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Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja, miten oppisopimuskoulutuksella voidaan vai-

kuttaa yritykseen sitouttamisessa toimeksiantajayrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli kar-

toittaa sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja löytää tapoja, miten niitä voidaan huomioida 

työntekijöille järjestettävässä oppisopimuskoulutuksessa toimeksiantajayrityksessä. Osata-

voitteena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta.  

 

Tutkimuksen tietoperusta rakentuu sitouttamisen ympärille. Tarkastellaan sitoutumisen vaiku-

tuksia yhteiskunnan, yrityksen ja työntekijän näkökulmasta. Tutkimuksessa nostetaan esille 

sitoutumisen ja motivaation välinen yhteys. Sisäisen motivaation merkitys korostuu. Lopuksi 

tuodaan esille konkreettisia tapoja, joilla voidaan lisätä työntekijöiden sitoutumista.  

Tutkimusmenetelminä käytettiin sähköistä kyselyä sekä puhelinhaastattelua. Kysely lähetet-

tiin sähköpostilla niille, jotka olivat käyneet yrityksen tarjoaman oppisopimuskoulutuksen. Ky-

selyn lopussa kartoitettiin vapaaehtoisia haastatteluun. Haastattelu oli vapaamuotoinen ja ra-

kentui teemojen ympärille. Keskustelun tukena oli valmiiksi laadittuja apukysymyksiä.  

 

Tutkimustuloksista tunnistettiin yrityksen vahvuuksia ja löydettiin kehityskohteita. Työilma-

piiri ja joustavat työajat olivat tunnistettuja vahvuuksia. Kehittämiskohteita löytyi etenkin 

johtamisesta ja esimiestyöskentelystä, palkitsemisesta ja kehittymismahdollisuuksista.  

 

Tutkimustulokset olivat yhteneväisiä kootun teoriapohjan kanssa. Tutkimuksesta voidaan pää-

tellä, että johtaminen ja esimiestyöskentely ovat avainasemassa henkilöstön sitouttamisessa. 

Mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen, mielekäs työ, palkitseminen, työilmapiiri, jous-

tavat työajat sekä mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin vaikuttavat yritykseen sitoutumiseen.  

 

Tutkimuksen perusteella valittiin neljä kehityskohdetta. Koulutuksen suunnitteluun liittyi 

kaksi kohdetta, henkilöstön osallistaminen koulutuksen suunnitteluun sekä koulutuksen esitte-

lytilaisuuden järjestäminen. Lisäksi tutkimuksesta tunnistetiin tarve urapolkujen kehittämi-

seen sekä esimiesten kouluttamiseen työpaikkaohjaajan ja -arvioijan rooliin. 

 

Asiasanat: Sitouttaminen, Sitoutuminen, Oppisopimuskoulutus, Henkilöstön kehittäminen 
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The main purpose of this thesis project was to identify specific means to effect employee en-

gagement in apprentice training. The purpose was to map out factors affecting engagement 

and to make use of those in apprentice training of client company. An additional objective 

was to map out attendee perceptions of the apprenticeship. 

 

The theoretical framework is employee engagement centric. The effects of engagement are 

considered from the perspectives of community, company and the employee. The evident 

connection between engagement and intrinsic motivation has been emphasized. To summa-

rize the thesis, an array of measures to enhance employee engagement are identified. The 

research was conducted utilizing a web-based questionnaire complemented by an interview 

over the phone. 

 

A number of success factors as well as development areas were identified. Strengths com-

prised of work atmosphere, flexible hours in addition to meaningful work. Areas in need of 

development and attention included management and compensation, opportunities for per-

sonal development, communications and inclusive opportunities. 

 

Results of the thesis research were coherent with the theoretical framework. The research 

led to the conclusion that management and leadership are key elements in the engagement of 

employees. Inclusive opportunities, personal development and meaningful work in addition to 

compensation all affect employee engagement. 

 

Based on the research, points of focus were placed on employee inclusion in the planning of 

trainings, organizing informative events on training, the development of career paths and 

training of managers as apprentice auditioner/educator.  

 

Key words: Employee engagement, commitment, apprenticeship, HRD 



   

 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................ 6 

2 Sitouttaminen .......................................................................................... 8 

2.1 Henkilöstön vaihtuvuus ...................................................................... 8 

2.2 Henkilöstön sitoutumisen vaikutukset ..................................................... 9 

2.3 Sitoutuminen ja motivaatio ............................................................... 10 

2.4 Sitouttamisen keinot ....................................................................... 14 

2.4.1 Johtaminen .......................................................................... 14 

2.4.2 Uuden työvoiman rekrytointi ..................................................... 15 

2.4.3 Palkitseminen ....................................................................... 16 

2.4.4 Mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen ..................................... 17 

2.4.5 Perheen ja työn yhteensovittaminen ............................................ 18 

2.4.6 Sisäisen motivaation vahvistaminen ............................................. 19 

3 Tutkimuksen toteutus .............................................................................. 22 

3.1 Tutkimusmenetelmät ...................................................................... 24 

3.2 Tulosten analysointi ....................................................................... 26 

4 Tutkimustulokset .................................................................................... 27 

4.1 Työhön liittyvien tekijöiden tärkeys ja toteutuminen ................................ 27 

4.2 Kokemukset oppisopimuskoulutuksesta ................................................. 32 

4.3 Mielipiteitä yrityksestä ja siellä työskentelystä ....................................... 34 

4.4 Haastatteluiden tulokset .................................................................. 35 

5 Johtopäätökset ...................................................................................... 38 

5.1 Kehitysehdotukset ......................................................................... 41 

5.2 Tutkimuksen hyödyllisyys ja jatkotutkimukset ......................................... 43 

Lähteet ..................................................................................................... 44 

Kuviot ...................................................................................................... 46 

Taulukot ................................................................................................... 46 

Liitteet ..................................................................................................... 47 

 



  6 

 

 

1 Johdanto 

Tänä päivänä yhdeksi merkittäväksi yritysten menestystekijäksi on noussut yrityksen työnteki-

jät. Osaava ja sitoutunut henkilöstö on monen menestystarinan takana. Ei siis ihme, että mo-

net yritykset miettivät kuumeisesti, miten pitää kiinni heille elintärkeästä avainresurssista, 

osaavista ihmisistä.  

Nykypäivänä työmarkkinat ovat nopeasti muuttuvat. Vakituista työpaikkaa on aiempaa vaike-

ampi löytää. Monet yritykset pyrkivät liiketoiminnassaan joustavuuden kasvattamiseen. Siitä 

johtuu, että yritykset ovat varovaisia palkatessaan pitkäaikaisia työntekijöitä. Toisaalta yri-

tykset yrittävät pitää kiinni heidän ydintoimintojensa kannalta merkittävistä osaavista työnte-

kijöistä. Nuoret ovat pitkälti kasvaneet siihen, että heiltä vaaditaan paljon joustoa työmarkki-

noilla ja työelämässä. Nopeasti muuttuva työ vaatii työntekijältä ajoittain oman osaamisen 

kehittämistä tehtävien muuttuessa. Myös sopeutuminen moniin eri työnantajiin, pätkätöihin 

sekä työttömyys- ja kouluttautumisjaksoihin, vaatii nykypäivän työntekijältä paljon henkistä 

joustoa. (Viitala 2013, 14-15.) 

