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Tiivistelmä 

Psykologiset sopimukset ja organisaatioon sitoutuminen tietotyössä  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan tietotyön psykologisia sopimuksia ja 
organisaatiositoutumista osana työhyvinvointia. Tutkimus sijoittuu 
yhteiskuntatieteellisen työelämäntutkimuksen alueelle ja sen kontekstina on 
tietointensiivinen työ suomalaisissa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa.  

Psykologisella sopimuksella tarkoitetaan työntekijän subjektiivista käsitystä 
omaan työsuhteeseensa kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Psykologinen 
sopimus perustuu työntekijän näkemykseen työsuhteen kahden osapuolen, 
työntekijän ja työnantajan, välisestä vaihdosta. Organisaatiositoutumisella viitataan 
työntekijän kiinnittymiseen työnantajaorganisaatioonsa ja haluun jatkaa 
organisaation jäsenenä sekä työskennellä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Psykologisen sopimuksen toimivuus eli se, että työntekijä kokee molempien 
osapuolten toimineen sopimuksen mukaisesti, vaikuttaa organisaatiositoutumisen 
voimakkuuteen.  

Suomalaisen työelämän koetaan muuttuneen ennakoimattomaksi. Samalla työn 
yksilöllistyminen siirtää yhä enemmän vastuuta työuran hallinnasta työntekijöiden 
kannettaviksi. Näiden muutosten myötä sekä sitoutumisen että psykologisten 
sopimusten sanotaan olevan murroksessa. Perinteiseen psykologiseen sopimukseen 
on sisältynyt molemminpuolinen lojaliteetti ja oletus työn jatkuvuudesta, joiden 
nähdään olevan nyt uhattuina. 

 Väitöstutkimus koostuu neljästä tutkimusartikkelista ja yhteenveto-osuudesta, 
jossa selvitetään, miksi ja millä tavalla tietotyön psykologiset sopimukset ja 
organisaatiositoutuminen ovat murroksessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, 
millaisia ovat tietotyön uudet psykologiset sopimukset ja organisaatiositoutumisen 
tavat ja millaisia odotuksia ja edellytyksiä niiden taustalla on.  

Tutkimuksen aineistoon kuuluu vuonna 2008 neljässä suomalaisessa 
tietointensiivisessä organisaatiossa kerätyt 42 teemahaastattelua, ja lisäksi yhdessä 
näistä organisaatiosta kerätty kyselyaineisto. Aineisto käsittää sekä esimies- ja 
johtoasemassa että eriasteisissa asiantuntija-asemissa toimivien henkilöiden 
haastatteluja. Tutkimusmetodina on sovellettu pääasiassa laadullista sisällönanalyysiä 
teoriaohjaavassa muodossa. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että psykologinen sopimus on muuttumassa 
myös tietotyössä. Perinteisen sopimuksen rinnalle ovat nousemassa tasapainotetut 
sopimukset, joissa työllistyvyyslupauksella on merkittävä osa. Työn jatkuvuuden ja 
turvallisuuden sijaan työntekijä palkitaan uusilla taidoilla, jotka parantavat 
työllistyvyyttä. Silti tietotyöntekijät arvostavat edelleen myös molemminpuolista 
lojaaliutta ja reilua peliä työelämässä. Tietotyöntekijät odottavat vastavuoroisesti 
kohtuullisia työaikoja ja mahdollisuutta kehittyä työssä enemmän omien 
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ammatillisten suunnitelmiensa ja tarpeidensa mukaisesti, organisaation tarpeiden 
sijaan. 

Muutos näkyy myös organisaatiositoutumisessa. Työn epävarmuus ja se, että 
organisaatio ei ole sitoutunut työntekijöihinsä, voivat horjuttaa tieto-
työntekijöidenkin organisaatiositoutumista. Tietotyöntekijät ovat kuitenkin valmiita 
sitoutumaan organisaatioon, joka tarjoaa haasteita mutta samalla myös 
mahdollisuuden mielekkääseen työhön osana toimivaa työyhteisöä. Tutkimuksen 
johtopäätöksenä on, että tietotyöntekijät toimivat muuttuvassa työelämässä 
reaktiivisesti, muuttaen psykologista sopimustaan olosuhteiden mukaan ja tavoitellen 
mahdollisimman vakaata työuraa työelämän muutoksista huolimatta. Psykologiset 
sopimukset ja niiden vaikutus organisaatiositoutumiseen muun työhyvinvoinnin 
ohella tulisikin huomioida paremmin suomalaisen työelämän kehittämisessä. 

Avainsanat: psykologinen sopimus, organisaatiositoutuminen, tietotyö, työelämän muutos, 
työhyvinvointi, laadullinen sisällönanalyysi 
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Abstract 

The psychological contracts and organizational commitment in 
knowledge-intensive work 

This dissertation examines the psychological contract and organizational 
commitment as factors of employee well-being, focusing on social scientific working 
life studies in the context of knowledge-intensive workplaces in Finnish private and 
public sector organizations. 

The term ‘psychological contract’ refers to the employee’s subjective view of the 
rights and obligations of his/her job. This view is based on the idea of a mutual 
exchange between the employee and employer, the two parties involved in a work 
agreement. ‘Organizational commitment’ refers to the employee’s attachment to the 
employing organization and his/her desire to continue as a member of the 
organization, as well as the wish to work towards the organization’s objectives. The 
balance of the psychological contract – meaning that the employee thinks that both 
parties have acted in accordance with the contract – has an effect on the level of 
organizational commitment. Due to major changes in Finnish working life, both the 
psychological contract and organizational commitment are considered to be in a state 
of change. The traditional psychological contract included mutual loyalty, the 
expectation of work security and a long career in one organization: these 
expectations are now apparently under threat. 

This dissertation consists of four articles and an introduction, which sums up 
how and why the psychological contract and organizational commitment are 
changing in knowledge work. The expectations and preconditions behind the new 
forms of the psychological contract and organizational commitment are also 
discussed. The data includes 42 thematic interviews collected in 2008 from four 
Finnish organizations, and survey data collected from one of those organizations. 
The data comes from both employees and supervisors. The main research method 
is qualitative content analysis. 

The results show that the psychological contract of knowledge workers is in a 
state of transformation. The traditional contract form is being challenged by a new 
form in which employability compensates for the loss of job security. Nevertheless, 
employees still value mutual loyalty and fair play in working life. Knowledge workers 
expect to have reasonable working hours and the opportunity to develop their skills 
on the basis of their own career plans rather than the organization’s needs. The 
change can also be seen in organizational commitment: the uncertain basis of work 
and fact that the organization has not shown commitment towards its employees 
may also affect the organizational commitment of knowledge workers. However, 
employees are ready to commit themselves to an organization that offers challenges 
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but at the same time presents the opportunity to work as a part of a well-functioning 
work community.  

The conclusion of this dissertation is that knowledge workers react to changes in 
working life by changing their psychological contracts, including their expectations 
and attitudes towards work. Psychological contracts, and their effect on 
organizational commitment and employee well-being in general, should receive more 
attention in the research and development of Finnish working life. 

 

Keywords: Psychological contract, organizational commitment, knowledge work, changes in working 
life, employee well-being, qualitative content analysis 
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1 JOHDANTO 

”Työt on mukavia ja työyhteisö toimii tällä hetkellä, mutta että en mä nää tätä 
mitenkään eläkepaikkana. Ehkä sen takia, että tää organisaatio ei varmaan 
kauheen pitkälle pysty tarjoamaan uusia haasteita, kun tietyin väliajoin mun 
pitää saada jotain uutta tekemistä. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että kun mä olen 
ton tehtävän katsonu niin se on sitten siinä. Että ei niinkun loogista ehkä jatkoa 
ja uutta löydy. ” 

Näin kuvaa tutkimushaastattelussa työtään 42-vuotias, vakituisessa työsuhteessa 
oleva tietotyöntekijä. Työ on mukavaa, ja kaikki on muutenkin ihan hyvin, mutta silti 
haastateltu pitää työpaikan vaihtamista todennäköisenä. Miksi? Lainauksessa kiteytyy 
väitöskirjani tarkoitus: tutkin, miten suomalaisessa työelämässä voidaan ymmärtää ja 
selittää työntekijöiden suhdetta työnantajaorganisaatioihinsa. Tutkimukseni alusta 
lähtien työtäni on motivoinut keskustelu työelämän huonontumisesta: jos työelämän 
muutossuunta koetaan niin kovin negatiiviseksi, mikä enää sitoo työntekijät 
työpaikkoihinsa? Pelkkä velvollisuus tai pakko ei riitä selitykseksi, vaan etenkin 
tietotyössä selitystä on lähdettävä hakemaan myös työn sisäisistä tekijöistä. 

Tarkastelen väitöstutkimuksessani työhyvinvointia ja työelämän suhteita. 
Tutkimukseni keskeisiä teoreettisia lähtökohtia ovat psykologisen sopimuksen ja 
organisaatiositoutumisen käsitteet. Psykologisella sopimuksella tarkoitetaan 
työntekijän subjektiivista käsitystä omaan työsuhteeseensa kuuluvista oikeuksista ja 
velvollisuuksista (Rousseau 1995). Organisaatioon sitoutuminen puolestaan viittaa 
työntekijän asenteeseen ja kiinnittymiseen työnantajaorganisaatioonsa (esim. 
Jokivuori 2002). Organisaatiositoutumisen käsitteeseen kuuluu organisaation arvojen 
hyväksyminen sekä työntekijän halu pysyä organisaation jäsenenä ja ponnistella sen 
tavoitteiden saavuttamiseksi (Allen & Meyer 1990). Tutkimus selventää, miten työn 
muutos ja tietotyölle ominainen työn henkilökohtaistuminen vaikuttavat 
psykologisiin sopimuksiin ja sitä kautta organisaatioon sitoutumiseen. Tutkimus 
sijoittuu yhteiskuntatieteellisen työelämäntutkimuksen kentälle ja tutkimuksen 
kontekstina on tietointensiivinen työ suomalaisella yksityisellä ja julkisella sektorilla. 
Tietointensiivisen työn käsitteellistän ei-rutiininomaiseksi työksi, joka sisältää tiedon 
tuottamista ja joka edellyttää suhteellisen korkeaa koulutusta sekä tietotekniikan 
käyttöä (ks. Blom, Melin & Pyöriä 2001). Tietotyötä tehdään yhä enemmän ja samalla 
se on kasvattanut merkitystään osana suomalaista työelämää, joten tietotyöntekijöitä 
on syytä tarkastella erillisenä ryhmänä. 
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Työelämän muutos on puhuttanut viime vuosina vilkkaasti sekä tutkijoita että 
mediaa. Yhtäältä suomalaisen työelämän sanotaan huonontuneen (esim. Siltala 
2004), toisaalta työelämän sanotaan olevan mainettaan parempaa, eli joustavaa, reilua 
ja hyvinvointia tuottavaa (esim. Alasoini 2010a). Työelämäntutkimuksen piirissä 
työhyvinvointia on tutkittu paljon, mutta tietointensiivisen työn erityiskysymyksissä 
riittää edelleen pohtimista. Sitoutuminen ja psykologinen sopimus ovat olennainen 
osa työhyvinvointia. Psykologisen sopimuksen sisältönä on perinteisesti ollut 
työntekijän ja työnantajan välinen luottamussuhde, jossa työntekijä on voinut luottaa 
hyvin tehdyn työn takaavan työn jatkuvuuden. Tämä on käytännössä tarkoittanut 
pysyvää, jopa elinikäistä työsuhdetta (emt.). Tällaisten psykologisten sopimusten on 
kuitenkin sanottu olevan siirtymässä historiaan työelämän kokonaisvaltaisen 
muutoksen myötä, eikä työntekijöillä ole enää mahdollisuutta sitoutua 
työnantajaorganisaatioihinsa (Alasoini 2012; Sennett 1998; Järvensivu 2013). 

Psykologisen sopimuksen toimivuudella ja vastavuoroisuudella on todettu olevan 
vaikutusta organisaatiositoutumisen voimakkuuteen. Organisaatioon sitoutuminen 
voi heikentyä, jos työntekijä kokee, että työnantaja ei täytä psykologisen sopimuksen 
odotuksia.  Tällöin sopimus ei toimi vastavuoroisesti ja työntekijä tuntee antavansa 
työlleen enemmän kuin itse siitä saa. Jos taas työntekijä kokee odotuksiensa täyttyvän 
ja sopimuksen toimivan vastavuoroisesti, sitoutuminen todennäköisesti vahvistuu. 
(esim. Zhao ym. 2007; Coyle-Shapiro & Kessler 2002). Psykologisella sopimuksella 
ja sen seurauksena vahvistuvalla tai heikentyvällä organisaatiositoutumisella on suuri 
merkitys työelämän arjessa ja tässä tutkimuksessa pohdin niiden merkitystä ja sisältöä 
erityisesti tietotyössä. 

Väitöstutkimukseni koostuu neljästä tutkimusartikkelista ja yhteenveto-
osuudesta. Yhteenvedon tulososio perustuu tutkimusartikkeleihin, ja siinä vastaan 
myös koko väitöskirjan pääkysymyksiin. Ensiksi selvitän, miksi ja millä tavalla tieto-
työn psykologiset sopimukset ja organisaatiositoutuminen ovat murroksessa. Lisäksi 
jäsentelen, millaisia ovat tietotyön uudet psykologiset sopimukset ja organisaatio-
sitoutumisen tavat ja millaisia odotuksia ja edellytyksiä niiden taustalla on?  

Väitöskirjani yhteenveto-osuus koostuu tämän johdannon lisäksi viidestä luvusta. 
Toisessa luvussa käsittelen tutkimukseni kontekstia eli suomalaisen työelämän 
muutosta ja tietotyötä. Luvussa 3 luon katsauksen tutkimuksen teoreettiseen taustaan 
eli organisaatiositoutumisen ja psykologisen sopimuksen käsitteisiin. Luvussa 4 
esittelen tutkimuksen tavoitteet, aineistot ja menetelmät. Luvussa 5 summaan 
tutkimuksen eli osa-artikkelien keskeiset tulokset. Luvussa 6 esitän johtopäätökset 
tutkimuksen tuloksista ja pohdin tuloksien merkitystä.  
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2 TYÖELÄMÄN MUUTOSSUUNTIA  

2.1 Työn huonontuminen 

Työelämän muutoksesta käydään vilkasta keskustelua. Keskustelujen yksi linja on 
käsitys työn huonontumisesta, millä tarkoitetaan työn muuttumista raskaammaksi, 
haastavammaksi, epäreilummaksi ja vaikeammin ennustettavaksi. Työelämän 
kultakaudeksi kuvataan yleensä toisen maailmansodan jälkeisiä vuosikymmeniä, 
jolloin Suomessa rakennettiin voimakkaasti hyvinvointivaltiota ja työttömyys oli 
vähäistä (esim. Siltala 2004). Työelämän suuri muutos liitetään Suomessa 1990-luvun 
lamaan, jonka nähdään pysyvästi muuttaneen suomalaista työelämää, työn ehtoja ja 
sitä kautta työhyvinvointia (esim. Julkunen 2008). Kaikkien muutoksien ei 
kuitenkaan nähdä olevan pelkästään negatiivisia ja suomalainen työelämä pärjää kyllä 
eurooppalaisessa laatuvertailussa muiden Pohjoismaiden rinnalla (ks. esim. 
Hartikainen, Anttila, Oinas & Nätti 2010). Seuraavassa käyn kuitenkin läpi 
nimenomaan työn huonontumista koskevaa keskustelua, koska ajatus työelämän 
huonontumisesta liittyy erittäin tiiviisti näkemyksiin psykologisen sopimuksen ja 
organisaatiositoutumisen edellytysten rapautumisesta. Nimenomaan negatiivisiksi 
koetut muutokset työelämässä ja työhyvinvoinnin edellytyksissä ovat nostaneet 
kysymyksen myös näiden kahden työhyvinvointiin olennaisena osana kuuluvan asian 
muutoksesta.  

Jos nykytila siis on tämän tarkastelemani keskustelulinjan mukaan huonompi 
versio aiemmasta työelämästä, millaista työelämä sitten oli ”silloin ennen” ja mikä 
nykyisessä kehityksessä koetaan olevan ongelmallista? Kansainvälisessä työn 
huonontumista koskevassa keskustelussa laajasti huomiota ovat saaneet 
yhdysvaltalaisen tutkijan Richard Sennettin ajatukset. Sennettin (esim. 1998) mukaan 
työurat olivat ennen helposti ennakoitavia, eli ihmiset saattoivat tehdä pitkän uran 
samassa organisaatiossa, tai ainakin samassa ammatissa. Tämä työuran 
ennakoitavuus, Sennettin termillä lineaarinen narratiivisuus, mahdollisti myös työn 
ulkopuolisen elämän ennakoitavuuden ja pitkän tähtäimen suunnittelun. Hän väittää 
uuden kapitalismin tuhonneen tämän ennakoitavuuden. Työntekijät eivät enää voi 
sitoutua työhönsä ja työnantajaansa, koska lyhytnäköisessä kvartaalitaloudessa 
työpaikat ovat epävarmoja, uhattuja ja jatkuvassa muutoksessa. Työnantajatkaan 
eivät enää Sennettin kuvauksen mukaan välitä työntekijöidensä kohtalosta ja heidän 
sitouttamisestaan, vaan pelkästään tuotoista. Sennett luo nykytyöelämästä melko 
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lohduttoman kuvan, jossa lojaliteetin sijaan vain tuottavuudella on arvoa. Sennettin 
mukaan aiemmassa työelämässä, joka hänen kuvauksessaan sijoittuu toisen 
maailmansodan jälkeiseen kasvun aikaan, sekä työntekijöiden organisaatioon 
sitoutuminen että organisaatioiden lojaalisuus työntekijöitään kohtaan oli vahvempaa 
ja suuremmassa arvossa.  

Sennettin kuvaus koskee pohjois-amerikkalaista työelämää, joka ei ole yksi yhteen 
suomalaisen työelämän kanssa, vaikka yhteisiäkin piirteitä löytyy. Suomalaisessa 
tutkimuksessa vahvaa entisen työelämän kuvausta löytyy esimerkiksi Matti 
Kortteisen (1992) Kunnian kentät- teoksesta, jossa hän kuvaa suurten ikäluokkien 
työelämäasenteita ja työn eetosta. Tutkimuksessa työntekijöiden asenteena on tehdä 
työ sitkeästi loppuun vaikka hammasta purren, koska työn ja koko elämän kunnia 
tulee selviytymisestä. Työntekijän ja työnantajan suhde on Kortteisen kuvauksessa 
hyvin tiivis, mutta yhdessä pitävä voima on lojaliteetin sijaan työntekijöiden 
periksiantamattomuus ja näyttämisen halu. Kortteisen tutkimissa työyhteisöissä 
sitoutuminen ei synny siitä, että työpaikalla on kaikki hyvin, vaan siitä, että kaikista 
vaikeuksista huolimatta työntekijät haluavat selvitä työstään. Yhteistä Sennettin 
kuvauksen kanssa on se, että uudesta työstä ja sen epävarmuudesta poiketen entisessä 
työelämässä työn pysyvyyteen ja jatkuvuuteen luotettiin, ja huolena oli epävarman 
tulevaisuuden sijaan tästä päivästä selviytyminen.  

Juha Siltalan (2004) Työelämän huonontumisen lyhyt historia-teoksessa ei kuvata 
entistä hyvää aikaa, mutta nykyinen työelämä asetetaan teoksessa vastakkain vanhan 
kanssa. Teoksen kuvauksen mukaan työelämä on muuttunut raskaaksi, huonoksi ja 
epäreiluksi, joten vanhan on täytynyt olla jotenkin helpompaa, parempaa ja 
reilumpaa. Siltala (emt. 10) väittää työn vaihtosuhteen, eli sen paljonko 
työntekijöiden täytyy tehdä ja millaisilla ehdoilla saadakseen säällisen elämän, 
huonontuneen suurella osalla palkansaajista. Oman tutkimukseni keskeisen teorian 
eli psykologisen sopimuksen kautta tulkittuna Siltala siis väittää suomalaisten 
palkansaajien psykologisen sopimuksen tulevan systemaattisesti rikotuksi ja 
ohitetuksi: työntekijät joutuvat tekemään enemmän ja huonommilla ehdoilla kuin he 
uskoivat sopineensa ja mihin he katsovat olevansa oikeutettuja.  

Anu Järvensivu (2010) puolestaan analysoi teoksessaan ”Tapaus työelämä ja 
voiko sitä muuttaa” suomalaisen työelämän muuttumista käyttämällä pelimetaforaa. 
Järvensivun mukaan työelämässä, kuten peleissäkin, on tietynlaiset säännöt. Nämä 
säännöt määrittelevät muun muassa pelin tavoitteet, pelaajien väliset suhteet, pelin 
yleisen organisoitumisen sekä palkkiot eli mitä pelissä voi voittaa ja millä perusteilla. 
Järvensivu väittää näiden työelämäpelin yhteisten sääntöjen muuttuneen. Nykyisiä 
sääntöjä muokkaavat työelämän kentän kaikki pelaajat, eli työnantajapuolen lisäksi 
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myös yksittäiset työntekijät. Vanhat työelämän säännöt eivät ole enää voimassa ja 
niiden mukaan pelaava ei enää pärjää uuden työelämän kamppailuissa. Tämä 
aiheuttaa epävarmuuden tunnetta ja saa pelaajat eli työntekijät miettimään, onko 
työssä enää mitään mielekkyyttä ja tolkkua.  

Tästä ”tolkun menettämisestä” Järvensivun mukaan kertoo se, että työstä katoaa 
mieli jos ja kun työntekijä ei enää tunne pärjäävänsä, eikä voi olla ylpeä siitä mitä 
tekee. Jos oma käsitys pelin oikeista, hyvistä ja toimivista säännöistä ei vastaa 
työpaikan toimintaa, työntekijän olo voi käydä ristiriitaiseksi. Järvensivu myös 
hahmottelee erilaisia pärjäämisstrategioita, joiden avulla uudessa työelämässä 
yritetään selvitä. Pelaaja eli työntekijä voi sopeutua sääntömuutoksiin joko aktiivisesti 
tai passiivisesti, tai asettua vastustamaan muutoksia ja vaatimaan paluuta vanhaan. 
Työelämän sääntöviidakossa pärjääminen voi Järvensivun mukaan vaatia myös 
uudenlaisia, luovia ratkaisuja, kuten uudentyyppisten ja sisällöltään uudenlaisten 
työsuhdemallien kehittelyä.  (Emt. 189.) 

Pelin sääntöjen lisäksi työssä ovat muuttumassa myös sisällöt, tavoitteet ja työn 
tekemisen tavat. Raija Julkunen (2008) luonnehtii teoksessaan ”Uuden työn 
paradoksit” vanhaa työtä säännellyksi, ruumiilliseksi, kollektiiviseksi ja 
rutinoituneeksi. Uusi työ asettuu taas vanhan vastakohdaksi ja on siten Julkusen 
mukaan sääntelemätöntä, tietoistunutta, joustavaa ja yksilöllistynyttä. Siitä, onko 
tämä uusi työ jo täällä, voidaan olla montaa mieltä. Vaikuttaakin siltä, että 
työelämässä ovat samaan aikaan rinnakkain läsnä uudet ja vanhat muodot. Joillakin 
aloilla työ noudattaa edelleen perinteisiä linjoja, mutta esimerkiksi tietotyössä näkyvät 
uuden työn ominaispiirteet, kuten yksilöllistyminen. 

2.1.1 Yksilöllistyvä työ, henkilökohtaistuva vastuu 

Työn yksilöllistymisellä tai subjektivoitumisella tarkoitetaan työn muuttumista ei-
standardisoiduksi, enemmän työtä tekevään henkilöön kiinnittyneeksi. 
Standardisoitua työtä edusti ja edustaa edelleen liukuhihnamainen, ositettu työ.  
Tieteellinen liikkeenjohto eli myöhemmin taylorismiksi nimetty ajatus perustui 
tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen työn rationalisoinnin avulla. Tämän 
periaatteen kehittäjä Frederick Taylor pyrki työn osittamisella paitsi nopeuttamaan 
työprosessia, myös tekemään työstä riippumatonta sen tekijästä. Pieniin palasiin 
jaettuun työhön ei enää tarvittu erikoistaitoja, vaan työntekijä oli helposti 
ohjeistettavissa uusiin tehtäviin ja tarpeen vaatiessa myös korvattavissa uudella 
työntekijällä. (Seeck 2012, 55.) Työn subjektivoituminen ja yksilöllistyminen liikkuu 



 

20 

poispäin tästä taylorismin objektivoinnin tavoitteesta. Subjektivoitunutta työtä ei voi 
irrottaa tekijästään, koska työssä tarvitaan harkintaa, suunnittelua, reagointia ja 
vuorovaikutusta. Tietotyön tapauksessa työ vaatii myös henkilökohtaista, 
kumuloituvaa ja hiljaista tietoa työn kohteesta. 

Julkunen (2008) on erottanut työn subjektivoitumisen ja yksilöllistymisen 
toisistaan. Julkunen mainitsee, että esimerkiksi Darren McCabe (2007) on esittänyt, 
että nämä kaksi tulee erottaa toisistaan, koska subjektiviteetin vastakohtana on 
objektiviteetti ja individualismin vastakohtana taas kollektivismi, eli ne eivät ole yksi 
yhteen. Julkunen (emt. 122) summaa, että vaikka nämä toisiaan lähestyvät termit 
olisivatkin sosiologisessa mielessä ja käytössä eri asioita, niin subjektivoituneessa 
työssä, verrattuna objektivoituun ja standardisoituun työhön, on erilaiset 
mahdollisuudet yksilöllisyyden toteuttamiseen. Käytän tässä tutkimuksessa 
nimenomaan työn yksilöllistyminen-termiä kuvatessani työn muutosta 
henkilökohtaisemmaksi ja yksilöllisestä osaamisesta ja toiminnasta riippuvaksi. 

Edellä (luku 2.1) kuvatussa pelikenttävertauksessa (Järvensivu 2010) työn 
yksilöllistymistä kuvataan sillä, että yksittäiset pelaajat eli työntekijät toisaalta voivat 
ja toisaalta joutuvat muuttamaan pelin henkeä, kun säännöt eivät enää ole kaikille 
samat, eikä niitä sanella jostain ylhäältä.  Monet jälkiteolliselle ajalle tyypilliset työt 
ovat sellaisia, että niitä ei edes voi objektivoida. Luova työ, erilaiset palvelu- ja 
hoivatehtävät sekä asiantuntijatehtävät ovat aina tekijästään riippuvaisia. (Julkunen 
2008, 120.) Tämänkin tutkimuksen aineisto edustaa sellaisia aloja ja tehtäviä, jotka 
ovat hyvin pitkälle tietointensiivisiä ja siten myös yksilöllisiä. Tämä tutkimus 
sijoittuukin juuri edellä kuvattuun työelämän taitekohtaan: aikaan jonkin ”jälkeen”, 
”uuteen” tai ”muuttuneeseen”, jossa yksilöllistyminen määrittää muun länsimaisen 
kulttuurin lisäksi myös työelämää. Kun työ on yksilöllistynyttä, myös vastuu työstä ja 
sen jatkuvuudesta siirtyy yksilöille. Yksilöllistyminen sinänsä ole merkki työn 
huonontumisesta, mutta se voi olla osallisena työn huonontumisen ketjussa. Työn 
riskien siirtyminen työntekijöiden kannettavaksi on yksi osatekijä työelämän 
epävarmuudessa.  

2.1.2 Epävarmuus ja heikkenevä sitoutuminen  

Nykyistä työelämää on luonnehdittu työn yksilöllistymisen ohella myös 
epävarmuuden leimaamaksi. Epävarmassa työelämässä työn jatkuvuus ei ole selvää 
eivätkä työntekijät voi olla vakuuttuneita työnantajan sitoutumisesta työntekijöihin. 
Samalla työntekijöiden organisaatiositoutuminen voi rapautua. 
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Voimakas organisaatiositoutuminen on ollut tyypillistä suomalaisessa työ-
elämässä. Tietotyössä sitoutuminen ja sitouttaminen ovat erityisen tärkeitä, koska 
työntekijät ja heidän osaamisensa ovat organisaation tärkein voimavara ja pääoma. 
Tätä on kuvattu jopa siten, että ”aamulla organisaation pääoma kävelee 
rakennukseen sisään ja iltapäivällä se kävelee rakennuksesta ulos.” (Ks. Alvesson 
2004). Työn varmuuden on havaittu olevan yksi tärkeimmistä työssä viihtymistä 
lisäävistä tekijöistä (esim. Lehto & Sutela 2008). Työn epävarmuuden on vastaavasti 
todettu heikentävän sitoutumista ja lisäävän työpaikan vaihtoaikeita (Mauno & 
Kinnunen 2005; De Witte & Näswall 2003; Sverke & Goslinga 2003).  

Suomalaisessa työelämässä tiiviin sitoutumisen on nähty olevan mahdollista vielä 
2000-luvullakin. Pertti Jokivuoren (2002) tutkimuksen mukaan suomalaiselle 
palkkatyöläisyyteen perustuvalle työmarkkinajärjestykselle on ollut ominaista kattava 
palkkatyöhön osallistuminen ja usein yhden ammatin riittävyys koko työhön 
osallistumisen ajan. Tyypillisesti ihmiset kiinnittyivät pääsääntöisesti yhteen 
työpaikkaan ja toimivat samassa ammatissa koko työuransa ajan. Jokivuoren mukaan 
väitteet sitoutumisen haurastumisesta jälkiteollisessa yhteiskunnassa ovat liioiteltuja, 
ja organisaatioon sitoutuminen oli 2000-luvun alussa edelleen vahvaa. Tätä hän 
selittää sillä, että sitoutuminen edustaa yhteisöllisyyttä, joka on keskeinen elementti 
elämän mielekkyyden rakentamisessa. Työntekijöillä on siis Jokivuoren mukaan tarve 
kuulua osaksi pysyvää työyhteisöä, joka luo elämään jatkuvuutta. (Emt.) Jokivuoren 
tutkimuksen jälkeen suomalaisessa työelämässä on kuitenkin tapahtunut jo paljon 
muutoksia, joten myös sitoutuminen ja sen edellytykset, kuten psykologinen 
sopimus, ovat muuttumassa. 

Esimerkiksi Raija Julkunen (2008) onkin ottanut hieman Jokivuorta kriittisemmän 
kannan sitoutumisen mahdollisuuksiin kuvatessaan työmarkkinoiden muuttumista 
työpaikan ”omistamisesta” epävarmempiin työsuhteisiin. Omistamisella Julkunen 
kuvannee sekä työpaikkojen pysyvyyttä että työsuhteiden muuttumattomuutta. 
Fordistisesti järjestetyssä työssä myös työntekijät pitivät Julkusen mukaan lujasti 
kiinni oikeuksistaan ja asettuivat vastarintaan työantajaansa nähden. Julkunen kuvaa 
markkinakeskisempään regiimiin siirtymistä, jossa valtiovetoista markkinoiden 
sääntelyä purettiin yritysten vapaan toiminnan tieltä. Valtion ja ammatillisen 
järjestäytymisen takaama kollektiivinen suoja heikentyi, ja sen tilalle tulivat työn 
epävarmuus, turvattomuus ja yksilöllistyminen.  Suomi ei pääpiirteissään eroa tässä 
kehityksessä muista teollisuusmaista, mutta Suomen työelämän muutoksessa 
erityislaatuista oli muutoksen rajuus. 1990-luvun taitteen lama muutti Suomen 
työmarkkinoita ja -elämää hyvin nopeasti ja kriisin myötä Suomi siirtyi lopullisesti 
markkinajärjestyksen alaisuuteen. (Emt. 53–60). Julkunen summaa, että työ ei toki 
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ole menettänyt merkitystään ihmisten elämän keskeisenä sosiaalisen kohtalon 
ratkaisijana, mutta se on menettänyt vakautensa, johon sen elämänkulkua suojaava 
voima perustui. Sen sijaan, että työpaikka turvaisi yksilön elämänkulun, työn 
jatkuvuuden takeena ovat työkokemus ja monipuolinen osaaminen, eli yksilöiden 
subjektiiviset ominaisuudet. 

Joidenkin arvioiden mukaan kuvaukset länsimaiden työelämän epävarmuudesta 
ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan liioiteltuja. Esimerkiksi Kevin Doogan (2009) on 
väittänyt, että työelämä ei ole muuttunut mitenkään epävarmemmaksi, mutta 
epävarmuudesta ja sen kokemisesta puhutaan huomattavasti enemmän kuin ennen, 
ja siten epävarmuudesta on tullut näkyvämpää. Suomen työmarkkinoilla 
työsuhteiden keskimääräinen pituus on tilastojen mukaan jopa pidentynyt. 
Työolotutkimuksen mukaan vuonna 2008 vastaajat työskentelivät saman työnantajan 
alaisuudessa keskimäärin 10 vuotta, kun vuonna 1984 aika oli hieman yli kahdeksan 
vuotta. (Lehto & Sutela 2008, 26).  

Epävarmuutta voidaan kuitenkin kokea myös toistaiseksi voimassa olevassa, 
kokoaikaisessa työssä. Epävarmuuden syyt voivat siis olla yksilön tavassa käsitellä ja 
kokea työsuhteensa, organisaation toiminnassa tai yleisemmin yhteiskunnallisessa 
tilanteessa. (Mauno & Kinnunen 2005, 167.) Esimerkiksi Tuomo Alasoini (2006a) 
on esittänyt, että työn mielekkyyden yleinen laskeminen johtuu yksittäisten 
organisaatioiden tilan sijaan yleisestä työelämän tilanteesta. Epävarmuutta voidaan 
hänen mukaansa kokea, vaikka omassa organisaatiossa kaikki olisi vielä hyvin, eivätkä 
lomautus tai irtisanominen olisi välittömiä uhkia. Työntekijät siis reagoivat työelämän 
yleiseen epävarmuuteen ja kokevat, että työelämä ei enää ole turvallista eivätkä vanhat 
psykologiset sopimukset enää päde. Epävarmuuden vaikutus psykologisiin 
sopimuksiin heijastuu käsitykseni mukaan myöhemmin myös 
organisaatiositoutumiseen. 

Epävarmuus ja epävarmuuden kokeminen eivät kuitenkaan ole mikään uusi asia 
työelämässä. Pysyvät työsuhteet ovat olleet myös menneinä vuosikymmeninä lähinnä 
hyvässä työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden etuja. Työläisten tilanne on 
teollistumisen alusta nykypäivään asti ollut suhdannevaihteluille muita 
henkilöstöryhmiä alttiimpi. (Suoranta 2009.) Esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa 
sekä rakennustyössä työt ovat olleet jaksottaisia ja naisten työ on aina ollut miesten 
työtä silppuisempaa (Julkunen 2010). Tämän tutkimuksen kohteena olevan 
työntekijäryhmän eli tietotyöntekijöiden asema työmarkkinoilla on sen sijaan ollut 
1980-luvulta lähtien hieman parempi kuin muiden työntekijäryhmien, etenkin naisten 
työsuhteiden pysyvyyden suhteen (Ojala & Hautaniemi 2012). Keskustelu 
organisaatioon sitoutumisen mahdollisuuksista ja ehdoista kuitenkin kiinnittyy 
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tiiviisti nyt meneillään olevaa työn muutosta koskevan keskustelun negatiiviseen 
puoleen, joten keskustelu toimii siksi tämän tutkimuksen lähtökohtana.  

2.2 Työn tietoistuminen  

Tietotyö-termi assosioituu usein tietokoneisiin ja sitä kautta ohjelmointityöhön. 
Tietotyön ydin ei kuitenkaan ole väline millä sitä tehdään, joka toki usein on 
tietokone, vaan työn kohteena oleva informaatio. Tietotyössä tuotetaan, käsitellään 
ja välitetään tietoa. Tietotyö on osa laajaa muutosta, jossa maatalousyhteiskunnasta 
on siirrytty teollisuusyhteiskunnan kautta tietoyhteiskuntaan. (Blom, Melin & Pyöriä 
2001.) Tietotyö onkin olennainen osa tietoyhteiskuntien kehittymistä, jota 
määrittävät työn ja ammatillisen muutosten lisäksi teknologiset, taloudelliset, tilalliset 
ja kulttuuriset muutokset (Webster 2006). 

Tietotyö on ollut akateemisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena jo yli puoli 
vuosisataa. Asaf Darr ja Chris Warhurst (2008, 26) esittävät tietotyön tutkimuksessa 
olleen kaksi selkeää aaltoa: toinen 1950-luvun lopulta 1970-luvun loppuun, ja 
nykyinen aalto 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tietotyön tutkimus alkoi 1950-luvulla, 
jolloin C. Wright Mills (1951, 65) toi esiin USA:n työvoimaa tutkiessaan, että yhä 
harvemmat ihmiset käsittelevät työssään esineitä ja yhä useammat ihmisiä ja 
symboleita. Mills ei kuitenkaan vielä käyttänyt tietotyö-termiä eikä käsitellyt 
tarkemmin, minkälaista työtä symboleiden kautta tehtävä työ on (ks. Darr & 
Warhurst 2008).  

Tietotyö-termiä käytti ja kehitteli ensimmäisenä yhdysvaltalainen Fritz Machlup 
(1962) mutta laajempaan tietoisuuteen sen toi Peter Drucker 1960-luvun lopussa 
(1969). Machlupin (1962) versio tietotyön käsitteestä oli vielä hyvin lavea ja 
epätarkka. Hänen määritelmänsä kattaa niin tiedon tuottamisen kuin käsittelemisen 
ja välittämisenkin. Machlup otti mukaan monia sellaisiakin ammatteja, jotka nykyään 
jäisivät käsitteen ulkopuolelle. Marc Porat (1977) vei Machlupin luokittelua eteenpäin 
ja käytti termiä informaatiotyöläiset. Porat määritteli heidät edeltäjänsä tapaan hyvin 
heterogeeniseksi ryhmäksi, ja informaatiotyöksi luokittelun perusteena oli työhön 
kuuluva tiedon tuottaminen, käsittely tai jakaminen. (Ks. Pyöriä 2006, 68–69.) 

Daniel Bell (1979) puolestaan esitti talouden keskeiseksi toimijaksi tiedon, jota 
tietotyöläiset tuottavat. Bell oli jo aiemmin, vuonna 1960 julkaistussa 
tutkimuksessaan pohtinut ”henkisen työn tekijöiden” (intellectual workers) nousua, 
ja vuonna 1973 julkaistussa teoksessa hän käsitteli tietoluokkaa (knowledge class) 
osana tietoyhteiskuntaa (ks. Darr & Warhurst 2008.) Robert Reich (1991) jatkoi työn 
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luokitteluja 1990-luvulla ja esitti työn jakautuvan maailmanlaajuisesti kolmeen 
luokkaan. Nämä luokat ovat rutiinipalvelut (routine production services), 
henkilöpalvelut (in-person services) ja symbolianalyyttiset palvelut (symbolic analytic 
services). Viimeinen luokka vastaa siis tietotyöntekijöitä, joiden merkityksen ja 
määrän Reich arvioi kasvavan, rutiinitehtävien vähentyessä. Reichin kuvauksen 
mukaan tietotyöläiset tunnistavat ja ratkaisevat ongelmia manipuloimalla symboleja. 
Reich käyttikin tietotyön sijaan symbolianalyyttinen työ- termiä, joka ei kuitenkaan 
vakiintunut käyttöön. 

2.2.1 Tietotyön määrittely ja määrä Suomessa 

Suomessa tietotyö nousi tutkimusten kohteeksi 1980-luvulla, osana tietoyhteiskuntaa 
laajemmin koskevaa keskustelua. Tietotyön määritelmä ja merkitys olivat tuolloin 
vasta hahmottumassa. (Aho 1985; Vartiainen & Ruohomäki 1991.) Tietotyö ei 
sopinut luokituksena perinteiseen yhteiskunnallisen malliin, eli jakoon 
alkutuotantoon, teollisuuteen ja palveluihin, vaan sen katsottiin muodostavan oman 
taloudellisen lohkonsa. (Kortteinen 1985; Blom ym. 2001, 41.) 

