on tullut haastateltavan sanojen mukaan eräänlainen ”välttämätön paha” vapaa-

ajan rinnalla. Toimeentulo ei ole riittävä syy käydä töissä. Työntekijät arvostavat enemmän vapaa-

aikaa ja sen myötä eivät ole valmiita panostamaan työhön niin paljon, mitä työnantaja odottaa. 

Tämä näkyy esimerkiksi suhtautumisessa kouluttautumiseen. Kuten jaastateltava itse toteaa: 

”harvassa ovat ne kaverit, jotka ovat tarpeeksi kiinnostuneita myös opiskelemaan alaa”.   
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Uuden työntekijän palkkaaminen on sijoitus työnantajalle, mutta se voi olla myös riski. 

Työntekijöiksi haluavat eivät myöskään oleva aina täysin selvillä työn realiteeteista, kuten seuraava 

opettavainen anekdootti tuo ilmi:  

 

YrD: kyllä meillä semmonenkin kaveri tässä kävi pari vuotta sitten että (.) lähti reilu 

kolmekymppisenä toteuttaa elinikästä haavettaan lähtee ulkomaille autokuskiks ja kolme 

päivää oli ollu niin soitti mulle että nyt täytys tulla kotiin  

H1: ((naurua)) njoo 

YrD: mä että jaa ruvettiinko kotona kaipaamaan että ei ei kun ei hän osaa olla ite täällä 

mutta et sä nyt oikein huolellisesti ollu tätä kuitenkaan miettiny vaikka oot koko ikäs miettiny  

-- 

H1: et se on sitte aina vähän ollu haaveilun tasolla  

YrD: no ilmeisesti joo  --- ne on vaan meille aika kalliita haaveita  

H1: kyllä 

YrD: koulutetaan vähintään päivä täällä kaveria usein vähän kauemminkin ja sitte 

viikonloppu yks viikonloppu siellä paikan päällä ja (.) siin on lentolippua ja siin on vaikka 

mitä ja sitte se kaveri sanoo ei tää ollukaan kivaa 

 

Haastateltavan kertoman esimerkin voi tulkita myös jonkinasteisena psykologisen sopimuksen 

rikkomuksena: työnantajan panostus menee hukkaan, koska tarjottu työ ei kelpaa työntekijälle. Hän 

on valmis luovuttamaan heti kohdatessaan vastoinkäymisiä. Työntekijällä ei siis ole ollut etukäteen 

riittävän realistinen kuva työstä ja sen sisällöstä. Hän ei ole välttämättä sisäistänyt niitä 

kirjoittamattomia sääntöjä, joita työn tekemiseen liittyy ja joita työnantaja olettaa noudatettavan. Jos 

tilannetta tulkitsee sukupolvierojen kautta, niin vanhemmilla työntekijöillä on nuorempia useammin 

taipumus noudattaa protestanttista työetiikkaa (ja sitä kautta paternalistista sopimusta).  Nuoremmat 

työntekijät arvostavat enemmän itsenäisyyttä, mielikuvitusta, suvaitsevaisuutta ja vastuuta (ks. 

Hilltrop 1995, 288). Pelkkä velvollisuus ei kelpaa enää työn sisällöksi. 

Työnantajan odotukset työntekijöitä kohtaan tulevat esiin etenkin uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. 

Työntekijöiden taustat on hyvä selvittää etukäteen ennen rekrytointia. Työnantajan velvollisuuksiin 

kuuluu antaa peruskoulutus ja opastus työtehtäviin. Osa yritys D:n työntekijöistä on ollut jo pitkään 

talossa, mutta joukossa on myös niitä, jotka ”etsii aina sitä vihreempää oksaa” eli vaihtavat 

työpaikkaa sen mukaan, mistä saavat paremman tarjouksen.  

 

YrD: tää on vähän alakohtasta ohan meilläkin kavereita jotka on ollu kymmenen vuotta töissä  

-- mutta (.) se johtuu siitä et ne jatkanu noita samoja töitä -- sitten on tietysti aina niitä jotka 

etsii aina sitä vihreempää oksaa että niin  jos saa jostain viiskymppiä enempi niin ne menee 

sinne  --  et semmosia jotka on uusia kiertolaisia että ni meilläkin käy ne joskus kolme joku 

kahden kolmekin kertaa töissä mut ei se enää toimi ei enää viittitä ottaa niitä --- ku tietää et se 
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on taas sen vuoden korkeentaan ja sit se menee seuraavaan paikkaan  ---  että meillä se voi 

olla se kolme vuotta olla pitkäkin aika  

 

Viittauksen vihreämpään oksaan voi tulkita viittauksena transaktionaaliseen sopimukseen 

työnantajan ja työntekijöiden välillä, jossa ainoa, mikä sitoo työntekijöitä yritykseen, on palkka eli 

rahalliset edut. Kuten Rousseau toteaa:”A person desiring long-term employment with a firm is 

likely to be party to a different set of commitments to the employer and to perceive himself or 

herself party to more relational obligations than someone viewing employment as a stepping stone 

to another job.” (Rousseau 1990, 398.) Toisin sanoen sitoutumiseen vaikuttaa hyvin pitkälti se, 

haluaako työntekijä pysyä yrityksessä, jolloin sitoutumisen aste ja lojaalisuus työnantajaa kohtaa on 

suurempi. (vrt. Rousseau 2004, 122)  

 

Vanhemmilla työntekijöillä on todennäköisesti olemassa muita tekijöitä, jotka motivoivat ja saavat 

työntekijät pysymään yrityksessä. Työntekijöiden vaihtuvuus yrityksessä oli aiemmin hyvin suurta, 

mutta nyt tilanne on rauhoittunut. Tämä puolestaan kertoo työkulttuurista ja työhön sitoutumisesta. 

Osa työntekijöistä ei enää asu enää pysyvästi Suomessa vaan tekevät muutaman kuukauden töitä ja 

sen jälkeen pitävät lomaa. Työnantaja hyväksyy tämän järjestelyn. Tämän voi tulkita olevan 

molemmille osapuolille eräänlainen kompromissiratkaisu. Vaikka sitoutuminen on näin väljempää, 

on se silti parempi vaihtoehto kuin edellä mainittu jatkuva vaihtuvuus. Työnantajaosapuoli on siis 

valmis joustoihin tältä osin, ehkä osittain olosuhteiden pakosta. Sopimus lakkaa olemassa siinä 

kohdin, kun ei enää haluta ottaa tiettyjä työntekijöitä yritykseen töihin.  

 

 

5.2.3 Työssä kehittyminen – vastine palkalle 

 

Se, miten palkita työntekijöitä ja mitä työnantaja puolestaan odottaa vastineeksi palkasta liittyy 

työssä kehittymiseen. Työnantaja voi omalta osaltaan odottaa työntekijöiltä aktiivisuutta asian 

suhteen eli ehdotuksia, miten hyvästä työsuorituksesta kuuluisi palkita.  Vastaavasti tilanteessa, 

jossa yrityksellä on ollut vastoinkäymisiä, ei palkitseminen ole itsestään selvää: 

 

YrD: ja tossa viimesen sekin on nyt rauhottunu et yhteen aikaan oli kolareita hirveesti niitä oli 

ihan älytön määrä sellasia vähemmän yks isompi juttu oli mut kaikki muut oli semmosia (.) 

peltikolareita sanotaan niin --  että useempi tonni menee joka kerta rahaa kun räpsähtää ja ei 

siitä nyt enää paljon voi boonusta jakaa jos niitä alkaa olla -- niihin meni kymmeniä tuhansia 

yhtenä vuonna ni oltas me mielellään jaettu se meidän kaikkien kesken  -- rahat 
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Työnantaja ei voi suoraan vaatia korvauksia työntekijältä vahingon sattuessa, mutta yritys voi 

vastuuttaa työntekijänsä toimimaan tietyllä tavalla vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Kyse on siis 

moraalisesta vastuunotosta.  (just neuvoteltiin noista palkoista ni molemmat kaverit kun oli 

neuvottelemassa sano molemmat totta kai että jos he töppää jotain hän on sitte vastuussa ja 

maksaa) Palkkaus voi myös herättää eripuraa työntekijöiden keskuudessa: 

 

YrD: siinä tulee sitte tuolla näitä kun mä sanoin että se pieni piiri pyörii ne on keskenään 

viikonloput ja (.) se on vähän semmonen marttakerho kokoontuu ni (.) siellä sitten jupistaan 

että no mä sainkin tämmösen n  --  boonuksen no miksen mää saanu olenko mä jotenkin huono 

ihminen  

 

Työntekijöiden keskinäinen vertailu on psykologisen sopimuksen yksi ulottuvuus, joka tulee esille 

oheisessa haastattelulainauksessa. Työnantajan mainitsema ”piiri pieni pyörii” viittaa tilanteeseen, 

jossa työntekijät viettävät paljon aikaa toistensa seurassa ikäänkuin suljetussa yhteisössä. He 

keskustelevat työntekoon liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi palkkauksesta ja arvioivat keskenään 

sen oikeudenmukaisuutta. Sen avulla yksilön on mahdollista määritellä, miten hän kokee 

työnantajan arvostavan omaa työsuoritustaan ja toisaalta miten hän tuntee itseään kohdeltavan 

suhteessa muihin työntekijöihin. Ilman tätä vertailukohtaa työntekijä ei välttämättä osaa arvioida, 

miten hyvin työnantajaosapuoli pitää osansa sopimuksesta. Tulkitsen, että tämä sama on 

sovellettavissa palkkauksen lisäksi myös muille työn osa-alueille. Jotkut psykologisen sopimuksen 

elementit voivat olla pelkästään yksilön omista kokemuksista kumpuavia (esimerkiksi luottamus), 

mutta toisaalta niihin liittyy edellä mainitun kaltaisia vahvasti kollektiivisia piirteitä.  