Yritykset kilpailevat hyvistä työntekijöistä, samaan aikaan kuin työntekijät kilpailevat turval-

lisista ja hyvistä työpaikoista (Viitala 2013, 14). Työnantajamielikuva korostuu kovassa kilpai-

lussa hyvistä työntekijöistä yritysten välillä. Ihmisten mielikuvat organisaatioista vaikuttavat 

siihen, mihin he päätyvät töihin. Yritysten tulee luoda hyvä maine, jolla se voi houkutella asi-

akkaiden lisäksi myös parasta työvoimaa. Työnantajamielikuvan keskiössä onkin organisaa-

tiossa työskentelevät ihmiset, joiden kautta yrityksen maine leviää. Jotta he levittävät yrityk-

sestä hyvää mainetta eteenpäin, tulee heidän kokea työnsä mielekkääksi sekä kohtelun työ-

paikalla hyväksi. (Juuti & Vuorela 2015, 58.) 

Monen menestyneen yrityksen takana on hyvä henkilöstöjohtaminen, jolla saadaan houkutel-

tua osaavaa henkilöstöä ja sitoutettua heitä. Henkilöstöjohtamiseen on alettu kiinnittää yhä 

enemmän huomioita. Yhtenä esimerkkinä nostettakoon suomalainen yritys KONE. Koneen joh-

dossa useamman vuoden toiminut Matti Alahuhta (2015, 183) tuo kirjassaan esiin näkemyksi-

ään johtajuudesta. Siinä hän peräänkuuluttaa, ettei monissakaan yrityksissä ole ymmärretty, 

kuinka tärkeää on rakentaa yrityksen kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Tähän hän liittää yri-

tyskulttuurin ja henkilöstönkehittämisen. Nykyajan kehittyvillä markkinoilla ihmiset ovat to-

della motivoituneita kehittämään itseään ja hakeutumaan vaativampiin tehtäviin. Ihmiset 

pyrkivät parantamaan elintasoaan ja panostavat uraansa. Tämä vaikuttaa siihen, että työnan-

tajaa vaihdetaan herkemmin, jotta tavoitteet täytyvät. 

Tänä päivänä henkilöstöjohtaminen on varsin ristiriitaisessa asemassa. Vaikka henkilöstöä pi-

detään yrityksen tärkeimpänä menestystekijänä, halutaan silti minimoida 



  7 

 

 

henkilöstökustannuksia. Samalla on kuitenkin ymmärretty sitouttamisen tärkeys. Sitä varten 

yrityksissä kehitetään erilaisia palkitsemiskäytäntöjä ja muita tapoja sitouttaa henkilöstöä. 

(Viitala 2013, 33.) Sitouttamisella voidaan parantaa yrityksen kustannustehokkuutta ja laatua 

sekä vähentää vaihtuvuutta yrityksessä. Suurella vaihtuvuudella voi olla negatiivisia vaikutuk-

sia niin yrityksen toimintaan, kuin kustannuksiin. Sitouttaminen on tämän päivän yksi ajan-

kohtaisimmista puheenaiheista.  

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys on lähes 20 vuotta toiminnassa ollut kotimainen osakeyh-

tiö, jonka toimialana on henkilöstöpalvelut. Yritys toimii Suomessa usealla eri paikkakunnalla. 

Palvelutarjonnasta löytyy muun muassa monipuolisia asiakaspalvelu-, toimisto- ja asiantunti-

jatehtäviä. 

Yritys on kasvanut merkittävästi vuosien aikana. Liikevaihto on muutaman viimevuoden aikana 

kasvanut jopa yli 100 prosenttia. Tämä kertoo huimasta pk-yrityksen kasvusta suureksi yri-

tykseksi.  

Aihe opinnäytetyöhön löytyi yhdessä yrityksen edustajan kanssa käydyn keskustelun tulok-

sena. Yrityksessä on tarjottu oppisopimuskoulutusta yrityksessä työskenteleville toimihenki-

löille osana osaamisen kehittämistä. Koulutusta on järjestetty muutaman vuoden ajan eri 

paikkakunnilla; Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. Koulutuksen järjestää kolmas taho, 

jonka kanssa oppisopimuskoulutus on räätälöity yrityksen tarpeisiin ja huomioiden erikseen 

aina kulloisenkin kohderyhmän, joka koulutukseen osallistuu. Koulutus johtaa tutkintoon, joka 

antaa jatko-opiskelu-kelpoisuuden.  

Yrityksessä on ollut tahtotilana kerätä tietoa oppisopimuskoulutuksen vaikutuksista, mutta 

sitä ei ole aikaisemmin vielä lähdetty tekemään. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää keinoja 

ja tapoja, miten henkilöstöä voidaan sitouttaa oppisopimuksen avulla. Tutkimuksen tavoit-

teena oli kartoittaa sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja löytää tapoja, miten niitä voidaan 

huomioida toimihenkilöille järjestettävässä oppisopimuskoulutuksessa. Lisäksi tavoitteena oli 

selvittää oppisopimuskoulutukseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksia käymästään koulu-

tuksesta. 

Tämä on tutkimuksellinen opinnäytetyö. Tutkimuksen viitekehys rakentuu ensin teoriaosuu-

desta, jossa käsitellään sitouttamista sekä oppisopimusmuotoa henkilöstön kehittämisen väli-

neenä. Seuraavassa vaiheessa käsitellään itse tutkimuksen toteutusta ja siihen käytettyjä me-

netelmiä, analysointia sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettistä näkökulmaa. 

Tämän jälkeen esitellään tutkimustulokset kyselystä ja haastatteluista. Viimeisessä luvussa 

käsitellään johtopäätöksiä, jotka ovat syntyneet tutkimustulosten ja teoriaosuuden vertai-

lusta ja yhdistämisestä.  
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2 Sitouttaminen 

Sitoutumisen käsite liitettään usein puheissa henkilöstön vaihtuvuuteen. Sitoutumisella tarkoi-

tetaan kuitenkin paljon enemmän, kuin työpaikassa pysymistä. Sitä voisi kuvata henkilön psy-

kologiseksi suhteeksi organisaatioon. Sitoutumisen määritelmä pitää sisällään oletuksen, että 

työntekijä haluaa omasta halustaan olla osa organisaatiota. Sitoutunut henkilö tekee töitä yh-

teisten tavoitteiden ja arvojen eteen ja kokee ne omikseen. Näin ollen hän hoitaa työnsä hy-

vin ja haluaa pysyä työssään. Mutta jos tuo psykologinen suhde on huono, henkilö helpommin 

lähtee työpaikastaan ja se aiheuttaa vaihtuvuutta. (Viitala 2013, 85; Pyöriä 2012, 42.)  