Tietotyötä on suomalaisessa tutkimuksessa sittemmin määritelty useilla eri 
tavoilla. Sitran ja Työterveyslaitoksen Tietointensiivinen työ-tutkimushankkeen 
(2000, ks. Blom ym. 2001, 26) määritelmän mukaan tietotyöhön kuuluivat tiedon 
käsittelyn lisäksi tietotekniikan käyttö ja tietyt osaamisvaatimukset, mutta tietotyön 
luonteeseen määritelmä ei ottanut kantaa. Tilastokeskuksen tutkimuksissa puolestaan 
käytettiin informaatioammattien käsitettä, jonka mukaan työntekijät jaettiin 
informaation tuottajiin, jakajiin, käyttäjiin, käsittelijöihin ja vielä erikseen 
tietoteknisten koneiden käyttäjiin ja korjaajiin (Tilastokeskus 1999, ks. Blom ym. 
2001, 30–31). 

Raimo Blom, Harri Melin ja Pasi Pyöriä (2001, 29) määrittelivät teoksessaan 
”Tietotyö ja työelämän muutos” tietotyötä kolmen kriteerin avulla. 
Tietotyöntekijöiksi määrittyvät ne työntekijät, jotka täyttävät kaikki seuraavat 
kriteerit:  

 
- Työhön kuuluu tietotekniikan käyttöä 
- Vähintään keskiasteen ammattitutkinto suoritettuna 
- Työ edellyttää suunnittelua ja ideointia 
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Pyöriä (2006,79) tarkensi tätä määrittelyä, jolloin kolmas kohta on muotoa 
”autonominen, ei-rutiininomainen työ.” Tämä viimeinen kohta tarkoittaa 
käytännössä työn tietosisältöä, eli uuden tiedon tuottamista ja käsittelyä. Tätä 
kolmeosaista määritelmää Blom, Melin ja Pyöriä perustelevat sillä, että pelkkä 
tietotekniikan käyttö ei erottele työntekijöitä riittävästi, ja koulutusvaatimuksen 
nostaminen keskiastetta ylemmäs taas jättäisi ulkopuolelle monia 
asiantuntijatehtävissä toimivia. Koulutus tai työvälineet eivät kuitenkaan ole 
tietotyön ydin, vaan olennaisinta on työhön sisältyvä luova ongelmanratkaisu. (Blom 
ym. 2001, 27–30 ).  

Raija Julkunen, Jouko Nätti ja Timo Anttila (2004) puolestaan nojaavat 
Aikanyrjähdys-teoksensa tietotyön määrittelyssä voimakkaasti koulutukseen. He 
määrittelevät tietotyön korkeaa koulutusta ja osaamista edellyttäväksi 
asiantuntijatyöksi, mutta toteavat, että ainoa keino tämä ryhmän saavuttamiseksi 
tutkimustarkoituksiin tilastojen kautta oli käyttää kriteerinä pelkkää koulutusta. 
Tämän määrittelyn kautta Julkunen, Nätti ja Anttila sanovat päätyneensä tutkimaan 
oikeastaan keskiluokkaa. Vaikka kyseessä olevassa tutkimuksessa ja siinä käytetyssä 
määritelmässä tietotekniikan käyttö ei ollut keskeinen tekijä aineiston hankinnassa, 
tutkijaryhmä pitää tietotekniikan käyttöä silti keskeisenä osana tietotyön arkipäivää.   

Käytännössä tietotyöntekijät toimivat eritasoisissa asiantuntijatehtävissä, joita 
kuvataan usein myös toimihenkilötyöksi. Tilastokeskuksen Ammattiluokituksessa 
(2010) asiantuntijatehtävät jaetaan erityisasiantuntija ja asiantuntija- tasoihin. 
Tietotyöhön kuuluu aina myös rutiineja ja vähemmän tietointensiivisiä osa-alueita, 
mutta olennaisinta on, että työn ydinsisältönä on tiedon tuottaminen. Tietoa 
tuotetaan sekä sisällöntuottamiseen liittyvissä tehtävissä kuten erilaisissa media-alan 
tehtävissä, myös tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä erilaisissa suunnittelu- ja 
hallinnointitehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tietotyöläiset eivät ole 
siis pelkästään tietokoneohjelmoijia tai muita ”uusiin” ammattiryhmiin kuuluvia, 
vaan ryhmään kuuluu myös perinteisiä professioita. 

Tietotyön määritelmän alasta onkin käyty myös rajakiistoja. Tämänkin 
tutkimuksen aineistona on haastatteluja hyvin erityyppisistä tietointensiivisistä 
organisaatioista. Yksi näistä on call center eli yhteyskeskus. Yhteyskeskustyötä ei ole 
kaikissa tutkimuksissa pidetty tietotyökategoriaan kuuluvana tai kelpaavana työnä 
(esim. Csillag ym. 2012; Thompson & Warhurst 2001). Yhteyskeskustyötä on pidetty 
hyvin taylorisoituna työn muotona, koska se on tarkasti organisoitua, seurattua ja 
raportoitua (Taylor ym. 2002). Yhteyskeskuksia on verrattu jopa hikipajoihin, joissa 
työtekijöillä ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia työhönsä (Fernie & Metcalf 1998; 
Csillag ym. 2012; Taylor ym. 2002). Joidenkin tutkimusten mukaan 
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yhteyskeskustyössäkin työntekijöillä on mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä (Bain & 
Taylor 2000; Koskina 2012; Mueller ym. 1995) ja siten myös yhteyskeskustyö 
voitaisiin lukea tietotyöksi. Keskustelu tietotyön määritelmästä ja määritelmän 
rajoista jatkuu edelleen. Voidaan myös ajatella, että tietotyö-termiä ei edes tulisi 
ymmärtää empiirisesti tarkkana määritelmänä, vaan pikemminkin ideaalityyppinä 
(Pyöriä 2006, 10). 

Väitöstutkimuksessani käsitän tietotyön pitkälti Blomin, Melinin ja Pyöriän (2001) 
kolmiosaisen määrittelyn kautta. Tietotyön tärkein osa-alue on kuitenkin mielestäni 
tiedon tuottaminen. Käytännössä tällaisiin tiedon tuottamiseen erikoistuneisiin 
ammatteihin on silti yleensä ”pääsyvaatimuksena” korkea koulutus, vaikka 
poikkeuksia tästä löytyykin. Samoin käytännössä harva tietotyöläinen operoi enää 
ilman tietotekniikkaa, ja tietotekniikan hyödyntäminen on usein myös elinehto 
tietotyöntekijöiden väliselle yhteistyölle ja asiakassuhteille.  

Jos tietotyön määrittelyssä on ongelmansa, siitä seuraa haasteita myös 
tietotyöntekijöiden määrän mittaamiselle (Warhurst & Thompson 2006). Arviot ja 
laskelmat Suomen tietotyöntekijöiden määrästä vaihtelevat tietotyön määritelmästä 
riippuen. Blom, Melin ja Pyöriä arvioivat vuonna 2001 varsinaisten tietotyöläisten 
määräksi 39% työvoimasta vuosituhannen alussa, kun tietotekniikan käyttäjiä oli 
30% ja muita työntekijöitä, jotka eivät kuuluneet em. ryhmiin, oli 31%. (emt. 31, ks. 
myös Pyöriä 2006, 80).  Blomin, Melinin ja Pyöriän tutkimuksen mukaan 
tietotyöläisten määrän kasvu on ollut voimakasta, koska vuonna 1988 heitä oli vasta 
12 prosenttia palkkatyöntekijöistä ja vuonna 1994 jo joka neljäs palkansaaja kuului 
tietotyöntekijöiden ryhmään. Satu Ojala ja Ari Hautaniemi (2012) puolestaan 
tiputtavat tietotyön määritelmästä kokonaan pois tietotekniikan käytön, koska 
valtaosa1 kaikista työntekijöistä käyttää tietotekniikkaa työssään, eikä tietotekniikan 
käyttäminen siten toimi työntekijäryhmien erottelijana. Näin määriteltynä 
tietotyöntekijöiden määräksi tuli 28 % palkansaajista vuonna 2008. Tämä on 
huomattavasti vähemmän kuin Blomin ym. (2001) ja Pyöriän (2006) käyttämän 
määritelmän kautta laskettuna, mutta luvut eivät määritelmän eroista johtuen ole 
vertailukelpoisia.  

Samaan aikaan kun tietotyöntekijöiden määrä ja merkitys on kasvanut, on 
monissa maissa käynnissä ollut myös palvelualoilla vain vähän koulutusta vaativien 
tehtävien lisääntyminen. Työmarkkinat saavat siten tiimalasimaisen muodon, kun 
matalien ja korkeiden vaatimusten työpaikat lisääntyvät samanaikaisesti (esim. Nolan 
& Slater 2010; Thompson ym. 2001). Joka tapauksessa tietotyöntekijöitä on iso osa 
                                                   
1 Tilastokeskuksen Työolotutkimuksen mukaan 84% palkansaajista käytti työssään tietotekniikkaa 
vuonna 2008. Vuonna 1984 määrä oli 17% palkansaajista. (Lehto & Sutela 2008,169). 
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työllisistä sekä Suomessa että muissa kehittyneissä teollisuusmaissa. Mats Alvessonin 
(2005) mukaan ei olekaan olennaista nouseeko tietotyö suurimmaksi alaksi, se on jo 
tarpeeksi merkittävä ollakseen relevantti tutkittavaksi omana alanaan. 

2.2.2 Tietotyöntekijöiden asema ja työhyvinvointi 

Tietotyöntekijöiden työmarkkina-asemasta on esitetty erilaisia ennustuksia, tulkintoja 
ja arviointeja. Manuel Castells (1996) esitti tietotyöläisten muodostavan työelämän 
voittajaryhmän, jolla on osaamisensa vuoksi valtaa kilpailuttaa työnantajia ja saada 
aikaan ”kolmas teollinen vallankumous.” Jeremy Riffkin (1997) puolestaan väitti 
tietotyöläisten kuuluvan jonkinlaiseen eliittiluokkaan. Myös Richard Florida (2005) 
kuvasi teoksessaan ”Luovan luokan esiinmarssi” tietotyöläisten muodostavan uuden 
edelläkävijäluokan. Floridan mukaan luova luokka muokkaa työelämän jakojen lisäksi 
esimerkiksi alueellisia rakenteita, kun tietotyöläiset liikkuvat kasvukeskuksiin eli sinne 
missä tietotyötä on tarjolla. Peter Holland tutkimusryhmineen (2002) puolestaan 
käytti termiä gold-collar workers eli kultakaulustyöntekijät puhuttaessa tietotyön 
huippuosaajista. Tietotyön sisälläkin on siis jakoja, ja vain osa tietotyöläisistä kuuluu 
niiden huippuosaajien joukkoon, jotka ovat organisaatioille korvaamattoman 
tärkeitä. 

Suomalaiset tulkinnat tietotyöläisten asemasta ovat pääosin olleet maltillisempia.  
Jussi Vähämäki (2009, 118) väittää tutkimuskirjallisuuden luoneen tietotyöläisestä 
kuvan, jota hän pitää lähes parodiana: ”Tietotyöläinen ei ole pienipalkkainen, väsynyt 
ja tuhruinen hahmo, vaan cool, persoonallisesti pukeutunut, alati virkeä ja hyvin 
palkattu menestyjä. Hän on likaisen tayloristis-fordistisen työläisen vastakohta.” 
Vähämäki on sikäli oikeilla jäljillä, että tietotyössä suurimmat rasitukset eivät ole 
fyysisiä, vaan perinteisestä, manuaalisesta työstä poiketen sen rasitukset ovat 
psyykkisellä puolella. Mutta ovatko kaikki tietotyöläiset Vähämäen kuvauksen 
kaltaisia menestyjiä, vai olisiko joukko sittenkin hieman kirjavampi? 

2000-luvun alussa Blom, Melin ja Pyöriä (2000, 2001) painottivat, että 
suomalainen tietoyhteiskunta ja tietotyö eivät olleet niin edistyksellisiä kuin annettiin 
ymmärtää. Heidän mukaansa IT-sektoriin kiinnitettiin liikaa huomiota muiden 
tietotyöammattien kustannuksella, jolloin kokonaiskuva vääristyi. 
Tietotyöntekijöiden määrällinen kasvu ei heidän mielestään merkinnyt 
luokkayhteiskunnan loppua, vaan päinvastoin tietotyön yleistyminen toi mukanaan 
uusia yhteiskunnallisia jakoja. Tietoyhteiskunnan kehitys ei ole ollut samalla tavalla 
tasa-arvoinen kuin teollistuminen 1960-luvulla, vaan se erotteli kansalaisia 
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voimakkaammin.  Teollistuminen vaikutti koko yhteiskuntaan ja kaikkiin sen 
ryhmiin, mutta työn tietoistuminen vaikutti eniten keskiluokkaan, jättäen 
työväenluokan ainakin aluksi uudistusten ulkopuolelle. Tietotyöntekijöille näytti 
kasaantuvan sekä sosiaalista että kulttuurista pääomaa, eikä perinteisestä 
työväenluokasta ollut aivan yksinkertaista siirtyä tietotyöläiseksi. Kaikki optimistiset 
visiot tietotyöstä eivät heidän tutkimuksensa mukaan toteutuneet. Vaikka tietotyössä 
viihtyvyyttä lisäävät usein korkea autonomian aste ja riittävinä pidetyt palkkiot, niiden 
hintana voivat olla etenkin kiire ja stressi. Tietotyöntekijät joutuvat lisäksi usein 
sopeutumaan nopeastikin muuttuviin tehokkuus- ja tuottavuusnormeihin.  

Samantyyppiseen tulokseen päätyivät myös Julkunen, Nätti ja Anttila (2004). 
Tietotyöläisiä vaivaavat kiire ja aikapula, ja työ on usein niin äärimmilleen 
intensivoitunutta, ettei siihen periaatteessa kuuluvia vapauksia ja joustoja ole 
käytännössä mahdollista käyttää. Tietotyöläisten työmarkkina-asema on kuitenkin 
arvioitu joltain osin paremmaksi kuin muiden ryhmien: tietotyöläisillä on korkeampi 
ansiotaso, vähemmän työttömyyskokemuksia ja harvemmin määräaikaisia 
sopimuksia kun muilla ryhmillä (Ojala & Hautaniemi 2012). 

Tietotyö on edelleen merkittävä tekijä osana jatkuvaa tietoyhteiskunnan 
kehittymistä (Webster 2006). Tultaessa 2010-luvulle, kuva tietotyöstä näyttää hieman 
ristiriitaiselta. Etenkin kansainvälisessä tietotyötä käsittelevässä kirjallisuudessa 1990-
luvulla maalaillut suurimmat visiot näyttävät jääneen toteutumatta, mutta tietotyö on 
kuitenkin yleistynyt ja lisännyt merkitystään.  
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Tässä väitöstutkimuksessa tarkastelen tietotyötä ja tietotyöläisten suhdetta työhönsä 
kahden teorian, psykologisen sopimuksen ja organisaatiositoutumisen, kautta. Nämä 
toisiaan sivuavat teoriat on kehitetty selittämään ja kuvaamaan työntekijöiden 
suhdetta organisaatioon, jossa he työskentelevät. Teorioiden avulla tarkastelen, miten 
ja miksi työntekijät kiinnittyvät organisaatioon. Psykologisen sopimuksen toimivuus 
ennakoi sitoutumisen astetta ja tapaa, ja samalla psykologisen sopimuksen 
huomioiminen tuo sitoutumisen edellytyksien tarkasteluun uuden ulottuvuuden.  

3.1 Psykologinen sopimus 

Psykologisen sopimuksen vakiintuneen määritelmän mukaan termi tarkoittaa 
työntekijän subjektiivista käsitystä omaan työsuhteeseensa kuuluvista oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Psykologinen sopimus perustuu työntekijän näkemykseen kahden 
osapuolen, eli työntekijän ja hänen työnantajansa, välisestä vaihdosta (Rousseau 
1995.) Se eroaa siten subjektiivisuudessaan normatiivisista sopimuksista, jotka ovat 
esimerkiksi työntekijäryhmän jaettuja oletuksia työpaikan pelisäännöistä, sekä 
sosiaalisista sopimuksista, jotka ovat laajempia kulttuurisia uskomuksia. (Rousseau 
1995; Pesqueux 2012.)  

Psykologisen sopimuksen teoria versoo sosiaalisen vaihdon teoriasta (Rousseau 
1995), jonka keskeinen osa on vaihdon vastavuoroisuus (Blau 1964). Psykologisen 
sopimuksen teorian mukaan työntekijöillä on odotuksia, jotka he toivovat 
työnantajan täyttävän vastineeksi työpanoksestaan. Se, että työnantaja täyttää nämä 
odotukset, luo pohjan luottamukselliselle vaihtosuhteelle ja ”käynnistää” vasta-
vuoroisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä vastaa työnantajan toimintaan 
edelleen työpanoksellaan. Vastavuoroisuuden on havaittu olevan keskeinen osa 
psykologisen sopimuksen toimintaa sekä työnantajien että työntekijöiden mielestä. 
(Rousseau 1995; Coyle-Shapiro & Kessler 2000; Parzefall 2008.)  

Psykologisen sopimuksen idean kehitti alun perin Karl Menninger (1958), joka 
kuvasi sillä terapeutin ja potilaan välistä sanatonta sopimusta. Menninger ei 
kuitenkaan käyttänyt vielä psykologisen sopimuksen termiä, vaan sen kehitti Chris 
Argyris (1960), joka samalla toi käsitteen työelämän tutkimukseen. Argyris määritteli 
psykologisen sopimuksen työntekijöiden ja esimiesten väliseksi sanattomaksi 
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sopimukseksi työsuhteen toimivuuden ehdoista. Harry Levinson tutkimusryhmineen 

vei määrittelyä eteenpäin kuvaamalla psykologista sopimusta sarjaksi keskinäisiä 
odotuksia, joista suhteen osapuolet eivät ole välttämättä täysin tietoisia mutta jotka 
kuitenkin hallitsevat suhdetta. Odotukset ovat siis ääneen lausumattomia, ja ne ovat 
muotoutuneet usein jo ennen kyseisen työsopimuksen alkua. (Levinson, Price, 
Munden, Mandl & Solley 1962, 21.) 

Levinsonin ja hänen tutkimusryhmänsä jälkeen termiä kehitteli edelleen Edgar 
Schein (1965), joka kuvaili psykologisessa sopimuksessa olevan kysymys siitä, että 
yksilöllä on kirjoittamattomia odotuksia organisaatiota kohtaan ja toisinpäin. Nämä 
odotukset vaikuttavat Scheinin mukaan osapuolten käyttäytymiseen. Hän myös 
painotti, että sopimus elää jatkuvasti eli se muuttuu työsuhteen aikana. Schein 
keskittyi edeltäjiään eli Argyrista ja Levinsonia tarkemmin sopimuksen tarkasteluun 
sekä työnantajan että työntekijöiden näkökulmasta samanaikaisesti (Conway & 
Briner 2005, 13). 

Denise Rousseaun merkitys psykologisen sopimuksen tutkimukselle ja teorian 
kehittämiselle on ollut suuri. Neil Conway ja Rob Briner (2010) jopa jakavat alan 
tutkimuksen aikaan ennen ja jälkeen Rousseaun vuonna 1989 julkaistun Psychological 
and implied contracts in organizations -artikkelin, jossa hän muotoili psykologisen 
sopimuksen kuvauksen uudelleen. Mikä Rousseaun teoriassa sitten oli niin 
mullistavaa? Conwayn ja Brinerin (2010, 77) mukaan Rousseau korosti uudella tavalla 
lupausta sopimuksen osana. Aiemmat teoreetikot olivat esittäneet sopimukseen 
liittyviin uskomuksiin hyvin laveasti ja sanoneet niiden olevan ikään kuin tiedosta-
mattomasti syntyneitä, kun taas Rousseau korosti uskomusten olevan lupauksia, joko 
eksplisiittisiä tai implisiittisiä. (emt. 78., ks. myös Coyle-Shapiro & Parzefall, 2008.) 

Rousseun (1989, 126) mukaan organisaatiolla ei ole psykologista sopimusta. 
Kysymys on nimenomaan työntekijän käsityksestä siitä, mitä hänelle on luvattu, eli 
mihin työsuhde hänet oikeuttaa ja velvoittaa. Rousseau esittää, että yksittäinen 
työnantajan edustajakaan ei voi olla sopimuksen osapuoli, mutta organisaatio luo silti 
puitteet sopimukselle ja sen luomiselle. Kuitenkin Yehuda Baruchin (2001, 545) 
mukaan esimerkiksi henkilöstöasioista vastaavien esimiesten voidaan katsoa 
toimivan organisaation “agentteina” eli edustajina sopimuksen syntymisessä.  

Rousseau esitteli myös ajatuksen sopimuksen rikkomisesta linkkinä työ-
hyvinvoinnin ja psykologisen sopimuksen välillä. Rousseaun mukaan sopimuksen 
rikkominen vahingoittaa sopimusosapuolten suhdetta ja voi johtaa emotionaalisiin 
reaktioihin, kuten luottamuksen ja sitoutumisen vähentymiseen. Rousseaulla on ollut 
vaikutusta myös siihen, että psykologisen sopimuksen tutkimus jakaantuu kahteen 
haaraan. Toinen tutkimushaara tutkii sopimuksen muotoutumista ja sisältöä ja toinen 
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sopimuksen vahingoittamisen ja rikkomisen seurauksia. (Conway & Briner 2010, 79.) 
Tässä tutkimuksessa en käsittele juurikaan psykologisten sopimusten rikkoutumista, 
vaan keskityn sopimuksien sisältöön.  

Psykologinen sopimus on joissain tutkimuksissa rinnastettu moraalisen 
sopimuksen käsitteeseen (esim. Lindén 2010). Näitä käsitteitä ei kuitenkaan tulisi 
rinnastaa, koska moraalisen sopimuksen käyttöala on laajempi, kattaen sekä 
yhteisöjen sisäiset että niiden väliset neuvotteluprosessit, kun taas psykologinen 
sopimus käsittää kahdenväliset, eli työntekijän ja työnantajan väliseen vaihtoon 
kuuluvat sopimukset (Järvensivu 2013). Vaikka monissa tutkimuksissa moraalinen ja 
psykologinen sopimus käsitetäänkin toistensa synonyymeiksi, oman tulkintani 
mukaan ne ovat kaksi eri teoriaa. Psykologinen sopimus on luonteeltaan lähtö-
kohtaisesti henkilökohtainen, vaikka sitä voidaan käsitellä myös yleistäen työyhteisön 
tai tietyn alan jaettuna käsityksenä työn vaihtosuhteesta. Samaan tapaan vaikkapa 
kiire on henkilökohtainen kokemus, mutta silti työn tahdin kovenemisesta puhutaan 
koko työelämää koskevana muutoksena. Moraalinen sopimus sen sijaan ei ole 
henkilökohtainen, vaan lähtökohtaisesti työyhteisön keskenään koostama käsitys 
juuri sen työpaikan pelin hengestä.  

Psykologisen sopimuksen teorian toimivuutta on myös kyseenalaistettu. 
Ongelmana on pidetty sen läheisyyttä muihin teorioihin, kuten sitoutumiseen ja 
työtyytyväisyyteen. Lisäksi sen on väitetty olevan liian laaja ja hyvin vaikeasti 
mitattava ja analysoitava. (Guest 1998.) Useiden tutkimusten mukaan psykologinen 
sopimus kuitenkin on yksi sitoutumisen osatekijä, eikä suinkaan yhteneväinen 
sitoutumisen kanssa (esim. Zhao ym. 2007). Psykologisen sopimuksen 
operationalisoinnissa on myös edistytty (ks. esim. Conway & Briner 2005). Myös 
psykologisen sopimuksen teorian kritisoijat ovat nähneet teorian vahvuutena sen 
sopivuuden työelämän muuttuvien suhteiden analysointiin (Guest 1998).  

Suomessa psykologisia sopimuksia on tutkittu toistaiseksi melko vähän. 
Suomalaisen työelämän psykologisia sopimuksia on näkyvimmin tutkinut Tuomo 
Alasoini (esim. 2006a, 2006b, 2009, 2010b, 2012). Maarit Ruotsalainen ja Ulla 
Kinnunen (2013, 2009) ovat tutkineet muun muassa määräaikaisten työntekijöiden 
psykologisia sopimuksia. Anu Järvensivu (2013) on käsitellyt psykologiseen 
sopimukseen liitettyä työllistyvyyslupausta ja Marjo-Riitta Parzefall on puolestaan 
tarkastellut muun muassa irtisanomisten vaikutusta psykologisiin sopimuksiin (2008, 
2009). Aiheesta on tehty myös opinnäytteitä (esim. Paavola 2010). Kansainvälisesti 
psykologisten sopimusten tutkimus on vilkasta, joten aiheeseen tullaan 
todennäköisesti kiinnittämään enemmän huomiota myös suomalaisessa 
tutkimuksessa. 
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3.1.1 Psykologisen sopimuksen muotoutuminen  

Psykologisen sopimuksen syntymisessä ja muotoutumisessa on monta vaihetta ja 
osatekijää (ks. kuvio 1). Osatekijöihin kuuluvat organisaation antamat tiedot, 
työntekijän omat taipumukset (predisposition2) sekä sosiaaliset viestit (social cues) eli 
esimerkiksi organisaation muilta työntekijöiltä kuullut tiedot. Työntekijä voi 
muodostaa käsityksensä organisaation toimintatavoista joko suorien lausuntojen, 
kuten työhaastattelussa saatujen tietojen kautta, tai tarkkailemalla muiden 
työntekijöiden kohtelua. Myös virallisten asiakirjojen, esimerkiksi 
perehdytysmateriaalin, kautta saadut tiedot muovaavat psykologista sopimusta. 
Sosiaaliset viestit puolestaan tarkoittavat epävirallisia, kokemusperäisiä tietoja joita 
organisaation muut työntekijät voivat tarjota. (Rousseau 1995, 33–43.) 

Yksilölliset taipumukset ja asenteet ovat olennaisia psykologisen sopimuksen 
muotoutumisessa. Juuri tämä selittää sen, miksi kahdella samassa työpaikassa, 
samassa asemassa olevalla työntekijällä voi olla erilaiset psykologiset sopimukset. 
Rousseau mainitsee tyypillisen kognitiivisen taipumuksen, jonka mukaan ihmiset 
ovat taipuvaisia ajattelemaan, että he ovat täyttäneet tai ovat kykeneviä täyttämään 
oman osuutensa sopimuksesta. Myös henkilön motiivit kyseessä olevan työn 
tekemiseen vaikuttavat psykologisen sopimuksen muotoutumiseen. Työpaikkaan 
pelkkänä läpikulkupaikkana tai ponnahduslautana parempiin tehtäviin suhtautuva 
muotoilee psykologisen sopimuksensa toisin kuin pitkäaikaista uraa yhdessä 
organisaatiossa suunnitteleva. (emt. 44.) Organisaation viestit ja työntekijän omat 
asenteet on ikään kuin sulatettava yhteen, jotta niistä muodostuisi työntekijän 
psykologinen sopimus. Tätä vaihetta psykologisen sopimuksen syntymisessä 
Rousseau kutsuu koodaamiseksi.  

Psykologisen sopimuksen muotoutumisessa organisaatiosta kuultujen tietojen 
saamista seuraa viestien “sisäänkoodaaminen” (encoding) ja ”jälleenkoodaaminen” 
(decoding). (Ks. kuvio 1.) Sisäänkoodaamisessa työntekijä hahmottaa, mitä 
organisaation lupaus yleisesti ottaen tarkoittaa. Uudelleen koodaamisessa on kysymys 
siitä, että organisaation yleisen tason lupaus ikään kuin puretaan osiin ja sen jälkeen 
rakennetaan uudelleen. Uudelleenkoodaamisessa työntekijälle muotoutuu käsitys 
siitä, mitä lupauksen lunastaminen tarkoittaa juuri kyseessä olevalle työntekijälle sekä 
oikeuksien että velvollisuuksien muodossa. Kuviossa 1 esitän uralla etenemistä 
tavoittelevan työntekijän psykologisen sopimuksen muotoutumisprosessin. 

                                                   
2 Psykologisen sopimuksen muotoutumisen termistölle ei ole toistaiseksi ollut olemassa 
suomenkielisiä, vakiintuneita käännöksiä. Käyttämäni käännökset ovat tätä tutkimusta varten 
tekemiäni käännöksiä. 
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Ensimmäisessä vaiheessa työntekijä saa organisaatiosta, esimerkiksi 
työhaastattelussa, vaikkapa selonteon siitä, kuinka ala on kasvava ja töitä tulee 
varmasti riittämään. Tämän tiedon työtä hakemassa oleva ihminen voi sisäänkoodata 
käsitykseksi siitä, että alalla on mahdollisuus nopeaan etenemiseen, jos vain tekee 
kovasti töitä. Tässä vaiheessa työnhakija voi pohtia vielä, onko tällainen työ juuri 
häntä varten, ja kiinnostaako häntä uran rakentaminen, vai olisiko vähemmän vaativa 
työ ilman etenemismahdollisuuksia sittenkin parempi vaihtoehto. Organisaatiosta 
saadut tiedot tarkoittavat eri ihmisille eri asioita eli niistä muodostetaan erilaisia 
käsityksiä psykologiseen sopimukseen sisältyvistä lupauksista.  

Kuitenkin, kun organisaation lupauksiin lisätään vielä siinä töissä olevien ihmisten 
todistelut vaikkapa siitä, kuinka organisaatiossa on nähty todellisia menestystarinoita 
hyvien työntekijöiden nopeasta etenemisestä, työnhakijan mielipide vahvistuu. Hän 
siis jälleenkoodaa kuulemansa asiat tullen johtopäätökseen, että tässä organisaatiossa 
hän voi todellakin saada ylennyksen jo ensimmäisen vuoden jälkeen, jos tulokset ovat 
keskimääräistä parempia. Työntekijän psykologinen sopimus muotoutuu tämän 
prosessin tuloksena.  

 

Kuvio 1.  Psykologisen sopimuksen muotoutumisprosessi  

 

Lähde: kuvio on muodostettu Rousseaun (1995, 33-34) pohjalta 
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Kuten kuviossa 1 on havainnollistettu, työntekijän omat taipumukset vaikuttavat 
viestin koodaamiseen. Rousseaun esimerkissä urakeskeisyys saa työntekijän 
koodaamaan huhut kasvavasta alasta tarkoittavan myös urakehitysmahdollisuuksia. 
Sosiaaliset vihjeet vaikuttavat seuraavaan koodaukseen, eli siihen, että juuri tässä 
organisaatiossa on ennenkin nähty kovan työn johtavan ylennyksiin. 
Uudelleenkoodauksessa työntekijä päättelee, mitä hänen tulisi antaa organisaatiolle 
saadakseen haluamansa eli ylennyksen.  

Mitä tapahtuu, jos organisaation viestit ja sosiaaliset viestit pysyvät samana, mutta 
työntekijän asenne on toisenlainen? Miltä koodaukset tällöin näyttäisivät? Kuviossa 
2. näkyy tilanne, jossa organisaation viestit ovat samat kuin kuviossa 1. Kuvion 
esimerkkityöntekijä ei kuitenkaan ole uraorientoitunut kuten kuvion 1 työntekijä, 
vaan hakee vakaata työsuhdetta, ilman tavoitteita organisaatiossa etenemisestä tai 
työpaikan vaihtamisesta nykyisessä työssä kertyneen kokemuksen avulla. Työntekijä 
voi siten tulkita viestit urakehityksen mahdollisuudesta ja alan kasvusta muotoon, 
”jos ala on kasvussa, mahdollisuuteni pitkään työsuhteeseen ovat hyvät,” sen sijaan, 
että tulkitsisi tämän lupaukseksi nopeasta uralla etenemisestä. Uudelleen-
koodauksessa työntekijä voi pohtia, että pitkäaikaiseen työsuhteeseen voi olla 
mahdollisuus, jos tekee työnsä hyvin. Juuri tässä on psykologisen sopimuksen 
henkilökohtaisuuden ydin. Työntekijän omat odotukset ja oletukset muokkaavat 
sopimuksen lopullista muotoa, eli työntekijän käsitystä siitä, mitkä ovat juuri hänen 
työsopimukseensa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.  
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Kuvio 2.  Työn jatkuvuuteen tähtäävän psykologisen sopimuksen muotoutumisprosessi. 

 

Lähde: kuvio on muodostettu Rousseaun (1995, 33-34) pohjalta. 

 

Kuviossa 2 organisaatiolta saadut viestit ja sosiaaliset viestit muilta työntekijöiltä 
pysyvät samoina kuin kuviossa 1. Kuviossa 2. on merkitty harmaalla työntekijän 
kuviosta 1. poikkeava tapa rakentaa psykologinen sopimuksensa. Työntekijän 
erilaiset taipumukset ja toiveet saavat työntekijän muodostamaan organisaation 
viestien perusteella oman psykologisen sopimuksensa.  

Sen lisäksi, että jokaisella työntekijällä on oma psykologinen sopimuksensa, 
sopimus on myös jatkuvasti liikkeessä ja uudelleenarvioitavana, eli se muokkautuu 
työntekijän kokemusten myötä. Työntekijä havainnoi jatkuvasti, mitä hän voi odottaa 
ja mitä häneltä odotetaan. Siksi työnantajapuolen tulisikin ottaa huomioon 
henkilöstöpolitiikan vaikutukset työntekijöiden odotuksiin ja antaa työntekijöille 
mahdollisimman paljon informaatiota siitä mitä he voivat odottaa ja antaa palautetta 
myös suoriutumisesta. (De Vos ym. 2003). 

Vaikka psykologinen sopimus on jokaisen työntekijän henkilökohtainen, 
tutkimuksissa sopimusta tarkastellaan usein myös organisaatiotasolla tai 
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alakohtaisesti, kuten itsekin tässä tutkimuksessa teen. Lisäksi tutkimuksissa 
psykologisen sopimuksen käsitettä käytetään makrotasolla, yleisesti työelämän tilaa 
kuvaavissa tutkimuksissa (esim. Alasoini 2006 a & b; De Hauw & De Vos 2010.) 

3.1.2 Psykologisen sopimuksen tyypit 

Denise Rousseaun merkitys psykologisen sopimuksen teorian kehittelylle on suuri 
myös siksi, että hän on kehittänyt sopimusten eri tyyppien mallinnuksen. Rousseau 
(1995) on erotellut psykologisesta sopimuksesta neljä eri tyyppiä: relationaalinen, 
transaktionaalinen, tasapainotettu ja transitionaalinen sopimus. Taulukossa 1 on 
koottuna erilaisten sopimusmallien keskeiset piirteet. 

 

Taulukko 1.  Psykologisen sopimuksen mallit.  

Työsuhteen 
kesto 

Tehtävät ja niiden vaatimukset 
tarkasti määritelty 

Tehtäviä ja niiden vaatimuksia  
ei määritelty tarkasti 

Lyhyt TRANSAKTIONAALINEN sopimus 
- Korkea vaihtuvuus, matala sitoutuminen 
- Heikko organisaatioon identifioituminen 
- Vähän oppimista/ tehtävien muuttumista 
- ”Tehdään vain pakolliset tehtävät” 

TRANSITIONAALINEN sopimus 
- Epävarmuus  
- Korkea vaihtuvuus 
- Epävakaisuus  
- ”Poikkeustilassa” olevissa 
organisaatioissa 

Pitkä TASAPAINOTETTU sopimus 
- Vahva  sitoutuminen  ja organisaatioon 
identifioituminen 
- Jatkuva kehittyminen + tehtävät muuttuvat  
- Dynaamisuus 
- ”Uusi sopimus”: Relationaalisen ja 
transaktionaalisen sopimuksen yhdistelmä 

RELATIONAALINEN sopimus 
- Korkea sitoutuminen, jopa 
uhrautumien 
- Organisaatioon identifioituminen 
- Stabiliteetti 
-”Perinteinen sopimus”: 
molemminpuolinen lojaliteetti 

Lähde: taulukko on koostettu Rousseaun (1995, 98) ja Conwayn & Brinerin (2005) pohjalta.  
 
 
Relationaalinen sopimus on perinteiseksi mielletty psykologisen sopimuksen 

malli, joka sisältää myös emotionaalisia elementtejä. Relationaalinen sopimus 
perustuu työntekijän ja työnantajan keskinäiseen lojaliteettiin, sitoutumiseen ja 
luottamukseen. Tässä mallissa työntekijä uskoo siihen että myös työntekijä hyötyy 
työnantajaorganisaation menestyksestä, ja siihen että muutenkin suhdetta 
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määrittelevät osapuolten yhteiset edut. Relationaalista mallia määrittää myös 
työnantajan suojeleva asenne työntekijöitä kohtaan, eli työnantaja huolehtii 
työntekijöistään, koska tästä on hyötyä myös organisaatiolle. Vastaavasti työntekijät 
tekevät jopa enemmän kuin heiltä odotetaan, koska he voivat odottaa saavansa 
ponnistelustaan korvauksen myöhemmin.  Tätä sopimusmallia on pidetty tyypillisenä 
pitkäaikaisissa ja pysyvissä työsuhteissa työskentelevillä, kun taas transaktionaalinen 
ja transitionaalinen malli liittyvät molemmat lyhyempiin työsuhteisiin.  

 
Transaktionaalinen psykologinen sopimus on Rousseaun määritelmän 

mukaisesti lähinnä rahalliseen vaihtoon perustuva sopimusmalli. Myös tällaisessa 
vaihdossa vastavuoroisuus on tärkeää, mutta sitä luonnehtii lahjan antamisen 
logiikan sijaan kaupankäynnin logiikka.  Tässä sopimusmallissa keskiössä on tarkasti, 
sekä ajallisesti että tehtävien sisällön suhteen, rajatun työsuoritteen vaihtaminen 
rahalliseen korvaukseen ja muihin taloudellisiin etuihin. On myös esitetty, että 
transaktionaalisen vaihtosuhteen toimivuus olisi ikään kuin pohja psykologisen 
sopimuksen toimimiselle (De Cuyper & De Witte 2006). Nele De Cuyperin ja Hans 
De Witten mukaan tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi palkkauksen ja muiden etujen 
on oltava työntekijän mielestä oikeudenmukaisella tasolla, ennen kuin psykologiseen 
sopimukseen voi kuulua relationaaliseen sopimustyypin mukaisia lojaliteetin ja muun 
emotionaalisen vastavuoroisuuden odotuksia (emt.).  

 
Tasapainotettu psykologinen sopimus on kahden edellä mainitun yhdistelmä. 

Siinä relationaalisen mallin molemminpuolinen lojaliteetti yhdistyy transaktionaalisen 
mallin kaupankäynnille perustuvaan luonteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
työsuhde voi olla kestoltaan pitkä ja sisältää vaihtelevia tehtäviä, mutta sopimus 
poikkeaa relationaalisen sopimuksen tiiviistä työnantajan ja työntekijän välisestä 
suhteesta. Sopimuksen ytimessä on tiiviin lojaaliuden ja turvallisuuden sijaan 
työmarkkinoiden epävarmuuteen varautuminen, työntekijän kehittyminen ja sen 
kautta mahdollisen uudelleentyöllistymisen varmistaminen.  Tasapainotettu sopimus 
on juuri se malli, jonka on sanottu korvaavan perinteisen eli relationaalisen 
psykologisen sopimuksen.  

 
Transitionaalinen psykologinen sopimus on Rousseaun mukaan tyypillinen 

poikkeustilassa, esimerkiksi konkurssiuhan tai isojen uudelleenorganisointien edessä 
olevissa organisaatioissa. Tällaisissa tilanteissa eivät siis päde ”normaalit” työn 
säännöt, koska työn jatkuvuudesta ja koko organisaation tulevaisuudesta ei ole 
takeita. Työntekijä on siis tavallaan sopimuksettomassa tilassa ja työsuhde voi katketa 
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koska tahansa. Transitionaalinen sopimusmalli on jäänyt vähälle huomiolle 
tutkimuksissa (Conway & Briner 2005). 