 

Palkkaus tuntuu olevan paitsi melko keskeinen, niin myös eräällä tavalla herkkä aihe niin 

työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta katsottuna. Palkkauksen avulla työnantaja pyrkii 

säätelemään työntekijöiden motivaatiota. Mahdollisuuden maksaa esimerkiksi bonuksia ajatellaan 

toimivan kannustimena, jossa yhdistyvät sekä rahallinen että henkinen palkitsevuus. Kuten yritys 

B.n haastateltava korostaa, ”niin raha on paras konsepti myös siinä, että kehittyy ihmisenä ja 

kehittää itseään.” Palkkaus on siis paljon muuta kuin se rahallinen palkkio, minkä työntekijä saa 

yritykseltä.  

 

Työnantaja tarjoaa hyvän palkan vastineeksi siitä, että työntekijä kehittää ja ylläpitää 

ammattitaitoaan. Tässä yhdistyvät tavallaan sekä sopimuksen transaktionaaliset (palkkaus, työssä 

kehittyminen) että relationaaliset elementit (ihmisenä kehittyminen, jota ei voi mitata, etenkään sen 
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kestoa) Haastateltava ottaa kantaa myös aloitejärjestelmään, jossa ideana on palkita työntekijät 

hyvistä aloitteista.  

YrB: njoo ja sit jos jos ajatellaan näin sä kehität semmosen alote- palkitsemisjärjestelmän ja 

se meneekin raakileena vähän sillee lävitte niin sä huomaatkin hetken päästä et nyt ei kukaan 

puhu yhtään mitään että miksei kukaan viitti yhtään mitään tehdä tuolla hallissa että että 

kaikki vaan potkasee sitä samaa lautaa sivuun siitä lattialta joka päivä mutta kukaan ei niinku 

puutu siihen että millä he sais parannettua sitä asiaa -- vaan ne odottaakin sitä että siitä pitäs 

saada alotepalkkio niin sit he sanoo toi pitää tehdä noin -- elikkä siinä voi ollakin että 

tehdään ittelle vahinkoo  --- et se se on siinä mielessä kans semmonen vähän kaksteräinen 

miekka että ---  se sekin sekin on semmonen sitäkään hommaa ei saa raakileena päästää 

lävitte  ---  hyvin tarkkaan harkittava minkämoinen se alotejärjestelmä on -- se ei mee sillä 

lailla että mä vien laatikon tonne ja sanon tos on alotelaatikko tehkää alotteita niin hyvästä 

alotteesta saatte näin paljon rahaa -- 

 

Työnantajan näkökulmasta aloitepalkkiojärjestelmä ei ole kovin toimiva, mikäli sen toteutusta ei ole 

tarkkaan suunniteltu etukäteen.  Haastateltava käyttääkin termiä ”kaksiteräinen miekka” kuvaamaan 

se n hyviä ja huonoja puolia. Oletuksena työnantajan puolelta on, että työntekijän tulee kehittää 

omaa työtään eli puuttua työssä havaitsemiinsa epäkohtiin ilman, että se korvattaisiin erikseen. 

Ajatteleva työntekijä ei tee työtä vain rahan tai palkkion takia. Ammattitaito sen sijaan kuuluu työn 

perusvaatimuksiin, vaikka sen sisällön tarkempi määrittely on sopimuksenvaraista. Psykologinen 

sopimus merkitsee eräänlaista lisäarvoa suhteessa työntekijän työsuoritukseen. Työntekijä on 

valmis tekemään ylimääräistä ja huolehtimaan työn lopputuloksesta. Tämä taas ei ole riippuvainen 

palkkauksesta ja maksetun palkkion määrästä. Se kuuluu osaksi sanatonta sopimusta eli on 

eräänlainen työntekijää koskeva velvoite.  

-- 

YrB: koska edellytetään kuitenkin että työntekijän ammattitaitoon kuuluu jo että se niinkun 

kehittää omaa työtään ja näin  --- ja maksetaan työntekijällä siitä että ne on ammattitaitoisina 

palkattu töihin että ne ei oo pelkkiä robotteja siinä et tuota ne myöskin ajattelee ---  niin 

minkä takia siitä pitää erikseen maksaa siitä alotteellisuudesta? 

H1: njoo se on monella työpaikalla siellä kokee ne työntekijät että heille ei ajattelemisesta 

makseta 

YrB: njoo joo ja sitte siinä käy sillä lailla vielä että siellä on yks tai kaks viksumpaa joukossa 

jotka kerää kaikki ne alotteet ittelleen ja sen jälkeen muut porukat alkaa kyyräilee niitä kun 

toi vei hänen ideansa ja otti rahat siitä 

H1: aivan 

YrB: ni ((naurahtaa)) sitte ihmiset minkä takia työmaan henki on niin hiton huono 

 

Haastattelijan vasta-argumentti ”ajattelemisesta ei makseta” puolestaan kyseenalaistaa 

haastateltavan näkemyksen. Tulkitsen oheisen kommentin viittauksena siihen, että 

työntekijäosapuoli kokee, että he eivät saa riittävää korvausta toimiessaan työnantajan toivomalla 
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tavalla. Tämän voi käsittää myös pyrkimyksenä rajata sopimusta niin, että kyse on vain siitä 

työsuorituksesta, mikä on etukäteen määritelty sopimuksen solmimishetkellä. Pelkona voi 

esimerkiksi olla, että työntekijälle kasautuu liikaa vastuuta. Sopimusehdot muuttuvat tällöin 

työntekijän kannalta epäedullisiksi. (psykologisen sopimuksen epätasapaino) Aloitejärjestelmä voi 

lisäksi johtaa kilpailuun työntekijöiden välillä. Tilanne on silloin epäsuotuisa kaikkien osapuolten 

kannalta, niin kuin haastateltava antaa asian ymmärtää. Seuraukset työilmapiirin kannalta ovat 

huonot. Työntekijät voivat myös itse kokea vastuun siirtymisen työntekijöille ei-toivottavana 

kyttäämisenä. Toisten kontrollointi rikkoo siis yhteishenkeä.  (Tuuli 1997, 37.) Tässä kohtaavat 

jälleen kerran sopimuksen yksilö ja toisaalta sen kollektiivinen ulottuvuus. Niiden välillä voi vallita 

ristiriita tai ne voivat kannustaa työntekijöitä samansuuntaiseen toimintaan suhteessa työnantajaan.  

 

Vaikka työnantaja voi tarjota hyvää palkkaa, ei ole olemassa tilannetta, jossa siihen oltaisiin täysin 

tyytyväisiä. Näin ainakin yritys A:n haastateltava kommentissaan toteaa että ”koskaan ei makseta 

riittävästi”. Työnantajaosapuoli tiedostaa työntekijöiden vaatimukset, mutta voi pitää niiden 

täyttämistä mahdottomana. Sen myötä herää kysymys, voiko työnantajaosapuoli vastaavasti odottaa 

työntekijöiltä täyttä työpanosta, mikäli palkkaus koetaan joka tapauksessa riittämättömäksi. Näin 

etenkin, jos sen merkitys sopimuksen kannalta on olennainen.  

 

Rahalliset bonukset tai palkkiot eivät ole ainoa keino palkita työntekijöitä. Myös sanallinen ja 

kirjallinen palaute voivat toimia kannustimina, vaikka ne liittyvätkin haastattelijoiden tulkinnan 

mukaan enemmän ihmisten johtamiseen.  Palkkaus pitää saada oikeudenmukaiseksi tai sen 

tyylikseksi. Kyse ei ole siitä onko palkka hyvä vaan että sitä maksetaan työntekijän mielestä 

riittävästi ja että se koetaan oikeudenmukaiseksi.  

 

Yritys B:ssä työntekijöillä on haastateltavan mukaan hyvät mahdollisuudet oppia uutta. Opittavat 

asiat käydään läpi ohjatusti työnantajan toimesta.  Tärkeää on, että mahdollisimman moni omaksuu 

annetut työtehtävät. Haastateltavan mielestä on kuitenkin kyseenalaista, haluavatko työntekijät 

automaattisesti kehittyä ja kouluttaa itseään, vaikka heille se mahdollisuus tarjottaisiinkin. Aloitteen 

tulisi tulla työntekijöiltä itseltään, koska ”väkisin ei voi kouluttaa ketään”.  Etenkin ikääntyvien 

työntekijöiden motivaatio kouluttautua voi olla vähäinen. Halukkuuteen vaikuttaa etenkin se, 

järjestetäänko koulutus työ- vai vapaa-ajalla. 