Psykologinen suhde voidaan Rousseaun mukaan jaotella myös kahdenlaiseen suhteeseen. Voi-

daan puhua transaktionaalisesta tai relationaalisesta suhteesta. Tranasaktionaalisessa suh-

teessa on kyse taloudellisesta suhteesta, joka muistuttaa kauppasuhdetta eli tehdään vaihto-

kauppaa hyödykkeistä. Työnantaja odottaa työntekijältä vain sovittua työsuoritusta ja työnte-

kijän suurin motivaattori tulee ulkoisesta motivaatiotekijästä, palkasta. Tällaisessa suhteessa 

on tyypillistä, että työntekijälle suhteen kesto on epävarmaa tai ajallisesti lyhyt. Tämä eroaa 

paljon relationaalisesta, jossa työsuhde on usein pitkä. Relationaalinen suhde pitää monesti 

sisällään muutakin kuin taloudellista hyötyä. Siinä on kyse paljolti luottamuksesta ja lojaali-

suudesta puolin ja toisin. Se voi ilmetä esimerkiksi epäitsekkäillä teoilla toista osapuolta koh-

taan. Konkreettisesti se voit tarkoittaa kehittämistoimenpiteitä toista kohtaan, mistä ei vält-

tämättä itse hyödy. Tai työntekijä voi joustaa työpanoksessaan paljon enemmän, kuin häneltä 

vaaditaan. Puolestaan myös työnantaja voi osoittaa myös joustavuutta työntekijää kohtaan 

silloin kun hän sitä tarvitsee. (Viitala 2013, 85-86.) 

2.1 Henkilöstön vaihtuvuus  

Henkilöstön vaihtuvuus käsitteenä voidaan määritellä niin, että sillä tarkoitetaan sitä osuutta 

henkilöstöstä joka tiettynä ajanjaksona aloittaa ja lopettaa työsuhteensa (Kauhanen 2009, 

93). Jokaisessa yrityksessä kuuluu olla jonkin verran tervettä vaihtuvuutta. Ei ole normaalia, 

että kaikki työskentelisivät samassa yrityksessä koko työuransa ajan. Vaihtuvuus ei saisi kui-

tenkaan vaikuttaa häiritsevästi liiketoimintaan. Se miten paljon on sopiva vaihtuvuus, vaihte-

lee paljon eri alojen ja yritysten välillä. (Viitala 2013, 87-88.)  

Vaihtuvuudessa on myös hyviä puolia. Sen ansiosta organisaatiosta saattaa poistua sellaisia 

epämotivoituneita henkilöitä, jotka eivät koe työtä omakseen. Se antaa myös tilaisuuden yri-

tykselle saada uutta osaamista joukkoonsa. Negatiivisia puolia vaihtuvuudesta syntyy etenkin 

hankinta- ja perehdytyskustannuksista. Yritys voi myös menettää tärkeää osaamista tai osaa-

miseen tehtyjä kehittämisinvestointeja sekä työntekijällä olevaa tärkeää hiljaista tietoa yri-

tyksestä. (Viitala 2013, 88.) Etenkin tämän päivän verkostokulttuurissa voi henkilöstön vaihtu-

vuus katkaista kriittisiä organisaatioiden välisiä yhteistyösuhteita. Sen kustannukset voivat 
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olla vielä isommat kuin aikaisemmin mainitut hankinta- ja perehdytyskustannukset. (Kauha-

nen 2010, 94.) 

Vaihtuvuuteen vaikuttavia tekijöitä on kuvattu seuraavassa kuvassa (kuvio 1) Viitalan (2013, 

88) kertomien Bevanin (1991) tutkimukseen pohjautuvien tulosten perusteella. Keskeisimmiksi 

syiksi, kun työntekijöiden vaihtuvuutta on tutkittu, on noussut etenkin huono johtaminen ja 

heikot kasvupolut. Kasvupolut käsitteenä eroaa urapolusta, joka usein mielettään hierarkiassa 

ja palkkatasossa ylöspäin siirtymisessä. Kasvupolulla sen sijaan tarkoitetaan työntekijän mah-

dollisuuksia vaihtaa tehtävää mihin suuntaan vain, eikä ainoastaan vaativimpiin tehtäviin. Se 

voi tapahtua henkilön omasta- tai organisaation toiveesta. Vaihtuvuuden kannalta onkin oleel-

lista, minkälaisia kasvupolkuja organisaatiolla on tarjota työntekijöille sekä minkälaiset mah-

dollisuudet heillä on esittää toiveensa ja tarpeensa avoimesti. (Kauhanen 2010, 65.) 

 

Kuvio 1: Vaihtuvuuden tyypilliset syyt (Viitala 2013, 88) 

2.2 Henkilöstön sitoutumisen vaikutukset 

Henkilöstö on usein se, joka takaa organisaation toiminnan ja on sen kivijalka. Se miten orga-

nisaation perustehtävää tai kilpailustrategiaa toteutetaan, riippuu pitkälti siellä työskentele-

vistä ihmisistä. (Viitala 2013, 8.)  

Rekrytoinnista syntyy aina kustannuksia, jotka tulee huomioida. Yhden rekrytoinnin on arvi-

oitu maksavan rekrytoivalle taholle 25 000 – 70 000 euroa. Kustannukset syntyvät muun mu-

assa rekrytointi-ilmoituksesta sekä rekrytointiin ja perehdytykseen käytetystä ajasta ja 

Työntekijän 
odotukset 

työstä eivät 
vastaa työtä Tuen ja 

huomion puute 
esimieheltä

Riittämätön 
osaaminen ja 

huono 
perehdytys

Itsenäisyyden 
ja vastuun 
puute, työn 
suppeus ja 

yksitoikkoisuus

Johtamisen 
ongelmat ja 
henkilöstön 

arvostamisen 
puute

Vähäiset 
kehittymis-

mahdollisuudet
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työsuhteen alun palkkakustannuksista. Summan voisi arvioida vieläkin korkeammaksi, jos mu-

kaan lasketaan mahdollisesta tuottavuuden alentumisesta syntyvät kulut. (Hyppänen 2009, 

176.) 

Monilla aloilla käydään tänä päivänä kovaa kilpailua työntekijöistä ja heistä saattaa olla jopa 

huutava pula. Rekrytoinnin merkitys vaan kasvaa entisestään tulevaisuudessa, kun suuret ikä-

luokat eläköityvät. Tässä työnantajien välisessä kiristyvässä kilpailussa korostuvat rekrytointi-

taidot sekä työantajamielikuva. (Hyppänen 2009, 176.) 

Tehokkuuden lisääminen on lähes jokaisen yrityksen tavoitteena. Siinä pyritään mahdollisim-

man pienin kustannuksin tuottamaan laadukkaita palveluita sekä tuotteita mahdollisimman 

sujuvasti. Tehokkuudessa henkilöstöllä on iso rooli. Organisaation tehokkuutta voi heikentää 

sairauspoissaolot ja rekrytointiongelmat sekä henkilöstön riittämätön osaaminen. Kustannus-

erältään henkilöstö on usein se suurin, joten sen vaikutusta kustannustehokkuuteen ei voi tar-

peeksi korostaa. Niin tehokkuuden kuin kustannustehokkuudenkin kannalta olennaista on, että 

organisaation henkilöstö on oikein kohdennettu, riittävää, osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitu-

nutta. (Viitala 2013, 8.) 