Tutkimuksessani keskeisimpiä edellä esitellyistä psykologisen sopimuksen malleista 
ovat relationaalinen ja tasapainotettu malli. En väitä, että tietotyössä ei esiintyisi 
transaktionaalisia tai transitionaalisia sopimusmalleja. Pidän kuitenkin perinteistä, 
relationaalista sopimusta eräänlaisena perussopimuksena, jonka muuttumista ja 
vaihtoehtoja tarkastelen tutkimuksessa. Relationaalisen sopimuksen tilalle on 
monissa tutkimuksissa soviteltu nimenomaan tasapainotettua sopimusta, joten 
tutkimuksessani tarkastelen, onko tällainen siirtymä todella tapahtumassa.  

3.1.3 Psykologisen sopimuksen muutos 

Keskustelu psykologisen sopimuksen muutoksesta käynnistyi Yhdysvalloissa jo 
1980-luvulla, isojen organisaatioiden uusista järjestelyistä johtuneiden 
työvoimavähennysten myötä (Alasoini 2006b). Perinteisen sopimuksen murtumisella 
tarkoitetaan relationaalisen, eli patriarkaaliselle huolenpidolle ja lojaaliudelle 
perustuneen sopimustyypin muuttumista harvinaisemmaksi. Kuten edelläkin on 
kuvattu, perinteisen psykologisen sopimuksen perustana on ollut työntekijän ja 
työnantajan vastavuoroinen suhde. Työn hyvin tekeminen ja uskollisuus on 
”maksettu takaisin” turvallisuudella eli käytännössä työn jatkumisella.  Työnantajan 
taloudellinen menestys on koitunut myös työntekijän eduksi, varman palkan ja 
työsuhteen jatkumisen muodossa. (Rousseau 1995; Alasoini 2007.) Tämä tiivis side 
työntekijän ja työnantajan välillä on kuitenkin murtumassa, eli työsuhteet eivät ole 
enää niin tiiviitä ja staattisia, vaan odottamattomat muutokset ja epävarmuus ovat 
työmarkkinoilla arkipäiväisempiä kuin pysyvyys ja muuttumattomuus.  

Suomalaisen työelämän psykologisten sopimusten sanotaan olevan murroksessa. 
Yksityisen sektorin markkinaorientoituneiden käytäntöjen väitetään hiipineen myös 
julkiselle sektorille, jossa niiden koetaan uhkaavan perinteistä, vastavuoroisuudelle 
perustuvaa psykologista sopimusta. Työntekijöiden kokemus psykologisen 
sopimuksen vastavuoroisuudesta ja sen eri muodoista on välittävänä tekijänä 
suhteessa siihen, miten työntekijä sitoutuu organisaatioonsa. (Parzefall 2008). 
Samaan tapaan Anu Järvensivu (2013) on esittänyt psykologisen sopimuksen 
vinoutuneen ja muuttuneen epätasapainoiseksi, työnantajapuolen eduksi. 
Järvensivun mukaan työntekijät eivät koe enää saavansa työsuhteessa yhtä paljon 
kuin sille antavat, ja työsuhteita voi leimata myös epävarmuus. Työntekijät kokevat 
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jäävänsä irralleen työyhteisöstä, ja työsuhteita leimaa eräänlainen sosio-
emotionaalinen vaje. Esimerkkinä tällaisesta turvattomuuden leimaamasta työstä 
Anu-Hanna Anttila ja Anu Suoranta (2007) mainitsevat, että organisaatioiden 
avaintekijöille voidaan luvata palkkiona kovasta työstä nousujohteinen työura, mutta 
lupaukset eivät välttämättä koskaan täyty. Heidän mukaansa työmarkkinoiden 
turvattomuutta kuvaa myös esimerkiksi ylitöiden tekeminen; työntekijöiden on 
joustettava työajoissaan, jottei heitä korvattaisi jollakulla toisella. Suomalaisestakin 
työstä tuntuu siis hävinneen annos reiluutta ja vastavuoroisuutta, ja sen tilalle on 
tullut kasvava pärjäämisen pakko. 

Keskusteluun psykologisen sopimuksen muutoksesta ovat tuoneet kriittisiä sävyjä 
huomautukset siitä, ettei ajatus työelämän suhteiden muuttumisesta ole mitenkään 
uusi eikä työelämän murros ole niin dramaattinen kuin on haluttu esittää. Esimerkiksi 
Iso-Britanniassa työsuhteiden keskimääräinen pituus on viime vuosikymmenien 
aikana lyhentynyt vain hivenen, joten huolta perinteisen psykologisen sopimuksen 
romahtamisesta on pidetty liioiteltuna. (Guest 1998).  Suomessa työsuhteiden 
keskimääräinen pituus on itse asiassa hieman kasvanut viimeisen kahden 
vuosikymmenen aikana (Lehto & Sutela 2008, 26). Keskustelu vaikuttaa siis olevan 
saman tyyppistä kuin epävarmuuden kokemisesta ja sen aiheellisuudesta, tai 
aiheettomuudesta, käyty keskustelu (ks. luku 2.1): työntekijöiden kokemus muuttuu, 
mutta siitä ollaan eri mieltä, miten suuria muutoksia olosuhteissa on tapahtunut.  

Työelämän tutkimuksen piirissä on keskusteltu myös siitä, muuttuvatko 
psykologiset sopimukset työelämän muutoksien ohjaamina vai muokkaavatko 
työntekijät niitä itse. Esimerkiksi uusilla työelämään astuvilla sukupolvilla, kuten Y-
sukupolvella3 on nähty olevan valtaa ja tahtoa muuttaa työelämää ja sen 
toimintatapoja. Samalla työnantajat joutuvat pohtimaan, miten uuden 
työntekijäsukupolven kanssa tulisi toimia. Uusien sukupolvien psykologiseen 
sopimukseen sisältyvät odotukset eivät joidenkin tutkimusten mukaan kuitenkaan 
keskity siinä määrin oman uran edistämiseen, että nuoren polven työntekijät 
lähtisivät työpaikastaan välittömästi, jos kaikki odotukset eivät täyty. Uusi sukupolvi 
ymmärtää taloudellisesti haastavan tilanteen työnantajalle asettamat haasteet ja niiden 
vaikutuksen työn tekemiselle. (De Hauw & De Vos 2010.) Toisaalta työnantajien on 
esitetty luovan itse omalla toiminnallaan vaihtuvuutta, eli sopimukseen kuuluvien 
lupauksien rikkominen saisi työntekijät äänestämään jaloillaan (Rasmussen & 
Håpnes 2012).  

                                                   
3 Y-sukupolvella tarkoitetaan 1980-luvun alun jälkeen syntyneitä ikäluokkia (Smola & Sutton 2002; ks. 
myös Pyöriä ym. 2013). 
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3.1.4 Työllistyvyys psykologisen sopimuksen lupauksena 

Perinteisten psykologisten sopimusten murtuessa uhattuina ovat sopimukseen 
kuuluneet turvallisuus ja jatkuvuus. Jos työnantajat eivät enää voi taata pitkiä, jopa 
elinikäisiä työsuhteita, mitä tarjota turvallisuuden tilalle? Lupaus työllistyvyydestä4 on 
nähty ratkaisuna perinteisen sopimuksen rapautumiseen ja menetetyn turvallisuuden 
korvaajana. Työllistyvyyteen perustuvassa uudessa psykologisessa sopimuksessa 
työntekijä saisi korvauksena velvollisuuksistaan mahdollisuuden kehittyä ja hankkia 
sellaisia työtaitoja, jotka mahdollistaisivat työntekijän pärjäämisen työmarkkinoilla eli 
helpottaisivat työllistymistä, mikäli nykyinen työsuhde katkeaisi. (esim. Waterman 
ym. 1994, Rajan 1997.)  

Työllistyvyyteen perustuvan psykologisen sopimuksen on sanottu tekevän 
organisaatioiden toiminnasta joustavampaa ja samalla mahdollistavan työntekijöiden 
kehittymisen, eli molemmat osapuolet voittavat ja vaihtosuhde säilyy vasta-
vuoroisena (Waterman ym. 1994). Ajatusta työllistyvyyslupauksesta turvallisuuden 
korvaajana on myös kritisoitu. Yehuda Baruchin (2001) kuvauksen mukaan 
perinteinen sopimusmalli oli se, jossa molemmat osapuolet voittivat: työnantaja 
tarjosi niin sitoutumisen kuin kehittymisenkin mahdollisuuksia, ja sai vastineeksi 
sitoutuneita, kehittymiseen ja työntekoon motivoituneita työntekijöitä. Uudessa 
sopimuksessa työntekijät sen sijaan jäävät vaille sitoutumisen mahdollisuutta, mutta 
työnantaja voittaa edelleen työntekijöiden työ- ja kehittymispanokset.  Tilanne voi 
kuitenkin pitkällä tähtäimellä kääntyä toisin päin, eli parhaat työntekijät ottavat 
vastaan kehittymismahdollisuudet ja sen jälkeen lähtevät organisaatiosta 
kilpailijoiden leipiin tai perustavat omia yrityksiä. (Emt. 546–547.) Tässä 
vaihtoehdossa ei Baruchin mukaan sitoudu kumpikaan osapuoli, vaan itse asiassa 
tilanne muistuttaisi transaktionaalista sopimusta eli lyhyissä työsuhteissa tarkasti 
määriteltyjen tehtävien suorittamista. 

Tuomo Alasoini on useissa tutkimuksissaan (2006a; 2006b; 2007; 2012) esittänyt 
perinteisen psykologisen sopimuksen olevan murtumassa suomalaisessakin 
työelämässä. Alasoini (2007, 112–116) lähtee ajatuksesta, että Suomi on ollut 
luottamusyhteiskunta, jossa relationaalisilla eli tunnepohjaisilla elementeillä on ollut 
suuri merkitys psykologissa sopimuksissa. Tämä työsuhteiden perustuminen 
luottamukselle ja lojaliteetille on hänen tulkintansa mukaan murentumassa. Tähän 
syynä ovat talouden globalisoituminen ja esimerkiksi siihen liittyvä uudenlainen 
työelämän johtamisajattelu. Alasoinin mukaan palkansaajien näkemykset työelämän 
                                                   
4 Alkuperäinen englanninkielinen termi työllistyvyydelle on employability. Suomalainen vastine ei ole 
yhtä toimiva kuin alkuperäinen, koska siitä puuttuu viittaus työntekijän toimijuuteen, kykyyn työllistyä.  
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ja sen suhteiden muutoksista, jotka johtavat psykologisten sopimusten muutokseen, 
eivät johdu pelkästään työpaikkatasoisista muutoksista. Sen sijaan työntekijät 
reagoivat laajempaan, koko Suomen työelämää koskevaan muutokseen.  

Alasoini perustelee väitteensä sopimuksen murroksesta työnteon mielekkyyden 
vähentymisellä (2006 a & b; 2007). Työnteon mielekkyyden vähentyminen johtuu 
hänen mukaansa työhön kuuluvan vaihtosuhteen epätasapainosta, eli työntekijöiden 
mielestä he eivät enää saisi työsuhteessaan sitä mikä heille on luvattu. Työllistyvyys- 
teesin mukaisesti Alasoini esittää, että vanhan sopimuksen elinikäisten työsuhteiden 
eli turvallisuuden sijaan uusien sopimusten pääasiallinen lupaus voisi olla työssä 
kehittymisen mahdollisuus ja sitä kautta parantuva työllistyvyys tulevaisuudessa. Anu 
Järvensivun (2013) mukaan työllistyvyyslupaus ei kuitenkaan pysty paikkaamaan 
perinteisen sopimuksen murtumakohtia. Hän esittää, että oma osaaminen mielletään 
kyllä työllisyyttä turvaavaksi tekijäksi, mutta pelkkä osaamisen kerryttäminen ei 
korvaa turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteita. Alasoini (2012) näkee syynä 
psykologisen sopimuksen muuttumiselle myös työelämän murroskauden.  Uusien 
sukupolvien työelämään astumisesta seuraa tarpeita uusille työn organisoinnin ja 
johtamisen tavoille, ja kaiken kaikkiaan uudella sukupolvella on uudet odotukset 
työelämän suhteita kohtaan.  

Tutkimuksessani tarkastelen psykologista sopimusta nimenomaan sen muuttuvan 
luonteen kautta. Analysoin psykologisia sopimuksia sekä yksittäisten työntekijöiden 
että myös organisaatioiden näkökulmasta ja yleisesti tietotyön tasolla. Keskityn 
erityisesti sopimusten sisältöön ja luonteeseen, en niinkään sopimusten rakentumisen 
tai rikkomisen prosesseihin. Erityisesti tietotyöhön kohdentuvaa psykologisen 
sopimuksen tutkimusta ei ole aiemmin Suomessa juurikaan tehty (ks. kuitenkin 
Ruotsalainen & Kinnunen 2013), vaikka kansainvälisessä tutkimuksessa tietotyötä on 
tutkittu tässäkin kontekstissa (ks. esim. O’Dononue ym. 2007).  

Koska psykologisten sopimusten toimivuus eli vastavuoroisuus vaikuttaa 
organisaatiositoutumiseen, sopimusten muutos vaikuttaa myös suomalaisen 
työelämän tilaan ja tulevaisuuteen. Relationaalisen sopimuksen harvinaistuminen ja 
korvautuminen lojaliteetin sijaan uralla etenemiseen nojaavalla tasapainotetulla 
sopimuksella muuttaisi ratkaisevasti myös organisaatiositoutumista ja sen perusteita.  

3.2 Organisaatiositoutuminen 

Työelämän tutkimuksessa sitoutumisen käsite liitetään työhön, ammattiin tai 
organisaatioon sitoutumiseen. Organisaatioon sitoutuminen kuvaa kohtuullisen 
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pysyvää asennetta organisaatiota kohtaan ja toimintatapaa työssä: tunteet ja 
tunnelmat työssä voivat vaihdella päivästä toiseen, mutta sitoutuminen on jatkuva 
prosessi (Jokivuori 2002, 19; Ashman & Winstanley 2006, 142). Sitoutumisen 
käsitteeseen kuuluu työntekijän halu pysyä organisaation jäsenenä joko 
emotionaalisen kiinnittymisen tai materiaalisten palkkioiden takia, tai tunteakseen 
noudattavansa normeja. Sitoutumista määrittävät myös työntekijän halu ponnistella 
yrityksen hyväksi ja yrityksen toiminnan arvojen hyväksyminen. (Porter, Steers, 
Mowday & Boulian 1974; Mowday, Steers & Porter 1979; Allen & Meyer 1990.)  

Sitoutumisen tutkimuksella on suomalaisessa sosiologiassa pitkät perinteet, toisin 
kuin psykologisen sopimuksen tutkimuksella. Paavo Seppänen (1958) tutki niin 
sanottua kaksoissitoutumista, eli samanaikaista ammattijärjestöön ja organisaatioon 
sitoutumista. Tutkimuksen mukaan työssä ”aktiiviset” työntekijät olivat myös 
aktiivisia ay-toimijoita ja sitoutuneempia organisaatioon. Tätä Seppänen selitti sillä, 
että he olivat neuvotteluasemansa takia paremmin selvillä yrityksen asioista (mt., 
170–172, ref. Jokivuori 2002). Pertti Jokivuori (2002) jatkoi kaksoissitoutumisen 
parissa lähes viisikymmentä vuotta myöhemmin.  Sekä työhön että organisaatioon 
sitoutumista on tutkittu Suomessa vilkkaasti viime vuosikymmeninä (Esim. Ylöstalo 
1986; Mamia & Koivumäki 2006; Wallin 2012; Turunen 2012).  

Tutkimuksessani en kuitenkaan käsittele Seppäsen ja Jokivuoren tapaan 
kaksoissitoutumista, vaan organisaatiositoutumista, sekä psykologisia sopimuksia 
sitoutumisen edellytyksenä tietotyössä. Tietointensiivinen työ on luonut 
sitoutumiselle uudenlaisen kontekstin ja uusia haasteita. Työntekijät ovat 
tietopääomansa ja osaamisensa vuoksi tietointensiivisten organisaation tärkeintä 
pääomaa, ja etenkin avainhenkilöiden sitouttaminen on tärkeää. Työntekijä voi 
organisaatiosta lähtiessään viedä mukanaan paitsi hiljaisen tietonsa myös mahdolliset 
asiakkaat. (Alvesson 2004, 149.) 

Kansainvälisessä keskustelussa käytetään sitoutumisen (commitment) ohella 
myös termejä work engagement ja work involvement, jotka äkkiseltään käännettyinä 
tuntuvat kaikki viittaavan samaan asiaan. (ks. Parzefall & Hakala 2010.) Termit 
ovatkin lähisukulaisia keskenään, mutta määritelmistä löytyy eroja. Työhön 
kiinnittyminen (engagement) on määritelty positiiviseksi asenteeksi työtä kohtaan 
(Schaufeli ym. 2002). Työhön kiinnittyminen voidaan empiirisestikin erottaa sekä 
työhön ja organisaatioon sitoutumisesta että työlle omistautumisesta (job 
involvement), joka kuvaa työhön kohdistuvaa innostusta ja inspiroitumista (Hallberg 
& Schaufeli 2006).  

Organisaatioon sitoutuminen voidaan jakaa affektiiviseen, normatiiviseen ja 
jatkuvuussitoutumiseen (Allen & Meyer 1990; Meyer & Allen 1991). Natalie Allenin 
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ja John Meyerin teoretisoinnin mukaan affektiivista sitoutumista luonnehtivat 
organisaatioon identifioituminen ja kiinnittyminen. Työntekijä viihtyy työssään, jakaa 
organisaation arvot ja tavoitteet ja haluaa pysyä organisaatiossa vapaasta tahdostaan. 
Jatkuvuussitoutuminen puolestaan merkitsee organisaation jäsenenä pysymistä 
lähinnä siksi, että jäsenyyden jatkumisen arvioidaan olevan helpompaa kuin 
lähtemisen. Työpaikan vaihtamiseen liittyy usein kustannuksia ja useita 
epävarmuustekijöitä, joten joltain osin tyytymättömätkin työntekijät voivat pysyä 
työpaikassaan. Normatiivinen sitoutuminen perustuu ajatukseen siitä, että 
työpaikassa ”kuuluu pysyä.” Työssä jatkaminen on siis jonkinlainen normi eli 
jatkamiseen liittyy sosiaalisia paineita tai omien arvojen mukaan toimiminen. 
Tiivistettynä Allenin ja Meyerin teorian mukaan työntekijä jatkaa organisaatiossa joko 
siksi että hän haluaa pysyä, hänellä on siihen tarve tai siksi, että hän kokee sen 
velvollisuudekseen. Allen ja Meyer eivät kuitenkaan tarkoittaneet tätä jakoa tiukaksi 
ihmisten kategorisoinniksi, vaan sitoutumisen komponentit voivat yhdistyä eri 
tavoilla. 

Muutkin tutkijat ovat käyttäneet vastaavia jaotteluja. Esimerkiksi Aaron Cohen 
(2007) on käyttänyt jakoa instrumentaaliseen ja affektiiviseen sitoutumiseen. 
Cohenin affektiivisuus vastaa Allenin ja Meyerin määritelmää affektiivisesta 
sitoutumisesta. Instrumentaalinen sitoutuminen puolestaan vastaa 
jatkuvuussitoutumista Allenin ja Meyerin teoriassa. Mats Alvesson (2000; 2004) 
käyttää sitoutumisen sijaan termiä lojaalius, jolla hän viittaa organisaation jäsenenä 
pysymiseen. Sitoutumisteorioille tyypilliseen tapaan Alvesson jakaa lojaliteetin 
instrumentaaliseen ja identifikaatiopohjaiseen lojaliteettiin.  Instrumentaalinen 
lojaliteetti on muodollista ja perustuu työhön kuuluviin etuihin, eli vastaa Allenin ja 
Meyerin (emt.) jatkuvuussitoutumista ja Cohenin (emt.) instrumentaalista 
sitoutumista. Alvessonin identifikaatioon perustuva lojaliteetti pohjautuu 
organisaation sisäisiin sosiaalisiin siteisiin ja organisaatioon samaistumiseen, eli vastaa 
Allenin ja Meyerin sekä myös Cohenin affektiivista sitoutumista. Olennaista kaikissa 
edellä kuvatuissa määritelmissä on tunneperustaisen ja etuihin perustuvan 
pysyvyyden erottaminen toisistaan. Alvessonin ohella lojaliteetin käsitettä käytti 
myös Albert Hirschman (1970) ”exit, voice, loyalty”- jaottelussaan, jonka mukaan 
työntekijä voi reagoida muutoksiin työpaikalla joko ilmaisemalla mielipiteensä, 
lähtemällä organisaatiosta tai pysymällä sen lojaalina jäsenenä. (Ks. myös Sverke & 
Goslinga 2003.) 

Käytän tässä tutkimuksessa pääasiassa Allenin ja Meyerin (1990; 1991) teoreettisia 
käsitteitä. Allenin ja Meyerin jaottelu ottaa hyvin esiin organisaationsitoutumisen 
taustalla vaikuttavat syyt ja myös sen, että organisaatiossa saatetaan pysyä ja tehdä 
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työtä sitoutuneella asenteella, vaikka organisaatioon ja sen tavoitteisiin ei 
suhtauduttaisikaan omistavasti. 

3.2.1 Organisaatioon sitoutumisen merkitys ja edellytykset 

Organisaatiositoutumisella on monia sekä organisaation että työntekijän kannalta 
positiivisia seurauksia. Organisaatioon sitoutuminen voi olla myös seurausta siitä, 
että työntekijöillä on organisaatiossa hyvät oltavat. Sitoutuminen on yhteydessä 
lukuisiin hyvinvointitekijöihin, kuten työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin, yleiseen 
terveyteen ja mielenterveyteen. Negatiivisessa yhteydessä sitoutuminen on työn 
rasittavaksi kokemiseen, loppuun palamiseen ja masennusoireisiin, eli sitoutuneilla 
työntekijöillä edellä mainittuja oireita on vähemmän. (Meyer & Maltin 2010.) 
Sitoutuminen ennustaa myös henkilöstön myöhempää psyykkistä hyvinvointia, 
esimerkiksi vähentämällä työssä uupumisen todennäköisyyttä (Tuomi ym. 2006). 
Organisaatioon sitoutumisen on havaittu olevan yhteydessä myös yritysten 
tuloksellisuuteen (esim. Wright, Gardner & Moynihan 2005; von Bonsdorff ym. 
2009; Vanhala 2009). Sitoutuminen ei johda suoraa tietä organisaation menestykseen, 
vaan välittävänä tekijänä on työntekijöiden sitoutumisen myötä kasvava innostus 
työtä kohtaan. Sitoutumisen aste vaikuttaa myös työn laatuun ja tehokkuuteen 
positiivisesti (Riketta 2002; Mowday ym. 1974; Meyer & Maltin 2010).  

Sitoutumisen on havaittu olevan yhteydessä myös vähäisiin työpaikan 
vaihtoaikeisiin (Harter, Schmidt & Hayes 2002; Porter ym. 1974; Mueller & Price 
1990). Monissa sitoutumisen määritelmissä halu pysyä organisaation jäsenenä on jo 
määritelmällisesti osa sitoutumista. Kuitenkin on täysin mahdollista tehdä työtä 
sitoutuneesti, eli odotusten ja vaatimusten mukaisesti, mutta olla valmis lähtemään, 
mikäli mahdollisuus parempaan työpaikkaan tulisi eteen. Esimerkiksi 
Tilastokeskuksen Työolotutkimuksessa työhön sitoutumista on mitattu kysymyksellä 
”haluaisitko vaihtaa toiseen työpaikkaan, jos palkka pysyisi samana?” (Lehto & Sutela 
2008, 206). Tämän kysymyksen voi nähdä mittaavan organisaatiositoutumista jollain 
tasolla. Työolotutkimuksessa niiden työntekijöiden osuus, jotka eivät lainkaan 
halunneet vaihtaa työpaikkaa, oli 52 prosenttia vuonna 2008. Eri ammattialalle olisi 
vaihtanut 26 prosenttia ja samalle ammattialalle 21 prosenttia. (Emt.) Ei kuitenkaan 
voida sanoa, että lähes puolet vastaajista ei olisi lainkaan sitoutuneita. Heidän 
sitoutumisensa ei kuitenkaan välttämättä ole luonteeltaan affektiivista ja tiivistä, vaan 
se voi olla Allenin ja Meyerin teorian mukaisesti normatiivista tai 
jatkuvuussitoutumista. 
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Sitoutumisella on siis merkittäviä seurauksia, mutta mitkä taustatekijät 
sitoutumiseen vaikuttavat? Työntekijän ikä on merkittävässä yhteydessä 
organisaatiositoutumiseen: vanhemmat ovat sitoutuneempia kuin nuoremmat (esim. 
Jokivuori 2002, 52). Myös Työolotutkimuksen mukaan nuoret (15–24-vuotiaat) ovat 
innokkaampia vaihtamaan sekä työpaikkaa että ammattialaa (Lehto & Sutela 2008). 
Ikääntyvien tiiviimpää sitoutumista voivat selittää esimerkiksi työssä saavutetut edut 
ja asema, joista ei haluta luopua. Ikääntyvien työntekijöiden sitoutumista ei 
kuitenkaan pidetä organisaatioissa pelkästään hyvänä asiana. Jatkuvat muutokset sekä 
uuden oppimisen paine yhdistettynä epävarmuuteen voivat myös työntää ikääntyviä 
työntekijöitä eläkkeelle (Julkunen & Pärnänen 2005, 126–128). Työurien 
pidentämisen tavoitteista huolimatta osa ikääntyvistä työntekijöistä, etenkin 
ikääntyvistä naisista, kokee tulevansa syrjityksi ikänsä vuoksi (Viitasalo 2011). 
Toisaalta vanhemmilla työntekijöillä voi olla taipumuksia jäädä epätyydyttäväänkin 
työsuhteeseen, jos he kokevat ettei työpaikan vaihtaminen ole realistinen vaihtoehto. 
Nuoret voivat nähdä työmarkkinoilla enemmän mahdollisuuksia ja kokea työpaikan 
vaihtamisen siten helpommaksi. (Salin 2010, 163; Ojala & Hautaniemi 2012.)  

Eurooppalaisessa vertailussa palkansaajien työorientaatioiden on havaittu olevan 
sidoksissa heidän ammattiluokkaansa (ks. Turunen 2012). Teemu Turusen (2012) 
tutkimuksessa korkeammat ammattiluokat olivat voittopuolisesti sitoutuneempia 
nykyiseen organisaatioonsa kuin alemmat luokat. Jokivuoren (2002) tutkimuksessa 
koulutustaso ei korreloinut organisaatiositoutumisen kanssa, kun iän vaikutus oli 
vakioitu. Työolotutkimuksessa (Lehto & Sutela 2008, 206) eniten koulutetut 
halusivat muita useammin vaihtaa työpaikkaa mutta pysyä samalla alalla.  

Myös erilaiset ongelmat työssä korreloivat työpaikan vaihtohalukkuuden kanssa. 
Esimerkiksi vähäiset vaikutusmahdollisuudet työtahtiin ja työn sisältöön, kiireen 
haittaavuus ja tyytymättömyys esimiestoimintaan lisäävät aikeita vaihtaa työpaikkaa. 
(Lehto & Sutela 2008). Työntekijän on sitoutuakseen voitava hyvin ja tunnettava 
työnsä mielekkääksi, mutta myös organisaation on voitava hyvin voidakseen sitouttaa 
työntekijöitä. Vakaissa organisaatioissa työntekijät ovat keskimääräistä vahvemmin 
työpaikkaansa kiinnittyneitä (Blom, Ketola & Mamia 2006, 195). Vakaissa ja 
taloudellisilla mittareilla menestyvissä organisaatioissa on myös enemmän resursseja 
käytettävissä työntekijöiden palkitsemiseen, kouluttamiseen ja muuhun 
hyvinvointiin. Parantunut hyvinvointi voi vahvistaa organisaatiositoutumista ja sitä 
kautta parantaa myös tulosta. (Antila & Ylöstalo 2000; 2002.) Vastaavasti työ-
hyvinvointi- ja henkilöstökuluissa säästäminen voi rapauttaa hyvinvointia ja 
sitoutumista ja sitä kautta entisestään heikentää menestyksen edellytyksiä (Otala & 
Ahonen 2003). Se, että työntekijät kokevat menestystä tavoiteltavan heidän 
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työhyvinvointinsa kustannuksella voi saada aikaan arvoristiriidan, mikä voi vähentää 
affektiivista sitoutumista (Meyer & Allen 1991).  

Tietotyössä organisaatiositoutuminen on erittäin merkittävä tekijä sekä 
työntekijöiden että organisaation kannalta. Tutkimuksissa työntekijöitä on tarkasteltu 
usein homogeenisenä joukkona, eikä erityisesti tietotyöntekijöiden sitoutumista ei ole 
juurikaan tutkittu eikä vertailtu muihin työntekijäryhmiin (ks. Benson & Brown 
2007.) Yleinen olettamus tietotyöntekijöiden sitoutumisesta on se, että 
tietotyöntekijät sitoutuvat vähemmän organisaatioon ja enemmän omaan uraansa 
(esim. Holland ym. 2002). Kuitenkin esimerkiksi John Bensonin ja Michelle Brownin 
(2007) tutkimuksen mukaan tietotyöntekijät olivat sitoutuneempia organisaatioon 
kuin samassa organisaatiossa työskennelleet rutiinityöntekijät. Ryhmien välillä oli 
eroja myös sitoutumisen edellytyksissä. Rutiinityöntekijöiden sitoutumiseen 
vaikuttivat työhön liittyvät edut ja työsuhteen turvallisuus (job security), kun taas 
näiden tekijöiden vaikutus tietotyöntekijöiden sitoutumiseen oli heikompi. 
Tietotyöntekijöille työpaikan henkilösuhteilla olikin suurempi merkitys. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen organisaatioon sitoutumisen eri tapoja 
tietotyössä. Käytän lähinnä Allenin ja Meyerin (1990;1991) organisaatiositoutumisen 
määritelmää, jossa sitoutuminen jaetaan affektiiviseen, normatiiviseen ja 
jatkuvuussitoutumiseen. Näistä sitoutumisen tyypeistä keskityn tarkastelemaan 
lähinnä affektiivista ja jatkuvuussitoutumista. Organisaatioon sitoutuminen näkyy 
tutkimuksen haastatteluaineistossa lähinnä erilaisina asenteina, eikä aineistoista voi 
päätellä tai ennustaa työntekijöiden toimintaa, esimerkiksi vaihtavatko heikommin 
sitoutuneet aikeidensa mukaisesti työpaikkaa vai eivät. Haasteena on myös tunnistaa 
ja erottaa organisaatioon sitoutuminen työhön tai ammattiin sitoutumisesta, eikä 
näitä käytännössä voi haastatteluaineistolla aina selvästi erottaa toisistaan.  

3.2.2 Psykologisen sopimuksen vaikutus organisaatiositoutumiseen 

Sitoutumisesta ja sen muutoksesta käydään hyvin samantyyppistä keskustelua kuin 
psykologisen sopimuksen muutoksesta. Mikä näitä keskusteluita ja teorioita yhdistää? 
Kuten edellä olen esittänyt, sitoutumisen tapaan ja voimakkuuteen vaikuttaa monia 
taustatekijöitä. Myös psykologisella sopimuksella on vaikutusta sitoutumiseen. 
Psykologisen sopimuksen rikkomisen ja vahingoittamisen on todettu heikentävän 
organisaatiositoutumista (esim. Grimmer & Oddy 2007; Lester ym. 2002; Zhao ym. 
2007; Turnley & Feldman 1999; Parzefall & Hakala 2010). Vastaavasti sopimuksen 
täyttymisen eli vastavuoroisuuden toteutumisen on todettu vahvistavan 
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organisaatiositoutumista (Coyle-Shapiro & Kessler 2002). Jos työntekijä kokee, että 
työnantajaorganisaatio täyttää ne toiveet ja velvollisuudet, joita työntekijä on sille 
psykologisessa sopimuksessa asettanut, työntekijä todennäköisemmin sitoutuu 
organisaatioon. Jos taas työntekijä kokee, että suhde ei toimi vastavuoroisesti, eli 
työntekijä kokee antavansa organisaatiolle enemmän kuin itse saa, työntekijän 
sitoutuminen saattaa heiketä. 

Hao Zhao (2007) tutkimusryhmineen havaitsi psykologisen sopimuksen 
rikkomisen seurauksia koskevassa meta-analyysissään, että sopimuksen rikkominen 
ei ollut yhteydessä varsinaiseen työpaikan vaihtamiseen (turnover). Sopimuksen 
rikkominen oli kuitenkin yhteydessä työpaikan vaihtoaikeisiin (turnover intention), 
organisaatiositoutumisen vähentymisen ja työtyytyväisyyden alentumisen lisäksi.  
Myös William Turnley ja Daniel Feldman ovat todenneet sopimuksen rikkomisen 
olevan yhteydessä työpaikan vaihtoaikeiden lisääntymiseen (1998; 1999). Bente 
Rasmussenin ja Tove Håpnesin (2012) tulosten mukaan sopimuksen rikkominen 
saattaa johtaa jopa työpaikan vaihtamiseen. He esittävät, että lisääntynyt vaihtuvuus 
työssä johtuu muutoksista työehdoissa ja sosiaalisissa sopimuksissa, joita työnantajat 
tarjoavat työntekijöille. Vaikka työntekijät olisivat voimakkaasti identifioituneita 
työhönsä, he voivat silti jättää työnsä, mikäli kokevat tulleensa kohdelluiksi väärin, 
eli heidän psykologista sopimustaan on rikottu. Thomas Ng ja Daniel Feldman 
(2008) totesivat, että työntekijät voivat myös verrata nykyistä psykologista 
sopimustaan muihin mahdollisiin sopimuksiin. Työntekijät voivat siis pohtia 
työpaikan vaihtamisen vaikutusta psykologiseen sopimukseensa ja sen sisältämiin 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin.  

Sopimuksen rikkomisen vaikutukset voivat riippua myös sopimuksen tyypistä. 
Martin Grimmerin ja Matthew Oddyn (2007) tutkimustuloksissa psykologisen 
sopimuksen rikkominen näkyi vähentyneenä organisaatiositoutumisena, mutta tämä 
vaikutus ei välttämättä ole heidän mukaansa kovin pitkäaikainen. Lisäksi 
vaikutussuhde näkyy vain relationaalisen psykologisen sopimuksen suhteen eikä 
lainkaan transaktionaalisen sopimuksen suhteen. Ne työntekijät, joiden sopimus on 
relationaalinen, kokevat sopimuksen rikkomisen vaikuttavan sitoutumiseensa 
enemmän. Sopimustyyppi on siis tärkeä välittävä tekijä sopimuksen toimivuuden ja 
organisaatiositoutumisen välillä. Rikkomisen negatiivinen vaikutus on myös 
heikompi kuin sopimuksen toimivuuden positiivinen, eli sitoutumista lisäävä 
vaikutus. Psykologinen sopimus ja sen toimivuus on siis voimakas taustatekijä 
organisaatioon sitoutumisessa. Tässä tutkimuksessa käytän näitä molempia teorioita 
rinnakkain tarkastellessani suomalaisten tietotyöntekijöiden asennoitumista 
työhönsä. 
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4 TUTKIMUSASETELMA  

Väitöstutkimukseni käsittää neljä tutkimusartikkelia, joissa olen tarkastellut 
organisaatiositoutumisen ja psykologisten sopimusten edellytyksiä, muutoksia ja 
uusia malleja tietotyössä. Jokaisella osatutkimuksella on omat 
tutkimuskysymyksensä, jotka löytyvät taulukosta 2. tämän luvun lopussa. 
Tutkimusartikkelit löytyvät liitteinä (liite 3). Tässä yhteenveto-osuudessa vastaan 
artikkelien tulosten pohjalta tiivistetysti kahteen kysymykseen:  

 
1. Miksi ja millä tavalla tietotyön psykologiset sopimukset ja organisaatio-

sitoutuminen ovat murroksessa?  
2. Millaisia ovat tietotyön uudet psykologiset sopimukset ja organisaatio 

sitoutumisen tavat ja millaisia odotuksia ja edellytyksiä niiden taustalla on? 

Seuraavissa luvuissa esittelen tutkimuksessa käytetyn aineiston ja tutkimusmetodit.  

4.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineistona olen käyttänyt teemahaastatteluaineistoa sekä 
kyselyaineistoa. Aineisto on kerätty Succesful Organizations and Employee Well-
being in Knowledge-intensive Work-projektissa (nimi jatkossa lyhennettynä 
SOWK.) Projektin tavoitteena oli analysoida, miten suomalaisissa organisaatioissa 
yhdistyvät taloudellinen menestys ja työntekijöiden hyvinvointi tietointensiivisessä 
työssä (Melin, Blom & Nätti 2007). Projekti kuului Suomen Akatemian 
monitieteiseen WORK-tutkimusohjelmaan, jonka tavoitteena oli vahvistaa 
poikkitieteellistä työ- ja hyvinvointitutkimusta sekä kehittää uusia innovaatioita työn 
ja hyvinvoinnin ongelmien ratkaisemiseksi (Suomen Akatemia 2008). Nelivuotinen 
projekti toteutettiin vuosina 2008–2011. Osallistuin projektiin tutkijana vajaan 
kahden vuoden ajan aikavälillä 1.3.2010–31.12.2011.  

Tullessani projektiin tutkijaksi aineisto oli jo kerätty, ja sain siten käyttööni valmiin 
aineiston väitöstutkimustani varten. SOWK-projektin haastatteluiden tavoitteena oli 
ensisijaisesti selvittää haastateltavien mielipiteitä ja käsityksiä siitä, mitä 
organisaatioiden menestyksellä tarkoitetaan ja miten menestys sovitetaan yhteen 
työntekijöiden hyvinvoinnin kanssa. (Melin ym. 2007.) Haastatteluiden teemoina 
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olivat tämän tavoitteen mukaisesti hyvin laajasti työhyvinvoinnin kysymykset sekä 
menestyksen merkitykset ja edellytykset. (Haastatteluiden kysymysrunko liitteenä, ks. 
liite 1.) Aineisto mahdollisti siten erittäin hyvin sen, että pystyin valitsemaan 
väitöskirjan aiheeksi nimenomaan työhyvinvoinnin ja erityisesti 
organisaatiositoutumisen ja psykologisen sopimuksen, jotka ovat olennainen osa 
työhyvinvoinnin rakentumista ja kokonaisuutta. Vaikka sain aineiston valmiina 
käyttööni, sitä ei voi pitää varsinaisena sekundääriaineistona, vaan 
primääriaineistona, koska se oli koottu juuri työhyvinvoinnin eri puolien tutkimusta 
varten ja väitöskirjani on osa projektin tuloksia. Myös sekundääriaineistojen 
käyttäminen on kuitenkin sosiaalitieteissä yleinen ja edelleen erilaisten tietoarkistojen 
myötä yleistyvä tapa, jolla aineistojen käyttöä voidaan laajentaa ja tehostaa (ks. esim. 
Heaton 2008).  

Tutkimuksen aineistoon kuuluu teemahaastatteluja (N=42) ja yhdessä 
organisaatiossa (eläkevakuutusyhtiö) kerätty kyselyaineisto (N=135). Haastattelut on 
tehty neljässä suomalaisessa tietointensiivisessä organisaatiossa. Aineistoa on kerätty 
teleoperaattorin call centerissä eli yhteyskeskuksessa, eläkevakuutusyhtiössä, 
teollisuuden tutkimus- ja kehitysyksikössä sekä aikuiskoulutusorganisaatiossa. 
Aineisto käsittää sekä esimies- ja johtoasemassa että eriasteisissa asiantuntija-
asemissa toimivien henkilöiden haastatteluja. (ks. taulukko haastatelluista 
organisaatioittain, liite 1). Aineiston anonymisointisyistä haastateltujen ikää ja 
sukupuolta ei esitetä liitetaulukossa. 