YritysB: -- kehittymismahdollisuudet siin on se on semmonen asia mistä puhutaan paljon 

paljon mutta sitte taas niin että onko työntekijöillä ihan oikeesti halua halua niin tommosella 

lähellä kuuttakymmentä olevilla kavereilla  --  ja tietenkin nuoremmillakin niin kehittyä sitte 
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taas että mitä ne haluaa kehittyä meilläkin on niitä kyselyitä tehty tehty niin joka vuosi monta 

kappaletta ja --- eri instanssien puolelta että mitä koulutusta ne haluais mitä tietoa ne haluais 

lisää ja mitä ne haluais oppia lisää ja ensimmäisenä tulee se että no ei ainakaan tota noin 

niin vapaa-ajalla ---  et se pitäs työajalla työajalla se koulutus sitte järjestää järjestää et jos 

jotakin on  ja 

 

Työnantajan ja työntekijöiden näkemykset eriävät toisistaan. Työntekijä ei koe sitä joko 

merkitykselliseksi tai määrittelee, että työnantajalla ei ole oikeutta vaatia opiskelua työajan 

ulkopuolella. Kysymys on jälleen psykologisen sopimuksen rajoista. Sopimus pyrkii laajentumaan 

eli siihen pyritään sisällyttämään sellaista, mitä ei aikaisemmin ole ajateltu kuuluvan. Sopimuksen 

rajoja neuvotellaan jatkuvasti uusiksi. Koska työnantaja korostaa opiskelua nimenomaan työssä 

kehittymisen välineenä, voi sitä siksi perustella tai sen voi epäsuorasti olettaa kuuluvan myös 

työajan ulkopuolelle. Toisaalta, koska tämä käytäntö ei selvästi ole vielä lyönyt itseään läpi (eli 

herättänyt kovin suurta innostusta tai myöntymistä työntekijöiden taholta), on työnantajan annettava 

periksi eli hyväksyttävä tilanne, kuten yllä oleva kommenttikin todistaa.  

 

Toisaalta, vaikka työntekijä olisikin valmis kouluttautumaan ja kehittämään itseään, ei se silti 

automaattisesti tarjoa työntekijöille etenemismahdollisuuksia yrityksessä, kuten yritys C:n 

haastateltava ohessa tuo esille: 

 

YrC: esimerkiks nyt semmonen et jos tuota (.) öö (.) tänkokosessa yrityksessä useampikin 

koneistaja ryhtyy ryhtyy opiskelemaan insinööriks ni (.) kaks tai kolme  ---  nii (.) ei se nyt oo 

lähtökohtasesti mitenkään selvää et heille voi tarjota työpaikkaa tästä itsestäänselvyytenä 

tästä yrityksestä  ---  mut kylhä se silti kannustettava asia on  --- yks kaveri lähti opiskelemaan 

(.) nyt aluks (.)  --- työteknikoks ja havitteli sit insinööriks opiskella siinä ja ei nyt voi 

mitenkään tarjota varmaa työpaikkaa totta kai se on hyvinki potentiaalinen ehdokas tälläsia 

ongelmia niinku tulee siinä mä niinku huomasin (.) eihän eihän se on nyt mitenkään selvää 

mikä se tilanne on sit ku se valmistuu  --- eihän siihen voi sitoutua nyt  --- vuorenvarmasti 

etenki jos niitä sattuis olee vielä useampi (.) ois ihan mahdollista et niitä ois kaks tai kolme --- 

se on jo ihan mahoton todeta sitte että melkein voi todeta ettei ee tuskin tuskin teille kaikille 

töitä löytyy täältä ins insinöörin työtehtäviä koulutusta vastaavaa 

 

Työnantaja ei siis kykene tai ole halukas eli siis valmis sitoutumaan siihen, että kaikille järjestyisi 

työssä ylenemismahdollisuuksia. Tämä ei siis ole osa sopimusta ainakaan työnantajan puolelta 

katsottuna, vaikka yksilön kannalta opiskelu todennäköisesti saattaa parantaa 

työllistymismahdollisuuksia. 
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Yritys B:ssä työnantaja järjestää säännöllisesti kehityskeskusteluja, joissa käydään läpi työntekijän 

osaamistasoa. Käsitykset osaamisesta voivat olla toisinaan eriävät eli esimiehen ja työntekijät arviot 

voivat poiketa toisistaan. Kehityskeskusteluissa sivutaan muun muassa työntekijän elämäntapoja, 

kuten alkoholinkäyttöä, vaikka periaatteena onkin, että työnantajan ei kuulu puuttua työntekijän 

yksityiselämään: 

 

YrB: ja siinä on jotakin semmosia niinkun tossahan ei voi lukee et alkoholinkäyttö et mikä se 

on mitenkä se menee tos on toi työnkulun säännöllisyys niin se on se tarkottaa yhtä niinku sitä 

että onko rapulapäiviä paljon ja  --- ei siihen voi kirjottaa sillä lailla että ((naurahtaa)) sillon 

on joku mun kurkussa kiinni tota liiton puolelta että hei mitä sä tommosia meet kyselemään  

 

Kehityskeskusteluissa tulee esille se, miten työnantaja on kiinnostunut kokonaisvaltaisesti 

työntekijästä, ei vain tämän työsuorituksesta. Jälleen ollaan määrittelemässä sopimuksen rajoja, 

vaatimuksia ja sitä, miten pitkälle työnantaja voi kontrolloida työntekijän käyttäytymistä työajan 

ulkopuolella.  

 

5.2.4 Työkäytänteet ja niiden omaksuminen  

 

Iso yritys tarvitsee organisaation ja byrokratiaa pärjätäkseen, ”koska muuten homma leviää käsiin” 

eikä ”millään pysty hoitamaan sitte asioita sillai loogisesti enää”, kuten yritys B:n haastateltava 

asiaa kommentoi. Kun liikevaihto kasvaa, toiminnat monikertaistuvat ja joudutaan miettimään uusia 

työn organisaatiotapoja ja työtehtävien jakamista, kun ”päivä ei enää riitä” eli työnjohdolle ja 

työntekijöille kasaantuu liikaa tehtäviä. Kysymys on organisaatiorakenteen monimutkaistumisesta. 

Organisaation erilaiset käytännöt ja ohjeistukset toimivat Rousseaun mukaan toissijaisena 

sopimusosapuolena psykologista sopimusta solmittaessa (Rousseau 1995, 69) eli ne kuvaavat niitä 

velvoitteita, mitä työnantaja odottaa työntekijöidensä täyttävän. Etenkin perehdyttäminen nousee 

keskeiselle sijalle organisaation toimintaperiaatteiden sisäistämisessä.   

 

Byrokraattisissa organisaatioissa työn kontrolli- ja huomiorajat ovat tarkkaan määritellyt eli työ on 

ohjeistettu tarkasti. Tosin tämä ei toimi enää nykyorganisaatioissa kovinkaan hyvin, koska kaikkea 

ei voi määritellä ennakolta ja ylhäältä käsin. Tiukat säännöt ja toimintatavat eivät myöskään 

edesauta sitä, että työntekijät toimisivat joustavasti ja innovatiivisesti. Sen vuoksi tarvitaan uusia 

organisaatiotason ratkaisuja työn muotoiluun, rajaamiseen, ohjaamiseen ja kontrollointiin. (Kira 

2003, 72.) Näihin voi lukea esimerkiksi tiimityön erilaiset muodot.  
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Kun puhutaan yrityksen työkulttuurista, viitataan sillä myös työn organisointiin ja erilaisiin 

toimintatapoihin, ohjeistuksiin ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Kuten yritys D:n 

haastateltava tuo esille, etenkin työn organisointiin liittyvä valvonta on selvästi lisääntynyt 

aikaisempiin vuosiin verrattuna. Aiemmin toiminta oli työntekijän osalta itsenäisempää ja 

vapaampaa eikä työnantajaosapuolella ollut kovin suuria odotuksia työsuorituksen suhteen.  Syynä 

saattoi olla, että työnantaja ei yksinkertaisesti välittänyt tai ollut kiinnostunut työn laadusta vaan 

tärkeintä oli rahallinen voitto. Aiempaa sopimusta voi luonnehtia sen vuoksi ehdoiltaan väljäksi. 

Tapahtunut muutos on vaikuttanut molempiin osapuoliin. Tällä on ollut vaikutuksensa myös 

psykologisen sopimuksen sisältöön.  Nykyään työnantajan täytyy olla valmis panostamaan sekä 

kalustoon että työntekijöihin. Vastaavasti odotukset työntekijöiden työsuorituksen suhteen ovat 

kasvaneet.  Työnantajaosapuoli ei halua enää ottaa riskejä ja palkata uutta työvoimaa, mikäli 

taustalla on  aiemmin negatiivisia kokemuksia. Työtä ei siis enää tehdä hinnalla millä hyvänsä.  

 

Organisaatiokulttuuri saa lisävivahteita yritys D:n kohdalla, jossa työyhteisö on monikulttuurinen. 