Henkilöstöllä on myös suuri vaikutus toiminnan, tuotteiden ja palveluiden laatuun. Laatuun 

voi negatiivisesti vaikuttaa henkilöstö osaamisen puuteet ja sitoutumattomuus. Sitoutumisen 

onkin nähty olevan laadukkaan työsuorituksen edellytys. Jos ihminen on tyytymätön työpaik-

kaansa, hän saattaa suunnitella työpaikan vaihtoa eikä näin ollen anna enää täyttä panostaan 

nykyisessä tehtävässään. Jotta yritys voi kehittää toiminnan laatuaan tulee varmistaa, että 

työntekijät tekevät työnsä hyvin ja pysyvät yrityksessä. Sitoutunut työntekijä on motivoitunut 

työhönsä, joka vaikuttaa halukkuuteen kehittää omaa toimintaa ja työtä sekä työympäristöä. 

(Keskinen 2005, 25; Viitala 2013, 8.)  

Yhteenvetona voidaan todeta, että organisaatiossa tulee panostaa henkilöstöön ja henkilöstö-

politiikkaan niin, että vaihtuvuus pysyy siedettävällä tasolla. Erityisen tärkeää on panostaa 

myös luomaan sellainen työpaikka ja työympäristö, jossa ihmiset ovat motivoituneita ja sitou-

tuneita, joka puolestaan johtaa laadukkaaseen työskentelyyn. Yrityksen menestys lähtee 

siellä työskentelevistä ihmisistä.  

2.3 Sitoutuminen ja motivaatio 

Motivoitunutta työntekijää voi kuvailla työstään innostuneeksi, joka hoitaa työnsä tehokkaasti 

ja sitoutuneesti. Hän toimii omassa työyhteisössään muiden motivaattorina ja innostajana 

omalla innostuksellaan ja esimerkillään. (Rytikangas 2011, 47.) Motivaatiolla on suuri vaikutus 

sitoutuneisuuteen. Siitä syystä on tarpeen myös tarkastella motivaatiota tarkemmin, sitoutu-

misesta puhuttaessa. Mistä motivaatiossa on pohjimmiltaan kyse? Mikä ihmisiä motivoi?  
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Motivaatio käsitteenä voidaan määritellä niin, että se on tavoitteisiin suuntautuvaa käyttäyty-

mistä. Kuinka motivoitunut henkilö on, näkyy siinä, miten hän suuntaa voimavarojaan tavoit-

teiden saavuttamiseen. (Hyppänen 2009, 128.) 

Motivaatiosta puhuttaessa ei voi olla nostamatta esiin Maslowin tarvehierarkiaa, joka on ehkä 

vanhin sekä tunnetuin motivaatioteoria. Se perustuu ihmisen tarpeiden hierarkkiselle järjes-

tykselle. Sen peruslogiikka on, että ihmisten halut ovat johdannaisia siitä, miten mitkäkin tar-

peet ovat tyydytettyinä. Kun alimman tason tarpeet on tyydytetty, ihmiselle syntyy tarve tyy-

dyttää seuraavalla tasolla olevat tarpeet. Ihmisen uudet halut syntyvät siis sitä mukaan, mitä 

tarpeita on tyydytetty. (Hyppänen 2009, 128-129.; Maslow 1943.) 

Tarkastellaan näitä tarpeita työn ja työelämän näkökulmista. Fysiologisiin tarpeisiin voidaan 

tästä näkökulmasta luokitella ruokailu, liikunta, työterveyshuolto, lepotauot sekä riittävä pa-

lautuminen. Nämä tarpeet luovat motivaation kivijalan eli perustan. Tämän jälkeen tarve-

hierarkiassa tulee turvallisuuden tarpeet. Siihen voidaan luokitella varma työsuhde, työturval-

lisuus, ergonomia ja palkkaus. Sosiaaliseen tarpeeseen lukeutuu ryhmään kuuluminen, me-

henki ja hyvä esimies-alaissuhde. Arvostuksen tarpeisiin luokitellaan tavoitteet, suorituksen 

arviointi, palaute, palkitseminen ja kehityskeskustelut. Kaiken huipulla on itsensä toteuttami-

sen tarve, johon voidaan katsoa kuuluvan urakehitys, työnilo, tunne osaamisesta ja sitoutumi-

nen. Sitoutuminen syntyy, Maslowin mukaan, vasta kun kaikki muut itsensä toteuttamisen tar-

peiden alapuolella olevien tasojen tarpeet on ihmisellä tyydytettynä. (Hyppänen 2009, 128-

129.) Kauhasen (2010, 112) mukaan Maslowin tarvehierarkia aliarvioi palkan merkitystä kan-

nusteena. Maslow katsoo palkan kannustearvon häviävän, kun fysiologiset- sekä turvallisuuden 

tarpeet ovat tyydytettyinä. Palkan katsotaan olevan tässä tapauksessa vain perustarpeiden 

tyydyttämisen väline.  

 

Kuvio 2: Maslowin tarvehierarkia (Maslow 1943) 
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Toinen erittäin tunnettu motivaatioteoria on Herzbergin motivaatioteoria. Siinä on määritelty 

hygieniatekijöitä eli työn ulkoisia tekijöitä, jotka eivät itsessään lisää työtyytyväisyyttä, 

mutta toimiessaan huonosti ne aiheuttavat tyytymättömyyttä. Tällaisia hygieniatekijöitä ovat 

työilmapiiri, henkilöstöpolitiikka, työnjohto, toimintatavat ja hallinto, palkkaus, työpaikan 

pysyvyys, siisteys ja turvallisuus sekä ihmissuhteet työpaikalla. Motivaatiotekijät, jotka paran-

tavat työsuoritusta, liittyivät Herzbergin mukaan itse työhön. Niihin hän luetteli työn sisällön, 

koetut saavutukset, työstä saadun tunnuksen, kokemuksen vastuusta, tunteen oppimisesta ja 

kehittymisestä sekä uralla koetut etenemismahdollisuudet. (Hyppänen 2009, 128-129; Pyöriä 

2012, 81-82.) 

Motivaatioon vaikuttavat motivaatiotekijät, voidaan jakaa sisäisiin- ja ulkoisiin motivaa-

tiotekijöihin. Ulkoisessa motivaatiossa on kyse ulkoisten päämäärien saavuttamisesta. Sen on 

myös katsottu liittyvän Maslowin tarvehierarkian alemman tason tarpeiden tyydyttämiseen 

(Hyppänen 2009, 129). Työ ei itsessään niinkään motivoi vaan siitä tehdään lähinnä palkinto-

jen saavuttamiseksi tai rangaistusten välttämiseksi. Ulkoisiksi motivaatiotekijöiksi luokitellaan 

muun muassa raha, edut, asema, turvallisuus ja fyysinen hyvinvointi. Näiden merkitys koros-

tuu etenkin rutiininomaisissa ja mielenkiinnottomissa työtehtävissä. Ulkoista motivaatiota voi-

daan kuvata myös keppi ja porkkana metodiksi. Sillä tarkoitetaan sitä, että tekemistä kontrol-

loidaan palkintojen ja rangaistusten kautta, jossa ihminen nähdään passiivisena olentona. 

(Martela & Jarenko 2015, 25-26, Viitala 2013, 17.) 