Haastattelut on toteutettu puolistrukturoituna teemahaastatteluina (Hirsjärvi & 
Hurme 2006). Haastatteluiden perustana on ollut temaattinen kysymysrunko (ks. liite 
1), mutta kysymysten esitysjärjestys, kysymystapa ja kysymysten painotus on 
vaihdellut haastattelijasta ja haastateltavasta riippuen. Lisäksi esimiesten haastattelua 
varten suunniteltu kysymysrunko poikkesi hieman työntekijöiden 
haastattelurungosta. Aineisto on litteroitu normaalilla sanatarkkuudella, eli mukana 
ovat puhekieliset ilmaisut ja täytesanat, mutta taukoja tai painotuksia ei ole merkitty. 
Tämä tarkkuus riittää sisällönanalyyttiseen tarkasteluun, koska tarkastelun kohteena 
on puheen sisältö, sen tyylin tai ilmaisutavan sijaan. Esittelen seuraavaksi 
tutkimuksen kohteena olevat organisaatiot: 

Eläkevakuutusalan yritys on suurehko toimija alallaan. Teemahaastattelu- ja 
kyselyaineisto on kerätty yhdessä organisaation paikallisyksikössä. Haastatteluja on 
yhteensä kymmenen, joista viisi oli esimiesten haastatteluja. Yksikölle lähetettyyn 
kyselyyn vastasi 135 henkilöä. Kysely kohdistettiin koko yksikölle, ja vastaajista noin 
viidennes oli esimies- tai johtoasemassa ja loput toimivat eritasoisissa asiantuntija-
tehtävissä. Vastaajista valtaosa oli naisia, miehiä oli vain noin viidennes. 



 

50 

Tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö (jatkossa T&K-yksikkö) on osa 
prosessiteknologiaan ja automaatioon erikoistunutta globaalia teollisuusyritystä. 
Yksikön perustehtävänä on tuottaa emoyritykselle uusia teknisiä ratkaisuja ja kehittää 
yrityksen tuotteiden toimivuutta. Yksikössä työskenteli haastattelujen tekohetkellä 
noin 60 henkilöä. Yksikössä tehtiin seitsemän haastattelua, joista esimiesten 
haastatteluja oli viisi.  

Call center eli yhteyskeskus on useassa maassa toimivan teleoperaattorin 
asiakaspalveluyksikkö, johon kuuluvat help desk- ja contact center- yksiköt. 
Yksikössä työskenteli haastattelujen tekohetkellä hieman alle 200 työntekijää. Call 
centerissä tehtiin yhteensä kolmetoista haastattelua, joista esimiesten haastatteluita 
oli viisi. 

Aikuiskoulutusorganisaatio tuottaa sekä avoimen yliopiston opetusta että 
ammatillista täydennyskoulutusta. Organisaatio on jakautunut kolmeen yksikköön ja 
siellä työskenteli haastatteluiden tekemisen aikaan noin sata henkeä. Organisaatiossa 
tehtiin yhteensä 12 haastattelua, joista esimiesten haastatteluita oli neljä.  

Tutkittavia organisaatioita valittaessa on tavoiteltu mahdollisimman kattavaa ja 
monipuolista kuvaa tietotyöstä (Melin, Blom & Nätti 2007). SOWK-projektin 
tutkijat olivat aiemmissa tutkimusprojekteissaan tarkastelleet teollisuusalan 
organisaation T&K-yksikköä, joten sen ottaminen jälleen mukaan oli perusteltua 
myös siksi, että uusien aineistojen kautta oli mahdollisuus tarkastella organisaatiossa 
tapahtuneita muutoksia. Telealan organisaatio ja eläkevakuutusalan organisaatio 
edustavat myös yksityistä sektoria, mutta poikkeavat merkittävästi T&K-yksiköstä 
sekä työn organisoinnin tavoissa että työn sisällössä ja mahdollistavat siten 
erityyppisten organisaatioiden vertailun. Aineistoon haluttiin mukaan myös julkisen 
sektorin toimija, täydentämään yksityisen sektorin organisaatioita, joten neljänneksi 
organisaatioksi valittiin aikuiskoulutusorganisaatio. Haastateltavat edustavat sekä 
työntekijä- että johtaja- ja esimiestasoa. Tämä on väitöskirjani olennainen lähtökohta. 
Työelämäntutkimuksessa esimiesten ja johtajien näkökulma jää usein syrjään, 
tutkimusten keskittyessä työntekijöiden näkökulmien analysoimiseen.  

Aineisto on kerätty vuonna 2008, juuri ennen syksyllä 2008 alkanutta 
finanssikriisiä. Ajankohta on voinut vaikuttaa haastatteluihin jonkin verran. Ainakin 
voidaan olettaa, että mikäli haastattelut olisi tehty vuotta myöhemmin, vastauksissa 
olisi näkynyt aivan toisella tavalla markkinoiden haastava tilanne ja sitä kautta 
epävarmuus organisaation ja oman työpaikan tulevaisuudesta. Toki haastatteluissa 
tuli esiin huoli globaalista tilanteesta, mutta varsinainen taantuma ja sen haasteet 
olivat vasta aavistuksena ilmassa. Aineiston keräämisen jälkeen myös tutkittavat 
organisaatiot, etenkin yksityisen sektorin organisaatiot, ovat todennäköisesti olleet 
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isojen haasteiden edessä ja niissä on tapahtunut suuriakin muutoksia. Haastattelujen 
analysoinnissa on kuitenkin pidetty mielessä, että ne kuvaavat organisaatioita melko 
vakaassa taloudellisessa tilanteessa.  

Psykologista sopimusta on tutkittu pääasiassa kvantitatiivisesti (Conway & Briner 
2005). Haastatteluaineistoihin perustuvaa psykologisen sopimuksen tutkimusta on 
tehty Suomessa hyvin vähän (kuitenkin ks. Järvensivu 2013), joten tutkimukseni 
antaa uudentyyppistä tietoa tästä aiheesta. Sitoutumisen tutkimuksella sen sijaan on 
Suomessa pitkä perinne, sekä laadullisiin että määrällisiin aineistoihin perustuen 
(esim. Turunen 2012; Wallin 2012; Jokivuori 2002). Tässä tutkimuksessa käytän 
survey-aineistoa lähinnä kuvailevassa tarkoituksessa haastatteluaineiston rinnalla 
yhdessä artikkelissa (Saari & Ojala 2011). Artikkelien tutkimuskysymykset ja käytetyt 
aineistot on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Artikkelien tutkimuskysymykset ja aineistot 
 

Artikkelin nimi Tutkimuskysymys Aineisto 

I Ikä, sitoutuminen ja 
tehtävien haasteet –
uskomuksia ja 
kokemuksia tietotyöstä 

Miten ikä vaikuttaa 
sitoutumiseen ja 
psykologiseen sopimukseen 
tietotyössä? 

Eläkevakuutusyhtiö 
(haastattelut ja 
kyselyaineisto) 

II Causes and pre-
conditions for 
organizational 
commitment in 
knowledge work –a 
comparison of two 
expert organisations 

Miten organisaation hyvä 
tai huono taloudellinen 
menestys vaikuttaa 
työntekijöiden 
sitoutumiseen? 

Teleoperaattorin call center 
ja teollisuuden 
T&K-yksikkö 

III Työaika osana 
tietotyön psykologisia 
sopimuksia  

Miten psykologinen 
sopimus vaikuttaa 
työaikaan? 

Teollisuuden  
T&K-yksikkö ja 
aikuiskoulutusorganisaatio 

IV Työssä kehittyminen  
tietotyöntekijän 
oikeutena ja 
velvollisuutena 

Onko kehittyminen ja 
kouluttautuminen 
työntekijöiden 
psykologisissa sopimuksissa 
oikeus vai velvollisuus? 

Eläkevakuutusyhtiö, 
teleoperaattorin 
 call center, 
aikuiskoulutusorganisaatio, 
T&K-yksikkö 

 

Kuten taulukosta ilmenee, jokaisessa tutkimusartikkelissa on käytetty eri aineistoja. 
Eläkevakuutusyhtiön, call centerin ja aikuiskoulutusorganisaation aineistoja on 
kaikkia käytetty kahdessa artikkelissa ja T&K-yksikön aineistoja kolmessa 
artikkelissa. Viimeisessä artikkelissa on käytetty koko haastatteluaineisto eli kaikkien 
neljän organisaation aineistot. 

Käyttämällä yhden tai kahden organisaation aineistoa kerrallaan artikkeleissa on 
voitu paremmin huomioida kunkin organisaation ominaispiirteet ja tilanne. 
Aineiston valikoinnilla tutkimuksien on tarkoitus tarkastella organisaatioita case-
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tyyppisen kuvauksen kautta. Aineistojen ja tulosten yhdistäminen tässä yhteenveto-
osuudessa vastaa tulosten yleistämisen tarpeeseen ja ilmiöiden tarkasteluun koko 
tietotyöalan tasolla. 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

Laadullinen tutkimus on kattokäsite, jonka alle mahtuu laaja kirjo erilaisia 
tutkimusmenetelmiä. Pertti Alasuutari (1999) kuvaa laadullista tutkimusta 
arvoituksen ratkaisemiseksi. Hän painottaa, että tutkimus ei saisi olla pelkkää 
kuvailevaa mitä-kysymyksiin vastaamista, vaan tutkimuksen tulisi selvittää jokin 
”mysteeri”, vastaus miksi-kysymykseen. Sosiaalitieteessä ei voida käyttää luonnon-
tieteille ominaista koeasetelmaa, joten vastaus kysymyksiin on löydettävä muuta 
kautta, aineistoa tulkitsemalla.  

Tämän tutkimuksen aineistona on 42 teemahaastattelua, joissa tietotyöntekijät 
kuvaavat työtään ja suhdettaan siihen. Haastatteluaineiston analysoinnissa sovellan 
sisällönanalyyttisiä metodeja. Sisällönanalyysiä voi käyttää minkä tahansa 
tekstimuodossa olevan aineiston analyysissä. Määrällisessä sisällönanalyysissä 
laadullisesta aineistosta lasketaan tiettyjen havaintojen, kuten tiettyjen sanojen tai 
ilmaisutapojen esiintymiskertoja. (Krippendorff 2004). Tästä käytetään myös 
nimitystä sisällön erittely (Tuomi & Sarajärvi 2002). Laadullisessa sisällönanalyysissä 
sen sijaan pyritään aineistoa systeemaattisesti lukemalla löytämään toistuvia teemoja 
ja luomaan niiden kautta tutkittavasta ilmiöstä kuvaus, ja edelleen kytkemään 
tutkimuskohde laajempaan kontekstiin (Krippendorff 2004; Tuomi & Sarajärvi 
2002). Tämän tutkimuksen tavoitteena on siten tarkastella aineistoa ja siitä tehtyjä 
havaintoja osana työhyvinvoinnin tutkimusta, erityisesti suomalaisen tietotyön 
kontekstissa. 

Tutkimusaineiston laadullisessa sisällönanalyysissa lyhyesti kuvattuna aineisto 
ensin pilkotaan osiin, käsitteellistetään ja lopuksi teemoitellaan uudelleen erilaisiksi 
kokonaisuuksiksi (Tuomi & Sarajärvi 2002). Laadullinen sisällönanalyysi on jaettu 
aineisto- ja teorialähtöiseen sekä teoriaohjaavaan muotoon. Aineistolähtöisessä 
sisällönanalyysissä edetään yksittäisestä havainnosta yleisempiin väitteisiin, luoden 
aineiston pohjalta teoreettisia käsitteitä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ei 
kuitenkaan ole täysin induktiivista: sitäkin ohjaavat valitut käsitteet ja metodit. 
(Eskola & Suoranta 1998, 83; Tuomi & Sarajärvi 2002, 98.) Teorialähtöisessä 
sisällönanalyysissä aineistoa lähdetään havainnoimaan nimensä mukaisesti jonkun 
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valitun teorian kautta.  Analyysissä ja teemoittelussa edetään valmiin teoriakehyksen 
tai luokittelun pohjalta. Analyysi kulkee siis yleisestä yksittäiseen havaintoon päin.  

Myös teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä, jota pääasiassa käytän tässä tutkimuksessa, 
analyysin taustalla on teoreettisia käsitteitä ja luokituksia, mutta analyysirunkoa ei 
rakenneta valmiiksi pelkän teorian pohjalta, vaan se rakentuu analyysin kuluessa 
aineiston ehdoilla. Teoriaohjaava sisällönanalyysi ei ole siis pelkkää teorian 
testaamista, vaan siihen yhdistyy myös aineistolähtöisyyttä. Teorian ja aikaisemman 
tiedon merkitys näkyy aineiston lukutavassa, mutta kuten laadullisessa tutkimuksessa 
lähtökohtaisestikin tehdään, myös teoriaan tai muuhun aineistoon ”sopimattomat” 
tapaukset on huomioitava. (Tuomi ja Sarajärvi 2002.) Alasuutari (1999, 120–121) 
käyttää laadullisen tutkimusprosessin kuvauksessa Kenneth E. Piken (1954) erottelua 
emic- ja etic-tyyppisiin aineiston lukutapaan ja luokitteluihin. Emic-tyyppisessä 
tarkastelussa aineistosta etsitään tekstissä itsessään jo tavallaan valmiina olevia 
luokitteluja ja etic-tyyppisessä luennassa luokittelun perusteet on päätetty jo 
etukäteen, esimerkiksi teoriaan perustuen. Teoriaohjautuva sisällönanalyysi siis 
yhdistää nämä kaksi lukutapaa: aineistoa luetaan ensin aineistolähtöisesti, kuitenkin 
jo myös tutkimuskysymys huomioiden ja sen jälkeen mukaan otetaan vahvemmin 
teoria mukaan. Klaus Krippendorff (2004, 342) käyttää teoriaohjaavaa tapaa 
vastaavasta analysointitavasta nimitystä ”problem driven analysis” eli 
kysymysohjaava analyysitapa. Tätä termiä ei suomalaisessa tutkimuksessa juurikaan 
käytetä. Krippendorfin määrittelyssä teoriaohjaava analyysi on yksi kysymysohjaavan 
analyysin muoto. Kysymysohjaava analyysi etenee Krippendorfin kuvauksen mukaan 
kysymysten kautta, joiden taustalla on teoreettisia tulkintoja.  

Käytän tutkimusartikkeleissani pääasiassa teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä (Tuomi 
& Sarajärvi 2002). Analyysitavassa yhdistyvät siis teoriaan pohjautuva lukutapa ja 
aineistosta tehdyt havainnot. Vaikka analyyseissä on vahvasti taustalla psykologisen 
sopimuksen ja organisaatiositoutumisen teoriat, ne eivät siis yksin määrittäneet 
analysoinnin kulkua eli analyysi ei ollut pelkästään teorian testausta.  Jokaisessa 
artikkelissa on oma tutkimuskysymyksensä ja näkökulmansa, kuten työssä 
kehittyminen, joka on ohjannut analyysiä. Käytännössä aineiston analyysi eteni 
artikkeleissa teemoittelusta edelleen tiheämpään luokitteluun. Analyysiyksikkönä oli 
haastateltavan puheenvuoro tai ajatuskokonaisuus. Teemoittelu alkoi jokaisen 
väitöskirjan osa-artikkelin tutkimuskysymyksen pohjalta, nostamalla aineistosta esiin 
tutkimuskysymyksen näkökulmasta keskeiset teemat. Seuraavassa vaiheessa purin 
teemat edelleen erilaisiin kapeampiin alaryhmiin. Koska teoriaohjaavassa 
analyysitavassa aineistoa ei pakoteta teorian kehykseen, myös teoriaan 
”sopimattomat” tapaukset on otettava huomioon. Siten teemoja ei voi päättää 
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valmiiksi etukäteen, vaan teemat riippuvat aina aineistosta. Tutkimuskysymykseen 
liittyvät teemat muodostivat siis ensimmäisen aineistonlukukierroksen yläteemat, 
jotka jakaantuivat edelleen alateemoihin. Tätä vaihetta voisi kutsua havaintojen 
pelkistämiseksi (Alasuutari 1999). Tarkemman alateemoihin jakamisen jälkeen 
seurasi Alasuutarin termiä käyttäen havaintojen yhdistäminen, eli teemojen 
yhdistäminen uudelleen suuremmiksi yläteemoiksi.  Käytettäessä Atlas.ti-ohjelmaa 
(ks. seuraava luku) yläteemat toimivat siis ensimmäisen koodauskerran koodiniminä, 
ja alateemat saivat tarkemmat koodit, jonka jälkeen niitä yhdisteltiin taas laajempien 
teemojen osiksi.  

Teemoittelu ei vielä ole analyysin tulos, vaan analyysi jatkui vielä sen tarkastelulla, 
miten aineistossa ilmenevät erilaiset organisaatiositoutumisen ja psykologisen 
sopimuksen tavat ja tyypit sekä niiden edellytykset. Lisäksi analyysissä pyrin 
paikantamaan, miten nämä havainnot liittyvät laajempaan keskusteluun 
työhyvinvoinnista ja työelämän muutoksesta.  

Ensimmäisessä osatutkimuksessa (Saari & Ojala 2011) on sovellettu hieman 
aineistolähtöisempää sisällönanalyysin tyyliä kuin muissa artikkeleissa. 
Aineistolähtöisyys liittyy tässä tapauksessa siihen, että artikkelin aihe muotoutui 
aineistossa havaittujen voimakkaiden ikänäkökulmien ja jopa ennakkoluulojen myötä 
ja vasta sen jälkeen tarkasteluun tulivat mukaan sitoutumisen ja psykologisen 
sopimuksen teoriat. Tässä vaiheessa väitöskirjan kokonaisuus ja sen teoreettinen 
viitekehys olivat vasta hahmottumassa. Samassa artikkelissa on käytetty 
haastatteluaineiston rinnalla kyselyaineistoa. Artikkelissa käytettiin kyselyaineiston 
ristiintaulukointia tarkasteltaessa, miten hyvin haastatteluaineistosta tehdyt havainnot 
kuvaavat koko organisaatiota. Kyselyaineistoa oli kerätty vain yhdessä tutkitussa 
organisaatiossa, joten vastaavia asetelmia ei voinut käyttää muissa artikkeleissa.  

Käyttämäni haastatteluaineisto antaa mahdollisuuksia monien erilaisten analyysi-
menetelmien käytölle. Valitsin kuitenkin sisällönanalyysin, koska olin ensisijaisesti 
kiinnostunut siitä mitä haastatellut kertovat suhteestaan työhön, enkä niinkään siitä, 
miten siitä kerrotaan. Siten kaikki kielenkäyttöön kohdistuvat analyysitavat olivat 
poissuljettuja, vaikka ne tuottaisivatkin erityppistä ja kiinnostavaa tietoa 
tutkimusaiheesta. Lisäksi tutkimuksessani oli alusta lähtien mukana kaksi vahvaa 
teoriaa, organisaatiositoutuminen ja psykologinen sopimus, joten oli tarpeen valita 
analyysitapa, jossa nämä teoriat oli mahdollista pitää osana analyysiä. Valitut teoriat 
rajasivat pois sellaiset metodityypit, joiden tavoitteena on kehittää teoriaa, kuten 
esimerkiksi grounded theory. Sisällönanalyysissäkin on useita eri muotoja, kuten olen 
edellä todennut. Näistä teoriaohjaava malli osoittautui toimivaksi, koska se 



 

56 

mahdollistaa sekä teorian vahvan läsnäolon että samalla aineistosta löytyvien 
poikkeavien ja ristiriitaisten tapausten huomioon ottamisen. 

4.2.1 Atlas.ti-ohjelma analyysin apuna 

Käytin laadullisen aineiston käsittelyssä Atlas.ti- tietokoneohjelmaa. Ohjelmalla on 
mahdollista käsitellä tekstimuodossa olevaa haastatteluaineistoa merkitsemällä 
tekstiin teemat, joista haastattelussa kussakin kohdassa puhutaan. Tätä työvaihetta 
kutsutaan koodaukseksi. Koodauksen jälkeen ohjelmalla voi koota yhteen kaikki 
kohdat, joissa on puhuttu esimerkiksi työajasta ja sen jälkeen käsitellä näitä omana 
yksikkönään ja koodata edelleen tarkempiin alalajeihin. Tutkijalla on aina aineistoon 
joku näkökulma, josta käsin koodaaminen eli teemoittelu tehdään (Fielding 2010; 
Jolanki & Karhunen 2010).  

Aineiston koodaustavat voidaan jakaa kirjaimelliseen, tulkinnalliseen ja 
reflektoivaan koodaukseen. Kirjaimellinen koodaus voi liittyä esimerkiksi puhujan 
asemaan: onko haastateltu esimies vai työntekijä. Tulkinnallinen koodaus riippuu 
enemmän tutkijasta, esimerkiksi minkä kohdan tutkija tulkitsee käsittelevän 
sitoutumista.  Reflektoiva koodaus kuuluu lähinnä etnografisen tutkimusotteen 
puolelle, koska siinä tutkijan pohdinnat ovat osa aineistoa, toisin kuin 
haastattelututkimuksessa. (Mason 2002, ks. Jolanki & Karhunen 2010, 400.) Tämän 
jaottelun mukaisesti olen yhdistänyt sekä kirjaimellista että tulkinnallista koodausta. 
Esimerkiksi työajasta, ajankäytöstä ja kiireestä puhuminen voisi olla erotettavissa 
tekstimassoista pelkillä sanahauillakin. Sen sijaan kävin aineiston systemaattisesti läpi 
ja koodasin mukaan myös kohdat, joissa haastateltavat viittaavat työaikaan vain 
välillisesti tai työaikaan liittyvien teemojen kautta, vaikkapa puhuessaan 
väsymyksestä, stressistä, töiden delegoimisesta tai työstä palautumisesta. Nämä kaikki 
liittyvät työaikaan, vaikka työaikaa ei kirjaimellisesti mainittaisikaan. Tällaisen 
asioiden yhteen liittymisen ja tulkinnallisuuden takia Atlas.ti tai muukaan 
tietokoneohjelma ei voi tehdä analyysia tutkijan puolesta. Atlas.ti-ohjelma toimi 
kuitenkin erinomaisena teknisenä apuvälineenä laajan haastatteluaineiston 
hallinnassa. 

Käytännössä koodaaminen on tehty kerroksittain. Ensin aineistosta on koodattu 
laajoja kokonaisuuksia, jotka liittyivät esimerkiksi työaikaan jollain tasolla. Tämän 
jälkeen olen siirtynyt tiheäpään koodaukseen ja käynyt nämä jo koodatut kohdat 
uudelleen läpi, ja erotellut niistä vielä alateemoja, jotka ovat siis saaneet uudet koodit. 
Tämän jälkeen olen vielä yhdistellyt näitä alateemoja. Tämä tarkoittaa, että 
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esimerkiksi laajasta työaika-teemasta on edelleen eritelty ja koodattu esimerkiksi 
stressistä, ylityöstä, sairaana työskentelystä ja delegoimisesta puhuminen. Tämän 
jälkeen olen vielä tarkastellut, sulautuvatko jotkin teemat yhteen. Esimerkiksi ylityöt 
ja delegoiminen liittyvät yhteen: tietotyössä tehtävien delegoiminen on usein vaikeaa, 
joten työsumaa on purettava ylitöinä. Atlas.ti-ohjelma mahdollistaa koodien 
lisäämisen, yhteen liittämisen ja erottelun analyysin kuluessa, joten sillä työskentely 
on joustavaa. Tietotekniikan käyttämisen laadullisen tutkimuksen apuvälineenä 
onkin arvioitu paitsi helpottavan aineistomassojen hallintaa, myös lisäävän 
tutkimuksen luotettavuutta. Tämä edellyttää että koodaus on suoritettu huolellisesti 
(Kelle & Laurie 1995). 

4.3 Tutkimusetiikka 

Sosiaalitieteissä kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös tutkimuksen eettisyyteen 
ja vastuullisuuteen (Fisher & Anushko 2008). Tämän tutkimuksen toteuttamisen 
suurin eettinen kysymys on ollut tutkimushaastatteluiden anonymisointi sekä 
haastateltujen henkilöiden että organisaatioiden osalta. Anonymisointi on olennaisen 
osa hyvää tutkimuskäytäntöä, koska on otettava huomioon, millaisia seurauksia 
haastateltaville voisi olla tunnistamisesta (Kuula 2006). Myös Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan ohjeessa (2012) hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdaksi 
mainitaan, että tutkimuksessa tulee soveltaa eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja 
tutkimusmenetelmiä, joihin ymmärrän tutkimusaineiston huolellisen käsittelyn ja 
tutkittavien suojaamisen olennaisesti kuuluvan.  Haastateltavat ovat kertoneet 
työpaikoistaan myös arkaluonteisia ja negatiivisia asioita, joten on pyrittävä 
varmistamaan, että he eivät joudu ongelmiin lausuntojensa vuoksia. Anonyymiyden 
lupaamisen sanotaan olevan usein edellytys rehellisten selontekojen saamiseen 
(Dench ym. 2004, 72). Organisaatiotutkimuksessa on olennaista anonymisoida 
haastateltavien lisäksi myös tutkimuksen kohteena olevat organisaatiot.  
Organisaation anonymisointi aineistossa suojaa sekä haastateltuja että organisaatiota. 

Tutkimusartikkeleissa olen anonymisoinut haastattelusitaatit, huomioiden myös 
sen, ettei henkilöitä eikä organisaatioita voida tunnistaa toiminta-asemansa tai -
tapojensa perusteella. Etenkin organisaatioiden anonymisointi tuotti ajoittain 
päänvaivaa, koska jotkin tutkimuksen kohteena olleista organisaatioista ovat 
sellaisessa markkina- tai toiminta-asemassa, että ne voisi helposti tunnistaa 
yksityiskohdistakin. Siksi organisaatioiden ala on kuvattu tutkimuksissa 
yleisluontoisesti.  
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5  TUTKIMUKSEN TULOKSET   

Tässä luvussa vastaan kahteen jo aiemmin esittämääni tutkimuskysymykseen: Miksi 
ja millä tavalla tietotyön psykologiset sopimukset ja organisaatiositoutuminen ovat 
murroksessa? Entä millaisia ovat tietotyön uudet psykologiset sopimukset ja 
organisaatiositoutumisen tavat ja millaisia odotuksia ja edellytyksiä niiden taustalla 
on? Ensimmäisessä ja toisessa alaluvussa käsittelen tutkimuksen tuloksia ”vanhojen” 
psykologisten sopimusten ja sitoumusten purkautumisesta. Mitä on tapahtumassa 
tietotyöhön sitoutumiselle ja tietotyön psykologisille sopimuksille? Mikä niitä purkaa, 
jos purkaa, ja miten? Kolmannessa ja neljännessä alaluvussa tarkastelen tietotyön 
psykologisten sopimusten ja sitoutumisen muutosta siitä näkökulmasta, mitä uutta 
tai erilaista niissä on havaittavissa verrattaessa käsityksiin perinteisistä malleista.   

5.1 Perinteisen psykologisen sopimuksen murtuminen 

Psykologisia sopimuksia koskevan keskustelun keskiössä on ollut ajatus perinteisen 
eli relationaalisen sopimuksen murtumisesta. Relationaaliselle sopimukselle on ollut 
ominaista työsuhteen vakaus. Hyvin tehty työ on palkittu työsuhteen jatkuvuudella, 
ja työsuhteet olivat jopa ”elinikäisiä” eli työntekijä työskenteli samassa 
organisaatiossa koko uransa. Perinteisen psykologisen sopimuksen lähtökohtana on 
vastavuoroisuuden tavoite. Tämä tarkoittaa, että organisaatio ja työntekijä ovat ikään 
kuin samassa veneessä: jos organisaatio menestyy tai hyötyy, koituu se myös 
työntekijän eduksi. Työn jatkuvuus on keskeisimpiä vastavuoroisuuden osoituksia. 
(Rousseau 1995; Conway & Briner 2005.) Tasapainotettu sopimus puolestaan viittaa 
uudentyyppiseen psykologisen sopimuksen malliin, jossa keskeistä on työntekijän 
kehittymismahdollisuus ja tulevan työllistyvyyden turvaaminen, nykyisen työsuhteen 
turvallisuuden ja jatkuvuuden sijaan.  

Tutkimustuloksieni mukaan perinteinen psykologinen sopimus voi joutua 
haastetuksi sekä organisaatioiden että työntekijöiden valintojen ja toiminnan kautta. 
Tietotyöorganisaatiot voivat omalla toiminnallaan purkaa perinteisen psykologisen 
sopimuksen edellytyksiä siten, että työpaikat eivät ole enää pysyviä tai elinikäisiä. 
Työpaikkaliikkuvuus koetaan organisaatioiden näkökulmasta nykyajan työelämään 
kuuluvaksi itsestäänselvyydeksi ja työpaikkaansa ei pitäisi siten suhtautua omistavasti. 
Kuitenkin samaan aikaan organisaatiot pyrkivät pitämään tiiviimmin kiinni niistä 
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työntekijöistä, joilla on organisaation näkökulmasta tarpeellista ja oikeanlaista 
osaamista. (Saari & Ojala 2011.)  

Työn jatkuvuuden yksi edellytys on organisaation menestyminen.  Sekä 
organisaatiositoutumisen että psykologisen sopimuksen edellytyksiin lukeutuu ajatus 
siitä, että työntekijät toivovat hyötyvänsä organisaation menestyksestä. Siten 
esimerkiksi jatkuvat yt-kierrokset voidaan kokea raskaina, etenkin tuottavissa ja 
menestyvissä organisaatioissa. Samaan tapaan epäreiluksi voidaan kokea tilanne, 
jossa pelkkä tuottavuus ei enää riitä, vaan tulostavoitteet nousevat jatkuvasti. 
Tutkimusaineistojeni tietotyöläiset tuntevat ammattiylpeyttä ja kokevat olevansa 
osallisina organisaatioiden menestyksen luomisessa, joten he olettavat ja toivovat 
myös hyötyvänsä tuloksista.  Työntekijät voivat kokea psykologisen sopimuksen 
tulleen rikotuksi, jos työn jatkuvuus on uhattuna organisaation menestyksestä 
huolimatta. Tällaisessa tapauksessa työntekijöiden kokemus on se, että organisaatio 
ei pitänyt lupausta, jonka työntekijät olettivat kuuluvan psykologiseen sopimukseen: 
Työnantaja hyötyi voitoista, mutta työntekijät joutuvat kantamaan riskiä. (Saari & 
Pyöriä 2013.) Myös Sinikka Vanhala ja Monika von Bonsdorff (2012) ovat 
huomauttaneet, että työntekijöiden luottamuksen rikkominen esimerkiksi 
irtisanomisilla positiivisen tuloksen jälkeen heijastuu paitsi työntekijöiden 
jaksamiseen ja hyvinvointiin, myös organisaation maineeseen ja houkuttelevuuteen 
työnantajana. 

Globaalit muutokset ovat muuttaneet myös suomalaisten organisaatioiden 
toimintatapoja ja -mahdollisuuksia. Kansainvälinen kilpailu voi ajaa organisaatiot 
kiristämään työn ehtoja ja siirtämään toimintoja ulkomaille, jolloin työn jatkuvuus 
voi olla uhattuna. Työelämän muutokset voivat saada työntekijät tuntemaan 
asemansa ja työpakkansa uhatuiksi, vaikka oman organisaation tilanteessa ei olisikaan 
vielä nähtävissä epävarmuuksia. Perinteisen psykologisen sopimuksen uhkana eivät 
olekaan ainoastaan organisaatioiden toimintatapojen muutokset, vaan myös 
hallitsemattomat muutokset, jotka johtuvat kansainvälisestä taloustilanteesta ja sen 
vaihtelusta. (Saari & Pyöriä 2013.) 

Organisaatiot haluavat kilpailussa pärjätäkseen solmia työntekijöidensä kanssa 
avoimempia, joustavampia suhteita. Oletus elinikäisestä työsuhteesta ei kaikkien 
tietotyöorganisaatioiden näkökulmasta sovi nykyiseen työelämään. Työntekijän ja 
organisaation suhde ei kaikissa organisaatioissa ole enää samalla tavalla 
”henkilökohtainen” kuin perinteisessä psykologisessa sopimuksessa oletetaan. 
Työntekijän lojaaliuteen ei välttämättä vastatakaan työsuhteen jatkuvuudella ja 
muulla vastavuoroisuudella, vaan työpaikkojen vaihtuminen nähdään normaalina 
osana työuria.  
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Tulosteni mukaan myös tietotyöntekijät itse purkavat perinteistä sopimusta 
omilla valinnoillaan. Osa organisaatioista toimii edelleen relationaalisen psykologisen 
sopimuksen periaatteiden mukaisesti siinä suhteessa, että työpaikka on ainakin 
periaatteessa pysyvä ja turvattu. Silti työntekijät voivat olla tällaisessakin tilanteessa 
enemmän kiinnostuneita työpaikan vaihtamisesta kuin pitkästä työsuhteesta samassa 
organisaatiossa. Tietotyöntekijät voivat olla kiinnostuneempia uralla etenemisestä 
työpaikkojen vaihtamisen kautta, kuin uran rakentamisesta yhden organisaation 
varaan. Relationaalinen sopimus ei siis enää näytä sitovan kaikkia tietotyöntekijöitä, 
vaan heidän toimintansa heijastaa ennemminkin oman uran kehittämiseen 
suuntautuvaa tasapainotettua psykologista sopimusta. (Saari & Ojala 2011.) 
Tällaisten käsitysten taustalla voivat kuitenkin vaikuttaa myös havainnot työelämän 
yleisestä muutoksesta, ei siis vain oman organisaation tilanne tai henkilökohtaiset 
tavoitteet (ks. myös Alasoini 2006). Työntekijät reagoivat muutoksiin ja varautuvat 
tulevaan muokkaamalla sopimustaan ja varmistamalla työllistyvyytensä myös jatkossa 
hankkimalla uutta osaamista.  

Tietotyöntekijät, jotka toimivat tasapainotetun psykologisen sopimuksen 
puitteissa, korostavat myös oman osaamisen kehittämisen merkitystä. Laajan 
osaamisen toivotaan edistävän työllistyvyyttä ja mahdollistavan uralla etenemisen. 
Osaamisen kehittäminen saattaa kuitenkin tapahtua enemmän organisaation 
tavoitteiden ehdoilla kuin työntekijän omien intressien pohjalta, minkä työntekijät 
voivat kokea psykologiseen sopimukseen kuuluvien odotuksiensa vastaisena. (Saari 
2013.) Etenkin iäkkäämmät tietotyöntekijät uskovat edelleen perinteiseen 
sopimukseen ja pitävät työn pysyvyyttä oikeutenaan. Tämä voi aiheuttaa 
yhteentörmäyksiä, jos organisaatio kohtelee työntekijöitä uuden eli tasapainotetun 
psykologisen sopimuksen hengessä. Vuosikymmeniä samassa organisaatiossa 
työskennelleet ja nyt organisaation vastavuoroisuutta odottavat ikääntyneet 
työntekijät voidaankin leimata ongelmallisiksi ylisitoutujiksi, sen sijaan että heidän 
lojaaliutensa palkittaisiin. (Saari & Ojala 2011.) Erilaisten psykologisen sopimuksen 
mallien pohjalta toimivien työntekijäryhmillä on todennäköisesti vaikutusta myös 
toisiinsa. Kuten teorialuvussa (3.1.1) kuvasin, psykologisen sopimuksen 
rakentuminen on prosessi, jossa työntekijä havainnoi organisaatiosta saamiaan 
virallisia ja epävirallisia viestejä, joiden summasta muotoutuu psykologinen sopimus. 
Sillä, että tietotyöntekijä näkee omassa organisaatiossaan, ettei uran rakentaminen 
yhden organisaation varaan palkitse, on todennäköisesti vaikutusta myös 
psykologisen sopimuksen rakentumiseen. Perinteisen psykologisen sopimuksen voi 
siis sanoa olevan muuttumassa. Mutta mistä tämä muutosprosessi saa alkunsa ja 
miten se etenee?  
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5.1.1 Psykologisten sopimusten muutoksen käynnistyminen 

On varsin haastavaa paikantaa, mistä relationaalisen sopimuksen murtuminen ja 
tasapainotetun sopimusmallin yleistyminen lähtevät liikkeelle. Onko muutos 
lähtöisin organisaatioiden toiminnasta tai työmarkkinoiden toiminnasta, johon 
työntekijät joutuvat reagoimaan? Vai olisiko muutos sittenkin lähtöisin 
työntekijöiden omasta päätöksestä ja arvomaailmasta? Psykologisen sopimuksen 
muutosta koskevassa keskustelussa ollaan tästä montaa mieltä. Yhtäältä muutoksen 
nähdään olevan lähtöisin työntekijöistä eli työntekijät olisivat aktiivisia toimijoita 
psykologisen sopimuksen perusteiden muokkaamisessa (esim. Seeck & Parzefall 
2008). Toisaalta työntekijöiden nähdään ainoastaan reagoivan työnantajien 
toimintaan ja työmarkkinoiden muutoksiin (esim. Flood ym. 2001). Tulosteni 
perusteella kallistun jälkimmäiselle kannalle. Vaikka työntekijät olisivatkin aktiivisia 
toimijoita psykologisen sopimuksensa koostamisessa, ei toiminta tapahdu tyhjiössä; 
työntekijöiden muuttuvien odotusten takana ovat muuttuneet olosuhteet. Siten se, 
että osa tietotyöntekijöistä ei enää uskalla, voi tai halua rakentaa uraansa yhden 
organisaation ja sen osoittaman vastavuoroisen lojaliteetin varaan, kertonee 
enemmän suomalaisen työelämän kokonaisvaltaisesta muutoksesta kuin 
työntekijöiden yhtäkkiä heikentyneestä lojaliteetista tai työmoraalista. Työn 
varmuuteen ei uskota, joten perinteisen psykologisen sopimuksen mukaan 
toimiminen koetaan uhkapeliksi. Tasapainotetussa sopimuksessa työsuhteen 
päättymiseen sen sijaan varaudutaan jatkuvasti. 

Vaikka työmarkkinoiden epävarmaksi kokemisen lisääntyminen johtuisikin vain 
siitä, että epävarmuudesta puhutaan enemmän (ks. Doogan 2009), tämän 
tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että työelämän epävarmaksi kokeminen 
vaikuttaa psykologisiin sopimuksiin. Epävarmuuden myötä perinteisen psykologisen 
sopimuksen voimassaoloon ei enää uskota, joten tietotyöläiset toimivat 
tasapainotetun sopimuksen pelisääntöjen mukaisesti. Tuomo Alasoini (2006) on 
käsitellyt tutkimuksissaan tätä ”yleisen epävarmuuden” teemaa. Hänen mukaansa 
työelämän koetaan muuttuneen paitsi epävarmaksi, myös epämielekkääksi.  
Vanhojen luottamukseen perustuneiden sopimusten uskotaan Alasoinin mukaan 
kansallisella tasolla jo purkautuneen, vaikka omalla työpaikalla muutokset eivät olisi 
vielä suuria. Tämänkin tutkimuksen perusteella vanha sopimus työn jatkuvuudesta 
koetaan uhatuksi. Edes työnantajan lupaus työn jatkumisesta ei aina riitä pitämään 
yllä uskoa jatkuvuuteen, turvallisuuteen ja perinteiseen psykologiseen sopimukseen. 
Työntekijät voivat itsekin käyttäytyä siten kuin perinteinen sopimus olisi jo purettu. 
He voivat siis pitää vakaassakin työsuhteessa työpaikan vaihtamista mahdollisena 
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vaihtoehtona, koska työntekijää ei enää sido työpaikkaansa relationaaliseen 
sopimukseen liittyvä molemminpuolisen lojaalisuuden odotus.  