Vertaamalla näitä erilaisia toimintatapoja syntyy samalla kuva siitä, mitä työntekijä voi odottaa 

työnantajalta ja toisaalta kuvastaa myös yrityksessä vallitsevaa niin sanottua sopimuskulttuuria.  

 

YrD: noi sanotaan jos puhutaan noista vaikka unkarilaisista kavereista ---  niin heille on ollu 

iso juttu tää yrityskulttuuri mikä on Suomessa että (.)  tääl ei oo semmosia isoja herroja 

firmassa ku mihin he on tottuneet tää on ollu ihan uutta että --  istutaan samassa pöydässä 

syömässä ja (.) jutellaan niitä näitä  --- et siel on heti (.) niinku ---  niin että jos jostain 

tehdään pikkupomo niin se onkin isopomo siellä istuu jalat pöydällä jossain 

H1: tekee selväks sen että  ---  muita vaan 

YrD: käy kaikkein mieluiten palkkaneuvotteluja kuin mitään muuta  --- ja nimenomaan omasta 

palkasta 

 

Suomalainen työkulttuuri määrittyy erilaisena verrattuna itä-eurooppalaiseen työkulttuuriin.  

Odotukset esimiestä (työnantajaa kohtaan) ovat erilaiset. Haastateltava kuvailee esimiehen ja 

työntekijän välistä suhdetta epämuodolliseksi (se on vähän niinku kaveri puhuis kaverilleen) ja 

vuorovaikutustilannetta ei-hierarkiseksi luoden kuvan tasavertaisesta, ”luonnollisesta” 

kanssakäymisestä. Työnantaja luonnehtii työntekijäyhteisöä sen sijaan homogeeniseksi ja suljetuksi 

huolimatta, että joukossa on useita eri kansallisuuksia: 

 

YrD: että niin kyllä sen itekin huomas jo viimesinä vuosina että kun tuolla oli että tuntu että ei 

tässä ainakana viisaammaksi tuu kyllä se on niin semmonen homogeeninen ja semmonen 

suljettu (.) yhteisö missä nää kaverit on että niille ei tuu juuri mitään ulkopuolisia ärsykkeitä 

että ne keskenään siellä viikonloppuna touhuu mitä touhuu ja hyvin vähän niinku  -- ovat 
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ympäristöstään kiinnostuneita että vaikka täs on koetettu houkutella että menkää nyt sinne ja 

menkää tänne ja ---  ja tehkää sitä ja tätä mut pitäs olla aina potkimassa takapuolelle sitte --  

sielt on niin kovin vaikee lähtee että -- mitään tekemään että sinne kämpälle on hommattu 

kuntosalilaitteet ja muut mutta ni niitäkin sinne pyydettiin ja syksyllä vietiin ni mun mielestä 

(.) kun ne kävin siellä viimeks reilu viikko sitten niin ei ne ollu vieläkään ihan valmiiks koottu  

---  

Tässä työnantaja toivoo työntekijöiltä enemmän aktiivisuutta (on koetettu houkutella että menkää 

nyt sinne ja menkää tänne). Kysymys on asennoitumisesta paitsi työhön myös muuhun elämään. 

Vastineeksi työnantajan ponnisteluihin (olla potkimassa takapuolelle) työntekijöiden pitäisi olla 

kaikella tavalla aktiivisia, vapaa-aika mukaan lukien. Työnantaja kokee, että yleinen toimeliaisuus 

on positiivista työnteon kannalta. Tässä kohtaa lähestytään taas psykologisen sopimuksen rajoja eli 

sitä, missä määrin työnantaja pystyy tai pyrkii vaikuttamaan työntekijöiden vapaa-aikaan ja miten 

taas työntekijät sen kokevat. On vaikea arvioida, onko passiivisuus tietoista ja samalla 

kollektiivinen vastareaktio työntekijöiltä. Eli työntekijät haluavat itse määritellä työnteon ja vapaa-

ajan rajan ja sen myötä heillä on vapaus olla reagoimatta työnantajan aloitteisiin. Joka tapauksessa 

tilanne on sopimuksen kannalta mielenkiintoinen. Työnantajalla on luonnollisesti pyrkimys 

kontrolloida työntekijöidensä toimintaa. Kuinka pitkälle tämä kontrolli ulottuu ja missä rajoissa se 

on hyväksyttävää molempien osapuolten kohdalla, jää vaille selkeää määrittelyä. Tulkitsen edellä 

mainitun työantajan puolelta pyrkimyksensä laajentaa psykologisen sopimuksen rajoja ja toisaalta 

haluna muokata vallitsevia käytänteitä ja kenties sosiaalistaa työntekijät uudentyyppiseen tapaan 

toimia.  

 

Yritys E:n kohdalla organisaatiossa on tietoisesti luovuttu perinteisestä työnjohtomentaliteetistä, 

kuten haastateltava tilannetta kommentoi. Perinteisellä viitataan malliin, jossa työnantaja valvoo ja 

johtaa työntekijöitä koko ajan.  Haastateltava kommentoikin työntekijöiden tapa asennoitua ja 

reagoida työnjohdon puolelta tulevaan liialliseen kontrollointiin hiostamisena tai kyttäämisenä. 

Molemmat osapuolet ovat tietoisia, mitä seurauksia liian tiukasta valvonnasta on. Yrityksen 

työkulttuuriin kuuluu pyrkimys antaa työntekijöille mahdollisuus tehdä työhön liittyviä päätöksiä 

ainakin jossain määrin itsenäisesti. Toisaalta tarvitaan myös selkeää johtamista. Tilanne on 

kuitenkin käytännössä sellainen, ettei työnjohtajan aika riitä kaikille. Sen vuoksi osa työntekijöistä 

joutuu olosuhteiden pakosta olemaan keskenään, jopa silloin kun olisi ehkä tarvettakin esimiehen 

olla paikalla. Kontrollin luonne näyttää muuttuneen ulkoisesta valvonnasta työtilanteen 

omaehtoiseen varmistamiseen. Työn muuttuessa itseohjautuvaksi on siis myös kontrollin 

muututtava. (Lavikka 2000, 11.) Tämä merkitsee esimiesten roolin muuttumista eräänlaisiksi 

valmentajiksi, joiden tehtävänä on osallistaa työntekijät. Esimiesten tehtävänä on kuvata ja 
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konkretisoida organisaation suuntaa ja toimintaperiaatteita (Kira 2003, 85) eli ohjeistaa 

työntekijöitä tarpeeksi, jotta nämä pystyisivät selviytymään työstään itsenäisesti. 

 

H1: tehtävästä toiseen ootteko te semmosta niinku mitenkä seurannu kyselly missään 

työntekijöiltä miten he tän perehdyttämisen? 

YrE: ei me erityisesti oo kyllä sitä kyselty tai lähinnä niinku mun oma oma näkemys et tota (.) 

jos joku uus työntekijä se on ollut meillä jonku aikaa mä meen kysymään niin näiltä ryhmässä 

olevilta vanhemmilta henkilöiltä --  jollon kyllä se ihan hyvin pärjää sanotaan ---  ja kun se 

henkilö jää yksistään siihe johki vuoroon on joku ongelma niin eipä se osaakaan sitä ---  

elikkä se pärjää kyllä mutta kun aina (.) kun saa kysyä apuun jonkun se tavallaan se kehitys 

jää sinne eli se suorittaa sitä työtä mutta ammattimiehen täytyy pystyä ratkasee 

ongelmatilanteet jotka tulee eteen --- nii siinä tulee eteen ja sepäs ei ollukaan oikein syvällistä 

se osaaminen  --- sit kun osaa kehittää sitä työtä ja ratkasta sen eteen tulevan ongelman se on 

vasta ammattimies ei se joka suorittaa sitä työtä niinku se on aina tehty  ---  joutuu valittee 

jonku työtapojen tai jonku (.)jonkun epäkohdan korjaamaan --- tai jonku viallisen tuotteen 

korjaamaan niin tai muuta niin ohittamaan jonkun atk-ongelman niin se on vasta 

ammattimies eikä se joka tekee niin kauan kun se kone toimii niinkun aina ku opittu ---  sitte 

heti jos joku täytyy mennä apua pyytämään (.) näissä valintatilanteissa kun joutuu 

valintatilanteeseen toimimaan eri tavalla valita millä nyt tehdään  

 

 

Työnantaja voi odottaa työntekijöiltä osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämistä, kuten edellä on 

tullut esille. Toisaalta odotukset sen suhteen, mitä ammattitaito pitää sisällään, ovat muuttuneet. 

Haastattelukatkelmassa haastateltava tuo esille sen, miten hän määrittelee riittävän ammattitaidon. 

Osaamisen tulee olla riittävän syvällistä ja pääpaino on käytännön ongelmanratkaisutaidoissa. 