Maslowin tarvehierarkian ylemmän tason, itsensä toteuttamisen ja kehittämisen, tarpeiden 

tyydyttäminen lähtee henkilöstö itsestään. Silloin puhutaan sisäisesti motivoituneesta ihmi-

sestä. (Hyyppänen 2009, 129.) Sisäinen motivaatio perustuu siihen, että tekeminen itsessään 

on palkinto. Ihminen tekee silloin asioita, jotka kiinnostavat ja innostavat häntä sekä tuntuvat 

hänestä arvokkailta. Sisäisesti motivoitunut ihminen ei joudu pakottamaan itseään työsuori-

tuksiin, vaan tekeminen luonnistuu itsestään. Näin sisäisesti motivoitunut henkilö ei myöskään 

kuormitu samalla tavalla kuin vain ulkoisesti motivoitunut ihminen. (Martela & Jarenko 2015, 

26.)  

Ihmisillä on yleensä työssään molempia motivaatiotekijöitä, mutta useimmilla jompikumpi on 

vahvempana. Sisäinen motivaatio nähdään kuitenkin ulkoista motivaatiota tärkeämpänä. On 

esitetty, että sisäisesti motivoituneet ihmiset ovat innostuneempia ja tuottavampia työnteki-

jöitä. Heidän oma hyvinvointinsa ja terveytensä ovat paremmalla tasolla kuin ulkoisesti moti-

voituneilla työntekijöillä. (Martela & Jarenko 2014, 15-16.) Ulkoiset motivaatiotekijät voivat 

kuitenkin toimia sisäistä motivaatiota vahvistaen. Tutkimuksissa on todettu ulkoisten palkkioi-

den jopa lisäävän sisäistä motivaatiota. Ilman ulkoisia palkkioita voi sisäinen motivaatiokin 

hiipua (Ledford & Heneman 2000). Kun aikoinaan tuli teorioita sisäisestä motivaatiosta, niissä 

usein uskottiin palkkioiden tappavan sisäisen motivaation. Nykyään on enemmän kuitenkin 

ymmärretty myös ulkoisten palkkioiden vaikutus.  Tämä tukee myös Herzbergin (1970) teoriaa 
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siinä mielessä, että palkkaus voi vähentää tyytyväisyyttä, vaikkakin nykyään myös on uskottu 

palkan lisäävän motivaatiota. (Hakonen, Hakonen, Hulkko- Nyman & Ylikorkala 2014.) 

Sisäisen motivaation lähde on työ itsessään ja siitä syntyvät saavutukset. Koska jokainen ihmi-

nen on erilainen, myös mielekäs ja motivoiva työ merkitsee meille eri asioita.  

Sisäinen motivaatioon kuuluu neljä osa-aluetta; omaehtoisuus, kyvykkyys, yhteisöllisyys ja hy-

väntekeminen. Nämä neljä tekijää luokitellaan myös kahteen eri ryhmään. Omaehtoisuus ja 

kyvykkyys kuuluvat itsensä toteuttamisen perustarpeisiin. Yhteisöllisyys ja hyväntekeminen 

kuuluvat puolestaan yhteyden kokemisen perustarpeisiin. (Martela & Jarenko 2014, 16; 2015, 

57-61.)  

Itsensä toteuttamisen perustarpeista omaehtoisuus eli vapaudentunne syntyy ihmiselle, kun 

hän saa valinnan- ja toiminnanvapautta. Silloin tekeminen ei tunnu hänestä ulkoa pakote-

tulta, vaan hän kokee tekemisen omakseen ja tekeminen lähtee hänestä itsestään. Vapau-

della ei kuitenkaan tarkoiteta, että työntekijällä on totaalinen vapaus, jossa hänellä ei ole 

lainkaan suuntaa tai tietoa siitä, mitä pitäisi tehdä. Vapaus syntyy siitä, kun työntekijä kokee 

yrityksen arvot ja päämäärät omakseen. Vapaaehtoisuuden johtamisessa on olennaista uskal-

taa luottaa työntekijöihin antamalla heille tilaa tehdä asioita heidän parhaaksi näkemällään 

tavalla. Johtamisessa tulee pyrkiä toimimaan ilman tiukkaa kontrollia, mikromanagerointia ja 

pakollisia muodollisuuksia. (Martela & Jarenko 2015, 57-58.) 

Toinen itsensä toteuttamisen perustarpeen, kyvykkyyden, tunne syntyy ihmiselle, kun hän ko-

kee osaavansa ja saa aikaan asioita. Silloin, kun kyvykkyyden tunne ei toteudu, ihminen ko-

kee, ettei asiat edisty ja se aiheuttaa turhautumista. Kyvykkyydessä olennainen osa liittyy 

myös oppimiseen ja kehittymiseen, koska silloin tulee tunne kyvykkyyden kasvusta. Jos ihmi-

sellä on tunne, että hän oppii ja kehittyy, hän pystyy sietämään myös tunnetta siitä, ettei 

vielä täysin osaa tehtäviään. Kyvykkyyden huomioinnissa onkin olennaista tarjota sopivan 

haastavia tehtäviä työntekijöille. Jos työtehtävät ovat liian haastavia se voi aiheuttaa ahdis-

tusta. Osalle työtehtävät voivat olla liiankin helppoja ja heissä olisi potentiaalia haastavam-

piinkin töihin. Sekin seikka tulisi ottaa huomioon, jotta nämä työntekijät eivät liikaa tylsis-

tyisi. (Hyppänen 2009, 137; Martela & Jarenko 2015, 59-60.) 

Yhteyden kokemisen perustarpeet syntyvät ihmisten tarpeista sosiaalista ympäristöämme koh-

taan. Kaipaamme välittämistä ja vaikuttamista. (Martela & Jarenko 2015, 61.) 

Yhteenkuuluvuuden perustarpeiden täyttymisen olennainen osa on yhteisöllisyys. Ihmisellä on 

perustarve kuulua johonkin yhteisöön ja tuntea itsensä hyväksytyksi. Hän on parhaimmillaan, 

kun kokee olevansa osa kannustavaa, turvallista ja lämminhenkistä yhteisöä. Työilmapiirillä ja 

vuorovaikutussuhteilla työpaikalla onkin erittäin suuri merkitys työmotivaatioon. Tämä 
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korostuu etenkin vaikeina aikoina, jos esimerkiksi työtehtävät ovat raskaita. Silloin kollegoi-

den ja esimiehen tuki voi olla äärimmäisen tärkeä. (Martela & Jarenko 2014, 46.)  

Ihminen tarvitsee tunnetta, ettei häntä kohdella pelkästään tuotantoresurssina.  Johtajan tu-

lee omalla vuorovaikutuksellaan ja esimerkillään luotava työyhteisöön ilmapiirin, jossa jokai-

nen ihminen kohdataan yksilöllisenä ihmisenä, kunnioittaen ja välittäen. Työpaikalla voidaan 

luoda välittävä ilmapiiri hyvän yhteishengen ja toisten arvostamisen kautta. (Martela & Ja-

renko 2015, 61.) 

Hyväntekemisen perustarve syntyy halusta vaikuttaa positiivisella tavalla toisten ihmisten elä-

mään. Se voi olla tunne, että omalla työllä on positiivinen vaikutus asiakkaiden- tai työtove-

reiden elämään tai jopa yhteiskuntaan. Hyväntekemisen tunne tuo arvostusta omaa työhön ja 

tekemiseen. (Martela & Jarenko 2015, 61-62.) 