Aiemmat suomalaiset psykologisen sopimuksen muuttumista tarkastelevat 
tutkimukset liikkuvat pääasiassa makrotasolla katsoen koko suomalaisen työelämän 
kenttää (esim. Alasoini 2006). Tämän tutkimuksen näkökulmana on organisaatiotaso, 
jossa ovat näkyvissä sekä makrotason että organisaatioiden sisäiset muutokset. 
Tietotyöorganisaatioissa on edelleen sekä perinteisen, relationaalisen sopimuksen 
mukaan toimivia työntekijöitä, että uusien, tasapainotettujen sopimusten mukaan 
uraansa rakentavia työntekijöitä. Vaikka vanha sopimus onkin purkautumassa, 
ainakin tietotyössä eletään muutoksen suhteen vielä murrosvaihetta.  Väitän, että 
myös tasapainotettujen sopimusten mukaan toimivat työntekijät ovat kiinnostuneita 
työnsä jatkuvuudesta. Työpaikalta toivotaan edelleen jonkinasteista vakautta, vaikka 
tavoitteena ei olisikaan enää koko työuran tekeminen samassa organisaatiossa. 
Uudelle eli tasapainotetulle psykologisen sopimuksen mallille tyypillinen 
uraliikkuvuus ja työpaikkojen vaihtaminen on työntekijöiden reagointia työelämän 
yleiseen muutokseen ja keino turvata oman työn jatkuvuus epävakailla 
työmarkkinoilla.  

5.2 Organisaatiositoutumisen murroskohdat tietotyössä  

Olen edellä esittänyt, että tietotyössä perinteisten psykologisten sopimusten koetaan 
osittain purkautuneen ja korvautuneen joustavammilla sopimusmalleilla. 
Psykologisten sopimusten sisältö ja työntekijän kokemus sopimuksen lupausten 
täyttymisestä tai rikkomisesta määrittää sitoutumista (esim.Zhao ym. 2007). Näkyykö 
psykologisten sopimusten muutos myös tietotyöntekijöiden organisaatio-
sitoutumisessa ja miten? 

5.2.1 Sitouttaminen ja sitoutumattomuus organisaationäkökulmasta  

Organisaatiot tarvitsevat osaavaa työvoimaa pysyäkseen mukana kilpailussa. Tämä 
lähtökohta ei ole muuttunut, ja tietointensiivisten organisaatioiden täytyy edelleen 
sitouttaa työntekijänsä. Mutta keiden halutaan sitoutuvan, ketkä haluavat sitoutua ja 
uskovatko työntekijät enää organisaatioiden sitouttamishaluihin? Tuloksieni mukaan 
esimiehet kokevat ongelmaksi sen, että tietyt työntekijät eivät sitoudu organisaatioon. 
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Nuoreen, työmarkkinoilla juuri aloittavaan ns. Y-sukupolveen on liitetty 
olettamuksia sitoutumattomuudesta ja urahakuisuudesta, joka menee 
organisaatiositoutumisen edelle (ks. Pyöriä, Saari, Ojala & Siponen 2013). Nuorten 
sitoutumattomuutta pidetään tietotyöorganisaatioissa paitsi ongelmana, toisaalta 
myös hyvin luonnollisena tilanteena, joka johtuu nuorten työntekijöiden elämän- ja 
työuran vaiheesta (Saari & Ojala 2011).  

Vaikka tietointensiivisissä organisaatioissa työntekijöiden osaaminen on tärkeää 
pääomaa, kaikkien työntekijöiden osaamista ja työpanosta ei välttämättä katsota 
samanarvoisiksi. Tietotyössä kokemuksen voisi ajatella olevan tärkeä tekijä. Onkin 
ristiriitaista, että samalla kun nuorten, osaavien työntekijöiden sitouttaminen koetaan 
tavoiteltavana, ikääntyvien ja kokeneiden työntekijöiden voidaan kokea olevan 
ylisitoutuneita. Ylisitoutuneisuudella tarkoitan ei-toivottua sitoutumista; työntekijä 
on sitoutunut organisaatioon vielä siinäkin vaiheessa, kun organisaatiossa työntekijän 
toivottaisiin siirtyvän jo eläkkeelle tai toisiin tehtäviin. (Saari & Ojala 2011.) 

Ikääntyviin tietotyöntekijöihin kohdistuu ennakkoluuloja ja syytöksiä 
tehottomuudesta, osaamisen puutteista ja muutosvastarinnasta. Ikääntyneiden 
koetaan jarruttavan organisaation toimintaa ja tehokkuutta, ja siksi heidän luja 
sitoutumisensa ei välttämättä ole toivottua. Ikääntyvien ongelmaksi koetaan 
tietotyössä etenkin jatkuvasti kehittyvään tekniikan kanssa pärjääminen sekä 
muutenkin jatkuviin muutoksiin ja muuttuviin toimintatapoihin sopeutuminen. 
Muutoksiin sopeutumisen esteenä nähdään muutosvastarinta, mikä taas liitetään 
pitkään historiaan organisaatiossa. Ikääntyvien ei siis uskota pystyvän muuttamaan 
toimintatapojaan, joita he ovat toteuttaneet jo vuosia, jopa vuosikymmeniä.  Osa 
ikääntyvistä tunnistaakin itsessään nämä ongelmat. Ikääntyneiden toivotaan jopa 
ajattelevan organisaation etua ja siirtyvän eläkkeelle.  Kaikkia ikääntyviä näiden 
ongelmien ei kuitenkaan sanota koskevan, vaan ongelmaksi ikä muodostuu vain 
silloin, jos siihen yhdistyy edellä mainittuja ei- toivottuja ominaisuuksia. (Saari & 
Ojala 2011).  

Joissain tietotyöorganisaatiossa arvostetaan edelleen myös kokemuksen tuomaa 
osaamista. Tietyissä, erittäin vaativissa tietotyöammateissa kuten tutkimus- ja 
tuotekehitystyössä, vaadittava osaaminen saavutetaan vasta useiden vuosien 
työkokemuksen myötä. Tällaisissa ammateissa ikääntyvienkin työntekijöiden 
pysyvyys koetaan erittäin tärkeäksi. Ongelmia voi kuitenkin muodostua, jos 
sitoutumisesta seuraa se, että organisaatio ei uusiudu eikä kokeneempien 
työntekijöiden osaaminen siirry uusille työntekijäpolville. (Saari & Pyöriä 2013.) 
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5.2.2 Sitoutuminen ja sitouttaminen työntekijöiden näkökulmasta 

Tietotyöntekijöiden näkökulmasta merkittävää on myös kokemus organisaation 
tahdosta ja tavoista sitouttaa työntekijöitä. Edellä totesin, että vanhan psykologisen 
sopimuksen ei enää uskota olevan kaikilta osin voimassa. Samaan tapaan ”vanhan” 
sitoutumisen ja samalla sitouttamisenkaan ei uskota enää täysin toimivan. 
Työntekijöiden on vaikea luottaa organisaatioiden haluun sitouttaa työntekijöitään  
ja tarjota heille mahdollisimman pitkä ura. Jopa menestyksekkäissä organisaatioissa 
talouden heilahtelut saavat työntekijät pelkäämään työpaikkansa menettämisen 
puolesta.  

Kovan kilpailun ja taloudellisten haasteiden aikakaudella organisaatiot harkitsevat, 
keiden halutaan sitoutuvan. Työn haastavuus ja sen oppimiseen tarvittava aika voivat 
vaikuttaa sekä siihen, miten tiiviisti organisaatio sitouttaa työntekijöitään että siihen, 
miten tiiviisti työntekijät sitoutuvat organisaatioon. Tässä tutkimuksessa havaittiin 
että asiakaspalvelutehtävissä, joiden hallitsemiseen riittää muutamien viikkojen 
perehdytysjakso ja muutaman kuukauden perehtymisvaihe, työhön sitoutuminen on 
melko matalalla tasolla. Näissä tehtävissä työskentelevät tietotyöntekijät myös 
kokevat, ettei organisaatio pyri sitouttamaan heitä, vaan työntekijöiden 
vaihtuvuuteen suhtaudutaan välinpitämättömästi. Työntekijät kokevat, että he ovat 
korvattavissa ja ettei heidän osaamistaan arvosteta. Työn arvostuksen koetaan 
tulevan työnantajan sijaan työyhteisöltä, jonka jäsenet tuntevat parhaiten työn 
vaatimukset ja haasteet. Sitoutuminen on siten luonteeltaan jatkuvuussitoutumista, 
eli organisaatiossa pysytään pääasiassa palkan ja muiden materiaalisten palkintojen 
vuoksi, ei tunteisiin perustuvan sitoutumisen perusteella. (Saari & Pyöriä 2013.) 

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös, että pitkää koulutusta ja jopa useiden 
vuosien työssä oppimisen kautta pätevöitymistä vaativissa tietotyötehtävissä 
organisaatioon sitoutuminen on tiiviimpää ja luonteeltaan affektiivista eli tunteisiin 
perustuvaa. Työntekijät myös kokevat organisaation toiminnan sitouttavaksi, vaikka 
globaalit muutokset voivatkin muuttaa myös Suomessa toimivien organisaatioiden 
toimintaehtoja nopeasti. Huippuosaajien sitoutuminen voi selittyä sillä, että 
työntekijät joutuvat käyttämään paljon voimavaroja ja aikaa toimenkuvansa vaatiman 
osaamisen hankkimiseen sekä opiskelemalla että työssä oppimalla. Osaamisen 
tuomista eduista ei siten haluta luopua aloittamalla alusta uudessa organisaatiossa. 
Osaaminen voi olla hyvin organisaatiospesifiä, eikä Suomen työmarkkinoilta 
välttämättä löydy montaakaan juuri vastaavaa osaamista tarvitsevaa organisaatiota. 
Vastaavasti organisaatioiden kannattaa pitää kiinni juuri omaan tarpeeseensa 
täsmäkoulutetuista osaajista. Mitä pidempi perehdytysaika, sen kalliimpaa 
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työntekijöiden vaihtuminen on. Affektiivinen sitoutuminen onkin todennäköistä 
työntekijöitään arvostavassa organisaatiossa, jossa työntekijöillä on mahdollisuus 
mielekkääseen työhön, kannustavassa työyhteisössä. (Saari & Pyöriä 2013.) 

Organisaatioiden haasteena on löytää sopivat sitouttamiskeinot erikseen rutiini- 
ja tietotyöntekijöille (Benson & Brown 2007). Lisähaastetta tähän tuo se, että 
tuloksieni mukaan organisaatioiden on otettava huomioon myös tietotyöntekijöiden 
eri ryhmät: eri ikä- ja ammattiryhmät myös tietotyön sisällä kaipaavat erilaisia 
sitouttamistoimia. Sitoutuminen ja sitouttaminen voivat olla siis erilaisia tietotyön eri 
alueillakin, riippuen alasta ja tehtävistä. Kaikkien työntekijöiden kohdalla ei enää 
pyritäkään pitkäaikaiseen sitoutumiseen vaan sitouttamista harkitaan työntekijän iän, 
taitojen ja organisaation tarpeiden kautta. Samaan aikaan työntekijät joutuvat 
pohtimaan, kuuluvatko juuri he siihen ryhmään, jota organisaatio haluaa sitouttaa.  
Työntekijän kokemus organisaation sitouttamisesta vaikuttaa sitoutumisen tasoon ja 
tapaan. Jos organisaatio viestii työntekijän olevan korvattavissa, ei työntekijänkään 
sitoutuminen muodostu kovin tiiviiksi ja luonteeltaan affektiiviseksi. Epäluottamus 
organisaation sitoutumiseen työntekijöihinsä ei myöskään paranna työmotivaatiota 
eikä -tehoa.  

5.3 Uusi psykologinen sopimus 

Tässä luvussa tarkastelen, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia uusiin psykologisiin 
sopimuksiin nähdään liittyvän tietotyössä. Erityisesti analysoinnin kohteena ovat 
työaikaan ja työssä kehittymiseen liittyvät tekijät. Lopuksi pohdin, millaiseksi uusi 
psykologinen sopimus on muotoutumassa ja miten se on vielä liitoksissa perinteisiin 
sopimusmalleihin. 

5.3.1 Oikeus kohtuulliseksi koettuun työaikaan  

Työajan ja vapaa-ajan suhteen määrittely on neuvottelukysymys, jossa vastakkain 
ovat työnantajien tarpeet työvoimalle ja työntekijöiden suojelu liialta rasitukselta sekä 
työntekijöiden toiveet riittävästä vapaa-ajasta (Anttila 2007, 74). Psykologisen 
sopimuksen sisältämiin työntekijän käsityksiin oikeudenmukaisesta työajasta 
vaikuttavat työsopimuksen määrittämän virallisen työajan lisäksi organisaation 
työaikakulttuuri sekä työntekijän henkilökohtaiset toiveet hänelle parhaiten sopivasta 
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työajasta ja -tahdista. Työaika on keskeinen osa psykologista sopimusta ja se ilmentää 
päivittäisellä tasolla sopimuksen luonnetta.  Esimerkiksi transaktionaalisen 
psykologisen sopimuksen mukaan työskentelevä lähtee työnsä äärestä tarkasti 
sovitun työajan päättyessä. Relationaalisen psykologisen sopimuksen mukaan 
työpäivä voi venyä työnantajan tarpeiden mukaisesti. Tasapainotetulle psykologiselle 
sopimukselle ominaisesti työntekijä voi tehdä pidempiä ja/tai intensiivisempiä 
työpäiviä, etenkin jos se edistää hänen uralla etenemistään.  

Ylempien toimihenkilöiden työajat ovat pidentyneet Suomessa viime 
vuosikymmenien aikana, samaan aikaan kun muiden työntekijäryhmien työajat ovat 
keskimääräisesti lyhentyneet (Virmasalo ym. 2011). Myös työn luonne määrittää 
työaikaa: tietotyössä työtehtävien vaatimaa aikaa voi olla hankala arvioida etukäteen, 
joten työtuntien mitoittaminen on haastavaa. Myös työn autonominen luonne 
vaikuttaa työaikoihin. Tietotyössä tehtäviä ei työn yksilöllisen luonteen vuoksi voi 
delegoida muille työntekijöille tai seuraavalle vuorolle, joten työajat voivat venyä (ks. 
O´Carrol  2008; van Echtelt ym. 2006).  

Tutkimukseni tulosten mukaan tietotyössä normaalityöaika nähdään kuitenkin 
edelleen ihanteena, johon pyritään. Ylityöt eivät ole itsestään selvästi psykologiseen 
sopimukseen kuuluva velvollisuus, vaan tietotyöläiset ovat tarkkoja työn ja vapaa-
ajan rajaamisesta. Tietotyön luonteeseen kuuluu työstä autonomisesti kannettava 
vastuu, jonka myötä syntyy paineita työpäivien venyttämiseen (ks. myös Julkunen 
ym. 2004). Työpaikan kulttuuri vaikuttaa siihen, millaiseen työaikaan tietotyöntekijät 
kokevat olevansa oikeutettuja tai velvoitettuja. Jos läpi koko organisaation 
normaalityöaikaa pidetään työntekijöiden oikeutena, työntekijät pitävät tiukemmin 
kiinni työaikansa rajoista, mikä viittaa tasapainotettuun psykologiseen sopimukseen. 
(Saari 2012.)  

Relationaaliseen sopimukseen on liitetty työnantajan patriarkaalinen suhde 
työntekijöihinsä. Työnantaja siis valvoo paitsi työntekijöiden velvollisuuksien 
täyttymistä, myös näiden etuja. Vaikka tietotyö on muuten autonomista, osa 
tietotyöntekijöistä kokee, että työn organisointi ja sitä kautta normaalityöajan 
mahdollistaminen kuuluvat edelleen esimiesten vastuulle. Tällainen ajattelu näyttää 
kuitenkin tämän tutkimuksen tuloksien perusteella olevan harvinaista. Pääasiassa 
tietotyöntekijät kokevat olevansa itse vastuussa työaikansa organisoinnista ja rajoista. 
Tietotyön autonomisen luonteen koetaan ulottuvan myös työn organisointiin ja sitä 
kautta työajan rajaamiseen. Tietotyöntekijät pyrkivät pääasiassa työn intensivoinnilla 
pysymään normaalityöajan rajoissa. Tämän logiikan mukaisesti ne, jotka tekevät 
ylitöitä, saatetaan leimata jopa epäpäteviksi, koska katsotaan, että he eivät hallitse 
työnsä organisointia. Jatkuvaa ylityötä ei koeta velvollisuudeksi, mutta ajoittainen 
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työpäivien venyminen katsotaan kuuluvaksi tietotyön luonteeseen ja siksi osaksi 
psykologista sopimusta. Tietotyöntekijät voivat joustaa työajoissa myös silloin, jos 
kokevat tämän auttavan uralla etenemistä, eli ylitöiden hyöty punnitaan tarkasti. 
Tällainen hyötykeskeinen ajattelu viittaa tasapainotettuun psykologisen 
sopimukseen. (Saari 2012.) 

Tämän tutkimuksen perusteella tietotyössä ei ole yhtä vallitsevaa psykologisen 
sopimuksen mallia, jonka pohjalta työaikakäsitykset muotoutuisivat. Tietotyössä 
tasapainotetun psykologisen sopimuksen mukaan työntekijällä on oikeus 
normaalityöaikaan, mutta tämän oikeuden vastineeksi vaaditaan hyvin intensiivistä 
työskentelyä. Myös työajan rajaaminen etenkin työtahtia intensivoimalla kertoo 
tasapainotetusta sopimuksesta. Työaikaa hallitaan tietotyössä hyvin autonomisesti, 
eli työntekijöiden itsensä katsottiin olevan viimekädessä vastuussa työajoistaan, ei 
esimiesten. Kuitenkin myös tietotyössä osa työntekijöistä kaipaa esimiesten apua 
työmäärän ja -ajan hallinnassa, mikä viittaisi perinteiseen psykologiseen 
sopimukseen. Relationaaliseen sopimukseen kuuluu toisaalta myös eräänlainen 
uhrautuminen, organisaation etujen asettaminen työntekijän omien etujen edelle. 
Siten esimerkiksi ylitöiden tekeminen kuuluu relationaalisen sopimuksen 
luonteeseen. Tässä suhteessa myös tietotyöorganisaatiot ovat osaltaan purkamassa 
myös relationaalisen sopimuksen ongelmallisia puolia: tietotyössäkään ylitöitä ei 
pidetä enää itsestäänselvyytenä, vaan työntekijöiden jaksamisesta halutaan huolehtia 
edistämällä normaalityöajoissa pysymistä.  

5.3.2 Työssä kehittyminen tietotyöläisen oikeutena ja velvollisuutena 

Työssä kehittyminen ja kouluttautuminen ovat olleet avainasemassa keskustelussa 
psykologisten sopimusten muuttumisesta. Kehittymismahdollisuuksien on esitetty 
jopa korvaavan vähentyneen turvallisuuden, eli työn jatkuvuuden mahdollisuuksia 
(Rajan 1997; Martin ym. 1998; Alasoini 2006, 2012). Kehittyminen parantaa siis 
työntekijän työllistyvyyttä jatkossa. 

Työn tietoistuminen on muuttanut osaamisvaatimuksia työssä. Tietotyössä 
kehittyminen ja osaamisen päivittäminen ovat välttämättömiä työn nopean ja 
jatkuvan muutoksen vuoksi. Osaamistarpeet myös muuttuvat nopeasti, joten 
koulutus ei pysy muutosten tahdissa. (Benner 2002, 26–29.) Tietotyössäkään 
työntekijä ei ole valmis asiantuntija työhön tullessaan, vaan asiantuntemus hankitaan 
työssä kehittymisen myötä. Tietotyöläiset voivat kokea työssä kehittymisen 
merkityksen eri tavalla kuin tuotantotyöläiset. Tutkimuksissa tuotantotyöläisten on 
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havaittu toivovan voivansa työssä oppimisen avulla pitää nykyisen työpaikkansa, kun 
taas tietotyöntekijät katsoivat asiaa laajemmalla perspektiivillä ja toivovat taitojen 
kehittämisen lisäävän heidän markkina-arvoaan myös nykyisen organisaation 
ulkopuolella (Martin, Staines & Pate 1998). 

Psykologinen sopimus rakentuu jo ennen työsuhdetta syntyneiden käsitysten 
pohjalta, ja kehittyy edelleen työsuhteen aikana. Tietotyön vaatimukset selviävät 
usein jo opiskelun, työharjoittelun ja aiempien työkokemusten kautta, joten tietotyön 
haasteet eivät tule työntekijöille yllätyksenä ja jatkuva kehittyminen muodostuu siten 
erottamaksi osaksi psykologista sopimusta. Eroja kuitenkin on käsityksissä siitä, 
onko kehittyminen työntekijän oikeuksien vai velvollisuuksien joukossa. Tietotyössä 
työn vaatimuksien muutokset ja jatkuva kehittäminen voidaan nähdä sekä rasitteena 
että työmotivaatiota ylläpitävänä asiana. Osa tietotyöntekijöistä näkee muutokset 
tärkeänä osana työtään ja jopa työssä jatkamisen edellytyksenä. Osa voi puolestaan 
pitää muutoksia ammattitaidon haastavina ja siten epävarmuutta luovana tekijänä.  
(Saari & Ojala 2011; Saari 2013.)  

Työssä kehittyminen voidaan kokea mielekkääksi ja luontevaksi osaksi työtä, ja 
oppimismahdollisuudet voidaan kokea siten myös psykologiseen sopimukseen 
kuuluvaksi oikeudeksi. Vaikka työelämän ehdot ja arki kiristyisivätkin, korkeasti 
koulutetulla ja osaavalla työvoimalla on edelleen kilpailuetu työmarkkinoilla. 
Osaamisen ylläpitäminen, vaikka se tapahtuisikin organisaation eikä työntekijän 
tarpeiden pohjalta, hyödyttää loppujen lopuksi myös työntekijöitä ja heidän 
työuriaan. (Saari 2013.) 

Kehittyminen, kouluttautuminen ja uusien taitojen oppiminen koetaan tuloksieni 
mukaan pääasiassa tietotyöhön kuuluvaksi velvollisuudeksi, ei oikeudeksi. 
Tietotyöntekijät tiedostavat, että työhön ei olla valmiita suoraan koulusta, vaan 
vaativat työtehtävät opitaan hallitsemaan täysin vasta jopa useiden vuosien 
kokemuksen kautta. Työtehtävien ja työn organisoinnin muuttuminen vaativat myös 
jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Kehittymiseen siis sekä velvoitetaan että 
kannustetaan. Kehittymismahdollisuuksien etsiminen ja kouluttautumisen 
suunnittelu voi käytännössä olla myös työntekijän vastuulla. Työnantajapuolen 
tehtäväksi jää lähinnä koulutussuunnitelmien hyväksyminen, vaikka molemmat 
osapuolet pitävät koulutussuunnittelua periaatteessa työnantajapuolen 
velvollisuutena. Tässä suhteessa psykologisen sopimuksen patriarkaalinen henki on 
unohdettu. Työntekijöiden on itse valvottava aktiivisesti oikeuksiensa toteutumista 
myös työssä kehittymisen ja kouluttautumisen suhteen. (Saari 2013.)  

Teesi turvallisuuden korvaamisesta työllistyvyydellä ei vielä täysin toteudu 
tietotyössä. Kehittyminen voi olla mielekästä, mutta se ei silti vielä korvaa lupausta 
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työn jatkuvuudesta.  Kehittyminen koetaan tärkeäksi ja luontevaksi osaksi tietotyötä, 
mutta silti se mielletään pääasiallisesti velvollisuudeksi muiden työtehtävien joukossa, 
ei palkinnoksi sinänsä. Työntekijät kaipaavat työsuhteiltaan edelleen myös 
jatkuvuutta, eivätkä koe kehittymismahdollisuuksia ja sitä kautta parantuvaa 
työllistyvyyttä yhtä merkittävänä tekijänä työsuhteen vaihtokaupassa kuin 
turvallisuutta (ks. myös Baruch 2001; Scholarios ym. 2008).  Koska kehittymistä ja 
työssä oppimista pidetään velvollisuutena, tämän velvollisuuden täyttämisestä 
odotetaan palkkioksi työn jatkuvuutta, täysin relationaalisen sopimuksen mukaisesti.  

5.3.3 Perinteisestä tasapainotettuun sopimukseen - ja takaisin? 

Tutkimukseni tulosten mukaan tietotyöhön ei ole syntymässä yhtä uutta psykologista 
sopimusta, joka määrittäisi kokonaisten alojen tai edes yksittäisten organisaatioiden 
toimintatapaa. Sopimuksen muodot eriytyvät ja vaihtelevat tietotyösektorin sisällä 
alojen, toimipaikkojen sekä yksittäisten työntekijöiden välillä. Tietotyön 
psykologisille sopimuksille on kuitenkin yhteistä niiden perustuminen työn 
autonomiselle luonteelle. Työntekijä on yleensä itse vastuussa tehtävistään ja niiden 
organisoinnista. Tietotyö on paitsi itsenäistä, myös yksilöllistynyttä. Tämä vaikuttaa 
merkittävästi tietotyön psykologisiin sopimuksiin. 

Tietotyössä voi olla samaan aikaan, ja jopa samassa työpaikassa, hyvin paljon 
toisistaan poikkeavia psykologisia sopimuksia ja niihin liittyviä odotuksia. Etenkin 
vanhemman ikäpolven työntekijät toimivat edelleen perinteisen psykologisen 
sopimuksen mukaisesti, ja olettavat että heidän organisaatiota kohtaan tuntemansa 
lojaalius ja sitoutuminen saavat myös vastakaikua. Nuoremmat työntekijät ja 
esimiehetkin ovat jo siirtyneet tasapainotetun psykologisen sopimuksen suuntaan. 
Osa työntekijöistä ei näe pitkäaikaista organisaatioon kiinnittymistä mahdollisena, 
vaan suunnittelevat työuransa työpaikan vaihtojen ja kehittyvien taitojensa varaan. 
Myös työnantajien puolelta uuteen psykologiseen sopimukseen kuuluu odotus ja 
oletus muutosvalmiudesta: työntekijän odotetaan sopeutuvan muutoksiin ja 
joustoihin.  

Tutkimukseni tulosten perusteella tietotyössä ollaan ainakin osittain siirtymässä 
perinteisestä, relationaalisesta sopimuksesta kohti tasapainotettua psykologista 
sopimusta. Nämä uudentyyppiset psykologiset sopimukset rakentuvat työntekijän 
uratavoitteiden sekä työnantajan etujen ja vaatimusten yhteen sovittamiselle.  
Tietotyössä uralla eteneminen on kiinni nykyisessä työssä menestymisestä, joten 
työnantajan vaatimukset on täytettävä, mutta samalla on edistettävä omaa 
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urakehitystä. Relationaalisessa sopimuksessa urakehitystä tavoiteltiin lähinnä 
nykyisessä organisaatiossa etenemisen kautta ja kaikessa toiminnassa vaakakupissa 
painoivat enemmän organisaation kuin työntekijät omat tarpeet (Rousseau 1995). 
Tasapainotetun sopimuksen mukaan toimivat tietotyöntekijät hakevat uralleen jatkoa 
myös nykyisen organisaation ulkopuolelta. Työnantajan näkökulmasta tämä voidaan 
tulkita sitoutumattomuudeksi, mutta psykologisen sopimuksen teorian kautta 
tulkittuna työpaikkojen vaihtamisella varmistellaan työn jatkuvuutta, ja sen voi siten 
nähdä olevan reagointia työelämän yleiseen epävarmuuteen.  

Perinteisen relationaalisen sopimuksen ei kuitenkaan voida vielä väittää kokonaan 
hävinneen työmarkkinoilta. Osa etenkin vanhempaan ikäluokkaan kuuluvuista 
tietotyöntekijöistä toimii vielä selkeästi relationaalisen psykologisen sopimuksen 
puitteissa. Vaikka psykologisen sopimuksen muutos on havaittavissa, samalla 
tapahtuu myös osittain paluuta perinteisen sopimuksen tiettyihin perusperiaatteisiin. 
Sekä työntekijät että työnantajat arvostavat edelleen relationaalisia eli tunteisiin ja 
lojaaliuteen pohjautuvia elementtejä. Työn intensivoituminen, vaatimusten 
kasvaminen ja muutosten lisääntyminen sekä epävarmuuden kokeminen halutaan 
korvattavan vastavuoroisesti reiluudella ja oikeudenmukaisuudella.  Vaikka sopimus 
kokonaisuudessaan olisikin tasapainotettua mallia, perinteisestä sopimuksesta 
halutaan säilyttää sen perustavanlaatuinen vastavuoroisuus. Työsuhteen ei 
edelleenkään haluta olevan pelkkää kaupankäyntiä, vaihtoa tai laskelmointia, vaan 
siihen halutaan liittyvän myös lojaaliuden elementti. Lojaalius voi kuitenkin ilmetä 
muillakin tavoilla kuin elinikäisellä työsuhteella. Tietotyöntekijöiden toiveisiin 
kuuluukin työntekijän työpanoksen arvostaminen ja mahdollisuudet tehdä 
mahdollisimman laadukasta työtä, jonka työntekijä voi kokea mielekkääksi ja 
merkittäväksi. 

Tietotyössä ei siis tulosteni mukaan ole yhtä, hallitsevaa psykologisen sopimuksen 
mallia vaan useita eri sopimusmalleja, jotka myös vaihtelevat alasta ja organisaatiosta 
toiseen. Myös Baruch (1995) on huomauttanut, että psykologisen sopimuksen 
muuttumista koskevassa keskustelussa olisi otettava huomioon erot 
ammattiryhmien, alojen ja jopa maantieteellisen alueiden välillä. Lisäksi olisi 
huomioitava myös se, että psykologiset sopimukset elävät jatkuvasti. Sopimusta ei 
siis lyödä lukkoon työsuhteen alkaessa. Alasoini (2006 ym.) ja Järvensivu (2013) ovat 
havainneet tutkimuksissaan muutoksia psykologisissa sopimuksissa ja niiden 
vastavuoroisuudessa koko suomalaisen työelämän tasolla. Tietotyössäkin 
psykologinen sopimus on osittain irtoamassa relationaalisen sopimuksen mallista, 
vaikka työntekijöiden kannalta ja mielestä tämä ei olekaan kaikilta osin mielekäs 
suuntaus. Työntekijät joutuvat kuitenkin sopeutumaan työelämän muutoksiin ja 
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pyrkimään turvaamaan oman työllistyvyytensä siirtymällä uuteen, tasapainotettuun 
psykologisen sopimuksen malliin.  

5.4 Tietotyön organisaatiositoutumisen ehdot ja edellytykset  

Psykologiset sopimukset tietotyössä ovat sekä muuttumassa että säilyttämässä myös 
joitain osia perinteisestä sopimusmuodosta. Miten tämä tietotyön psykologisten 
sopimusten tilanne sitten näkyy ja vaikuttaa tietotyöntekijöiden 
organisaatiositoutumiseen? Käyn seuraavaksi läpi tämän tutkimuksen tuloksia 
organisaatiositoutumisen kannalta keskeisten teemojen kautta. Pohtimani teemat 
ovat työn haastavuus ja autonomisuus sekä työsuhteen varmuus ja työyhteisön 
merkitys. 

Työn haasteiden ja palkkioiden tasapaino on edellytys sitoutumiselle. Tietotyöhön 
kuuluu lähtökohtaisesti jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen.  Tällainen uusien 
haasteiden kohtaaminen ja niistä selviämisestä seuraava onnistumisen ja työn 
merkityksellisyyden kokemus on osalle työntekijöistä myös tärkeä sitoutumisen 
peruste. Työn haastavuus voi tehdä siitä myös mielekästä ja merkityksellistä. 
Mahdollisuus tuottaa jotain uutta oman ja työryhmän osaamisen haastamisen kautta 
on palkitsevaa. Oman ja työryhmän osaamisen ja onnistumisen voidaan kokea olevan 
myös merkittävä tekijä koko organisaation toiminnassa ja menestyksessä, mikä 
edelleen lisää työn merkityksellisyyden kokemusta. (Saari & Ojala 2011; Saari & 
Pyöriä 2013.) Organisaatioiden ja esimiesten on kuitenkin tasapainoteltava sen 
suhteen, mikä kullekin työntekijälle on sopivasti haasteellista työtä. Työn jatkuvat 
muutokset ja kasvavat haasteet voivat myös vähentää sitoutumista. Haasteiden on 
siis oltava tasapainossa työn palkkioiden kanssa. Muutoin työntekijöille voi syntyä 
tunne, että organisaatio ei ole heidän puolellaan, mikä on omiaan vähentämään 
sitoutumista. (Saari & Ojala 2011.) 

Työn autonomisuus on tietotyössä olennainen lähtökohta ja myös sitoutumisen 
edellytys. Tietotyössä työn autonomian aste vaihtelee organisaatioittain ja 
työtehtävien mukaan.  Tulosteni mukaan työntekijöille hyvin vapaat kädet antavilla 
työn organisoinnin ja johtamisen tavoilla on saatu aikaan tuloksekasta työtä ja tiivistä 
sitoutumista. Vastaavasti tiukan kontrolloinnin, valvonnan ja aikataulutuksen 
pohjalta toimittaessa tuloksena on suuri vaihtuvuus, mikä indikoi heikompaa 
sitoutumista. Jos työntekijät kokevat yrityksen tavoittelevan menestystä 
työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella, voi syntynyt arvoristiriita vähentää 
affektiivista sitoutumista (Meyer & Allen 1991). Arvoristiriidasta huolimatta 
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työntekijä voi pysyä organisaatiossa jatkuvuussitoutumisen perusteella, koska 
lähtemisellä olisi esimerkiksi taloudellisia seurauksia. Tulosteni perusteella tietotyön 
luonteeseen ei sovi tiukka työn määrällinen ja ajallinen kontrollointi. Tietotyöntekijät 
asettavat työn laadukkaat tulokset määrällisten saavutusten edelle, joten tämä 
tavoitteiden ja arvojen ristiriita näkyy sitoutumisen heikentymisenä. (Saari & Pyöriä 
2013.) Tuloksiin todennäköisesti vaikuttaa tutkimuksen kohteena olevien 
tietointensiivisten organisaatioiden toimiala. Tiukkaa kontrollointia harjoitettiin call 
centerissä, jotka perinteisesti ovatkin hyvin tarkasti, jopa tayloristiseen malliin 
organisoituja työpaikkoja. Kuitenkin tämän tutkimuksen kohteena olleessa call 
centerissä työntekijöihin kohdistetut vaatimukset esimerkiksi teknisestä osaamisesta 
olivat melko korkeat.  Työntekijät identifioivat itsensä asiantuntijoiksi, 
liukuhihnatyöläisten sijaan, ja juuri siksi kokivat, että tiukka kontrollointi ei sovi 
heidän työhönsä.  

Työyhteisö voi olla autonomiaan ja itseohjautuvuuteen perustuvassa tietotyössä 
suuri voimavara ja merkittävä sitoutumisen edellytys. Tässä tutkimuksessa sekä 
palveluperustaisessa että luovemmassa tietotyössä työyhteisö nousi esiin 
sitoutumisen lähtökohtana. Jopa vuosikymmeniä koossa pysynyt työryhmä tuo 
työhön jatkuvuutta ja yhteisöllisyyttä. Työyhteisöstä voi saada myös tukea itsenäisen 
työn haasteissa ja ongelmissa: työntekijät voivat jakaa keskenään tietoja, taitoja ja 
kokemuksia työn haasteista. (Saari & Pyöriä 2012.) Tuloksien perusteella voisikin 
pohtia, miten sitoutumiseen vaikuttavat lyhyet työsuhteet, henkilöstöjärjestelyitä 
sisältävät organisaatiomuutokset tai projektimuotoinen työ, jossa työtoverit 
vaihtuvat jatkuvasti? Tietotyö on lähtökohtaisesti muuttuvaa ja ei-rutiininomaista 
työtä, jossa pysyviä elementtejä on vähän, joten pysyvä työyhteisö voi muodostua 
tärkeäksi organisaatiositoutumista voimistavaksi tekijäksi. 

Epävarmuus työn jatkuvuudesta heikentää organisaatioon sitoutumista. 
Organisaation heikko taloudellinen tilanne ja etenkin omassa organisaatiossa 
tapahtuneet työvoiman vähennykset lisäävät työntekijöiden epävarmuutta oman 
työpaikkansa säilymisestä. Jos vielä epävarmassa tilanteessa lyhyisiin työsuhteisiin 
palkattujen työntekijöiden perehdyttäminen ja sitouttaminen jää ohueksi, voi 
vaihtuvuus lisääntyä edelleen. Epävarmuus voi siis synnyttää negatiivisen kierteen, 
jossa epävarmuuden vaikutukset pahentuvat. (Saari & Pyöriä 2013.)Työsuhteen 
epävarmuuden on useissa aiemmissakin tutkimuksissa todettu olevan yksi 
sitoutumista heikentävistä tekijöistä ja lisäävän työpaikan vaihtoaikeita (Mauno & 
Kinnunen 2005; Sverke & Hellgren 2002; De Witte & Näswall 2003).  

Työsuhteen varmuus puolestaan vahvistaa organisaatiositoutumista. 
Vuosikymmeniä samassa organisaatiossa työskenteleminen tuo varmuutta sitoutua 
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organisaatioon edelleen, vaikka sekä takana että edessäpäin on muutoksia sekä 
työtavoissa että työn organisoinnissa. (Saari & Ojala 2011; Saari & Pyöriä 2012.) Pitkä 
työsuhde samassa organisaatiossa todennäköisesti luo varmuutta myös siksi, että 
työntekijät ovat jo nähneet organisaation selviävän erilaisista muutoksista. Tämä taas 
lisää työntekijöiden luottamusta siihen, että organisaatiolla on pyrkimys säilyttää 
työpaikkoja. Tällainen uskomus työntekijän ja organisaation jaetuista arvoista ja 
tavoitteista kertoo nimenomaan affektiivisesta sitoutumisesta organisaatioon. 
Haasteena on kuitenkin se, miten organisaatioiden on mahdollista luoda varmuutta, 
jos toimintaympäristö ja maailmantalous väistämättä luovat epävarmuutta? Ulkoisen 
epävarmuuden oloissa jatkuvuutta tulisikin luoda organisaatioiden sisälle. Tunne 
työn turvallisuudesta, vakaudesta ja varmuudesta voi syntyä myös pienempien 
työtiimien pysyvyydestä, vaikka organisaatiotasolla muutoksia tapahtuisikin (Saari & 
Pyöriä 2013). Työhyvinvointiin ja sen kautta sitoutumiseen voidaan siis edelleen 
vaikuttaa organisaatiotasoisilla käytännöillä, vaikka työelämän suuret linjat 
muuttuisivatkin.  

5.4.1  Organisaatiositoutumisen moninaisuus tietotyössä 

Kuten psykologisten sopimusten muutokseen, myös organisaatiositoutumisen 
muutokseen vaikuttavat sekä organisaatiot että työntekijät. Organisaatiot purkavat 
omalta osaltaan sitoutumisen perinteisiä tapoja ja muotoja. Organisaatioon 
sitoutuminen ei ole enää ole itsestään selvä jokaisen työntekijän oikeus ja 
organisaation tavoite. Nyt organisaatiot valikoivat, ketkä työntekijät ovat 
organisaation kannalta niitä tärkeimpiä avaintyöntekijöitä, jotka halutaan sitouttaa. 
Tämä vaikuttaa myös työntekijöiden sitoutumiseen: miksipä sitoutua sellaiseen 
organisaatioon, joka ei vaikuta olevan sitoutunut työntekijöihinsä?  