Lainauksessa viitataan myös työssä kehittymiseen. Se, miten osaaminen kytkeytyy osaksi 

psykologista sopimusta, tulee esille odotuksissa siten, että työnantajaosapuoli ilmaisee 

pettymyksensä työntekijöiden osaamistasoon. Tässä voi nähdä myös eron vanhan ja uuden 

sopimuksen välillä: vertailussa nousee esille juuri osaamisen ja sitä kautta työssä kehittymisen ja 

oppimisen merkitys yksittäisen työntekijän kohdalla osana sopimusta. Sitä perustelee se seikka, että 

osaamisesta on tullut yritysten tuottavuuden avaintekijä.  Organisatorista, tiimikohtaista ja 

yksilöllistä osaamista rakennetaan usein yrityksien sosiaalisissa käytännöissä eri toimijoiden 

yhteistyön ja vuorovaikutuksen avulla.  (Lavikka 2000, 15.) Odotuksena tällöin on, että työntekijä 

kehittää omaa ammattitaitoaan ja oppimiskykyään (omaa ajattelua), jotta voi tarvittaessa puuttua 

työssään havaitsemiin ongelmakohtiin. 

 

Sama asia nousee esille palautteenannon kohdalla.  On tärkeää, että se toimii molempiin suuntiin 

vastavuoroisesti. Työntekijät ottavat aktiivisesti selvää asioista. Vastuu koskee siis myös alaisia, ei 

vain esimiehiä: 
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YrC: joo on se sillai että kyllä niinkun (.) kohtuudella siellä (.) vois vois (.) alaisetkin joskus 

kysyä ja myöskin informaatiota tuoda esimiehille  ---  joskus tulee (.) sellasia niinku esiin että 

--- kylhän kysyä vois --- ehkä siinä tälläsiä asioita läpikäydessä ni kuitenki (.) kuitenki se tee 

sellaisetkin (.) olis sopivaa tuoda nää alaisten (.) alaisiin kohdistuvat odotukset -- tyyliin että 

jos joku on epäselvää niin selvitä kysy--- äläkä (.) ettei (.) ettei se me ettei se me sille linjalle 

että esimies ei kertonu se informoi huonosti --- mut et säkään kyl kysyny mitään (.) jos sulla 

oli epäselvää --- vähän täntyylistä asiaa -- osahan totta kai (.) kysyy  --  mutta välillä tulee 

tapauksia eteen että (.) en mä tehny mitään kun ei mulle ollu osotettu --karrikoin niinku vähän 

(.) semmoista nyt tulee harvoin esiin mutta 

 

Oheisessa lainauksessa psykologinen sopimus tulee näkyväksi, työnantajan kommentoidessa 

alaisiin kohdistuvia odotuksia. Haastateltava tasapainoilee tulkinnassaan sen suhteen, miten osa 

työntekijöistä toimii halutulla tavalla, osa taas ei. Olisi mielenkiintoista verrata, miten paljon 

vaihtelua sopimus pitää sisällään, mitä tulee edellä mainittun esimerkin kaltaisiin tilanteisiin. Miten 

työntekijäosapuoli tulkitsee tilanteen ja toisaalta, miten eri osapuolet pyrkivät omalla toiminnallaan 

tasapainottamaan sitä. Onko kyse yksittäisen tai yksittäisten työntekijöiden toiminnasta, johon 

työnantaja esimiestaho reagoi eli jokainen toimii omaehtoisesti vai painottuuko tämä enemmän 

normatiivisen sopimuksen suuntaan eli yhteisö toimii kollektiivisesti, yhteisestä päätöksestä.  

 

Vastuunotto ja oma-aloitteisuus nousevat esille lähes kaikilla työhön liittyvillä osa-alueilla. 

Työntekijöillä tulisi olla valmius mitata omaa toimintaansa ja raportoida siitä ulospäin eli 

työntekijöiden tulisi ottaa vastuuta prosessin lopputuloksesta. Tämä nousee esille keskeisenä 

piirteenä myös tiimityöskentelyn kannalta. Tiimin pitäisi pystyä mittaamaan omaa toimintaansa ja 

raportoimaan siitä niin, että se näkyy ulospäin. Näin tiimi olisi kykenevä myös korjaamaan omaa 

toimintaansa tarpeen mukaan. Työnantajan näkemys kuitenkin on, että työntekijät eivät pysty 

tekemään työhön liittyviä päätöksiä muuta kuin luotettavan mittarin perusteella. Tiimillä ei siis 

muuten ole kykyä tai mahdollisuutta arvioida sitä, missä vaiheessa pitäisi muuttaa toimintaa. 

Työntekijät eivät siis itse osaa välttämättä säädellä omaa toimintaansa tai arvioida sitä 

puolueettomasti ilman apua: 

 

YrE: että tollai porukka helposti tulee sanomaan et meille tarvitaan lisää (.) et met me tai me 

ei pärjätä meil ei oo riittävästi henkilöitä mutta sitä mun mielestä on turha toivoa et tulevat 

sanomaan että meissä on yks liikaa --- . ei tuu se täytyy se täytyy niinkun esimiehen huomata 

taikka jonkun selvän mittariosotuksen että nyt tuntia per kappale lähtee nousemaan ei oo 

riittävästi  --- eihän ne tämmöseen jos sanotaan et jonkun tiimin pitää kokousta viistoista 

henkee niin millä ne päätys siihen että (.) me mennään esittämään että meistä pitäis pari 

henkilöä vähentää pois niin eihän ne pysty päätöstä tekemään --- yksikin sanoo et mä en 
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hyväksy tota se tyssää siihen (.) sen täytyy joku kokouskäytäntö olla kuka johtaa sihteeri 

äänestysmenettelyt kaikki (.) eihän ne muuten keskustelussa ikinä päädy siihen  --- ykskin 

sanoo et mä en hyväksy niin sitten on aseettomia sit se on vietävä esimiehelle ---  elikkä se 

tällanen keskusteleva tiimi ei pysty tekemään niinku (.) ittensä ko (.) koskevia tämmösiä niin 

sanottuja ikäviä päätöksiä --  koska siel on jotkut jotka sanoo et he ei hyväksy --- niin siin ois 

tällaset puolueettomat mit- toiminnan mittarit joihinka perustuen tiimi vois yrittää 

päätöksentekoo sitte  -- että se heidän ihan oma seuraama oma ylläpitämä mittari näyttää nyt 

että nyt on tehtävä jotain  --- se ois varmaankin se se tiimin johtamisen tän niinku sen 

toiminnan mittaaminen hyväksytty mittaaminen ja näitten mittareiden mukaan (.) näiden 

näiden päätösten tekeminen se vois olla yks reitti  

 

Haastateltavan mielestä keskusteleva tiimi ei siis pysty tekemään itseään koskevia päätöksiä tai 

määrittelemään, onko tiimissä tarpeeksi työntekijöitä hoitamaan annetut tehtävät.  Toisin sanoen 

työntekijät siis eivät näe asiaa työnantajan kannalta tai suojelevat omaa (tiiminsä) etua. Päätöksen 

tulisi olla yksimielinen, muutoin asia menee esimiehen ratkaistavaksi. Esimerkissä kuvastuu 

tiimityön haasteellisuus sekä työntekijän että työnantajan kannalta katsottuna, vaikka näkökulma 

onkin enemmän työnantajan. Vastuunotto ja siihen liittyvä ristiriitojen ratkaisu kuuluvat osaltaan 

tiimin sisälle. Itseohjautuvuus ei synny hetkessä vaan se vaatii aikaa. Kuten haastateltava toteaa, 

niin ”vapaudet on otettu heti, mutta vastuu tulee vasta vuosien kuluessa.” Toisaalta tämä viittaa 

työn tekemisen pitkäjänteisyyteen; muutos ei tapahdu hetkessä. Vaikka tiimin vetäjyydessä ja 

vastuunotossa onkin ollut ongelmia, on tiimiin sopeutuminen ja sen toimintaperiaatteiden 

omaksuminen ollut silti suhteellisen helppoa. Toimintamalli on alkanut vasta vakiintua työpaikalle 

ja sen vuoksi myös työntekijät ovat alkaneet tottua uudentyyppiseen tapaa toimia. Kipeiden 

päätösten tekeminen on silti edelleen pääasiallisesti esimiesten tehtävä. Tiimillä voi ja pitääkin olla 

valtaa työtä koskevissa asioissa, mutta niissä tulee tietynlainen raja vastaan. Onnistuessaan tiimityö 

voi lisätä henkilökunnan vastuullisuutta, aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä sekä sitoutumista 

organisaation tavoitteisiin. Itseohjautuvuuden voi myös käsittää vastuullisena itsenäisyytenä (Melin, 

Blom & Mamia 2006, 250) eli kykynä arvioida omaa työtä ja huolehtia kokonaisvaltaisesti työhön 

liittyvien päämäärien saavuttamisesta.  