2.4 Sitouttamisen keinot 

Henkilöstön sitouttamisen kivijalkana on organisaation hyvä henkilöstöpolitiikka. Hyvä henki-

löstöpolitiikan toteutus alkaa hyvästä johtamisesta. Se toimii lähtökohtana sille, miten työn-

tekijöitä saadaan motivoitumaan tekemään töitä yhteisten tavoitteiden etten. Henkilöstöpoli-

tikkaan kuuluu työntekijöille alan kilpailukykyisen palkan maksaminen. Muiden etujen ja hyö-

tyjen tarjoaminen kompensoivat sitä. Työntekijöille tulee tarjota kiinnostavan työn lisäksi 

mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen sekä perheen ja työn yhteensovittamiseen. Lisäksi 

henkilöstöpolitiikkaan kuuluu olennaisesti uuden työvoiman hankinta. (Viitala 2013, 88; Öster-

berg 2015, 127.) Henkilöstöpolitiikalla pyritään vastaamaan kysymyksiin; millaista henkilöstöä 

yritys tarvitsee? Kuinka paljon tarvitaan? Kuinka rekrytointi toteutetaan? Miten henkilöstön 

osaamisen kehittämistä toteutetaan? Millaisilla tavoilla johdosta tuetaan ja ohjataan työnteki-

jöitä? Minkälaista palkitsemista tehdään? Miten työntekijöitä voidaan tarvittaessa uudelleensi-

joittaa tai irtisanoa? (Viitala 2013, 25.)  

2.4.1 Johtaminen  

Yrityksissä tarvitaan tuloksellista johtamista, joka syntyy yhdessä henkilöstön kanssa. Tähän 

tarvitaan puolestaan hyviä esimiestaitoja. Niin johtamisella, kun esimiestyöllä on suuri vaiku-

tus siihen, miten ihmisiä saadaan motivoitua tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen ja 

siihen miten kilpailukykyinen yritys on. (Hyppänen 2009, 11; Österberg 2015, 127.) Sillä voi-

daan vaikuttaa paljon myös henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamiseen (Juuti & Vuorela 2015, 

16). Niillä taas on puolestaan suuri rooli työntekijöiden sitouttamisessa.  

Esimieheltä vaaditaan roolissaan paljon, eikä tehtävä ole helppo (Hyppänen 2009, 11). Siinä 

menestyäkseen häneltä vaadittavia ominaisuuksia ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, avoi-

muus, luotettavuus, tasapuolisuus, sitkeys ja joustavuus. Esimieheltä odotetaan niin liike-
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elämän osaamista, kuin ihmissuhdetaitoja. Yrityksen menestymisen kannalta on tärkeää kiin-

nittää huomioita esimiestehtävään valittaviin, jotta heiltä löytyy siihen tarvittavat valmiudet. 

Myös ammattitaitoa tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Jotta esimies menestyisi hänelle 

annetussaan tehtävässä, on myös tärkeää, että hän saa tukea henkilöstöasiantuntijalta sekä 

hänelle tarjotaan tarvittavat johtamisen työkalut (Österberg 2015, 128).  

Se miten esimies suoriutuu hänelle annetuista tehtävistä, vaikuttaa paljon, miten hän saa mo-

tivoitua ja sitoutettua työntekijöitä työhön. Kuviossa 3 on esitetty esimiehen laajaa tehtävä-

kenttää (Hyppänen 2009, 11-12). Se miten johtamisella voidaan vaikuttaa konkreettisesti 

työntekijöiden kokemaan sisäiseen motivaatioon, käsitellään omana alalukuna; sisäisen moti-

vaation vahvistamisessa. 

 

 

Kuvio 3: Esimiehen tehtävät (Hyppänen 2009, 11-12) 

2.4.2 Uuden työvoiman rekrytointi 

Sitoutuminen tulee ottaa huomioon myös rekrytoidessa uutta työvoimaa. Rekrytoinnissa tulee-

kin kiinnittää erityisesti huomiota, että rekrytoidaan henkilön innostuksen perusteella. Näin 

voidaan vahvistaa organisaation sisäistä motivaatiota ja sitoutumista. (Martela & Jarenko 

2015, 74.) 

Yhtä tärkeää on huolehtia jo työsuhteessa olevien henkilöiden innostuksesta, jota voidaan 

ruokkia osallistamalla heidät rekrytointiprosessiin. Tämä voi toimia erinomaisena tilaisuutena 
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tarkastella tiimin toimintatapoja ja työnjakoa. Työntekijät saavat myös äänensä kuuluviin 

siitä, minkälaista osaamista he kaipaavat tiimiin, jotta työ sujuisi vieläkin paremmin. (Martela 

& Jarenko 2015, 75.) 

Itse rekrytoinnissa on tärkeää antaa realistinen kuva työnhakijalle tulevasta työstä sekä antaa 

valitulle hyvä perehdytys työhön. Rekrytoinnissa tulee myös varmistaa, että työtehtävään tu-

lee valituksi henkilö, jonka arvomaailma ja tavoitteet sopivat yhteen organisaation kulttuurin 

ja tavoitteiden kanssa. (Viitala 2013, 88-89.) Sisäisen motivaation näkökulmasta tulee varmis-

taa, onko henkilö riittävän innostunut työstään, onko hänellä riittävä osaaminen tehdä työnsä 

itsenäisesti ja sopiiko henkilö tiimiin (Martela & Jarenko 2015, 76). 

2.4.3 Palkitseminen 

Sitouttamisen kannalta palkitseminen on yksi tärkeimmistä asioista yrityksessä. Joko yrityksen 

tulisi voida maksaa kilpailukykyistä palkkaa tai kompensoida sitä joillain muilla palkitsemisen 

keinoilla. Jos palkitsemismalli on hyvin rakennettu, voidaan sillä mahdollistaa hyvien työnte-

kijöiden saaminen sekä heidän pysymisensä yrityksessä (Viitala 2013, 141). 

Palkka on ihmisille resurssien turvaamista. Sillä voidaan selittää paljonkin työmotivaatiosta. 

Se on suurelle osalle ihmisistä syy käydä töistä. Palkalla he saavat pakolliset menot makset-

tua, ruokaa pöytään ja katon pään päälle. Palkka mahdollistaa totutun elintason ylläpitämi-

sen. Palkka kuuluu niin kutsuttuihin hygieniatarpeisiin, joka ei itsessään lisää työhyvinvointia, 

mutta puuttuessaan tai ollessaan huonolla tasolla se aiheuttaa pahoinvointia. (Martela & Ja-

renko 2015, 54.) Huono palkka voi myös aiheuttaa työntekijöissä halua vaihtaa työpaikkaa 

(Viitala 2013, 142). 

Palkitseminen pitää sisällään muutakin kuin rahapalkan. Se usein jaetaan kahteen ryhmään, 

taloudellisiin palkitsemiskeinoihin ja aineettomiin palkitsemiskeinoihin. Aineettomia palkitse-

miskeinoja voi olla kasvupolut ja erilaiset sosiaalisiin seikkoihin liittyvät asiat. Taloudelliset 

palkitsemiskeinot ovat raha palkan lisäksi erilaiset edut. (Kauhanen 2010, 115.)  