Samaan aikaan kun organisaatiot valikoivat työntekijöitään, myös tietotyöntekijät 
valikoivat, mihin organisaatioon he sitoutuvat pysyvästi ja mihin vain määräaikaisesti. 
Työpaikkojen epävarmuus ja vaihtuminen eivät vaikuta olevan ongelma niille, jotka 
eivät etsikään pysyvää työsuhdetta. Tämä voi selittyä psykologisten sopimusten 
muutoksella: jos työntekijä toimii tasapainotetun sopimuksen puitteissa, ei toiveissa 
olekaan jatkuva työsuhde. Sen sijaan tavoitellaan työpaikkaa tietylle ajanjaksolle tai 
uusien taitojen hankkimista, minkä jälkeen työpaikkaa voi vaihtaa. Työhön ei näissä 
tapauksissa sitouduta kovinkaan tiiviisti affektiivisen sitoutumisen hengessä, vaan 
sitoutuminen on luonteeltaan jatkuvuussitoutumista. Tämä sitoutumisen tapa ei 
perustu ajatukseen työntekijän ja organisaation yhteisistä eduista ja arvoista, vaan 
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siihen että työntekijä arvioi lähtemisen kustannukset suuremmiksi kuin jäämisen. 
Työpaikkaa vaihdetaan sitten, kun hetki on oikea ja löytyy parempi paikka. Syinä 
jäämiseen voivat olla taloudelliset tekijät tai se, millaisia ponnisteluja uuden työpaikan 
hankkiminen, uuteen työhön siirtyminen ja kaikkien siinä tarvittavien taitojen 
hankkiminen vaatisi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö jatkuvuussitoutumisen 
perusteella työtään tekevä tietotyöläinen voisi olla työhönsä motivoitunut, tehokas ja 
tuottava. Työ on jatkuvuuteen sitoutuneelle vain työtä, ei kutsumus tai koko elämän 
sisältö. Richard Florida (2005) on kuvannut tietotyöntekijöitä työhönsä intohimona 
suhtautuvina elämäntapatyöntekijöinä. Tulokseni asettuvat vastakkain Floridan 
näkemyksen kanssa siinä suhteessa, että vaikka tämän tutkimuksen aineistossa 
suomalaiset tietotyöntekijät ovat sitoutuneita organisaatioihinsa, työ ei ole heille koko 
elämä. 

Tietotyön kentällä on edelleen myös pitkiä työsuhteita ja tiivistä affektiivista 
sitoutumista. Tällaiset tiiviisti sitoutuneet työntekijät voivat parhaimmillaan olla 
organisaation tärkein voimavara, mutta organisaatioissa voidaan suhtautua tiiviiseen 
sitoutumiseen myös vähättelevästi. Affektiivinen sitoutuminen ei ole jäänne 
menneestä, vaan kertoo edelleen työntekijän vahvasta motivaatiosta, jota 
organisaatioiden olisi syytä arvostaa. Vaikka tietotyöorganisaatiot käyvät läpi jatkuvia 
muutoksia ja uudistuksia ja kohtaavat haasteita, affektiivisesti sitoutuneet työntekijät 
ovat valmiita sopeutumaan uusiin toimintatapoihin. Organisaatioiden olisi syytä 
edelleen tavoitella affektiivista sitoutumista ja panostaa myös sen ylläpitämiseen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Psykologinen sopimus on suomalaisessa tietotyössä muutoksen tilassa ja tämä 
muutos vaikuttaa myös organisaatiositoutumiseen. Työelämän muutos ja erityisesti 
työn yksilöllistyminen ovat muuttaneet psykologisten sopimusten perusteita. Kun 
työ yksilöllistyy, työntekijä ei vain mekaanisesti suorita työtään, vaan töihin joutuvat 
kaikki kyvyt ja taidot sekä koko persoona pelkän ammattitaidon sijaan (Julkunen 
2008, 122). Pitkälle yksilöllistyneessä tietotyössä psykologisen sopimuksen alaan voi 
ajatella kuuluvan koko työntekijän persoonan antaminen organisaation palvelukseen, 
samalla kun sopimuksen oikeudet koostuvat vain palkasta ja oikeudesta tehdä työtä. 
Työntekijät tuntevat antavansa enemmän kuin organisaatio ja myös kantavansa osan 
organisaatioiden riskeistä, joten psykologisen sopimuksen oikeuksista halutaan pitää 
kiinni. Relationaaliseen sopimukseen kuuluvasta uhrautumisesta ei ole välttämättä 
hyötyä, sillä organisaatioiden ei aina uskota pitävän omaa osuuttaan sopimuksesta. 
Relationaaliseen sopimukseen kuuluvista lojaaliudesta ja turvallisuudesta ei 
kuitenkaan olla täysin valmiita luopumaan, sillä jonkinasteinen lojaalius tunnetaan 
samanlaiseksi perustavanlaatuiseksi oikeudeksi kuin palkka.  

Nele De Cuyper ja Hans De Witte (2006) ovat ehdottaneet, että trans-
aktionaalinen sopimus olisi kaikille sopimuksille yhteinen perustaso. 
Transaktionaalisten oikeuksien, kuten oikeudenmukaisen palkkauksen, tulisi heidän 
mukaansa täyttyä ennen sopimuksen emotionaalisia osia, kuten osapuolten välistä 
lojaaliutta. Myös omien tuloksieni valossa on selvää, että transaktionaalisten 
oikeuksien tulee täyttyä, mutta väitän, että tietotyöntekijät kaipaavat palkan ja muiden 
transaktionaalisten palkkioiden rinnalle myös jonkinasteista emotionaalista vaihtoa. 
Tasapainotettu sopimus, jossa pelin henki on selvä, eikä työntekijä enää 
relationaalisen sopimuksen tapaan odota työltä pysyvyyttä, tuntuu siten joltain osin 
reilulta kompromissilta. Pelkkä työllistyvyyslupaus ei kuitenkaan riitä korvaamaan ja 
ilmentämään lojaaliutta, kuten olen edellä esittänyt. Tasapainotetun sopimus-
mallinkin tulisi taata työntekijöille oikeus sekä mielekkääseen työhön että 
työpanoksen arvostukseen. Organisaatioiden on joltain osin täytettävä 
työntekijöiden odotukset sekä transaktionaalisten että relationaalisten tekijöiden 
osalta, mikäli organisaatiot haluavat työntekijöidensä pysyvän osana organisaatiota 
toivotun ajan.  

Vaikka organisaatiositoutumiseen vaikuttavat psykologiset sopimukset ovat 
muuttumassa, organisaatioon sitoutuminen, tai ainakin toive sitoutumisen 
mahdollisuudesta, on tietotyössä edelleen voimissaan. Sitoutumisen edellytyksenä on 
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kuitenkin työn mielekkyys, mihin sisältyvät sopivia haasteita ja itsenäistä päätösvaltaa 
tarjoava työnkuva ja toimiva työyhteisö. Työn epävarmuus sen sijaan nakertaa 
organisaatiositoutumista tietotyössäkin. Organisaation taloudellisen epävarmuuden 
heijastumista ensimmäisenä työntekijöihin ei pidetä oikeutettuna, vaan tietotyössä 
toivotaan sitouttamista myös pitkällä tähtäimellä. Jos organisaatio ei panosta 
sitouttamiseen, vaan viestii päinvastoin työntekijän olevan korvattavissa, ei 
työntekijänkään sitoutuminen muodostu tiiviiksi ja luonteeltaan affektiiviseksi. 
Samaan tapaan kuin lojaliteettia toivotaan edelleen osaksi psykologista sopimusta, 
tietotyöläiset toivovat organisaatioiden tarjoavan mahdollisuuden sitoutua 
organisaatioon. Organisaatioiden olisi syytä panostaa tasa-arvoisesti sekä nuorten 
että ikääntyvien tietotyöntekijöiden ja eri ammattiryhmien sitouttamiseen.  

Tietotyöntekijöitä ei ole aiemmin Suomessa tutkittu omana ryhmänään 
käyttämieni teorioiden valossa. Suomalaisissa tutkimuksissa tietotyöntekijöiden on 
kuitenkin todettu olevan monissa asioissa, kuten palkkauksessa ja työsuhteiden 
pysyvyydessä hieman muita ryhmiä paremmassa asemassa (esim. Blom, Melin & 
Pyöriä 2001; Ojala & Hautaniemi 2012). Tämä tutkimus vahvistaa kuvaa 
tietotyöntekijöistä työhönsä sitoutuneina ja työsuhteen vastavuoroisuuteen 
kohtuullisen tyytyväisenä työntekijäryhmänä. Tässä suhteessa tutkimustulokset 
poikkeavat hieman niistä psykologisen sopimuksen ja sitoutumisen tutkimuksista, 
joissa reiluiksi koettujen työsuhteiden nähdään olevan vakavasti uhattuina (esim. 
Alasoini 2012; Järvensivu 2013).  

Tutkimukseni osoittaa, että psykologisen sopimuksen muutoksesta huolimatta, 
tietotyöntekijät arvostavat edelleen työsuhteessaan vastavuoroisuutta ja reilua peliä. 
Vaikka psykologisen sopimuksen mallina olisikin yhä useammin tasapainotettu 
sopimus, jossa työsuhteet eivät ole elinikäisiä, se ei tarkoita, että työntekijöillä ei olisi 
enää muitakaan odotuksia työnantajia kohtaan. Tasapainotetussakin sopimuksessa 
työntekijät odottavat työpanoksestaan vastineeksi paitsi parempaa työllistyvyyttä, 
myös reilua kohtelua. Yksilöllistyneessä tietotyössä työntekijät odottavat 
organisaatioilta taustatukea ongelmatilanteissa, reiluja työaikoja ja mahdollisuutta 
tehdä työnsä hyvin. Vaikka tietotyö on yksilöllistynyttä, työsuhteessa oleva työntekijä 
ei halua olla yksityisyrittäjä, vaan vastavuoroisessa suhteessa 
työnantajaorganisaatioon. Jos tämä vastavuoroisuus toteutuu, työntekijät myös 
sitoutuvat organisaatioon tiiviimmin. Tietotyöntekijöillä on paljon sellaista 
osaamista, jota voi soveltaa monessa työpaikassa, joten uralla liikkuminen on 
mahdollista. Tilanne on siis toisenlainen kuin tietyn tehtävän suorittamiseen 
keskittyvässä tuotantotyössä. Tietotyöntekijät vaihtavatkin työpaikkaa, mikäli reilun 
pelin säännöt eivät nykyisessä työssä täyty.  



 

77 

Tutkimukseni osoittaa, että tietotyösektorin sisällä on erilaisia psykologisia 
sopimuksia ja sitoutumisen tapoja. Osittain nämä havaitut erot voivat johtua 
organisaatioiden erilaisista toimintatavoista ja tietotyön eri tyypeistä.  
Tietointensiivisten organisaatioiden haasteena onkin nyt ja tulevaisuudessa selvittää, 
miten sitouttaa erilaisia ja toisistaan poikkeavissa tehtävissä toimivia 
tietotyöntekijöitä, joiden sitoutumisen perusteet ja tyylit ovat hyvin kirjavia. Yhtenä 
ratkaisuna voi olla psykologisiin sopimuksiin kohdistuvan huomion lisääminen. 
Avoimella keskustelulla, selvillä pelisäännöillä ja työsuhteen vastavuoroisuuteen 
panostamisella voidaan välttää työntekijöiden psykologisten sopimusten rikkominen 
ja sitä kautta tiivistää organisaatioon sitoutumista. Psykologiset sopimukset tulisi 
huomioida myös tavoiteltaessa työurien pidentämistä. Työn ja psykologisten 
sopimusten ehtoja ja edellytyksiä tulisi siis muokata siten, että elämän ja uran eri 
vaiheissa työn tekeminen olisi ylipäätään mahdollista. 

Työn yksilöllistyminen on merkinnyt työstä kannetun henkilökohtaisen vastuun 
lisääntymistä. Rakentaessaan psykologisia sopimuksiaan, tietotyöntekijät joutuvat 
punnitsemaan yhä tarkemmin omien tavoitteidensa ja organisaation tarpeiden 
kokonaisuutta. Väitän, että työntekijät toimivatkin nyt reaktiivisesti, punniten 
aktiivisesti työelämän jatkuvan muutoksen tuomia vaihtoehtoja ja rajoitteita (ks. 
myös Flood ym. 2001). Psykologisen sopimuksen muutoksen lähtökohtana ei ole 
työntekijöiden proaktiivinen toiminta, eli työntekijöiden omaehtoinen halu muokata 
työn ehtoja tai luopua työelämän perinteisestä pysyvyydestä (vrt. Seeck & Parzefall 
2008). Suomalaisen tietotyön arjen muutoksen juuret ulottuvat paljon kauemmas, 
globaaleihin talouden ja työmarkkinoiden muutoksiin saakka. Psykologisia 
sopimuksiaan muokkaamalla työntekijät tavoittelevat mahdollisimman vakaata 
työuraa työelämän muutoksista huolimatta.  

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut keskustelu suomalaisen työelämän 
huonontumisesta ja pohdinta siitä, mitä sitoutumiselle ja psykologisille sopimuksille 
on tapahtumassa. Työelämän huonontumisen ohella työelämäntutkimuksen 
huomion tulisi olla tulevaisuuden rakentamisessa. Psykologisten sopimusten sekä 
niiden toimivuuden ja toimimattomuuden moninaiset seuraukset vaikuttavat paitsi 
työuriin, myös suomalaisen työelämän kokonaisuuteen. Rakennettaessa kestävää 
työelämää, eli myös ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti huomioivaa 
tulevaisuutta, herkkyys psykologisten sopimusten huomioimiselle on tarpeen.  
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6.1 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuksen aiheet 

Tutkimustuloksiani tulkittaessa on huomioitava haastatteluiden tekemisen ajankohta. 
Haastatteluiden analysointi antaa aina poikkileikkauskuvan tietystä ajankohdasta ja 
tilanteesta. Vaikka talouden ja työelämän suhdanteet ovat muuttuneet tämän 
tutkimuksen aineistojen keräämisen jälkeen, aineistoja on tulkittava 
keräämisajankohdan, ei nykyisen taloustilanteen valossa. Olisikin kiinnostavaa tutkia, 
miten tämän tutkimuksen kohteena olleissa organisaatiossa ajatellaan nyt 
organisaatiositoutumisen ja toimivan psykologisen sopimuksen mahdollisuuksista. 

Transitionaalinen malli, eli poikkeustiloissa olevissa organisaatioissa esiintyvä 
sopimukseton tila, on jäänyt tutkimuksissa vähälle huomiolle. Tässäkään 
tutkimuksessa se ei ollut päähuomion kohteena. Todennäköisesti taloudellisen 
laskukauden aikana monissa organisaatioissa, mahdollisesti myös tässä tutkimuksessa 
mukana olleissa, eletään niin epävarmoja aikoja, että vanhat sopimukset ja sitä kautta 
organisaatiositoutumisen tavat eivät ole enää voimassa. Ensiarvoisen tärkeää 
työhyvinvoinnin kannalta olisi, että tällainen sopimukseton tila ei muuttuisi 
poikkeustilasta pysyväksi käytännöksi vaan, talouden elpyessä myös organisaatioiden 
sisäiset suhteet elpyisivät. Transitionaalisen mallin sisällöt ja vaikutukset olisivat myös 
tärkeitä jatkotutkimuksen kohteita.  

Lisäksi tuloksia arvioitaessa on huomioitava, että tietotyö on erityinen osa 
työmarkkinoita, työelämää ja työelämän tutkimusta. Mats Alvesson (2000) on 
esittänyt, että tietotyöntekijöiden sitoutuminen on organisaatioille tärkeää koska 
heidän osaamisensa on organisaation arvokkain pääoma. Työntekijät voivat myös 
lähtiessään viedä asiakkaat mukanaan tai perustaa jopa kilpailevia yrityksiä. 
Tietotyössä tehtävien ja ammattien kirjo on hyvin laaja. Alvessonin esille tuoma 
kilpailunäkökulma pätee varmasti tuotekehitys- ja suunnittelutehtävissä tai niissä 
tietotyötehtävissä, joissa oman osaamisen tuotteistaminen on mahdollista. Tämänkin 
tutkimuksen aineistossa on mukana tietotyötehtäviä, joista työntekijä voi loikata 
kilpailijan leipiin, mutta asiakkaiden mukaan ottaminen on käytännössä mahdotonta. 
Kaikki tietotyöntekijät eivät olekaan organisaatioille korvaamattomia, vaan myös 
tietotyöntekijöiden välille rakentuu hierarkioita. Siten organisaatioiden 
sitoutumisessa työntekijöihinsä ei pitäisi tietotyön tutkimuksessakaan niputtaa koko 
henkilöstöä yhteen, vaan tarkastella erikseen eri ammattiryhmiä ja tehtävätasoja. 
Toisissa tietotyötehtävissä on siten enemmän neuvotteluvaltaa suhteessa 
työnantajaan kuin toisissa.  

Psykologisen sopimuksen tutkimus on Suomessa ja suomalaisen työn 
kontekstissa vasta alussa, joten työelämäntutkimuksella on vielä tekemistä eri alojen, 
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ammattien ja ikäryhmien psykologisten sopimusten erityispiirteiden ja niiden 
mahdollisten muutossuuntien selvittämisessä. Tietotyön tutkimus on Suomessa sen 
sijaan ollut vilkasta. Tämän tutkimuksen tulosten yleistettävyys koko tietotyön alaan 
koskeviksi on haasteellista. Aineistoni käsittää hyvin erilaisia tietotyöorganisaatioita 
ja -ammatteja, joten tuloksia voinee pitää jossain määrin yleistettävinä koko tietotyön 
kenttään. Tulosten yleistettävyyttä pohdittaessa on huomioitava myös, että 
tutkimuksessa psykologisia sopimuksia on käsitelty Denise Rousseaun (1995) 
aloittaman linjan mukaisesti työntekijän näkökulmasta. Käsitän psykologiset 
sopimukset siten henkilökohtaisiksi, joten ei ole odotettavissakaan, että tietotyössä 
olisi vain yksi, jaettu sopimustyyppi. Lisäksi tietotyölle ominaiset yksilöllisyys ja 
autonomisuus vaikuttavat psykologisten sopimusten muotoutumiseen merkittävästi. 
Jopa samassa työpaikassa ja -tehtävissä toimivilla voi siten olla täysin erilaiset 
psykologiset sopimukset, kuten tässäkin tutkimuksessa huomattiin. 

Tietotyö on kuitenkin käsitteenä hyvin laaja, ja kattaa hyvin erityyppisiä aloja ja 
ammatteja. Tietotyön tutkimuksen sisälle kaivataan tarkempaa, alakohtaista 
vertailututkimusta, jolla saataisiin esiin tietotyön eri sektoreiden mahdolliset 
ominaispiirteet psykologisten sopimusten ja organisaatiositoutumisen suhteen. 
Suomalaisen työelämän kontekstissa ei vielä ole juurikaan tehty tutkimusta 
psykologisten sopimusten täyttymisestä ja rikkomisesta ja niiden vaikutuksesta 
työntekijöiden hyvinvointiin ja sitoutumiseen, vaikka kansainvälistä tutkimusta 
aiheesta on paljon. 

Tässä tutkimuksessa en tarkastellut sukupuolen merkitystä tietotyössä, vaikka 
aineisto olisi tarjonnut siihenkin mahdollisuuksia. Sukupuolten erilaisilla 
työmarkkina-asemilla on vaikutusta tässäkin tutkimuksessa havaittuihin ilmiöihin. 
Toisaalta aineistosta ilmeni, että sukupuolen merkitystä halutaan jopa häivyttää ja 
siirtää katse yksilön muihin ominaisuuksiin ja persoonaan. Tietotyön 
sukupuolittuneisuus olisikin aiheellinen jatkotutkimuksen näkökulma. Samoin 
yksityisen ja julkisen sektorin erojen tarkempi vertailu olisi tarpeellista. Etenkin 
taloudellisten laskukausien vaikutukset laajoine irtisanomisineen heijastuvat 
molempien sektoreiden työpaikkoihin, mutta vaikutusten eroja psykologisiin 
sopimuksiin ja organisaatiositoutumiseen olisi syytä tarkastella. Psykologiset 
sopimukset sekä niiden seuraukset, kuten organisaatiositoutumisen vahvistuminen 
tai heikentyminen, antavat aihetta lukemattomille erilaisille tutkimuksille. Ne ovat osa 
jokaisen työtä tekevän ihmisen arkipäivää ja vaikuttavat (työ)hyvinvointiin. Työssään 
hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava työntekijä, joten näiden tekijöiden 
huomioiminen on myös taloudellisesti tärkeää.  
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Lopuksi palaan vielä johdannon alussa olleeseen lainaukseen. Auttavatko tämän 
tutkimuksen tulokset ymmärtämään, selittämään tai jäsentämään sen sisältöä? Mitä 
lainaus kertookaan tietotyön psykologisista sopimuksista ja sitoutumisesta? 

 

”Työt on mukavia ja työyhteisö toimii tällä hetkellä, mutta että en mä nää tätä 
mitenkään eläkepaikkana. Ehkä sen takia, että tää organisaatio ei varmaan 
kauheen pitkälle pysty tarjoamaan uusia haasteita, kun tietyin väliajoin mun 
pitää saada jotain uutta tekemistä. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että kun mä olen 
ton tehtävän katsonu, niin se on sitten siinä. Että ei niinkun loogista ehkä 
jatkoa ja uutta löydy. ” 

Pinnallisesti lukien näyttää siltä, että kysymyksessä on sitoutumaton työntekijä, joka 
käyttää työpaikkoja astinkivinä kohti uusia, yhä haastavampia ja kenties myös 
palkitsevampia tehtäviä. Työntekijä toimisi proaktiivisesti, toimien aktiivisesti omien 
lähtökohtiensa perusteella. Tulosteni valossa työntekijän asennetta voi hänen 
henkilökohtaisten motiiviensa sijaan selittää psykologisten sopimusten muutoksella. 
Työntekijä toimiikin reaktiivisesti työelämän tilanteen mukaisesti. Hän on sisäistänyt 
toimintamallin, jossa yhteen työpaikkaan ei kannata jäädä, koska sitoutuminen ei 
välttämättä koskaan palaudu työntekijän eduksi. Taloudellinen nousukausi voi 
vaikuttaa tämän mallin mukaan toimimiseen, kun työpaikkoja on enemmän tarjolla, 
ja työpaikan vaihtamiseen on siten matalampi kynnys. Toisaalta laskukauden aikana 
työntekijöiden kannattaa varmistella pärjäämistään työpaikkakilpailussa osaamisen ja 
monipuolisen työkokemuksen avulla. Esimerkin tietotyöntekijä haluaakin jatkuvasti 
uusia haasteita, mutta ei usko nykyisen työnantajan niitä pystyvän hänelle tarjoamaan 
ja hakee siksi uralleen jatkoa nykyisen organisaation ulkopuolelta. Se, että osa 
tietotyöntekijöistä ei enää uskalla, voi tai halua rakentaa uraansa yhden organisaation 
varaan, kertonee enemmän suomalaisen työelämän kokonaisvaltaisesta muutoksesta 
kuin työntekijöiden heikentyneestä työmoraalista. Tasapainotetussa psykologisessa 
sopimuksessa työntekijät pyrkivät hallitsemaan työuriaan itse, kuten tässäkin 
esimerkissä. Muuttuvassa työelämässä tietotyöntekijöiden kannattaakin jatkuvasti 
kehittää itseään ja pitää yllä työllistyvyyttään, jolla voi turvata työuran jatkuvuuden 
mielekkäällä tavalla. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelujen kysymysrunko  

Teemahaastattelurunko, asiantuntijat  
 
Haastateltavan taustatiedot 

 Ikä ja palvelusvuodet nykyisen työnantajan palveluksessa 
 Palvelusvuodet alalla 
 Koulutus 
 Tehtävänimike ja asema 
 Työsuhteen laatu 
 Lyhyt kuvaus työurasta  

 
Työorganisaatio 

 Henkilöstön ikäjakauma 
 Henkilöstön työsuhteiden laatu 
 Onko matkan varrella tapahtunut merkittäviä yritysjärjestelyitä kuten esim. fuusioita? 
 Kuinka suuri vaihtuvuus organisaatiossa on? 
 Kuinka moniportainen johtamismalli organisaatiossa on? 
 Miten sinua johdetaan? Osaatko kuvailla minkälainen johtamismalli organisaatiossa 

yleisesti ottaen on vallalla? 
 Työskenteletkö itse tai osaatko sanoa työskennelläänkö organisaatiossa yleensä paljon 

tiimeissä tai työryhmissä?  
 Mitkä ovat oman työsi kannalta keskeiset verkostot? Osaatko sanoa, kuinka paljon 

organisaation toiminnot yleensä tapahtuvat erilaisissa verkostoissa? 
 Nykyään on yleistynyt projektimainen työskentelymuoto. Työskenteletkö itse tai 

osaatko sanoa työskennelläänkö teidän organisaatiossanne paljon projekteissa? Mitä 
työn projektiluontoisuus käytännössä merkitsee? Miten tämä poikkeaa entisestä, jos 
mitenkään? 

 
Työkulttuuri 

 Miten omat työsi on organisoitu? (onko oma tontti selvillä?) 
 Selviydytkö hyvin työmäärästäsi? Miten työmääräsi hallinnasta huolehditaan? 
 Jos olet sairas, uskallatko hyvillä mielin jäädä sairaslomalle? 
 Jos joudut jäämään sairaslomalle, miten työt tulee hoidettua? 
 Miten pystyt mielestäsi itse erottamaan työn ja vapaa-ajan toisistaan? Miten työssäsi 

vaihtelee työn ja vapaa-ajan rytmi? 
 Onko teillä ”sallittua” tehdä työt normaalityöajan puitteissa vai onko ylitöistä tullut ns. 

vakiintunut käytäntö? 
 Koetko että johtaminen on oikeudenmukaista? 
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 Voitko keskustella myös ”negatiivisista” asioista esimiehesi kanssa (esimerkiksi jos 
työmäärää pitäisi vähentää)? 

 Onko organisaatiossanne otettu käyttöön joustavia työjärjestelyjä ja jos niin minkälaisia 
ja mistä syystä? 

 Minkälaisia pelisääntöjä joustaviin työjärjestelyihin liittyy? 
 Mitä etuja joustoista on mielestänne: Yrityksen näkökulmasta? /  Henkilöstön 

näkökulmasta? 
 Onko joustavista työjärjestelyistä mielestänne haittoja tai ongelmia 
 Yrityksen näkökulmasta? 
 Henkilöstön näkökulmasta? 
 Teetkö itse tai tiedätkö tekevätkö työtoverisi etätyötä? Miten sitä valvotaan? 
 Minkälainen palkkausjärjestelmä sinulla on? Onko se mielestäsi motivoiva ja 

kannustava? 
 Kannustetaanko teillä kouluttautumiseen ja oman osaamisen kehittämiseen? 
 Onko työpaikallasi mielestäsi ”luottavainen ilmapiiri” vai leijuuko ilmassa huhuja ja 

epävarmuutta? 
 Tiedätkö organisaatiosi arvot? Jaatko ne? Näkyvätkö arvot myös käytännössä? 

 
Työhyvinvointi 

 Mikä tuottaa sinulle iloa nykyisessä työssäsi? 
 Mikä sinua harmittaa nykyisessä työssäsi? 
 Mitä käsität sanalla työhyvinvointi (mitä se pitää sisällään)? 
 Milloin sinä voit hyvin työssäsi? 
 Mitkä kolme tekijää ovat merkittävimpiä työssä jaksamisesi / työkykysi kannalta? 
 Mitkä ovat omalla kohdallasi suurimmat työuupumuksen aiheuttajat? Osaatko sanoa, 

onko työtovereillasi sama tilanne? 
 Joudutko usein jäämään sairaslomalle? Osaatko sanoa, onko organisaatiossanne paljon 

sairaspoissaoloja? 
 Miten muutostilanteet vaikuttavat työhyvinvointiisi – jos mitenkään? 
 Miten muutostilanteissa tulisi toimia, jotta ne eivät vaikuttaisi haitallisesti 

työhyvinvointiisi? 
 Mikä merkitys työyhteisöllä on työssä viihtymisesi kannalta? 
 Mikä merkitys esimiehellä on työssä viihtymisesi kannalta 
 Minkälainen on mielestäsi hyvä esimies?  
 Oletko itse havainnut esimiestyössä ongelmia? Mitä? 
 Minkälainen johtamis-/organisoitumismalli on mielestäsi ihanteellinen oman 

hyvinvointisi kannalta? 
 Pyrkiikö työnantaja aktiivisesti kehittämään työhyvinvointia (esim. työyhteisöä)? 
 Koetko työssäsi tai työsuhteessasi jonkinlaista epävarmuutta? Miten se vaikuttaa 

työhyvinvointiisi? 
 Mikä merkitys koulutus- ja kehittymismahdollisuuksilla on työssä viihtymisesi kannalta? 
 Miten joustavat työkäytännöt vaikuttavat työhyvinvointiisi? 
 Miten työnteon paikat (esim. työskentely kotona, työmatkat jne.) vaikuttavat 

työhyvinvointiisi? 
 Mikä merkitys työn autonomialla on työhyvinvointisi kannalta? 
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 Mikä merkitys urakehitysmahdollisuuksilla on työtyytyväisyytesi kannalta? 
 
Tulevaisuuden työ 

 Jos vertaat nykyistä työtäsi vaikkapa 10 vuoden takaiseen tilanteeseen, miten työsi on 
muuttunut? 

 Ovatko työsi tuottavuusvaatimukset mielestäsi kasvaneet viime vuosien aikana? 
 Millä tavoin omat työsi tai työpaikkasi organisaatio on muuttunut viime vuosina 

tiimityön, asiakassuhteiden tai jonkin muun työsi näkökulmasta tärkeän asian suhteen? 
 Miten koet muutoksen? 
 Tulevatko mielestäsi omat tai organisaatiosi työn tekemisen muodot muuttumaan 

tulevaisuudessa? Millaisia muutoksia on kenties tulossa? 
 Onko joustavien työkäytäntöjen lisäämiselle tai vähentämiselle mielestäsi tarvetta 

tulevaisuudessa? 
 Millaisen työntekijän uskot menestyvän tulevaisuuden työelämässä? 
 Osaatko sanoa, miten organisaatiosi valmistautuu tulevaisuuteen? Mitä riskejä näet 

työelämän tulevaisuudessa erityisesti oman organisaatiosi kohdalla? 
 Osaatko sanoa, miten organisaatiossasi panostetaan työtapojen kehittämiseen/ 

tehokkuuden lisäämiseen? Tiedätkö onko suunnitelmissanne uusia ratkaisuja 
kilpailukyvyn parantamiseksi? 

 Mikä on mielestäsi suurin haaste tulevaisuudessa omassa työssäsi tai omalla alallasi? 
 Oletko ajatellut pysyä nykyisessä työpaikassasi vai oletko harkinnut työpaikanvaihtoa? 

Miksi? 
 
Menestyvä organisaatio 

 Mitä mielestäsi tarkoitetaan, kun puhutaan ”menestyvästä organisaatiosta”? 
 Miten luovuutta ja innovatiivisuutta saadaan lisättyä? 
 Tiedätkö, mitkä ovat tämän työpaikan kilpailukeinot? 
 Tiedätkö, onko strategia muuttunut viime vuosien aikana? 
 Millä kriteereillä sinua arvioidaan organisaatiossasi? Perustuvatko tärkeimmät 

arviointiperusteet tuloksellisuuden tai tehokkuuden mittareihin, laatukriteereihin, 
työajan mittareihin (nopeus, ylityöt) vai mihin? 

 Edellyttääkö menestys mielestäsi aina muutosta? 
 Määrittelisitkö organisaatiosi menestyväksi? Miksi? 

 
Työhyvinvointi vs. Organisaation menestys 

 Julkisuudessa on puhuttu paljon työkyvystä ja jaksamisesta. Millä tavalla näistä on 
pidetty huolta omalla kohdallasi? Uskotko, että siitä on ollut hyötyä organisaatiolle? 
Miksi? 

 Oletko sitoutunut työpaikkaasi, entä ammattiisi? Kumpaan olet enemmän sitoutunut ja 
miksi? 

 Millä keinoilla henkilöstöä on yritetty sitouttaa työpaikkaan? 
 Mitä hyviä ja huonoja puolia työhön sitoutumisesta mielestäsi on omalta tai 

organisaatiosi kannalta? 
 Minkälainen palkkausjärjestelmä on mielestäsi paras jos otetaan huomioon sekä oma 

työmotivaatiosi että organisaation menestys? 
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 Koetko, että sinusta on enemmän hyötyä organisaatiolle silloin kun työskentelet yksin 
vai silloin kun työskentelet yhdessä muiden kanssa? Kummalla tavalla itse mieluummin 
työskentelet? 

 Oletko huomannut organisaatiossa joitain (esim. tuotantoon vaikuttavia) epäkohtia, 
jotka olisi mielestäsi voinut hoitaa toisin/paremmin? 

 Oletko huomannut, että muutokset organisaation taloudellisessa tilanteessa (esim. 
tuottavuuden kasvu tai heikennys) vaikuttavat omaan tai työyhteisösi hyvinvointiin? 

 Koetko, että sinuun luotetaan työpaikallasi? 
 Luotatko itse työtovereihisi, esimieheesi tai organisaation johtoon? 
 Mikä merkitys luottamuksella on mielestäsi työhyvinvoinnin ja organisaation 

menestyksen kannalta? 
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Liite 2. Haastattelut organisaatioittain (E= esimies T= työntekijä) 
 

Organisaatio Titteli Asema  Haastatteluja yhteensä 

Teollisuusorganisaation 
tutkimus- & kehitys-yksikkö 

senior research engineer T 

  
7 

määrittelijä T 
chief research engineer E 
johtaja  E 
tuotekehitysjohtaja E 
tutkimusjohtaja E 
testauspäällikkö E 

Telealan 
organisaation 
call center5 

palveluasiantuntija 1 T 

  
13 

palveluasiantuntija 2 T 
palveluasiantuntija 3 T 
ryhmäpäällikkö 1 T 
ryhmäpäällikkö 2 T 
asiakaspalvelija T 
vuoro-ohjaaja T 
hd–ryhmäpäällikkö 1 T 
palvelupäällikkö 1 E 
palvelupäällikkö 2 E 
hd-palvelupäällikkö E 
osastopäällikkö E 
henkilöstöjohtaja  E 

Koulutus- 
organisaatio 

sihteeri T 

  
12 

suunnittelija 1 T 
suunnittelija 2 T 
suunnittelija 3 T 
suunnittelija 4 T 
viestintäsihteeri T 
korkeakoulusihteeri T 
koulutussuunnittelija  T 
johtaja E 
johtava suunnittelija 1 E 
johtava suunnittelija 2 E 
johtava suunnittelija 3 E 

Eläkevakuutus- 
organisaation 
paikallisyksikkö 

eläkeratkaisija T 

  
10+kyselyaineisto 
N=135 

kehittämiskonsultti T 
matemaatikko, aktuaari  T 
palveluneuvoja  T 
eläkeasiantuntija T 
tiimiesimies E 
yksikön päällikkö 1 E 
yksikön päällikkö 2 E 
viestintäpäällikkö E 
financial controller E 

    
Työntekijöitä 
= 23 
Esimiehiä =19 

  
Haastatteluja yhteensä 42 

                                                   

5 Call centerin ryhmäpäälliköillä ei ole muodollista esimiesvastuuta 
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Liite 3: Alkuperäiset artikkelit 
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1 Introduction 

“The pay has to be fair, but if you don’t have meaningful jobs and if 
management’s poor, then people won’t stay with the company. It’s all about the 
basics: meaningful job tasks, opportunities to grow and develop, good 
management and a healthy and positive workplace community.” 

This was how the director of a multinational industrial company answered our question in 
a research interview about people’s motivation and commitment to their jobs. In his 
opinion the sense of motivation comes from simple things that have to do with justice and 
respect for other people, but that for whatever reason these may be lacking in practice. 
There can be many reasons for this: time pressures, market competition, investor 
impatience, inadequate resources, and constant organisational changes and staff 
shortages. All this will reflect adversely on employee coping in the workplace and at the 
same time undermine the conditions for business success. 

In this paper we discuss interaction between staff commitment and organisational 
success in two different types of expert organisation representing Finnish technology 
industries and knowledge-intensive business services. Staff commitment is a particularly 
topical issue in expert jobs involving design and technical expertise, idea generation and 
creative problem-solving, or what is known as knowledge work (Blackler, 1995; Blom et 
al., 2002; Cortada, 1998; Pyöriä, 2006). Although knowledge work has been studied 
extensively, knowledge workers’ commitment in different organisational contexts 
remains a less understood phenomenon (Benson and Brown, 2007; Kinnie and Swart, 
2012). 

The increasing knowledge-intensity of work and organisational processes may 
assume two primary forms (Alvesson, 2004; Pyöriä, 2005): first, there is a growing 
demand for symbolic and interactive skills at the expense of manual skills; second, 
scientific and technical knowledge has become an integral part of the development of 
new products and services. These two facets of knowledge work are exemplified by the 
case organisations in our study. 

Our base assumption is that strong staff commitment goes hand-in-hand with business 
success. In this era of global competition for jobs, it is paramount for expert organisations 
to look after their most important asset: a skilled and motivated workforce (Alvesson, 
2004; Horibe, 1999; Newell et al., 2002). However, it is difficult to say whether 
commitment is conducive to success or whether success engenders stronger commitment 
– the relationship is reciprocal. 

2 Theoretical setting: commitment and success in knowledge-intensive 
companies 

The theoretical definition of commitment reflects the assumption that the employee is 
keen and willing to remain a member of the organisation and to work towards achieving 
shared values and objectives. Committed employees feel that their own objectives are 
aligned with the organisation’s, that they want to do as good a job as possible, and that 
they want to continue in their job (Cohen, 2007; Mowday et al., 1979; Porter et al., 1974). 

According to Allen and Meyer (1990) commitment can consist of affective 
identification, attachment with the organisation (continuance commitment) and normative 
interests. Affectively committed employees enjoy their job and want to be part of the 
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organisation. Continuance commitment is based on a rational pursuit of continuity. 
Employees stay with the organisation because they have a need to do so and because the 
personal costs of changing jobs are considered too high. Normatively committed people 
commit themselves to an organisation because that’s what expected of them, either for 
reasons of social pressure or personal values. Affective attachment, the pursuit of 
continuity and respect for norms are not so much distinct types of commitment as 
component elements of commitment, since all of them can be present at the same time 
and since individuals can experience the reasons for commitment differently. 

Our focus here is on the first two aspects of commitment described above and on their 
significance to organisational success. According to Allen and Meyer (1990) employees 
who want to stay with the organisation are also willing to make an effort to invest in 
every aspect of their job. From this it follows that the whole organisation benefits from an 
increased labour input. By success we refer to business performance and efficiency. We 
are interested to know how success impacts commitment as part of well-being at work. 

Research has shown that the relationship between commitment and success works in 
two directions. Commitment can produce success and success can contribute to 
commitment. It has been shown that commitment to work is associated among other 
things with job satisfaction, efficiency and productivity (Podsakoff et al., 2009; Steers, 
1977; Tett and Meyer, 1993). A positive correlation has also been observed between the 
degree of commitment and the quality of work (Riketta, 2002). 

In stable organisations employees tend to show a stronger than average commitment 
to their job. Success makes it possible to reward employees and to improve conditions for 
on-the-job training and to hire competent staff (Antila and Ylöstalo, 1999a). All this 
serves to strengthen the organisational culture and commitment to work, creating a  
self-perpetuating virtuous cycle. The cycle can also be a negative one, triggered by the 
company’s financial difficulties. Very often companies that are struggling financially are 
inclined to cut personnel costs and investment in well-being at work, which may further 
damage company finances and adversely affect staff well-being (Antila and Ylöstalo, 
1999b). 

Organisational success, or lack of success, can also influence staff commitment via 
various mediating factors. For instance, organisational success can reinforce staff 
experiences of the stability of their job. Uncertainty, on the other hand, has been found to 
undermine staff commitment and to increase intentions to change jobs. Success and the 
pursuit of success can affect many other aspects of work as well, such as the 
organisational culture, climate in the workplace and management (Mauno et al., 2005; 
Sverke and Hellgren, 2002.) 

Organisational success and the simultaneous improvement of staff well-being at work 
is an issue of much current interest that has received extensive research. Some work has 
also been done to explore the distinctive features of commitment in knowledge work 
(Benson and Brown, 2007; Kinnie and Swart, 2012). In Finland almost half of the 
workforce are now engaged in knowledge-intensive jobs (Pyöriä, 2006), so it makes 
sense to study the associations between commitment and success in this particular 
context. 