 

 

5.2.5  Joustavuuden vaatimus  

 

Työkäytänteisiin kuuluvat osaltaan työaikajoustot, joiden kohdalla korostuu molemminpuolinen 

neuvotteleva asenne. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että työn täytyy joustaa sekä 

työntekijöiden että työnantajan tarpeiden mukaan. Tärkeää on löytää jonkinlainen tasapaino 
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joustovaatimusten kanssa, katsoa asiaa kokonaisuuden kannalta eli haastattelijan sanoin optimoida 

se:                                                                                                                                                     

YrC: niin se mulle tulee niinku tossa (.) työajoissa joustetaan (.) niinku puolin ja toisin ettei 

tästä tulis semmosta listaa mikä on vaan (.) työnan työtekijän näkövinkkelista hyvän 

työnantajan kriteerit sehän on siis tässä kohtaa jos ei sitä mainita esimerkiks (.) niin niin se 

saattaa työntekijältä unohtua että sen idea on myöskin se että jonkun kysynnän ja muiden 

tekijöiden perusteella niinku joustetaan myöskin ((selvästi painottaen)) et ne se ymmärrys 

siitä et se on sen työpaikan hyväks (.) se se on osa sitä että siitä työnantajasta muodostuu 

hyvä kun sitä joustoo tehdään myös työnantajan (.) näkövinkkelistä eikä ainoastaan mä niinku 

karrikoin sitä että öö joustavan työajan puitteissa niin kavereilla on suunnaton taipumus 

tehdä koko viikon tunnit (.) kolmena päivänä  ---  ja (.) sitte ollaan pois torstai ja perjantai  -- 

ja sehän siis se ei välttämättä perustu mihinkään tuotannon (.) kyselyihin ja se niinku 

vaikeuttaa sitte osaltaan työnjohdon (.) tällasta suunnitteluu siitä et mitä kukin tuolla tekee (.) 

ku kaikki on alkuviikosta siel töissä  -- loppuviikosta koneet on tyhjillään (.) se aiheuttaa 

osaltaan sitte sellasta vajaakäyttöä että että tota noin ---  tämmöstä et sillon (.) sillon 

noudatetaan vaan sen työntekijän omia mielihaluja tehdä (.) pitkä viikonloppu itselleen  

 

Osapuolilla on eri tulkinta siitä, miten työaikajoustot tulisi käytännössä toteuttaa. Haastateltavan 

mukaan työntekijän tulisi ottaa huomioon myös työnantajan näkökulma joustoissa eli kysyntä ja 

muut tekijät, jotka vaativat joustoja molemmin puolin. Kyse on sekä määrällisestä että teknis-

organisatorisesta joustavuudesta. Ongelmana on, että työntekijät tekevät tietyn määrän töitä 

itselleen sopivalla ajalla vaikkapa saadakseen hankittua itselleen pidemmän vapaan. Työnantajan 

kannalta olisi parempi, että töitä tehtäisiin kysynnän mukaan. On tulkittavissa, että työnantajan ja 

työntekijöiden edut ovat tällöin ainakin jossain määrin ristiriidassa. Kuten haastateltava huomauttaa, 

kyse on kuitenkin myös johtamisesta ja työn organisoinnista. Työnantajan tulisi puuttua 

tilanteeseen, jotta tilanne saataisiin ratkaistua eikä tuotannossa olisi vajaakäyttöä. Tämä on tavallaan 

itseohjautuvuuden väärinkäyttöä eli joudutaan tilanteeseen, jossa vallan ja vastuun delegoinnin 

myötä tuotannon ohjaus vaikeutuu (vrt. Koski et al 1997, 68).  Työntekijöiden näkemys asiasta voi 

olla toinen, kuten esimerkiksi Tuulin (1997) tutkimuksessa, jossa joustojen olevien yksipuolista ja 

koettiin hyödyttävän vain työnantajaa.  Valta suhteessa työnantajaan nähtiin minimaalisena. (Tuuli 

1991, 48.) Sopimuksen kannalta tämä merkitsee epätasapainoa jos ei suoraan sopimusrikkomusta. 

Kyseessä voi olla myös pyrkimys venyttää psykologisen sopimuksen rajoja työntekijälle 

edulliseksi.  

 

Myös yritys E:n kohdalla työaikajoustot ovat aiheuttaneet kitkaa hieman samaan tapaan kuin 

edellisessä esimerkissä: 
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YrE: joustava työaika siinä nyt on periaatteessa sovittu jos sillä on aamuvuoro ollaan töissä 

kuu aamukuudesta iltapäivällä kello neljääntoista (.) niin se iltavuoro ei tule siihen sitten 

vasta kun kello neljätoista  ---  joku (.) äijä saapastelee vaan kahentoista aikaan siihen 

lisämieheksi vaan kun hän haluaa päästä kaheksalta illalla pois  ---  se vaan tulee siihen ja (.) 

minkäs ne sille tekee se ((nauraa)) -- se on semmonen voimakas persoona joka suuttuu heti jos 

hänen tekemisiinsä puututaan niin (.) ei ei ne sillon oikein voi mitään jos sillä on tämmönen 

tapa niin kyllä se on esimiehen joka siihen pitää puuttua -- - elikkä kun (.) joku sillon illalla 

päästä (.) kaheksaan perjantai-iltana kaheksalta pois hän tulee perjantaina kahentoista 

aikaan töihin vaan ja siinä on sitte jo täys miehitys päällä niin se vaan tulee siihen justiinsa 

(.) yrittää tehä siinä jotakin järkevää ((naurahtaa)) --- niin (.) se varmana ärsyttää kyllä jos se 

tapahtuu joka joka iltavuoro viikon perjantai 

 

Kyse on yksittäisen työntekijän halusta ja tavasta toimia vastoin työpaikan sääntöjä. Ainoa keino on 

esimiehen puuttuminen asiaan. Vaikka työnantaja edellyttääkin työntekijöiltä omatoimisuutta, 

tietyntyyppinen toimijuus ärsyttää.  Epävirallinen jousto venyttää sopimusta ja määrittää sitä 

yksilön kohdalla uudella tavalla. Työntekijän käytöksen taustalla voi olla pyrkimys kontrolloida 

omaa työtä eli säilyttää itsemäärämisoikeus paitsi työn fyysisen myös sosiaalisen tilan suhteen.  

Seurauksen voi tulkita tietoiseksi vastarinnaksi, kuten Kortteinen tuo esille analysoidessaan 

siirtymää joustavaan tuotantoon. Työntekijöillä on tarve vakiinnuttaa asemansa ja toisaalta edistää 

omien etujensa toteutumista työpaikalla, mikä taas tuo tietynlaista vapautta työntekijälle suhteessa 

työnantajaan eli tarjoaa mahdollisuuden jonkinlaiseen itsesäätelyyn. (Kortteinen 1992, 153.) 

Työntekijöihin kohdistuu siis painetta luopua vanhoista ajattelu- ja käytösmalleista, mitä tulee oman 

edun puolustamiseen suhteessa työnantajaan (Koski et al 1997, 134). Muuten tilanne voi johtaa 

ristiriitoihin, mikäli työntekijä ei mukaudu eli suuntaudu uuden tuotantomallin vaatimalla tavalla.  

 

Yritys D:n kohdalla työnantaja sen sijaan on valmis joustamaan tarvittaessa työajoissa ja lomien 

suhteen.  

 

YrD: että ei ja sit me on pidetty siinä lupaukset jos on luvattu että on sillon lomalla niin 

seisköön auto sit jos on luvattu  --- ei siitä tuu pitkällä tähtäimellä mitään jos sovitaan jotain 

ja sitten -- viime hetkellä sanotaan että ei mutta tää on nyt peruttu odota vielä kuukausi -- 

jouluks tulee kaikki kotiin jotka haluu meille jää vissiin neljä kaveria töihin mut he haluu 

jäädä  --- ei me (.) ei semmosissa oikein voi että jos on yks tämmönen iso juhla vuodessa ni -- 

ei voi oikein vaatia että jos  

H2: niin se on varmaan perheellisille ainaki aika semmonen niinku että se  

YrD: on se kyllä se vähän sitte on 

H2: vaikuttaa 

YrD: jos ei kotona muutenkaan kerkee hirveesti olee jos vielä rupee olee kaikki pyhätkin pois -

-- lapset ei enää tunnista että ku kukas tuo on 
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Työnantaja on siis valmis joustamaan ja mahdollistamaan, että juhlapyhät voi viettää kotona, mikäli 

näin on luvattu. Kysymys on luottamuksesta ja sen säilyttämisestä eli se, mitä on sovittu, siitä 

pidetään kiinni.  Vaikka tilanne johtaisi siihen, että työnantajalle tilanteesta tulisi esimerkiksi 

taloudellisia tappioita, niin tärkeämpää on, että työntekijä on tilanteeseen tyytyväinen. Mukana on 

ymmärrystä työntekijänäkökulmaa kohtaan, joka selittyy haastateltavan omakohtaisella 

kokemuksella perheen ja työn yhteensovittamisen vaikeudesta. Asia on selvästi merkityksellinen 

molemmille osapuolille, koska haastateltava itsekin kommentoi aihetta yksityishenkilönä. 

Työnantajan pyrkimys säädellä työaikaa ulottuu tiettyyn rajaan asti, jonka ylittämisellä voi tulkita 

olevan negatiivisia seuraamuksia paitsi työntekijän yksityiselämän myös sopimuksen 

noudattamisen kannalta. Toisin toimiminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa työntekijä kokisi 

tulleensa petetyksi tai kokisi sopimusta rikotun työnantajan puolelta. Työnantaja selvästi tiedostaa 

tämän ja pyrkii siksi toimimaan tilanteessa molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. 
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6 LOPUKSI 
 

Psykologinen on luonteeltaan monitulkintainen. Se limittyy ja on osittain päällekkäinen muiden 

käsitteiden kanssa. Koska kyse on osittain tiedostamattomalla tasolla tapahtuvasta sopimuksen 

solmimisesta, on sen täydellinen julkilausuminen siksi vaikeaa. Myös tulkinnat sopimuksen 

sisällöstä ja soveltamisalueesta vaihtelevat. Toisaalta, kuten tässäkin tutkimuksessa on tullut esille, 

psykologisen sopimuksen avulla on mahdollista käsitellä ja liittää yhteen keskeisiä työelämää 

koskevia aihealueita. (Guest 1998, 658 - 660.)   