Palkitsemismallin rakentamisen haaste yritykselle tulee siitä, kun pyritään luomaan sellainen 

malli yhdessä työtehtävien ja työympäristön kanssa, että työntekijä kokee saamansa palkitse-

misen olevan linjassa työpanoksensa kanssa. Tähän tuo oman haasteensa myös se, että jokai-

nen työtekijä arvottaa eri asioita. Osalle rahapalkka on tärkeämpää ja osa arvottaa enemmän 

esimerkiksi työpaikan pysyvyyttä tai kehittymismahdollisuuksia. On esitetty, että tulevaisuu-

dessa voisi yrityksissä olla käytössä useampia eri palkitsemismalleja, joista työntekijä voisi va-

lita itselleen sopivan vaihtoehdon. (Viitala 2013, 138-139.) Kuviossa 3 on suomalainen malli 

palkitsemisesta, johon on koottu erilaisia palkitsemiskeinoja, mitä yrityksissä voi olla käytös-

sään. 



  17 

 

 

 

Kuvio 4: Palkitsemisen kokonaisuus (Hakonen ym. 2014) 

2.4.4 Mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen 

Ihmiset ja heidän osaamisensa on organisaatioiden keskeisin voimavara. Molemmista on huo-

lehdittava riittävän hyvin, jotta yritys menestyisi. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee 

olla lähtöisin organisaation strategiasta. Taitojen ja osaamisen kehittämisen tulee tähdätä sii-

hen organisaation luomaan visioon, mikä auttaa sitä menestymään. (Juuti & Vuorela 2015, 

71.) 

Ihmisten osaamisesta huolehtiminen on myös keskeistä heidän motivoinnissaan. Työntekijän 

mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen liittyy niin sisäisiin motivaatiotekijöihin kuin palkit-

semiseen. Ihmisen sisäistä motivaatiota kasvattaa kyvykkyyden tunne. Siinä ihmisen tuntema 

kyvykkyys työtehtävien suorittamiseen ja työn haastavuuden välillä ovat oikeissa mittasuh-

teessa. (Hyppänen 2009, 137; Martela & Jarenko 2015, 59.) 

Ihmiset ovat keskimäärin tyytyväisiä samoihin työtehtäviin noin neljän vuoden ajan. Mielen-

kiinto tehtäviin alkaa vähitellen hiipua ja siitä syystä työtehtäviä tulisi vaihtaa noin neljän 

vuoden välein. Joillakin tarve vaihtamiselle voi kuitenkin syntyä jo aiemmin. (Kauhanen 2010, 

139.) Kyvykkyyden johtamisen olennainen osa onkin työntekijöiden kouluttaminen ja heidän 

osaamisensa pitäminen ajan tasalla. Esimiehen tehtävänä on myös tukea ja auttaa työntekijää 

löytämään organisaatiossa uusia mahdollisuuksia, jos ilmenee, että työntekijällä on halua ke-

hittyä ja hän kaipaa uusia haasteita. Kehityskeskustelut ovat hyvä tilaisuus arvioida pitkällä 

tähtäimellä henkilöstön kehittymistä. (Hyppänen 2009, 137; Martela & Jarenko 2015, 60.) 

 

 

Mahdollisuus 

kehittyä, työn 

sisältö, koulutus 

Mahdollisuus 

vaikuttaa, 
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2.4.5 Perheen ja työn yhteensovittaminen 

Perheen ja työ yhteensovittaminen on tärkeä osa sitouttamista. Hyvin suurelle joukolle työ- 

ja perhe-elämä muodostaa yhden ison kokonaisuuden, jossa ne vaikuttavat toisiinsa joskus ne-

gatiivisesti ja joskus positiivisesti. Ihminen voi saada perheestä tukea, jos töissä menee huo-

nosti. Sama voi toimia myös toisinpäin, eli jos kotona menee huonosti, voi työstä saada tukea. 

Jos molemmissa elämänalueissa menee huonosti, ihminen voi jäädä ilman tukea. (Juuti & 

Vuorela 2015, 92.) 

Joillain ihmisillä on toisia suurempi perheestä huolehtimisen tarve kuin toisilla. Ne joilla tämä 

tarve on vahva, saattavat esimerkiksi pitää lastensa kuvia esillä, kertoa perheestään ja heidän 

kuulumisistaan. He kokevat itsensä tärkeiksi ja rakastetuiksi, kun saavat toteuttaa hoivaami-

sen tarvettaan. Tällaiset ihmiset ovat hyvin perhekeskeisiä ja he viettävät paljon aikaa per-

heensä kanssa. Perheen ja lasten hyvinvoinnin varmistamisesta he saavat mielihyvää ja he 

laittavatkin usein myös lasten tarpeet omiensa edelle. (Mayor & Risku 2015, 108-109.) 

Organisaatiossa on tärkeää osata huomioida myös perhemotiivin omaavat työntekijät. Se voi 

olla vaikeaa esimiehelle, jos hänellä itsellään on vähäinen hoivaamisen tarve. Jos hoivaaville 

ihmisille mahdollistetaan myös ajanvietto perheen kanssa sekä mahdollisuus huolehtia per-

heestä niin taloudellisesti kuin henkisesti, he menestyvät myös paremmin työssään. (Mayor & 

Risku 2015, 109.) 

Monissa organisaatiossa sanotaan edistettävän työn ja perheen yhteensovittamista, mutta mo-

net työelämän käytännöt silti sotivat sitä vastaan (Pyöriä 2012, 176). Seuraaville asioilla voi-

daan konkreettisesti edistää työn ja perheen yhteensovittamista sekä motivoida perhekeskei-

siä työntekijöitä (Mayor & Risku 2015, 110): 

• Osoittamalla kiinnostusta heidän perhettään kohtaan 

• Palkitsemalla heitä lisälomapäivillä 

• Antamalla heille vapautta siihen milloin ja missä he työtä tekevät, jotta perheen huo-

lehtimiseen jää myös aikaa 

• Kutsumalla lapset ja puoliso yrityksen juhlatilaisuuksiin 

• Järjestämällä avoimien ovien päiviä, jolloin lapset pääsevät tutustumaan vanhemman 

työpaikkaan 

• Välttämällä antamasta heille tehtäviä, joihin vaaditaan yli- tai viikonlopputyötä 
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2.4.6 Sisäisen motivaation vahvistaminen 

Jo aiemmin kerrotut sitouttamiseen vaikuttavat tekijät kytkeytyvät ja menevät myös päällek-

käin sisäisen motivaation vahvistamisen kanssa. Sisäiseen motivaatioon kuuluu kuitenkin pal-

jon muutakin, jota ei ole vielä mainittuna. On tärkeää nostaa se omaksi luvukseen. 

Sitouttamisen kannalta on tärkeää huomioida johtamisessa työntekijöiden sisäisen motivaa-

tion tukeminen. Tämä vaatii esimieheltä leaderin otteita ja ehdotonta uskoa siihen, että ih-

minen pyrkii tekemään parhaansa. Toteutuakseen siihen tarvitaan luottamusta ihmisiin. (Mar-

tela & Jarenko 2015, 203.) 

Sisäisen motivaation johtamisen lähtökohtana on, että esimies pyrkii luomaan työntekijälle 

edellytykset tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin ja innostavasti. Esimiehen rooli vaihte-

leekin tilanteen mukaan pitäen sisällään mahdollistajan, valmentajan, innostajan ja tukihen-

kilön roolin. (Martela & Jarenko 2015, 155-157.) 