In the following we analyse factors that reciprocally influence staff commitment and 
organisational success. Our aim is to assess whether the knowledge workers in our study 
are affectively committed, or whether their commitment is driven instead by the pursuit 
of continuity. In particular, we analyse how staff commitment is influenced by different 
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ways of organising work and by the different opportunities of autonomy and control they 
entail (Darr, 2003; Scarbrough, 1999). We also discuss the specific effects of pay, climate 
in the workplace and experiences of uncertainty. Although there is certainly no simple 
causal relationship at play, a comparison of different types of organisations offers many 
interesting insights into the relationship between commitment and success. 

3 Empirical setting: two types of knowledge work 

Our study focuses on two major Finnish companies. The first of them is the telephone 
service centre (comprising both a help desk and customer contact centre; for simplicity 
we call it the call centre) of a telecommunications sector company that has operations in 
several countries, and the second is the research and development unit (R&D unit) of a 
multinational industrial company. 

In the call centre staff turnover is high enough to cause problems. Some employees 
have been with the unit ever since it was founded, but among agency workers in 
particular turnover rates have been very high. In addition there have been several rounds 
of co-determination talks, which have led to staff redundancies. The industrial company, 
on the other hand, is a prime example of a successful company where there is very little 
turnover among employees at the R&D unit. 

Work at the R&D unit is knowledge work at its most typical: research and 
development requires both a high level of education and excellent IT skills and involves 
information processing and production (Blom et al., 2002; Pyöriä, 2005). Call centre 
work, on the other hand, is rather more removed from descriptions in the research 
literature of typical knowledge work (Taylor et al., 2002). 

Generally speaking call centre work does not require a high level of education or a 
technical training; instead the main focus is on customer service skills, even though the 
job does involve a technical element too. Some scholars go so far as to say that these 
kinds of jobs should not be included in the category of knowledge work at all (Csillag et 
al., 2012; Thompson and Warhurst, 2001). However, customer service at the telecoms 
company not only requires good IT skills, but knowledge content is also prominent in this 
work – an often neglected aspect in research on call centres. Thus our research setting 
provides an opportunity to compare two primary types of knowledge work (Alvesson, 
2004): the creation of new knowledge (embedded e.g., in patents and software solutions) 
and knowledge-intensive business services (solving customers’ problems). 

We conducted seven focused semi-structured interviews at the R&D unit and twelve 
at the telecoms company. The data were collected in the spring and summer of 2008, just 
before the outbreak of the financial crisis and economic recession. The interviewees were 
chosen to represent different positions in their corresponding organisations, so both 
employees and supervisors were interviewed. All interviews followed a similar basic 
structure (themes), but depending on the situation, individual questions and the way the 
questions were asked varied (Kvale, 1996; Rubin and Rubin 2005). The following themes 
were explored in the interviews: the structure of the organisation; organisational culture; 
well-being at work; organisational changes; business success; educational needs and the 
recruitment of new employees; reward structures; work atmosphere. 

Our analysis follows the method of theory-driven content analysis (Alasuutari, 1995; 
Krippendorf, 2004), which is grounded in Allen and Meyer’s (1990) theory about the 
associations between success and commitment. However, in addition to theoretical 



      

      

      

   Causes and preconditions for organisational commitment in knowledge work 5    

      

      

      

      

reflection, we also leave room for the generation of new knowledge from the data. We 
examine commitment from the point of view of the individual employee’s and the 
organisation’s common interests. Our analysis excludes the perspective of commitment 
as vocation. Commitment to the content of a job is a case apart from commitment to the 
work organisation, even though ideally both happen simultaneously. 

4 Call centre: committed to camaraderie 

The telecoms company’s call centre has two units: the customer contact centre and help 
desk. The contact centre provides general customer service, the help desk technical 
assistance. At the former four in five employees are women; at the latter four in five are 
men. At both units the average age of staff is around 30 years. In recent years the 
company has enjoyed variable success, which has affected staff as well: they have seen 
constant organisational changes, redundancy talks, and changes to their job requirements. 

4.1 High workload and uncertainty about the future 

To what extent call centre work is knowledge-intensive remains a matter of ongoing 
controversy. It has been characterised as a Taylorised form of knowledge work: it is very 
closely monitored and there is a constant drive to increase efficiency and throughput 
(Taylor et al., 2002). Some researchers have described call centres as electronic 
sweatshops that exploit their employees (Csillag et al., 2012; Fernie and Metcalf, 1998; 
Taylor et al., 2002), others maintain that despite the high job demands, call centre 
workers have at least some control and influence over decisions in their work (Bain and 
Taylor, 2000; Koskina, 2012; Mueller et al., 1995; Strandberg and Wahlberg, 2007). 

The calls taken by our call centre workers, too, are closely monitored and evaluated, 
and they receive daily reports on how many calls they have handled and on how they 
have used their working hours. The pace of work and the monitoring are intensifying all 
the time: earlier staff used to get reports monthly, and the target number of daily calls 
taken has been constantly increased. Earlier studies have shown that staff commitment is 
adversely affected if employees have no control over the pace of their job (Lehto and 
Sutela, 2009). Some, however, have no problems with the high pace of work and strict 
control: 

“I think it’s good we get these reports, they give you some idea of how you’re 
performing. Of course if one’s own figures aren’t that good and one still knows 
you’ve been working hard, then it’s not nice that the whole team will know. 
And to feel that I’m always one of the weakest performers. …  The best team 
members take close to 60 calls, the weakest performers will do less than 40.” 
(Customer service worker) 

Quantitative targets are set not only for individual employees but for the whole team, 
which means that the slowest performers will drag down the team’s average performance. 
Indeed some feel that the targets are too ambitious, that the demands of the job are close 
to the limits of human tolerance and that it is impossible to step up the pace of work 
anymore. There is also a sense among the call centre workers that the exclusive focus on 
quantity reflects adversely on the quality of customer service, forcing them to work too 
fast. 
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The telecoms company’s customer services are constantly recruiting new staff, both 
to replace people who are leaving and to meet the needs of an expanding operation. Our 
interviews suggest that some people are taken aback by the tough demands of the job: 
they had thought it was just a matter of ‘answering the phone’. Many of the people who 
leave the organisation voluntarily do so within the first few months. The constant 
recruitment and induction training are a major drain on the organisation’s resources. 

The purpose of the quantitative targets and the strict, all-embracing control is to 
secure financial success. At the same time, however, this tough regime erodes the other 
side of success, the well-being of staff members, which is reflected in their commitment 
as well. Well-being at work will certainly not benefit from a sense among employees that 
success is coming at the expense of their health and mental balance. This will also create 
value conflicts, which serves to undermine affective commitment (Allen and Meyer, 
1990). 

Staff well-being and commitment is influenced not only by the constant drive to 
maximise efficiency and by the all-pervasive supervision, but also by a constant sense of 
uncertainty. This is a problem most notably for temporary and part-time staff and for 
agency workers, among whom turnover rates have been as high as 40% a year. Indeed it 
has been found that job security is one of the most crucial factors to employee job 
satisfaction (Lehto and Sutela, 2009), and it has been reported that job commitment 
among temporary staff is weaker than among permanent employees (Virtanen, 2003). At 
the telecoms company this problem has been addressed by offering permanent job 
contracts to agency workers so as to reduce the need for constant recruitment and 
induction training. 

Another indication of the company’s financial dire straits is the constant string of  
co-determination talks. In the Finnish context, co-determination talks are generally 
started when an organisation faces serious economic challenges. In practice this means 
redundancies. Even though the redundancies have not affected staff in telecoms 
company’s customer services, they are still causing a lingering sense of uncertainty: 

“Yeah we’re hearing these rumours all the time and there is some uncertainty 
…  I’ve been with the company for five years now and for five years we’ve 

had co-determination talks or the threat of co-determination talks leading to 
redundancies, you can’t help but feel insecure in this situation.” (Customer 
service manager) 

Uncertainty about the organisation’s future and at once about job security in the company 
inevitably affects customer service staff as well. Indeed some interviewees say that the 
never-ending redundancy talks are one of the reasons why they are thinking of leaving. In 
a situation of financial stringency and staff redundancies, it is crucial that special 
attention is given to the well-being of the people who remain with the company (Maertz 
et al., 2010). 

However, in this organisation it seems more generally that employees feel their work 
and their input is not appreciated and that therefore they are not worthy of any effort to 
retain their services. Employees also fail to recognise the organisation’s efforts to commit 
their employees: our interviewees said they had never seen the company make a 
conscious effort along these lines: 

“When you get a customer who is cancelling their subscription, you’re 
expected to do everything possible to keep them onboard, but when you have 
an employee who is leaving, they do absolutely nothing to persuade them to 
stay on, it’s more a matter of okay, thanks a lot and goodbye! I find that quite 
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amazing. Because when you think of how long it takes to learn all these things, 
I’m sure it can’t be good business for the company to have to hire new people 
all the time …  I often feel that they don’t appreciate me here at all, I mean 
when these people have left they’ve really made no attempt to convince them 
to stay .” (Customer service worker) 

This kind of sense of lacking appreciation may have the effect of eroding affective 
commitment and shifting the emphasis to continuity-driven commitment: people will do 
their job, but there is no real motivation to put in any extra effort. In extreme cases 
employer’s lack of interest in employee commitment may lead to outright deviant 
behaviour such as cheating about hours worked (Csillag et al., 2012). 

Amidst this sense of uncertainty, the company employees are no longer convinced 
that all the redundancies and other pressures heaped upon staff members have grown out 
of necessity. The organisation is criticised for seeking simply to maximise profits at the 
expense of staff well-being: 

“They could at least try not to think about everything in financial terms, you 
know if you’re making a couple of million in profit then surely that’s good 
enough, they don’t really need to start improving firm’s efficiency 
straightaway.” (Shift manager) 

The company seems to have spiralled into a negative cycle that was initially triggered by 
financial problems. With mounting pressures for greater efficiency, the gaps created by 
redundancies and temporary labour needs have been met by hiring new people and taking 
on agency workers, but inevitably the efforts invested by the company in their induction 
training and commitment have remained rather meagre. This, in turn, leads to higher 
turnover rates, which again creates the need to hire new people. At the same time the 
commitment of other employees is eroded by the constant changes and uncertainty. 

In the telecoms organisation, therefore, steps to improve staff commitment should 
reflect the needs of both new recruits and employees who have been with the company 
longer. However, it is possible that the scarcity of options commits employees to the 
company despite the lingering sense of uncertainty: changing jobs is far from simple and 
straightforward, but people will always weigh the relative benefits of leaving and staying. 

4.2 Rewards and a sense of community 

Wages and remunerations have a dual impact on staff commitment in this organisation. 
According to the interviews, performance pay certainly serves to motivate, but employees 
sometimes seem to feel that the targets are set too high. The telecoms operator’s full-time 
customer service workers are paid a monthly salary, on top of which they get campaign 
bonuses. The campaigns are aimed at increasing the number of customer contacts and in 
this way at achieving greater efficiencies. When the team reaches the targets specified, all 
the team members receive a bonus. Although some researchers say that performance pay 
is well suited to knowledge work (Amar, 2002), the motivating power of money only 
goes so far. In this company, too, the targets set for performance-related bonuses were 
too high for some employees, making them feel exhausted and fatigued rather than 
motivated and committed: 

“Well I have to say that last month we had a pretty good bonus, when you took 
65 calls a day  and I actually achieved the target, but I was completely 
exhausted afterwards, and I decided they can make me any offer they like but I 
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don’t think it’s worthwhile to try to reach that sort of target level. Because 
you’re really tired afterwards.” (Customer service worker) 

However, a reasonably good monthly salary and the chance of bonuses do certainly affect 
commitment. Indeed for many employees reasonable earnings are an important 
motivation for staying with the organisation, but people are not prepared to pursue high 
earnings at the expense of their own health. However, when the job is less rewarding in 
terms of its content, continuance commitment keeps people from leaving. 

According to our interviewees the most important factor behind their well-being at 
work was the sense of camaraderie and team spirit in the workplace. In this sense the 
telecoms operator and the R&D unit, which we will be discussing below, are rather 
similar to each other. In both organisations a good team spirit helps to keep up people’s 
motivation, despite the time pressures on the job and the stringent targets: 

“But then the fact that this is a really tough job, no one says otherwise and 
claims it’s easy, because it isn’t, it’s mentally really tough. I suppose perhaps a 
certain type of humour or something, which can sometimes be quite rough, 
perhaps it creates in the team a sense of camaraderie, a sense that you can vent 
any bad feelings you may have picked up with the previous customer. I think 
it’s things like this that it all starts with.” (Customer service manager) 

The customer service workers at the telecoms company are united by a shared 
understanding of the nature of their job: they all know it’s very hard going, so they will 
all support and be supported in turn. Call centre work is not perhaps the most appreciated 
of jobs, but everyone at the unit knows the demands of the job, and collegial 
encouragement is an important coping resource. Affective attachment to the workplace 
community can benefit the organisation as a whole because it is known that a positive 
workplace community contributes to well-being at work (Harter et al., 2003). 

The telecoms operator is not as sound financially as the other company in our study. 
Even so it seems that the call centre has managed to create an environment and an 
organisational culture where many employees feel they can commit themselves. On the 
other hand for some employees it seems clear that the call centre is a pass-through job; 
their commitment is little more than temporary. Even the commitment of permanent staff 
is best described as a continuance commitment: they are simply committed to doing their 
job, as required, against pay. Any affective commitment seems to be focused not on the 
organisation, but the workplace community. 

Indeed it seems apparent that in order to optimise labour productivity, it is paramount 
that the conditions for affective commitment are improved (Allen & Meyer 1990). Even 
in less demanding knowledge work, employees should be able to feel that they are part of 
the organisation’s success and enjoy a sense of appreciation for the work they are doing. 

5 R&D unit: committed to innovation 

Whereas work at the telecoms operator’s customer service unit is characterised by strict 
control and ever tougher performance targets, the R&D unit at the industrial company is 
best described as a self-directed expert community (Yeatts and Hyten, 1998). The unit 
was founded in the mid-1980s, and ever since it has primarily served the needs of its 
parent company. The unit’s mission is to develop automation systems for the control and 
monitoring of large-scale industrial processes. At the time of the interviews the unit had a 
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staff of around 60, in addition to which there was a separate research team of nine. The 
majority of employees are men. The organisation has performed financially quite well, 
and in recent years there have been only minor changes within the unit. Nonetheless 
keeping up with the global competition presents quite a challenge for the R&D unit. 

5.1 Ambition and autonomy 

The experts we interviewed share, above all, an ambitious attitude to the content of their 
job and a keen enthusiasm for technology development. Their unit is organised in such a 
way that even supervisors are directly involved in practical research and development. 
Indeed it seems that commitment at the R&D unit is grounded in an interesting and 
meaningful job that feeds employees’ ambition: 

“(We) want to take pride in our ability to provide state-of-the-art technology for 
our customers, to solve their technical problems. Perhaps we’re not so  
market-oriented, always focused on making the most money and generating 
business. There’s no question that we’re more technologically oriented.” 
(Director of R&D unit) 

“Well yes of course, it’s a positive experience that the things you’ve been 
thinking about yourself, to see them at work in the products we make. That 
you’re really leaving your own small footprint on this world.” (Software 
architect) 

Staff at the R&D unit were clearly aware of the role and contribution of their unit to the 
whole organisation’s success. This is an important source of professional pride. The sense 
that one’s job has intrinsic significance also contributes to strengthen affective 
commitment to the organisation (Allen and Meyer, 1990). Based on our interviews staff 
at the R&D unit really do more than just what’s asked and expected of them, because 
they consider a job well done a value in itself. So how exactly has this been achieved? 
According to the interviewees, staff at the R&D unit are given complete autonomy on 
their job whenever possible, and the role of supervisors is not so much to control as to set 
schedules and organise: 

“The good thing about this job is that you always have relatively strong 
independence. You know that if you consider that our job is to develop new 
products, solutions ...  If you’ve got an idea you want to work on, you can 
pretty much spend as much time on it as you want. If you believe in your thing, 
the boss won’t come over and say hey, you should be doing something else. 
That if you believe in it yourself then you’ve got quite a lot of freedom.” 
(Senior research engineer) 

Employees at the R&D unit consider this freedom a vote of confidence on the part of 
management and they very much appreciate their autonomy. Our interviewees who  
were in a supervisory position said that rather than giving orders and instructions, the 
expert-managers at the unit were more inclined towards coaching or facilitating. The 
research team are given annual targets that they work independently to achieve. In the 
testing and development teams, then, work is organised in projects that last a few  
months at a time. The time span of control and monitoring differs considerably from the 
minute-by-minute regime at the call centre. 

Nonetheless the research director said that over the past decade or so, R&D 
employees in the company had seen a progressive loss of job autonomy. Even though 
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researchers in the organisation still enjoyed relative freedom, the supervision of projects 
had become much stricter. Research teams were now working to much more rigorous 
efficiency and productivity requirements, which can be seen as a sign that opportunities 
for creativity are being curtailed. 

There is a clear contradiction here. It is difficult to strengthen the commitment of 
experts involved in the generation of new knowledge by imposing stricter controls (Darr, 
2003; Pyöriä, 2006; Scarbrough, 1999). One possible explanation is that project 
management tools developed for use across the whole group have been put in place in 
areas and operations where they simply do not work. After all, the single most important 
characteristic required of the research unit is innovativeness. Product development staff is 
involved in securing and creating business success, which gives them a sense of purpose 
and meaning in their job. The situation is the direct opposite to that in the call centre, 
where employees feel their input is not appreciated, even though they themselves feel 
they are making a valuable contribution to the organisation’s success. 

Time pressures are ever-present at the R&D unit. Based on our interviews it is clear 
that employees feel this is interfering with their ability to produce high quality work. If 
they are to meet their deadlines, often the only way they can do that is to compromise on 
quality. However, the employees are keen to do a good job, because they feel this is 
rewarding. 

Pay is only a relatively minor factor with respect to commitment at the R&D unit. 
The interviewees said they felt their pay was adequate, even though they were not paid as 
much as the best earners in this sector. The performance based pay system used in the 
organisation is grounded not only on personal performance, but on the performance of the 
organisation as a whole. Therefore it was felt that individual employees had only limited 
influence over the possibility of earning bonuses. Rather than pay, our interviewees 
referred more often to the role of peer support from the workplace community: 

“I’m sure a lot of people feel that it offers great continuity and not a lot of 
changes really. I’d say that human relations are pretty well established and that 
they’re good and positive. I’m sure that people in the workplace are very 
important to most people, I mean they’ve worked with them for years and tens 
of years with most of them, and really lived a large chunk of their lives with 
them, so I mean it’s pretty close.” (Research director) 

It is quite surprising that although the two organisations studied are so different in the 
ways of organising work and gaining financial success, the employees seemed to respect 
their co-workers and their expertise. In both organisations it was felt that commitment 
was enhanced by the opportunity to work in a constructive community that offered 
stimulating professional challenges and that worked towards achieving common 
objectives. 

5.2 Self-renewal and foresight 

The personnel structure at the R&D unit had hardly changed at all over the past decade. 
According to the interviewees some of the experts who were currently with the company 
had been involved in starting up the R&D operation in the 1980s. This certainly is 
indicative of a strong commitment on the part of employees to both their job and the 
work organisation. 

Although it is clear that employee commitment is an important antecedent of 
organisational success, it also implies a constant need for self-renewal. The unit has been 
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perhaps rather too successful in retaining its experts: there has been no injection of fresh 
new blood, and according to the interviews staff members are even reluctant to accept job 
rotation. The company would urgently need to start training a new generation of experts, 
but at least at the time of the interviews there was no systematic effort to do that. With 
the average age of personnel at the R&D unit close to 50 years, the interviewees were 
well aware of the problem: 

“I think we’ve got one or two people here who are under thirty, and the ratio, I 
mean we’re having 50th birthdays here almost on a daily basis now. It’s a big 
problem, ten years down the line and in a sense we’ve skipped one generation 
altogether, that’s quite a big leap. You don’t get the kind of constant transfer of 
information, and you’d need to have a healthier age distribution. But it seems 
that people here really enjoy their jobs, and they don’t want to leave.” (Testing 
manager)

The impact of success on employee retention can be considered from many angles. The 
organisation’s financial success has secured the unit’s continued existence and prevented 
a full-scale relocation of research and design functions to cheaper labour countries. 
However, whenever new staff are hired the question always gets asked whether “we 
should hire one employee in Finland or four in China”, as one of our interviewees put it. 

The organisation has not been completely spared of financial insecurity, even though 
it is doing quite well. The fluctuations in the global economy and their effects have left 
their mark on Finnish product development as well. Even among research staff there is a 
growing impression that their jobs may be lost as a result of future restructuring at the 
global scale. A major source of uncertainty for employees is that future changes are hard 
to predict and cutbacks are unfounded from the employee’s point of view: 

“When the company’s struggling, it’s only a matter of time because cycles go 
up and down, I mean the current situation can’t go on forever, so in that case 
research staff will be the first in the firing line, there’s certainly that kind of 
sense of uncertainty.” (Senior research engineer) 

“Zero level for the organization  is nine per cent, so anything less than that and 
it almost feels like we’re making a loss. What this means is that if suddenly our 
profit drops to seven per cent, then straightaway they start talking about 
cutbacks. If we really start making a loss then we’ll need to start rationalizing 
…  and if this is the situation today we have absolutely no way of telling 

what’s going to happen next year.” (Research director) 

Another source of insecurity and lack of trust was whether the success achieved by the 
business fed back at all to the people who achieved this success in the first place, i.e., to 
company employees, or whether making a profit and handing it out among shareholders 
is more important than the well-being of staff members: 

“Yes I’m sure it’s right to say that staff members are important, but then what 
happens in practice, the most important thing of all is still to make your one per 
cent profit and to look after the shareholder. No doubt about it. If you’d be 
thinking about the well-being at work of our people, about all the fatigue and 
these sorts of things, then management would hire more people to make sure as 
many as possible would have a steady career so that they could keep going for 
as long as possible. But this is not what’s happening. I mean it’s us who have 
given them these high dividends and so on.” (Testing manager) 

The organisation’s financial difficulties or organisational changes do not reflect directly 
on the well-being of employees, but the single most decisive factor is the way in which 



      

      

      

   12 T. Saari and P. Pyöriä    

      

      

      

      

management implements change. If staff members feel they have been treated unfairly, 
then the sense of uncertainty is bound to increase. So far there have been very few 
changes at the R&D unit, but even so its employees feel uncertain about the future, even 
under conditions of cyclical upswing. The general uncertainty in the labour market may 
even affect those workplaces that are still going strong. 

At the R&D unit in our study, the relationship of success to commitment is clearly a 
two-way road. Success creates stability and allows people to focus on their jobs. On the 
other hand, employees feel that they have at least contributed to the business’s success, 
which creates a sense of motivation and commitment. However, the uncertainty caused 
by cyclical fluctuations is clearly seen in the R&D unit, too. There are concerns about job 
stability and permanence, giving increased prominence to continuance commitment: as 
long as they are worried about the future, people will not contemplate moving to a rival 
company, but their own safe and familiar job is a more attractive option. 

6 Conclusions 

The two organisations we have studied here exemplify different kinds of knowledge 
work, but their employees have surprisingly much in common. They are driven by a 
strong sense of team spirit and pride in the work they do, and even in favourable 
economic conditions they are concerned about the impact of economic downturns on 
their job security. 

The companies differ from each other most notably in the way their work is 
organised, which is reflected in employees’ chances of commitment. At the industrial 
company’s R&D unit, knowledge workers still have enough time and space to engage in 
innovative work and to concentrate on their own areas of specialisation, whereas the 
customer service experts at the telecoms company have had to work faster and adapt to 
constant changes. Furthermore, jobs at the R&D unit provide a high level of autonomy, 
whereas the telecoms employees work under a strict control regime. 

The telecoms operator’s product is customer service, which it delivers as promptly 
and efficiently as possible. The single most important output criterion is customer 
throughput. The R&D unit’s aims and products are the outcome of a much more complex 
and longer-lasting process. It is impossible to create a universal model for development – 
the process requires an element of creativity and innovation. Creativity, for its part, 
cannot be controlled; employees must retain a measure of autonomy. Even though the 
R&D unit has seen some of its autonomy drain away, it is still a world apart from the 
rigorously controlled call centre environment. However, not all call centre employees feel 
their commitment is affected by the forced pace of work, whereas in the more 
autonomous R&D unit the requirements of increased efficiency are causing mounting 
pressure. 

For the R&D staff in this study, the continuity of work was secured despite cyclical 
fluctuations. In the highly competitive telecoms sector, by contrast, employees are seeing 
constant changes in work, in the workplace community and in management, which adds 
to their sense of uncertainty and undermines commitment. Our observations are in line 
with everyday experiences from the workplace: time pressures and uncertainty are 
eroding the commitment of knowledge workers (see also Darr, 2003; Pyöriä, 2006). 
However, good management and an inspiring atmosphere in the workplace can offset 
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many of these problems in knowledge work (Amar, 2002; Benson and Brown, 2007; 
Horibe, 1999). 

In both organisations staff members are keen to do a good job, but because of the 
high performance targets and constant time pressures, they feel they have to compromise 
and sometimes sacrifice the quality of their work. On the other hand it makes sense to do 
one’s best for the company because if the company does well, it is more likely one’s own 
job will be secure as well. Every committed employee, whether their commitment is 
based on affective ties or the pursuit of continuity, wants their organisation to succeed, 
but they also want to see personal benefit from the organisation’s success, e.g., in the 
form of job security and continuity, in pay or, most importantly, in appreciation and 
participation. 

Employee expectations of how they personally will benefit from the company’s 
success hint at the existence of a psychological contract in knowledge work. By 
psychological contract, we refer to unspoken agreements between employee and 
employer about reciprocal duties involved in the job position (e.g., Rousseau 1995; see 
also Flood et al., 2001; O’Neill and Adya, 2007). Based on our study it seems that 
organisational success is related to the traditional psychological contract – it is thought 
that a personal effort and commitment to promoting business success will be rewarded in 
the form of job continuity. Knowledge workers in particular seem to be convinced that 
their knowledge assets are an important resource for the company. 

The picture that emerges from our analysis is very much in line with results from 
representative surveys (Blom et al., 2002; Lehto and Sutela, 2009). The content of the job 
and an inspiring environment that facilitates personal growth and development are 
generally considered more important than pay, particularly in the case of knowledge 
work. Although a fair pay certainly matters, strong monetary incentives are not necessary 
to attract and retain highly educated labour. In this regard the difference between the 
R&D unit employees and the telecoms operator’s customer service workers is clear: the 
latter are engaged in performance jobs and have a lower level of education, which means 
that pay is more important to their commitment. At the R&D unit, the workplace 
community has grown together over several years to such extent that the organisation 
could benefit from higher staff turnover, but in the telecoms company the workplace 
community is in constant flux. 

In the case of the telecoms operator, it seems that the stiff competition in the telecoms 
sector and the consequent economic pressures have detracted from the organisation’s 
focus on staff well-being. The future of R&D in the industrial company will depend on its 
success in bringing in a new generation of trained experts. The challenge for both 
organisations is to strike a balance amid the stress and turmoil of cyclical fluctuations. 
Shifts in profitability may undermine commitment even in knowledge-intensive 
organisations, and therefore serious effort should be given to reducing the effects of these 
fluctuations on everyday life in the workplace. 
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ARTIKKELIT

AIKUISKASVATUS 2’2013

Työssä kehittyminen 
tietotyöntekijän oikeutena  

ja velvollisuutena

TIINA SAARI

Onko työssä kehittyminen työntekijän oikeus vai työnantajan asettama 

velvollisuus? Tietotyössä se on osa psykologista sopimusta, johon 

kuuluu kaksisuuntaisuus ja vastavuoroisuus. Yleensä työntekijän 

kuitenkin itse huolehtii omien oikeuksiensa toteutumisesta, kuten 

lisäkouluttautumisesta.

”Tiettyjä asiantuntijoita, jotka ovat äärimmäisen 
tärkeitä meidän kilpailukyvyn kannalta, kyllä hou-
kuttaa tän tyyppinen firma. Ja silloin meidän pitäis 
osata tehdä työn sisältö täällä sellaiseksi, ett sen 
tyyppiset asiantuntijat kokevat kehittyvänsä koko 
ajan ja saavansa siitä riittävän kompensaation.” 

Edellä siteeratun telealan organisaation henki-
löstöjohtajan mukaan työssä kehittymisen mahdol-
lisuus on oiva tapa sitouttaa osaavia työntekijöitä 
organisaatioon. Organisaatio tarvitsee osaajia pärjä-
täkseen kilpailussa, ja asiantuntijat haluavat kehittyä 
työssään. Työssä kehittyminen ja kouluttautuminen 
ovat nykyajan työelämässä jatkuvasti läsnä. Työnte-
kijöiden kehittyminen palvelee paitsi työntekijää it-
seään, myös työnantajaa ja yhteiskuntaa. Työnanta-

jalle se voi olla menestystekijä, työntekijälle kehitty-
minen voi merkitä työn mielekkyyden kasvamista tai 
mahdollisuuksia edetä uralla. Suomen kilpailukyvyn 
ja hyvän työelämän yhtenä taustaedellytyksenä on 
työ- ja elinkeinoministeriön (2012) Työelämän ke-
hittämisstrategian mukaan osaava työvoima. Tämän 
vuoksi koko työvoiman työuran aikaista osaamista 
tulee kehittää, ja työssä oppimisen ja työn tekemi-
sen tulisi muodostaa saumaton kokonaisuus. Myös 
opetusministeriö (2010) näkee Elinikäisen oppimisen 
ohjelmajulistuksessaan työuran aikaisen oppimisen ja 
kehittymisen olevan edellytys myös työurien piden-
tämiselle.

Poliittisissa lausunnoissa työvoiman kehittymisen 
arvo on selvä, mutta onko kehittyminen keskeinen 
osa työn arkea ja työsuhdetta? Työntekijän ja työn-
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työn nopean ja jatkuvan muutoksen vuoksi. Chris 
Bennerin mukaan olennaisin, vaikkakin vähälle huo-
miolle jäänyt puoli muutoksessa on osaamistarpei-
den muuttumisen vauhti. Etenkin tietotekniikan no-
pea kehittyminen aiheuttaa taitojen ”vanhenemista” 
niin nopeassa tahdissa, että peruskoulutus ei pysy 
muutosten tahdissa. (Benner 2002, 26–29.) Tieto-
työssä työntekijä ei ole valmis asiantuntija työhön 
tullessaan, vaan asiantuntemus hankitaan työssä ke-
hittymisen myötä. Martinin ym. (1998) tutkimuksen 
mukaan tietotyöläiset kokevat työssä kehittymisen 
merkityksen eri tavalla kuin tuotantotyöläiset. Tuo-
tantotyöläiset toivoivat voivansa työssä oppimisen 
avulla pitää nykyisen työpaikkansa, kun taas tieto-
työntekijät katsoivat asiaa laajemmalla perspektiivil-
lä ja toivoivat taitojen kehittymisen lisäävän heidän 
markkina-arvoaan myös nykyisen organisaation ul-
kopuolella.

Työssä kehittyminen ja oppiminen ovat suoma-
laisille työntekijöille tärkeää, jopa tärkeämpää kuin 
parempaan asemaan eteneminen. Tilastokeskuksen 
vuoden 2008 Työolotutkimuksen mukaan nykyi-
sessä työssä kehittymistä piti erittäin tärkeänä lä-
hes puolet vastaajista, kun vain joka kymmenes piti 
parempaan asemaan etenemistä erittäin tärkeänä. 
(Lehto 2010.) Toisaalta oppiminen koetaan myös 
raskaaksi: Työolotutkimuksen mukaan jatkuvaa 
uuden asioiden omaksumista piti työssä viihtymistä 
heikentävänä tekijänä lähes viidennes (16 %) vastaa-
jista, ja määrä on ollut kasvussa 1990-luvulta lähtien 
(Lehto & Sutela 2008, 196). 

Etenkin nuoret, niin sanottuun Y-sukupolveen 
kuuluvat työntekijät, arvostavat työssä oppimisen 
mahdollisuutta, koska se mahdollistaa omien taito-
jen kehittymisen ja sitä kautta työmarkkinoilla pär-
jäämisen. Toisaalta kouluttautumismahdollisuudet 
voivat myös lisätä sitoutumista nykyiseen työnanta-
jaan. (Sturges ym. 2002; Sieben 2007.) Elinikäisen 
oppimisen ja kouluttautumisen on sanottu olevan 
merkittävä työmarkkinakelpoisuuden määre ja keino 
hallita yksilöllisiä riskejä, kuten työttömyyttä (Suik-
kanen ym. 2006, 119). Kouluttautuminen on tärke-
ää, koska oppilaitokset eivät tuota valmiita työnteki-
jöitä nopeasti muuttuviin työtehtäviin. Siten myös 
työnantajien edun mukaista olisi taata työntekijöil-

antajan välinen suhde on vaihtokauppaa, jossa työ-
panosta ja osaamista vaihdetaan palkkaan ja muihin 
etuihin. Perinteisen psykologisen sopimuksen, jonka 
mukaan työnantaja on taannut hyvin tehdyn työn 
vastineeksi sen jatkuvuuden, on sanottu olevan mur-
roksessa. Uusien psykologisten sopimusten pääsisäl-
löksi ja -lupaukseksi onkin kuvailtu itsensä kehittämi-
sen mahdollisuutta ja sitä kautta parempaa työllisty-
vyyttä. Kehittyminen olisi siis työntekijöiden oikeus, 
jolla korvataan perinteiseen psykologiseen sopimuk-
seen liitettyä työn jatkuvuuden lupausta. (Rousseau 
1995; Alasoini 2006, 2012). Tarkastelen tässä artik-
kelissa tämän ns. työllistyvyys-teesin valossa työssä 
kehittymisen merkitystä tietotyöntekijöiden psyko-
logisissa sopimuksissa. Kysyn, 1) koetaanko työssä 
kehittyminen ja oppiminen työntekijän oikeudeksi 
vai velvollisuudeksi, ja 2) ovatko työnantajat aktiivi-
sia tarjoamaan työntekijöille heidän tarpeitaan palve-
levia kehittymismahdollisuuksia vai onko työssä op-
pimisen lähtökohtana pikemminkin organisaation 
muuttuvat tarpeet. 

TIETOTYÖSSÄ KEHITTYMINEN JA 

KOULUTTAUTUMINEN  

Työelämä edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja oppi-
mista. Työssä kehittyminen ja oppiminen käsittävät 
työtaitojen kehittämisen epämuodollisesti työnteon 
myötä, työn arjessa. Varsinainen työpaikkakoulutus 
puolestaan määritellään työelämän instituutioiden 
järjestämiksi koulutuksiksi (ks. esim. Tulkki & Hon-
kanen 1998). 

Työn tietoistuminen on osaltaan muuttanut 
osaamisvaatimuksia työssä. Tietotyöllä tarkoitetaan 
tiedon käsittelyä, välittämistä ja tuottamista sisältä-
vää työtä, joka on yleensä luonteeltaan itsenäistä ja 
luovia osia sisältävää, ja johon vaaditaan korkea kou-
lutus. Usein tietotyössä keskeisenä työvälineenä on 
tietotekniikka. (Blom ym. 2001: Alvesson 2004; ks. 
myös Ojala & Hautaniemi 2012). Käytännössä tieto-
työntekijät työskentelevät erilaisissa asiantuntijateh-
tävissä, joiden ytimessä on luova ongelmanratkaisu.

Työn tietoistumisen on sanottu aiheuttavan sekä 
työn sisällöllistä köyhtymistä että osaamistarpeiden 
kasvamista ja monipuolistumista. Tietotyössä työn-
tekijöiden jatkuva kehittyminen on välttämätöntä 
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le sellaiset työolot ja -ehdot, että ammattitaitoa on 
mahdollista kehittää (Aro 2006, 217–218). 

Kehittymisen ja oppimisen esittäminen työnte-
kijän etuna on hyvin voimakas diskurssi, joka ky-
seenalaistetaan vain harvoin. Työpaikoilla voidaan 
kuitenkin myös vastustaa jatkuvaa kehityksen ja op-
pimisen vaatimusta monin eri tavoin ja vaatimusten 
voidaan nähdä aiheuttavan stressiä ja sitoutumisen 
vähentymistä. (Järvensivu & Koski 2012.) Etenkin 
tietointensiiviset organisaatiot ovat kuitenkin hyvin 
riippuvaisia työntekijöiden kehittymisestä ja tieto-
pääomasta, mikä on tärkeä osa organisaation ainee-
tonta pääomaa. Työntekijöiden tiedot, taidot ja osaa-
minen ovat tärkeä tekijä tuloksellisuuden kannalta, 
ja tietointensiivisissä organisaatioissa se voi olla jopa 
organisaation ainut pääoma. Organisaatiot eivät kui-
tenkaan omista osaamista, vaan se on työntekijöiden 
hallussa. Organisaatioiden tulisi siten pitää huolta tä-
män pääoman säilymisestä organisaatiossa eli sitout-
taa erityisesti avaintyöntekijöitä. (Jääskeläinen 2011; 
Alvesson 2004). 

Osaamisen kehittymisestä voivat hyötyä siis sekä 
työntekijä että työnantaja. Tämä kaksisuuntainen 
hyöty tekee osaamisen kehittämisestä erityisen osan 
psykologista sopimusta: se voidaan nähdä sekä työn-
tekijän oikeutena, velvollisuutena että samanaikaises-
ti molempina.

Psykologinen sopimus ja työssä kehittyminen

Työssä kehittymisen mahdollisuus on tärkeä osa 
psykologista sopimusta. Denise Rousseau (1995) 
määrittelee psykologisen sopimuksen työntekijän 
subjektiiviseksi käsitykseksi työsuhteeseen kuuluvis-
ta oikeuksista ja velvollisuuksista. Psykologinen so-
pimus voi olla luonteeltaan taloudelliseen vaihtoon 
perustuva transaktionaalinen sopimus tai molem-
minpuoliselle lojaaliudelle perustuva relationaalinen 
sopimus. Näiden kahden mallin piirteet yhdistyvät 
tasapainotetussa psykologisessa sopimuksessa, jo-
hon kuuluu olennaisena osana mahdollisuus työssä 
oppimiseen ja kehittymiseen ja niiden avulla työural-
la eteneminen yhteen työnantajaan kiinnittymisen si-
jaan. (Rousseau 1995; Conway & Briner 2005.) 

Psykologisen sopimuksen teoria versoo sosi-
aalisen vaihdon teoriasta, jonka olennainen osa 

on luottamuksen lisäksi vaihdon vastavuoroisuus   
(Blau 1964). Psykologisen sopimuksen teorian mu-
kaan työntekijällä on odotuksia, jotka hän toivoo 
työnantajan täyttävän vastineeksi työpanoksestaan. 
Työnantajan lupauksien pitäminen luo pohjan luot-
tamukselliselle vaihtosuhteelle ja ”käynnistää” vasta-
vuoroisuuden. Tutkimuksissa on havaittu, että työn-
antajat ja työntekijät näkevät vastavuoroisuuden 
tärkeänä osana psykologisen sopimuksen toimintaa 
(Rousseau 1995; Coyle-Shapiro & Kessler 2002; 
Parzefall 2008.) 

Työssä kehittyminen on yksi työsuhteen psyko-
logisen sopimuksen vaihdannan välineistä. Työnte-
kijöiden odotukset, jotka tämä odottaa työnantajan 
toteuttavan, voidaan jakaa kolmen eri ”tason” vaih-
dantaan: taloudelliseen, sosio-emotionaaliseen ja 
kehittymisen tasoon. Työntekijän odotuksiin kehit-
tymismahdollisuuksista vaikuttaa esimerkiksi se, mi-
ten pitkään hän on ollut työssä samalla työnantajalla, 
ja miten paljon työnantaja on sinä aikana tarjonnut 
kehittymismahdollisuuksia. (Bal ym. 2010; De Vos 
ym. 2003.) 