 

Se, mikä kiteyttää psykologisen sopimuksen keskeisen sisällön, tulee esille seuraavassa 

haastattelukatkelmassa:  

 

YrC. kyllä alaisiinkin pitää voida luottaa --- tos lukee et voin luottaa esimieheeni 

H1. täs nyt tarkoitan niinku esimiesten ja työntekijöiden väliset suhteet minkälaiset ne on 

kumpaakin suuntaan 

YrC: joo joo mut täs lukee vaan että voin luottaa esimieheeni  --- siin voi myös lukea voin 

luottaa alaiseeni --- siis (.) ettei mee vaan toiseen suuntaan 

H1: mutta se vaan tässä tietysti nyt katotaan vähän niinku siitä työntekijän näkökulmasta 

enemmän 

-- 

YrC: joo mutta se on myös  --- myös (.) edellytys ((naurahtaa)) -- toi hy-hyvälle (.) toiminnalle 

katsoo se toisinkipäin  

H1: njoo (.) niin voi tietysti olla että siihen esimieheen (.) tai luottamisen kannalta on myös se 

(.) edellytys että se esimieskin luottaa alaiseensa 

 

Kyse ei ole vain siitä, miten työnantaja toimii vaan perustana pitää olla molemminpuolinen 

luottamus työnantajan ja työntekijöiden välillä. Kuten haastateltava itse korostaa, myös 

työnantajataho voi kokea epäluottamusta suhteessa alaisiin. Luottamus puolestaan synnyttää 

arvostusta ja sitä ylläpidetään vastavuoroisten toimintojen avulla. Tavoitteena on, että sopimus olisi 

molempien osapuolten kohdalla tasapainossa, kuten oheinen lainaus omalta osaltaan kertoo.  

 

Se, mikä tässä aineistossa nousee korostuneesti esille molempien osapuolten näkökulmasta, on 

vastuullisuuden merkitys. Sopimuksen kannalta on tärkeää, että työnantaja pyrkii toimimaan 

työntekijöitä kohtaan rehellisesti ja puuttuu tarvittaessa työyhteisössä ilmeneviin ongelmiin. Tämä 

ilmenee muun muassa siten, että yrityksen toiminta on riittävän hyvin organisoitua ja toiminnassa 

huomioidaan myös eettiset seikat, kuten yhteiskuntavastuu. Toimintatavat ovat sidoksissa yrityksen 

toimintakulttuuriin, joten tässä mielessä sopimuksen osalta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä 
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yleistyksiä. Se, millä on merkitystä sopimuksen muodostumisen ja sen ylläpitämisen kannalta 

tietyssä työyhteisössä ei välttämättä päde sellaisenaan muissa organisaatioissa. Työantajaosapuoli 

voi silti luoda itselleen omat velvoitteensa, joita se pyrkii noudattamaan ja joihin se pyrkii pitkällä 

tähtäimellä sitoutumaan. Yritys tai sen edustajat eli agentit voivat olla tietoisia näistä yritykseen 

kohdistuvista odotuksista ja velvoitteista. He voivat pyrkiä muokkaamaan toimintakulttuuria 

sellaiseksi, että odotusten ja velvoitteiden täyttäminen olisi mahdollista.  

 

Työntekijälle tärkeitä ovat etukäteismielikuvat luotettavuudesta ja siitä, että työnantajaosapuoli 

huolehtii tietyistä pakollisista velvoitteista, kuten palkanmaksusta. Palkkaus ja palkitseminen 

nousevat teemoina hyvin vahvasti esille tässä aineistossa. Niitä ei voi tarkastella puhtaasti 

transaktionaalisuutta painottaen vaan mukana on relationaalisia elementtejä. Olennaista on, että 

palkkaus motivoi työntekijää eli se koetaan oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi suhteessa 

työpanokseen. Se voidaan myös sitoa työssä kehittymiseen. Työssä kehittyminen ja muut 

työnantajat tarjoamat edut eivät näyttäydy automaattisesti tavoiteltavina työntekijän näkökulmasta 

katsottuna. Koulutus ei välttämättä tarjoa työntekijöille kaikissa tilanteissa lisäarvoa niin että he itse 

kokisivat sen välttämättömäksi työssä menestymisen kannalta. 

 

Jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden korostaminen ovat tässä aineistossa merkkejä psykologisen 

sopimuksen olemassaolosta. Toisaalta niiden merkitystä työsuhteen kannalta pyritään ainakin 

osittain kyseenalaistamaan. Ei ole itsestäänselvää, että työnantaja on valmis tarjoamaan pysyviä 

työsuhteita työntekijöille tai vastaavasti odota, että työntekijät olisivat halukkaita sitoutumaan 

yritykseen pidemmäksi aikaa. Puhe vaihtuvuuden positiivisista vaikutuksista viestii muutoksesta. Se 

on myös merkki uuden sopimuksen olemassaolosta ja ennakoi sitä, että työntekijän on oltava valmis 

joustoihin eli omaksumaan riittävän joustava asenne työntekoa kohtaan. Tämä ei poissulje sitä, että 

työnantaja voi odottaa työntekijöiltä jonkinasteista lojaalisuutta itseään kohtaan.  

 

Työnantajan pyrkimys jakaa vastuuta työntekijöille on olennainen osa uutta sopimusta. Tärkeää on, 

että työntekijä on valmis osallistumaan työn sisällön muokkaamiseen ja kehittämiseen, mikä 

ilmenee aktiivisuutena ja haluna oppia uutta niin työajalla kuin sen ulkopuolellakin. Tämä laajentaa 

sopimuksen koskemaan työntekijän vapaa-aikaa. Sopimus siis pitää sisällään uuden työntekijyyden 

ideaalimallin, jolle joustavuuden lisäksi olennaista on oikeanlainen asennoituminen työntekoa 

kohtaan.  
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Palautteenanto ja tiedottaminen ovat keskeisiä sopimuksen ylläpitämisen kannalta. Tulkinnat ja 

odotukset sopimuksen sisällöstä välittyvät kommunikaation avulla. Tämän aineiston perusteella 

myös työnantajaosapuoli tiedostaa toimivan viestinnän merkityksen luottamuksen rakentajana. 

Työntekijät tahtovat ymmärtää, mitä yrityksessä tapahtuu ja olla ainakin jossain määrin osallisena 

päätöksenteossa. Toisaalta, se mitä ei sanota ääneen, on myös mukana sopimusta koskevissa 

tulkinnoissa. Kyse on olettamuksista ja päätelmistä, joita molemmat osapuolet tekevät ja jonka 

mukaan he muokkaavat omaa toimintaansa. Olennaisia sopimukselle ovat käytännössä esille tulevat 

luottamuksen osoitukset, joita voivat olla työnantajaosapuolen antamat suuremmat vapaudet päättää 

asioista tai työntekijöiden puolelta halukkuus tehdä myönnytyksiä työhön liittyvissä asioissa.  

Mitä tulee haastateltavien omaan asemaan, he edustavat tässä aineistossa sekä yrityksen keskijohtoa 

että ylintä johtoa.  Heidän näkemyksensä eivät ole kuitenkaan sellaisenaan yleistettävissä 

koskemaan kyseisiä ryhmiä aineiston pienuuden ja haastattelujen toteutustavan vuoksi. Silti 

vastauksia voi tarkastella tämä taustamuuttuja huomioonottaen. Sama sopimusmalli ei välttämättä 

koske kaikkia työntekijäosapuolia vaan etenkin toimihenkilöt voivat olla sen suhteen eri asemassa. 

Omistaja-asemassa olevien haastateltavien asema taas on erilainen kuin esimiesasemassa toimivien. 

Edellä mainittujen kohdalla voi sopimuksen sisällöstä viestiminen olla suorempaa, koska työtä 

koskeva päätösvalta on määritelty heidän osaltaan selkeämmin kuin jälkimmäisellä ryhmällä.  

Esimiesasemassa olevat toimihenkilöt toimivat sopimuksen suhteen eräänlaisina tulkkeina eli 

sopimusagentteina, jotka välittävät viestejä ylimmän johdon ja työntekijöiden välillä. Se, miten 

keskijohto asemoi itsensä ja miten se tulkitsee oman asemansa, vaikuttaa psykologisen sopimuksen 

tulkintoihin ja sen toteutumiseen niin yksittäisten työntekijöiden kuin koko työntekijöjoukon 

kohdalla. Tämä olisi kiinnostava aihe jatkotutkimuksen kannalta.   