Työssä kehittymistä psykologisen sopimuksen 
osana on vaihdannan logiikan lisäksi tutkittu toi-
mijuuden kautta.  Osa tutkimuksista näkee työnte-
kijöiden reagoivan työnantajansa toimiin ja työelä-
män yleiseen tilaan. Esimerkiksi Flood ja kumppanit 
(2001) esittävät, että kun työntekijän odotukset täyt-
tyvät eli he kokevat työnantajansa täyttäneen velvol-
lisuutensa, työntekijät reagoivat haluamalla täyttää 
myös oman osuutensa sopimuksesta. Floodin ym. 
mukaan tietotyöntekijät sitoutuvat organisaatioon, 
joka tarjoaa kiinnostavaa ja haastavaa työtä, mikä 
auttaa työntekijää kehittämään osaamistaan. Toiset 
tutkimukset sen sijaan näkevät työntekijät psykolo-
gisen sopimuksen suhteen aloitteellisina ja aktiivi-
sina toimijoina. Työntekijät käyttävät myös valtaa 
neuvotellessaan sopimuksista. (Seeck & Parzefall 
2008.) Työntekijät ovat aktiivisia toimijoita etenkin 
kehittymismahdollisuuksien suhteen. Vaikka työn-
antajat eivät aktiivisesti tarjoa heille mahdollisuuksia 
kehittymiseen, työntekijät haluavat kehittymismah-
dollisuuksia turvatakseen työllistymisensä myös jat-
kossa. (Martin ym. 1998.)

Myös vaihdon ja toimijuuden kautta ajateltuna 
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luuttaa” kehittyminen on ja kuka on aktiivinen toimi-
ja kehittymisen tarjoamisessa tai toivomisessa? Vas-
tavuoroisuus ja toimijuus liittyvät molemmat psyko-
logisen sopimuksen toimintaan ja rakentumiseen. 
Tässä artikkelissa olen kiinnostunut myös sopimuk-
sen sisällöstä eli sopimukseen kuuluvista oikeuksista 
ja velvollisuuksista.  Psykologisen sopimuksen sisäl-
töjen on sanottu muuttuneen ja perinteisen, relatio-
naalisen sopimuksen käyneen harvinaisemmaksi. Si-
sällön on esitetty muuttuneen kohti tasapainotettua 
mallia, jossa etenkin työssä kehittymisellä ja oppimi-
sella olisi merkittävä osuus. Ne paikkaisivat työn vä-
hentynyttä turvallisuutta eli yhdessä organisaatiossa 
tehtyjen pitkien työurien muuttumista harvinaisem-
miksi. Työssä kehittymisen myötä työntekijän työl-
listyvyys olisi siis parempi nykyisen työsuhteen mah-
dollisesti päättyessä (Rajan 1997). 

Tätä ns. työllistyvyys-teesiä on suomalaises-
sa kontekstissa tutkinut etenkin Tuomo Alasoini  
(esim. 2006; 2012). Alasoinin mukaan myös suoma-
laisen työelämän psykologisessa sopimuksessa ja sen 
vaihdannassa on tapahtunut suuri muutos 1990-lu-
vun jälkeen. Työn mielekkyys on heikentynyt pe-
rinteisen psykologisen sopimuksen murentumisen 
takia eli työsuhteiden ei koeta tarjoavan työnteki-
jöille enää entisenlaista turvallisuutta ja jatkuvuutta. 
Työllistyvyys-teesin mukaisesti 
Alasoini esittää tämän murtu-
misen paikkaamista sillä, että 
työnantajat korvaisivat turval-
lisuuden lupaukset takaamalla 
työntekijöille mahdollisuuksia 
kehittää osaamistaan. Osaami-
sen kehittäminen olisi siis työn-
tekijöiden saama vastine organi-
saatiolle tekemästään työstä eli 
työntekijöillä olisi oikeus tähän 
vastineeseen.  

Joidenkin tutkimusten mu-
kaan psykologinen sopimus on muuttunut jo niin 
paljon, että työntekijöiden toiveissa ei edes olisi enää 
pitkä ja muuttumaton ura yhden työnantajan palve-
luksessa, vaan taitojen kehittymisen avulla uraa ha-
lutaan rakentaa (Smithson & Lewis 2000;  Martin, 
Staines & Pate 1998). Kehittyminen on näiden tutki-

musten mukaan paitsi työnantajapuolen lupaus myös 
työntekijöiden perustavanlaatuinen oikeus ja psyko-
logisen sopimuksen merkittävä osa.

Ajatusta turvallisuuden ja työn jatkumisen korvaa-
misesta työllistyvyydellä on myös vastustettu. Esimer-
kiksi Yehuda Baruch’n (2001) mukaan koko idea on 
kestämätön jo siksi, että työnantajapuolen on mah-
dotonta saada työntekijät vakuuttumaan sen eduista. 
Vaikka kehittyminen on myös työntekijöiden intres-
sinä, Baruch’n mielestä työntekijöillä on tarve sitoutu-
miseen ja molemminpuoliseen lojaalisuuteen, eivätkä 
lupaukset työllistyvyydestä täytä näitä tarpeita. 

TUTKIMUSAINEISTO JA -METODI

Tutkimuksen aineisto koostuu 42 teemahaastattelus-
ta, joista 24 on tietotyöntekijöiden ja loput 18 heidän 
esimiestensä haastatteluita. 1

Esimiesten käsitykset jäävät usein psykologisen so-
pimuksen tutkimuksessa syrjään (Conway & Briner 
2005, ks. kuitenkin esim. Coyle-Shapiro & Kessler 
2002). Psykologinen sopimus on työntekijän sub-
jektiivinen käsitys omaa työsuhdettaan koskevista 
oikeuksista ja velvollisuuksista eli käsitys siitä, mitä 
hänelle on luvattu. Sopimusta ei varsinaisesti neuvo-
tella vaan se syntyy, kun työntekijä katsoo hänelle lu-
vatun tiettyjä etuja tietyllä panostuksella. (Rousseau 

1995.) Esimiehet eivät ole siis 
varsinaisia sopimusosapuolia, 
vaan organisaation edustajia so-
pimuksen rakentumisessa siinä 
mielessä, että työntekijät voivat 
ajatella näillä olevan oikeuden 
luvata etuja, ja heidän toimintan-
sa vaikuttaa siten sopimukseen 
sisältyviin odotuksiin (Rous-
seau 1995; De Vos ym. 2003). 
Lisäksi tutkittaessa sopimuksen 
vastavuoroisuutta, kuten tässä-
kin tutkimuksessa, on syytä ot-

taa huomioon myös työnantajan toiveet ja odotukset 
työntekijöiden velvollisuuksien suhteen.

Aineisto on kerätty neljässä merkittävässä suoma-
laisessa tietointensiivisessä organisaatiossa. Ensim-
mäinen tutkittava organisaatio on teleoperaattorin 
asiakaspalveluyksikkö, joka koostuu help desk- ja con-

Vastavuoroisuus 
ja toimijuus 

liittyvät molemmat 
psykologisen 

sopimuksen 
toimintaan ja 

rakentumiseen.
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mäinen tutkittava organisaatio on teleoperaattorin 
asiakaspalveluyksikkö, joka koostuu help desk- ja con-
tact center -osastoista (jatkossa ja aineisto-otteissa yh-
teisesti call center.) Call centerissä tehtiin yhteensä kol-
metoista haastattelua, joista esimiesten haastatteluita 
oli viisi. Toinen esimerkkiorganisaatio on globaalin 
teollisuusyrityksen tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö 
(aineisto-otteissa ”T&K”.) Yksikössä haastateltiin 
yhteensä seitsemän työntekijää, joista esimiesase-
massa oli neljä. Kolmas organisaatio on suurehkon 
vakuutusalan yrityksen paikallisyksikkö (aineisto-
otteissa ”vakuutus”.) Haastatteluja tehtiin yhteensä 
10, esimiestehtävissä haastatelluista oli viisi. Viimei-
nen esimerkki on aikuiskoulutusalan organisaatio 
(aineisto-otteissa ”koulutus”), jossa haastateltiin 12 
työntekijää, joista neljä oli esimiehiä. 

Haastattelujen kattoteemana oli työntekijöiden 
hyvinvointi, organisaation menestys ja näiden kes-
kinäinen suhde. Haastatteluissa käsiteltiin moni-
puolisesti työhyvinvoinnin teemoja. Kehittyminen 
ja kouluttautuminen sekä uralla eteneminen tulivat 
esiin useiden teemojen yhteydessä, ja niitä käsitel-
tiin myös erillisinä kysymyksinä. Analysoin aineistoa 
teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin (Tuomi & 
Sarajärvi 2002; Krippendorf 2004). Kun aineistoläh-
töisessä analyysissä kysymykset kehittyvät aineiston 
pohjalta, teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä, nimen-
sä mukaisesti, aineistoa tarkastellaan valitun teorian 
kautta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita pelkkää teorian 
testaamista, vaan myös aineiston tuomille uusille ky-
symyksille jätetään tilaa. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 
Käytännössä analyysi alkoi aineiston teemoittelusta, 
jolloin erottelin siitä kaikki työssä kehittymistä, oppi-
mista ja kouluttautumista koskevat puheenvuorot, 
erikseen työntekijöiden ja esimiesasemassa olevien 
ryhmissä. Tämän jälkeen lähdin edelleen jakamaan 
näitä teemoja uudelleen alaryhmiin; esimerkiksi 
omiksi ryhmikseen ne, jotka näkevät kehittymisen 
tarpeen tulevan työntekijöiltä itseltään ja niihin, joi-
den mukaan vaatimukset tulevat organisaatiolta, sekä 
hyötyihin työntekijöiden ja organisaation kannalta. 
Tutkimuksen analyysiyksikkönä on siten puheen-
vuoro tai sen osa, jossa haastateltava kertoo työssä 
kehittymisestä ja kouluttautumisesta ja suhteestaan 
niihin. 

TULOKSET 

Seuraavaksi analysoin esimiesten ja heidän alaistensa 
käsityksiä työssä kehittymisestä ja kouluttautumises-
ta. Tarkastelen kehittymistä ja kouluttautumista psy-
kologisen sopimuksen osana: oikeutena ja vaatimuk-
sena. Analysoin ensin organisaation tarpeita, toisena 
työntekijöiden toiveita ja viimeisenä vastavuoroisuu-
den toteutumisen haasteita ja mahdollisuuksia. 

Organisaation tarpeet ja työntekijän 

velvollisuudet

On melko itsestään selvä lähtökohta, että organisaa-
tiot tarvitsevat osaavaa henkilökuntaa toimiakseen 
tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tästä lähtökohdasta 
kehittymisen koetaan ja perustellaan olevan työnte-
kijän psykologiseen sopimukseenkin kuuluva perus-
tavanlaatuinen velvollisuus, joka on edelleen koros-
tunut tietotyön kovan kilpailun ja nopean kehityksen 
myötä: 

”--- kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen 
kannustetaan, ei me tällaisiin tuloksiin ylletä, jos 
meillä ei ole hyvä osaaminen. Se on ihan tosi asia. 
Meidän täytyy olla alan huippuosaajia ja sehän 
vaatii silloin koulun penkillä istumista.” (Vakuu-
tus, viestintäpäällikkö )

 Myös vakuutusalan organisaation viestintäpäällikön 
mukaan huippuosaaminen vaatii kouluttautumista, 
ja organisaation on siksi myös kannustettava työnte-
kijöitä kouluttautumiseen. Työntekijätkin tiedosta-
vat tämän jatkuvan oppimisen tarpeen: 

”Ei voi enää elää niin, että ajattelee, että minä tulin 
tätä työtä tekemään ja tätä teen täällä niin kauan 
kun olen, vaan että tilanteet muuttuu ja työtehtävät 
ja niiden toimenkuvat muuttuu ---” (Vakuutus, ke-
hittämiskonsultti)

Tietotyössä on työntekijöidenkin mielestä hyväk-
syttävä jatkuvan kehittymisen vaatimus ja elettävä 
organisaation tarpeiden ehdoilla. Tästä lähtökoh-
dasta tietotyöntekijöiden psykologisen sopimuksen 
on oltava luonteeltaan joustava ja sisällettävä kehitty-
minen ja tehtävien muuttuminen. Työnantajan nä-
kökulmasta työntekijöiltä odotetaankin muutos- ja 
kehitysmyönteistä asennetta:
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”Varmaan suurin haaste tässä työssä on tietynlai-
nen jatkuva uuden oppiminen. Elikkä työkalut, 
tuotteet, palvelut, yleensäkin tekniikat, kehittyy ja 
muuttuu. Ja se, että pysyy siinä kehityksessä muka-
na, niin se on varmasti joillekin haaste. Et se ei ole 
semmosta, että kun sä nyt olet käynyt koulutuksen 
ja ollut vähän aikaa puhelimessa niin työ on seuraa-
vat viis vuotta ihan samanlaista, vastata samoihin 
kysymyksiin.” (Call center, Help desk -palvelu-
päällikkö)

Työnantajapuolella tunnustetaan myös jatkuvan 
kehittymisen haastavuus. Tekniikan nopea muutos 
säätelee osaltaan kehittymisen tarvetta, joten työn 
muuttuminen on väistämätöntä, ja työntekijät ei-
vät voi enää odottaa työtehtävien pysyvyyttä. Call 
center -työssä muutoksia ja uusia teknisiä ratkaisuja 
tulee jopa päivittäin. Työnantajapuolen odotukset 
voivat osaltaan vaikuttaa psykologisen sopimuksen 
sisältöön (esim. Coyle-Shapiro 2002). Työnanta-
jan vaatimus pysyä kehityksen vauhdissa lisää siten 
työntekijöiden paineita selvitä työn muuttuvista 
haasteista.

Kehittymisen tarpeet ovat erilaisia tietotyön eri 
sektoreilla. Tutkimuksen esimerkkiorganisaatioista 
T&K-osasto muodostaa poikkeuksen työn vaati-
vuuden suhteen. Muiden organisaatioiden tapaan 
työ vaatii jatkuvaa oppimista, mutta työntekijöiden 
ja johdon jaetun ymmärryksen mukaan työtä ei ole 
edes mahdollista oppia koulussa tai nopeasti täsmä-
koulutuksilla, vaan asiantuntijaksi tullaan vasta vuo-
sien työn kautta:

”Aika tyypillistä meidän organisaatiossa on, että sa-
malla systeemillä tullaan töihin kun mäkin, että ke-
sätöihin, diplomityö ja sitten jääny siitä.  -- se tuntuu 
olevan pysyvämpi tapa, että kesätöiden kautta nä-
kee mikä on homma ja oppii siihen sitä kautta. Se 
[muodollinen koulutus] antaa pohjan, mutta ei sil-
lain siihen työhön varsinaisesti valmista, että se opi-
taan sitten täällä työn myötä. ---. Se on sitten omas-
ta aktiivisuudesta kiinni, että kuinka paljon jossain 
kursseilla haluaa käydä. Kyllä aina on päässy kun 
on halunnu kursseille mennä, ja välillä vähän keho-
tetaankin.” (T&K, chief research engineer)

Sekä työntekijät että esimiehet ovat sisäistäneet 
alansa vaatimukset ja jatkuvan muutoksen tarpeen. 
Perustehtävien oppiminen voi viedä jopa vuosia, 
minkä jälkeen edessä on vielä osaamisen päivittämi-
nen. Nämä vaatimukset ovat käyneet T&K-osaston 
työntekijöille selviksi jo työharjoittelujaksojen kautta, 
joten uusien työntekijöiden psykologinen sopimus 
sisältää jo uuden oppimisen velvollisuuden ja orga-
nisaation tarpeiden mukaan kehittymisen. 

On kuitenkin varsin ristiriitaista, että organisaa-
tion tarpeista lähtevän, korkean tason osaamisen 
hankkiminen ja ylläpitäminen kouluttautumalla jää 
käytännössä työntekijöiden järjesteltäväksi. Tässä 
suhteessa T&K-osasto on samanlainen kuin muut-
kin esimerkkiorganisaatiot. Kouluttautuminen on 
pääasiassa omasta aktiivisuudesta kiinni, vaikka kurs-
seille joskus kehotetaankin. Kaikkien esimerkkiorga-
nisaatioiden aineistoista löytyy työntekijöitä, joiden 
mukaan koulutukseen ”päästään”, tai se ”suodaan”, 
ja ylipäätään kouluttautuminen on ”oma-aloitteista, 
mutta mahdollista.” Työntekijän on oltava aktiivinen 
sekä koulutuksen tarpeiden pohtimisessa että koulu-
tukseen hakeutumisessa. Työntekijät toimivat enem-
män organisaation edun mukaisesti kuin omansa. He 
tarkkailevat, millaisella kehittymisellä ja koulutuksel-
la selviytyisivät nykyisestä työstään paremmin. 

Haastatteluiden perusteella työnantajapuolen 
odotuksena on psykologinen sopimus, jossa työn-
tekijän velvollisuus on kehittyä organisaation vaa-
timassa tahdissa. Jatkuva uuden oppiminen haasta-
vana velvollisuutena on jotain muuta kuin työllisty-
vyys-teesin mukainen, työn epävarmuutta korvaava 
oikeus.

Työntekijöiden toiveet ja oikeudet 

Organisaation tarpeiden lisäksi työntekijöiden hen-
kilökohtaiset asenteet ja tarpeet vaikuttavat työssä 
kehittymiseen. Työntekijällä voidaan nähdä olevan 
myös oikeus kehittymiseen ja kouluttautumiseen eli 
ne ovat psykologiseen sopimukseen sisältyvä vastine 
työpanoksesta. Työtaitojen kehittäminen voidaan 
nähdä välttämättömyytenä ja erottamattomana osa-
na työn luonnetta:

”Kun on näinkin pitkälle kouluttautunut, niin sen 
jo tietää, että tää vaatii kaiken aikaa vähän koulut-
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tautumista. Työ jo itsessään opettaa paljon, mutta 
on se hyvä, että voi tarpeen vaatiessa hankkiutua 
muunkinlaisiin täsmäkoulutuksiin.” (Koulutus, 
suunnittelija)

Pelkkä työtehtävien kautta oppiminen ei kuiten-
kaan riitä asiantuntijatyössä, vaan työntekijät vaati-
vat myös tehtäviin sopivia koulutuksia. Koulutuk-
sien laadusta on kuitenkin monenlaisia mielipiteitä. 
Toiset kaipaavat lyhyitä käytännön opastuksia, toi-
sille kouluttautuminen tarkoittaa perusteellisempaa 
opiskelua. Etenkin call centerissä ja vakuutusyhtiös-
sä kaivattiin toistuvien lyhyiden koulutusten tilalle 
myös osaamisen laajentamista.

Työntekijät kaipaavat haasteita ja kehittymisen 
paikkoja myös, koska kokevat niiden lisäävän työssä 
viihtymistä ja palvelevan omaa urakehitystään:

”--- työ on kuitenkin aika vapaamuotoista, että pys-
tyy itse aika pitkälti miettimään, että minkälaises-
sa projektissa mä haluan tehdä töitä ---. Ett ei ole 
tämmöistä, että sulle osoitetaan tai ehdotetaan ko-
vin pitkälle, että tällaisia projekteja sä nyt teet vaan 
voi itse hakea aktiivisesti uusia hankkeita semmoi-
sista aiheista, joista on itse kiinnostunut. Ja silloin se 
työmotivaatio ja kiinnostus siihen työhön on paljon 
suurempi.” (Koulutus, koulutussuunnittelija 1.)

Työn haastavuus ja haasteiden kautta kehittymi-
nen on erittäin tärkeää tietotyöntekijöille. Työnte-
kijät toivovat voivansa työskennellä mieluummin 
kykyjensä ylärajalla, oppien jatkuvasti uusia asioita. 
Toivetta perustellaan sillä, että työn haasteet teke-
vät työstä mielekkäämpää. Yhden mielestä ”työnta-
so heikkenee, kun tekee samantyyppistä tehtävää, 
niin sit ei jaksa innostua” ja toinen pelkää että edessä 
on ”väsähtäminen siihen, jos menee liian suppeaksi 
osaaminen.” Työntekijät etsivät myös itse aktiivisesti 
kehittymisen mahdollisuuksia sen lisäksi, että organi-
saation suunnalta odotetaan kehittymistä.

Esimiesten mielestä työntekijöiden kehittyminen 
ja kouluttautuminen saakin jäädä työntekijöiden it-
sensä hoidettavaksi:

” -- me korostetaan, että tällaisessa työssä se on työn-
tekijänkin tehtävä pitää sitä omaa ammattitaitoa 

yllä, ett kyl se aika paljon tulee sieltä, ett ihmiset esit-
tää tietynlaista koulutusta ja osaamista haluttais ja 
sitten keskustellaan. Mut kyllä mä joskus, jos tulee 
joku koulutus, saatan jollekin sanoa, että tää sopis 
sulle. Mut ei voi sanoa, että se olis systemaattista. 
Mut sitten, kun ihmiset esittävät niitä omia tarpei-
taan, niin niihin suhtaudutaan ihan positiivisesti.” 
(Koulutus, johtava suunnittelija 1. )

Edellä olevan koulutusorganisaation johtavan suun-
nittelijan mukaan työntekijän itsensä tulee olla ak-
tiivinen toimija ammattitaitonsa ylläpitämisessä. 
Johdon tehtäväksi jää suostumuksen antaminen tai 
parhaimmillaan koulutuksen suosittelu. Koulutustoi-
veisiin ”positiivisesti suhtautuminen” kertoo työnte-
kijän oikeudesta kehittymiseen, mutta voimakkaam-
min esimies painottaa työntekijän velvollisuutta 
huolehtia ammattitaidostaan. Aikuiskoulutusorgani-
saatiossa sekä esimiehet että työntekijät pitivät työn-
tekijöiden kouluttautumista luontevana osana työtä 
jo organisaation toimialankin takia.

Kouluttautumisen nähdään kertovan myös työnte-
kijän sitoutumisesta ja halusta edetä organisaatiossa:

”Yleensä täällä on esimiestasolla sanottu, että jos 
jonkun kurssin keksit, ni saat mennä. Ja nytkin on 
olemassa tällänen vuosikoulutussuunnitelma, että 
ehdottomasti näitten pitäs käydä nää ja nää... Mut-
ta kuitenkin jotenkin tuntuu, että se [kouluttautu-
minen] on ihmisten omasta aktiivisuudesta kiinni, 
ja jotkut ihmiset on aktiivisia kouluttautumaan. Ja 
ne on yleensä niitä ihmisiä, jotka sitten urallaankin 
etenee. Mutta väittäisin, että kursseille pääsee, mutta 
jos vähänkin on innostusta, niin koulutetaan, ja jos 
tuote vaatii niin sit koulutetaan. Mutta ehkä vielä 
enemmän sais tätä kannustustakin olla.” (T&K, 
tuotekehitysjohtaja)

Vaikka organisaatiossa tehdään koulutussuunnitel-
mia, niistä huolimatta kouluttautuminen voi jäädä 
työntekijöiden vastuulle. Tuotekehitysjohtajan mu-
kaan aktiivisuus kouluttautumisessa kertoo usein 
myös uralla etenemisestä. Onko siis niin, että kos-
ka kouluttautuminen hyödyttää työntekijää itseään 
urakehityksen muodossa, työntekijöillä on vastuu 
kouluttautumisesta? Molemmat edellä lainatut esi-
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vassa tilanteessa vakuutusyhtiön työntekijä kertoo 
pettyneensä kehittymismahdollisuuksiin: 

”Työssä menee niin paljon aikaa siihen itse työhön, 
ett se itsensä kehittäminen, niin se on vähän kyl… 
Silloin kun aluksi tuli, niin olihan silloin suuret 
suunnitelmat, että oppii lisää sitä alaa ja sit se koko 
oppiminen tulee työnteon kautta. Matemaattisella 
puolella ois niin paljon kaikkee, mitä ei vielä osaa, 
mielenkiintoista. Se ois sitten vapaa-ajan hommia, 
mut siel on sit taas muuta.”  (Vakuutus, aktuaari)

Pettymys liittyy nimenomaan siihen, että oppiminen 
tulee työn tekemisen kautta, eikä varsinaisten koulu-
tusten kautta. Tämä ei vastaa työntekijän kuvitelmaa 
työn antamista kehittymismahdollisuuksista. Hän 
kokee myös, että ammatillinen kehitys ei kuulu va-
paa-ajalle, vaan sen tulisi tapahtua työaikana. Järne-
feltin (2002, 48) mukaan erityisesti melko korkeasti 
koulutettuja työntekijöitä kannustetaan ammatti-
taitonsa kehittämiseen, mutta työajan sijaan vapaa-
ajalla, eli kehittymistä ei tunnusteta varsinaiseksi 
työksi ja työajaksi. Vapaa-ajan käyttäminen työhön 
kuuluvien taitojen opiskeluun ei sovi uusiin psykolo-
gisen sopimuksen malleihin, kuten tasapainotettuun 
sopimukseen. Tasapainotetun sopimuksen mukaan 
kouluttautuminen on työntekijän oikeus, joten on 
luontevaa, ettei työntekijä uhraa siihen vapaa-aikaan-
sa. Laadukkaiden koulutusmahdollisuuksien arvos-
taminen työn kautta oppimisen lisäksi kertoo myös 
kehittymisen näkemisestä oikeutena.

Miten organisaation ja työntekijöiden tarpeet 
sitten saataisiin kohtaamaan ja samalla myös psy-
kologinen sopimus täyttymään? Työntekijäpuolella 
kehittymiseen kaivataan suunnitelmallisuutta ja pit-
käjänteisyyttä: 

”Meiltä puuttuu urapolkuajattelu. Et semmosta 
pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua ei oo tehty. 
--- tuntuu, että kun joku lähtee talosta tai vaihtaa 
yksiköstä toiseen talon sisällä, että se on semmosta 
tulipalojen sammuttamista, että nyt tää paikka pi-
tää täyttää, mistä me nyt otetaan. Jos olis määrätie-
tonen ja suunnitelmallinen urakehityssuunnittelu, 
niin esimiehellähän olis siihen jo kasvamassa seu-

miesten haastattelut viittaavat siihen että esimiesten 
pitäisi olla vastuussa ammattitaidon kehittämises-
tä, mutta käytännössä työntekijöiden tulee valvoa 
omia oikeuksiaan, eli toimia aktiivisesti oman am-
matillisen kehittymisensä hyväksi. Vastuu omasta 
ammatillisesta kehittymisestä on tietotyöntekijöil-
lä itsellään. Tämä kertoo tietotyön autonomisesta 
luonteesta ja itsensä johtamisesta, mutta samalla 
kehittymisestä yhtenä lisävastuuna, josta työnteki-
jät huolehtivat.

Vastavuoroisuus: työntekijöiden ja 

organisaation yhteinen etu

Vastavuoroisessa vaihdossa kummatkin osapuolet eli 
organisaatio ja työntekijät hyötyisivät työntekijöiden 
kehittymisestä, eli psykologisen sopimuksen velvolli-
suudet ja oikeudet tulisivat täytettyä. Vastavuoroisuu-
den esteenä voivat kuitenkin olla johdon ja alaisten 
toisistaan poikkeavat käsitykset siitä, mikä on työssä 
kehittymistä: 

”Me hämmästyttiin ett miksi meidän ihmiset vastaa 
voimavarakyselyissä just tähän kysymykseen, että 
koetko oppivasi ja kehittyväsi tässä työssä, aina niin 
huonosti, negatiivisesti.  Ja sit me kysyttiin, ett kun 
sä koko ajan joudut oppimaan uutta ja saat oppia 
uutta, niin eiks se oo kehittymistä? ”Ei kun se on lisä-
työtä.” Että en tiedä miten sitä motivois tällä hetkel-
lä, mut mä yritän täällä löytää keskustelemalla ih-
misten kanssa siihen jonkun näköistä ratkaisua, ett 
miten me se tehtäis, jotta ihmiset kokis kehittyvänsä 
---.” (Call center, henkilöstöjohtaja)

Telealan organisaatiossa on uskottu, että henkilökun-
nan oppimisen ja kehittymisen tarpeet on täytetty, 
mutta työntekijät ovatkin kokeneet joutuvansa teke-
mään lisätyötä opetellessaan uusia taitoja. Vastavuo-
roisuuteen pyrkiminen voi johtaa tilanteeseen, jossa 
työntekijät kokevat, että heidän oikeuttaan kehitty-
miseen ei ole huomioitu. Kun pyritään vastaamaan 
työntekijöiden kehittymistarpeisiin organisaation 
osaamistarpeiden puitteissa, on henkilökuntaa kuun-
neltava, jotta vastavuoroisuus saavutettaisiin.

Työntekijöiden puolelta tällaiset tilanteet, joissa 
kehittymisen tarpeet eivät täyty, voidaan kokea jopa 
psykologisen sopimuksen rikkoutumisena. Vastaa-
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raava. Ja se on osa sitouttamista mun mielestä. Jos 
ihminen näkee tulevaisuuden ja sen, että on mah-
dollisuuksia hankkia jotain uutta osaamista ja siir-
tyä tekemään jotain muuta, niin kyl sä viihdyt siellä 
ihan eri lailla.”  (Vakuutus, kehittämiskonsultti)

Urapolkujen suunnitteleminen ja toteuttaminen pal-
velisi työntekijöiden mukaan sekä organisaatiota että 
tietotyöläisiä. Työntekijöiden kannalta urasuunnit-
telu lisäisi motivaatiota, mutta samalla organisaatio-
kin hyötyisi henkilöstösuunnittelun ennakoitavuu-
desta.  Vakuutusorganisaation haastatteluissa pai-
notettiin alan kovaa kilpailua ja henkilöstön suurta 
merkitystä kilpailussa pärjäämisessä, joten urasuun-
nittelu nähtiin yhtenä kilpailutekijänä. Sekä vakuu-
tus- että muidenkin organisaatioiden haastatteluissa 
tuli esiin myös ns. mestari-kisälli-malli, jossa konka-
rityöntekijät siirtävät osaamistaan kollegoilleen. Sii-
näkin työntekijät kehittyisivät ja samalla organisaa-
tio hyötyisi hiljaisen tiedon siirtymisestä aina uusille 
työntekijöille.  

Pitkän tähtäimen suunnittelun tarve tunnistetaan 
myös johdossa:

”-- mun mielestä ois tosi kannustavaa ja sitoutta-
vaa ja jos mulle heti kun mä tulen taloon kerrottais, 
ett nyt kun sä oot täällä ollut ton aikaa, meet tom-
moseen koulutukseen ja jonka jälkeen nää vois olla 
seuraavii steppei sun työuralle. Niin mä näkisin jo 
siinä vaiheessa, ett kun mä teen tätä työtä, mikä ei 
oo mulle tässä vaiheessa kiinnostavaa, mut mä tie-
dän, etten mä tätä työtä kuitenkaan välttämättä 
halua koko uraani tehdä, voisin niin kun nähdä ne 
seuraavat stepit, jotka ne sitouttais mut kuitenkin 
sinne asti. (Call center, palvelupäällikkö)

Esimiehetkin uskovat, että työntekijät pysyisivät ta-
lossa paremmin voidessaan suunnitella uraansa pi-
temmällä tähtäimellä. Koulutuspolkujen suunnittelu 
jo työsuhteen aikaisessa vaiheessa nähdään sitoutta-
vana ja motivaatiota lisäävänä.  Palvelupäällikön mie-
lipide edustaa siinä suhteessa äärilaitaa, että hän nä-
kee urasuunnittelun keinona sitouttaa työntekijöitä 
jopa vähemmän kiinnostavien uravaiheiden yli, koh-
ti mielekkäämpiä tehtäviä. 

Molempien puolten toiveet heijastelevat yllättä-
en perinteisen eli relationaalisen psykologisen sopi-
muksen periaatteita: työntekijä tekee työnsä hyvin, 
kehittää edelleen osaamistaan ja palkkioksi saa pitää 
työnsä ja jopa edetä urallaan. Aineistossa esitetyt toi-
veet organisaatioiden urapoluista kertovat psykolo-
gisen sopimuksen muuttumisesta tasapainotetun so-
pimusmallin suuntaan, mutta samalla siinä voidaan 
havaita edelleen myös relationaalisen psykologisen 
sopimuksen lojaaliuden ja vastavuoroisuuden arvos-
tusta.

YHTEENVETO JA POHDINTA 

Edellä olen tarkastellut työssä kehittymistä ja oppi-
mista psykologisen sopimuksen osana tietotyössä. 
Tutkimuksen tulokset eivät puhu yksiselitteisesti 
sen puolesta, että kehittyminen koettaisiin pelkäksi 
oikeudeksi. Kehittyminen on edelleen myös orga-
nisaatioiden työntekijöilleen asettama velvollisuus, 
jonka käytännön toteutus on työntekijöiden omalla 
vastuulla. Kehittymisellä nähdään kuitenkin samalla 
olevan myös työmotivaatiota ylläpitävä vaikutus. 

Työntekijöiden kehittymisen ja kouluttautumisen 
lähtökohtana ovat edelleenkin organisaation tarpeet 
työntekijöiden urakehityksen sijaan. Tietotyössä tek-
niikan kehittyminen ja kilpailussa mukana pysymisen 
tavoite luovat organisaation kehitystarpeet, joten ne 
tarvitsevat osaavaa ja kehittymiskykyistä henkilökun-
taa. Tästä näkökulmasta osaamisen voisi ajatella ole-
van työntekijöiden valuuttaa ja kilpailutekijä, mutta 
seurauksena onkin työntekijöiden velvollisuus kehit-
tyä ja kouluttautua. Työntekijätkin tiedostavat tämän 
lähtökohdan, joten kehittymisvaatimuksia pidetään 
luonnollisena osana tietotyötä, vaikka jatkuva uuden 
opetteleminen olisi välillä raskasta. Kehittymisen 
rooli psykologisessa sopimuksessa voi rakentua jo 
ennen työn aloittamista ja vahvistua edelleen työ-
suhteen aikana velvollisuudeksi, jos organisaation 
puolelta korostetaan voimakkaasti sen velvollisuus-
luonnetta.

Kehittymisen koetaan olevan toisaalta olennainen 
osa tietotyön mielekkyyttä ja se merkityksellistetään 
työntekijän oikeudeksi. Tämän oikeuden toteut-
taminen, eli kehittymismahdollisuuksin etsiminen 
ja kouluttautumisen suunnittelu, on kuitenkin käy-



104 

tännössä työntekijän velvollisuus. Työnantajapuo-
len tehtäväksi jää lähinnä koulutussuunnitelmien 
hyväksyminen, vaikka molemmat osapuolet pitävät 
koulutussuunnittelua periaatteessa työnantajapuolen 
velvollisuutena. Kehittymistä voidaan siis pitää myös 
psykologiseen sopimukseen kuuluvana oikeutena, 
mutta työntekijä on siinäkin tapauksessa velvolli-
nen huolehtimaan itse omien oikeuksiensa toteutu-
misesta. Tässä suhteessa psykologisen sopimuksen 
patriarkaalinen henki on unohdettu, joten ne, jotka 
toivovat työnantajan valvovan etujaan, voivat joutua 
pettymään.

Ristiriitatilanteita kehittymistoiveiden täyttämi-
sessä voi aiheutua myös, jos osapuolten käsitys ke-
hittymisen sisällöstä on erilainen. Jotta psykologisen 
sopimuksen rikkomiselta vältyttäisiin, organisaatioi-
den olisi pystyttävä tarjoamaan työntekijöilleen sel-
laisia kehittymis- ja oppimismahdollisuuksia, joista 
työntekijät kokevat olevan hyötyä joko nykyisissä 
työtehtävissä tai tulevaa urakehitystä silmällä pitä-
en. Sekä työntekijöiden että esimiesten ratkaisu-
na tähän ehdotettiin erilaisia organisaation sisäisiä 
urasuunnitelmia. Sekä esimiehillä että työntekijöillä 
on toiveena sellainen työntekijöiden kehittyminen, 
joka palvelisi samanaikaisesti sekä työntekijöiden 
viihtymistä että organisaation toiminnan tehok-
kuutta ja jatkuvuutta. Nämä toiveet kuulostavat 
yllättäen relationaalisen psykologisen sopimuksen 
määritelmän mukaisilta. Työntekijät ovat valmiita 
kehittymään organisaation tarpeiden mukaisesti, 
jos myös työntekijät hyötyvät siitä. Kehittyminen 
voi olla tietotyöntekijöille merkittävä mahdollisuus, 
jonka hyödyntämiseen työntekijöiden kannattai-
si kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Samal-
la työnantajien tulisi yhä paremmin mahdollistaa 
työntekijöiden kehittyminen, jotta suomalaisella 
työelämällä olisi mahdollisuus saavuttaa artikkelin 
alussa mainitut ministeriöiden (TEM 2012; OKM 
2010) hahmottelemat tavoitteet. 

Yksi erityisesti tietotyöntekijöiden psykologisil-
le sopimuksille ominainen sisältö on toive siitä, että 
voi tehdä työnsä hyvin (O´Donohue ym. 2007). 
Muuttuvassa työssä pärjääminen ja työn hyvin teke-
minen vaativat kehittymistä. Kehittyminen on tämän 
tutkimuksen perusteella tärkeä osa tietotyötä ja sen 

psykologista sopimusta. Kehityksen merkityksessä 
voidaan havaita eroja paitsi tuotanto- ja tietotyönte-
kijöiden välillä (Martin ym. 1998) myös tietotyön eri 
tyyppien välillä. Tietotyön määritelmä käsittää hyvin 
kirjavan joukon ammattialoja ja työtehtäviä, joissa 
työskentelevillä voi olla merkittävästi toisistaan eroa-
via psykologisia sopimuksia. Eri aloilla on toisistaan 
poikkeavat pohjakoulutus- ja osaamisvaatimukset 
(vrt. esim. call center ja T&K) ja myös organisaatioi-
den tarpeet kehittymiselle (vrt. vakuutus- ja aikuis-
koulutusalojen erilaiset kilpailuasemat).

Tulosten pohjalta voidaan väittää, että kehittymi-
nen on tietotyön arjen tasolla pikemminkin velvol-
lisuus kuin oikeus. Tämän tutkimuksen organisaati-
oissa kehitystä sinänsä ei vastusteta, mutta kehityksen 
toivotaan lähtevän enemmän työntekijöiden tarpeis-
ta ja lähtökohdista (vrt. Järvensivu & Koski 2012). 
Kun näin ei ole, kehitys ja kouluttautuminen koetaan 
velvollisuutena. Se, että työntekijöiden ja työnantaja-
puolen käsitykset hyödyllisestä ja motivoivasta kehit-
tymisestä ja kouluttautumisesta eivät aina kohtaa, eli 
työntekijä joutuu kehittymään työnantajan ehdoilla, 
voidaan kokea myös psykologisen sopimuksen rik-
komisena (ks. myös Martin ym. 1998). 

Teesi turvallisuuden korvaamisesta työllistyvyy-
dellä (Rajan 1997; Martin ym. 1998; Alasoini 2006, 
2012) ei siis vielä täysin toteudu tietotyön saralla. 
Vaikka kehittyminen olisi mielekästäkin, se ei aina-
kaan vielä korvaa toivetta työn jatkuvuudesta. Ke-
hittyminen mielletään yhdeksi velvollisuudeksi mui-
den työtehtävien joukossa, eikä palkinnoksi sinänsä. 
Työntekijät kaipaavat työsuhteiltaan jatkuvuutta 
eivätkä koe kehittymismahdollisuuksia yhtä merkit-
tävänä tekijänä työsuhteen vaihtokaupassa kuin tur-
vallisuutta (ks. myös Baruch 2001; Scholarios ym. 
2008).  Työllistyvyys-teesin vastaisesti työntekijät 
voivat jopa odottaa työnantajiltaan jotain vastineeksi 
kehittymiseen käytetystä ajasta ja vaivasta. Odotuk-
sissa saattaa olla, täysin perinteisen psykologisen so-
pimuksen mukaisesti, työn jatkuminen.
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