Psykologista sopimusta voidaan käyttää välineenä tutkittaessa työelämän valtasuhteita, kuten edellä 

on tullut ilmi. Haasteena on, miten todentaa sopimuksen varsinainen olemassaolo eli niin sanotusti 

paikantaa se ja miten soveltaa sitä tutkimusapuvälineenä. Voi myös kyseenalaistaa, miksi 

psykologista sopimusta on pyritty tutkimaan etupäässä kvantitatiivisin menetelmin, vaikka 

näkökulma on hyvin pitkälle ollut yksilön kokemusta painottava. Käsitteen operalisointi on ollut 

ongelmallista (Tuuli 1997, 60). Toisaalta vaikka käsite itsessään viittaa yksilöön ja yksilön 

kokemusmaailmaan, on tutkimuksen painopiste ollut laajempaa joukkoa eli työntekijöitä koskeva. 

Tämä ristiriitaisuus on silmiinpistävää. Kuten on tullut esille, ei ole yksimielisyyttä siitä, kuka 

lopulta edustaa työnantajaa ja onko sopimusta mahdollista solmia, kun osapuolena on useampi eri 
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taho. Olisiko parempi puhua kahdesta eri ryhmästä; työntekijöistä ja työnantajan edustajista, jotka 

omalla toiminnallaan vastavuoroisesti muokkaavat sopimusta ja sen ehtoja? (Guest 1998, 650).   

 

On tilanteita, joissa psykologinen sopimus lakkaa olemasta tai se pyritään neuvottelemaan 

uudelleen. Sopimuksen rajoja pyritään myös aika ajoin tarkistamaan. Näin etenkin silloin, jos 

jompikumpi osapuoli on laiminlyönyt velvoitteitaan tai esimerkiksi silloin, kun työpaikalla on tehty 

uudelleenjärjestelyjä. Sen sijaan, että asiaa lähestyttäisin pelkästään sopimusrikkomuksen kautta, 

olisi hedelmällistä tutkia sopimuksen rajoja ja niiden laajentumista.  Keskeistä on, miten pitkälle 

näitä rajoja on mahdollista venyttää, missä kohtaa kyse on sopimusrikkomuksesta ja missä taas 

sopimuksen laajentumisesta.  

 

Molemmat osapuolet pyrkivät aika ajoin testaamaan sopimusta ja sitä kautta muokkamaan sen 

sisältöä, kuten aineistossa esiintyvät tapausesimerkit osoittavat. Kyseessä voivat olla  esimerkiksi 

työaikaan liittyvät joustot tai jollain muulla työn osa-alueella esille tulevat seikat. Laajentuminen 

vaatii molempien osapuolten yhteisymmärryksen ja hyväksynnän, mikä tulee esille käytännön 

jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Rajoista neuvottelu on merkki eräänlaisesta tasapainotetun 

sopimuksen mallista, jolle tunnusomaista ovat jatkuvasti muokattavissa olevat sopimusehdot.  

Tämänkaltaista sopimusta voi kuvata luonteeltaan dynaamiseksi. Molemmat osapuolet pyrkivät 

aktiivisesti antamaan oman panoksensa sen sisällön muotoiluun. Vaihtosuhteen ehdot ovat 

neuvoteltavissa tilanteittain joko yksilöllisesti tai kollektiivisesti. Neuvottelua käydään jatkuvasti 

niin työntekijän kuin työnantajankin toimesta. Mukana on piirteitä sekä relationaalisia että 

transaktionaalisia piirteitä eli yhdistelmä näistä kahdesta eri sopimusmallista.  

 

Sopimuksen muotoiluun voi siis osallistua useampi eri henkilö työyhteisön sisällä, jolloin 

sopimusehdot koskevat koko joukkoa työntekijöitä. Kyse voi olla yksittäisen työntekijän ja 

yrityksen välille solmitusta suhteesta tai edellä mainittujen eri variaatioista. Välillä voi olla vaikea 

erotella, mikä koskee ensisijaisesti yksilöä mikä taas suurempaa joukkoa työntekijöitä. On siis 

pohdittava, missä menee ero psykologisen ja normativisen sopimuksen välillä. Toisaalta, kuten 

Rousseau (1995) on aiemmin todennut, normatiivinen sopimus on yksi psykologisen sopimuksen 

muodoista. Nämä on silti syytä erotella tutkimuksessa, koska on eri asia lähestyä asiaa pelkästään 

yksilön kokemuksen kautta kun ottaa huomioon koko yhteisö ja sen sisältämät 

vuorovaikutussuhteet. Itse olen valmis omaksumaan normatiivisen sopimuksen käsitteen, mikäli 

tutkimuskohteena on koko työyhteisö tai pelkästään työnantajan näkökulma.  



83 

 

Ei sovi unohtaa, että myös Psykologisen sopimuksen kohdalla kyse on vallasta. Valta antaa 

mahdollisuuksia ja toisaalta rajoittaa toimintaa.  Kuten Cullinane ja Dundon (2006, 121) toteavat 

“employee interests are subordinated to those of the employer, ultimately meaning that employees 

always have a reason not to trust management. Consequently, trust and employer legitimacy are 

always potentially a problematic issue when a social exchange interaction is based on unvoiced 

promises and expectations.”  Ääneen lausumattomat lupaukset ja odotukset siis eivät ole kovin hyvä 

perusta työnantajan ja työntekijän välisen luottamuksen rakentamista ajatellen, koska kyseessä on 

epätasapainoinen valtasuhde. Työntekijöiden toiveet ovat alisteisia työnantajan toiveille, joten siksi 

luottamuksen synnyttäminen ja sen ylläpitäminen voi olla hankalaa. Sen vuoksi työntekijät voivat 

reagoida työnantajan hyvää tarkoittaviin pyrkimyksiin vastarinnalla, mistä tässäkin aineistossa on 

viitteitä.  Tärkeää näyttäisi siitä huolimatta olevan jonkinlaisen tasapainon löytäminen, joka 

onnistuu vain jatkuvan neuvottelun ja sopimuksen näkyväksi tekemisen kautta. Tällöin molemmat 

osapuolet tulevat tietoiseksi sen olemassaolosta ja pyrkivät sen myötä myös todennäköisemmin 

noudattamaan sitä.  

En väitä, että psykologista sopimusta ei ole välttämättä tutkittu väärin tai tutkimus olisi kauttaaltaan 

epärelevanttia. Tutkimusmenetelmiä olisi silti hyvä tarkistaa ja arvioida uudelleen. Esimerkiksi 

Tuuli (1997, 60) ottaa omassa tutkimuksessaan kantaa toteamalla, että käsite on liian absrakti ja 

soveltuu heikosti organisaatiotutkimukseen. En täysin allekirjoita tätä ajatusta, vaikka kritiikille 

onkin aihetta. Kvantitatiivisen lähestymistavan sijaan sopimusta olisi hyödyllistä tutkia laadullisesti 

tapausesimerkkien avulla. Näin aihepiiriä voitaisiin syväluodata sen sijaan että sen avulla 

pyrittäisiin tekemään koko työelämää tai työntekijöitä tehtäviä yleistyksiä. Yleispätevyyden sijaan 

pitäisi yrittää avata enemmän sitä, miten eri osapuolet painottavat sopimusta ja mitä se heille 

merkitsee. Työntekijöiden osalta olisi hyvä kartoittaa, miten suhtautuminen työnantajaa kohtaa on 

muuttunut ajan myötä ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän muutokseen. Tämän aikaperspektiivin 

hahmottaminen toisi oman ulottuvuutensa koko psykologisen sopimuksen ympärillä käytävään 

keskusteluun. Psykologista sopimusta tulee tarkastella omana itsenäisenä ilmiönään, vaikka se 

onkin sidoksissa muihin samantapaisiin käsitteisiin. Parhaimmillaan psykologisen sopimuksen 

avulla voi yrittää tavoittaa jotain perustavanlaatuista, mitä tulee työnantajan ja työntekijöiden 

väliseen suhteeseen. 

Oma tutkimukseni on tietyssä mielessä varsin yleisluontoinen eikä pyri ratkaisevasti syventämään 

psykologisen sopimuksen käsitettä. Aineiston rajallisuus ja haastattelujen alkuperäinen tarkoitus 

vaikuttivat merkittävästi tutkimusprosessini lopputulokseen. Työntekijöiden näkökulman 
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puuttumisen vuoksi en voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, miten sopimuksen 

sisältöä käytännössä neuvotellaan tai miten työntekijäosapuoli kokee rajojen venyttämisen. Olen 

myös tietoisesti halunnut säilyttää aineistossa mukana käsitteen moniulotteisuuden ja hahmotellut 

samalla laajemmin nykyisen työelämän piirteitä.  Tämä tuli vahvasti esille aiempaan tutkimukseen 

ja tutkimuskirjallisuuteen tutustuessani.  Psykologinen sopimus herättää keskustelua ja siksi se 

puolustaa asemaansa, vaikka onkin välillä vaikeasti paikannettavissa oleva ilmiö. Huomioin tältä 

osin käsitteen käytettävyyden ja pohdin sen käyttökelpoisuutta sekä oman aineistoni että aiemmin 

tehtyjen tutkimusten kautta. Se, miten sopimus laajenee ja miten laajentumisesta neuvotellaan, on  

ainakin tämän ja aiemman tutkimuksen valossa seuraava olennainen tutkimuskohde.  
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