Sisäisen motivaation johtamisen kannalta on tärkeää ymmärtää ihmisen psykologiset perustar-

peet eli vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteenkuuluvuus ja hyväntekeminen. Johtajan on ymmär-

rettävä ne motivaatiotekijät, jotka jokaiseen työntekijään vaikuttavat siitä huolimatta vaik-

kakin jokainen yksilö on erilainen. (Martela & Jarenko 2015, 155-157.) Kuitenkin parhaiten 

esimies voi luoda edellytykset motivoinnille, jos hän tuntee alaisena (Hyppänen 2009, 128). 

Siksi esimiestyössä on kiinnitettävä huomiota myös ihmisten tuntemiseen. Motivaatio ja arvot 

liittyvät myös vahvasti toisiinsa. Jos esimies tietää, mitkä ovat työntekijän arvot, voi hän 

niistä päätellä, mikä kyseistä ihmistä voisi motivoida (Mayor & Risku 2015, 41). 

Sisäisen motivaation johtaminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa perinteisen ylhäältä alaspäin 

johdetun sijaan. Tämä on erityisen tärkeää, jotta ihminen voi kokea vapauden tunnetta työs-

sään. Sisäisesti motivoituneen organisaation johtaminen ei voi tapahtua niin, että johtajat 

asettuvat työntekijöiden yläpuolelle. Perinteinen johtamismalli tulee kääntyä ylösalaisin. 

Siinä työntekijät ovat itseohjautuvia ammattilaisia organisaation huipulla ja johtajat puoles-

taan ovat heidän alapuolellaan palvelemassa heitä. Kyse on palvelevasta johtamisesta, jolloin 

roolin tarkoitus on toimia mahdollistajana. Johdon tavoitteena on pitää huolta, että työnteki-

jöillä on parhaat mahdolliset olosuhteen tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. (Mar-

tela & Jarenko 2015, 93-94.) 
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Kuvio 5: Perinteinen- ja itseohjautuva organisaatiomalli (Martela & Jarenko 2015) 

Vapaaehtoisuudentunteen saavuttamista, johto voi edesauttaa seuraavilla keinoilla (Leskelä 

2002, 46; Martela & Jarenko 2015, 203-204): 

• Anna oikea työ oikealle ihmiselle 

• Rekrytoi innostuksen perusteella 

• Anna työntekijöille vapaus tehdä asiat parhaaksi näkemällään tavalla 

• Delegoi vastuuta ja velvollisuuksia aina kun mahdollista 

• Anna tilaa työn tuunaamiselle 

• Rohkaise työntekijää lausumaan mielipiteensä ja esittämään ideansa sekä ehdotuk-

sensa johdolle niin, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen päämääriin ja 

toimintatapoihin 

• Minimoi byrokratia, säännöt ja kyttääminen 

• Vältä bonuspalkitsemista 

Näillä toimilla voidaan lisätä tunnetta, jossa työntekijä tuntee, että hänellä on mahdollisuus 

vaikuttaa omiin sekä yrityksen asioihin. Työntekijä kokee myös näin, että häneen luotetaan ja 

sitä kautta vahvistaa hänen oma-aloitteisuuttansa ja saa hänet tuntemaan itsensä tärkeäksi. 

(Leskelä 2010, 46.) 

Kyvykkyyden johtamisessa tarvitaan valmentavaa johtamista. Siinä johtajan tulee tarkastella 

toimintaa sen kautta, miten hän voi parhaiten tukea työntekijän kasvua, kehitystä ja kykyä 

tehdä työtä itsenäisesti. (Martela & Jarenko 2015, 205.) Seuraavaksi on listattu käytännön 

keinoja kyvykkyyden vahvistamiseksi (Leskelä 2010, 46; Martela & Jarenko 2015, 204-205): 

• Luodaan kirkkaat ja selkeät tavoitteet; yrityksen, tiimin ja työntekijän  

            Johtajat                                      Asiantuntijat 

 

 

                     Keskijohto 

 

 

   Työntekijät     Johtajat 

          Perinteinen organisaatio Itseohjautuva organisaatio 
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• Autetaan jokaista tiedostamaan miten oma työ vaikuttaa tiimin työhön ja miten taas 

tiimin työ vaikuttaa yritykseen 

• Tehdään toimivat peukalosäännöt 

• Luodaan sparrauskulttuuri 

• Rakennetaan oppivan organisaation rakenteet 

• Annetaan sopivan haastetason tehtäviä yksilöille 

• Annetaan mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen 

• Tuodaan pienet edistysaskeleet näkyviin ja annetaan jatkuvaa palautetta 

• Juhlitaan epäonnistumisia 

• Tehdään yritystiedosta täydellisen läpinäkyvää 

Yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisessa johdolla on myös tärkeä rooli. Johdon toimin-

nalla voidaan vaikuttaa keskinäiseen ryhmähenkeen sekä työntekijän kokemukseen, miten or-

ganisaatio välittää ja arvostaa työntekijöitään sekä miten luotettavasti ja oikeudenmukaisesti 

organisaatiossa toimitaan (Martela & Jarenko 2015, 206). Yhteenkuuluvuuteen kuuluu olennai-

sesti myös työilmapiirin luominen. Siinä keskeistä on innostus, joka lähtee johdon esimerk-

kistä. Se vaatii myös sen, että ihmisen perustarpeet pystytään ainakin osittain tyydyttämään 

eli fysiologiset ja turvallisuuden tarpeet. Niitä tarpeita tyydytetään yleensä palkalla, eduilla, 

työolosuhteilla sekä hallinnolla ja yleisillä yrityksen toimintatavoilla. (Leskelä 2010, 44.) Käy-

tännössä yhteenkuuluvuutta voidaan tukea seuraavilla toimilla (Leskelä 2010, 45; Martela & 

Jarenko 2015, 206-207):  

• Innosta esimerkillä 

• Panosta huippuyksilöiden sijasta huipputiimeihin 

• Mahdollista tutustuminen toisiin ihmisinä, ei vain työntekijöinä 

• Vahvuuskeskeinen tiimirakentaminen oppimalla toisten vahvuuksista ja hyödyntämällä 

niitä 

• Pura turha hierarkia 

• Luo vahva kulttuuri, jossa arvot näkyvät arjessa 

• Luo tavat ratkaista konfliktit itseohjautuvasti 

Ihmisen viimeinen eli neljäs perustarve, hyväntekeminen, rakentuu sen ympärille, että yrityk-

sellä on missio, joka tuottaa hyvää maailmaan. Siihen kytkeytyy työntekijän kokemus omasta 

roolistaan hyväntekemisen tuottamisen kokonaisuuteen sekä työkavereiden auttamisesta. Yri-

tyksen mission ja arvojen tulee ohjata johtoa kaikessa toiminnassa sekä päätöksissä konkreet-

tisesti. (Martela & Jarenko 2015, 207). Alla on taas lueteltuna keinoja, miten johto voi vaikut-

taa hyväntekemisen tunteen vahvistamiseksi: 

• Luo vahva missio eli päämäärä mihin ihmiset haluavat sitoutua 

• Tee näkyväksi työstä syntyvä hyvä 
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• Pyri vahvistamaan arvonantoa ja kiittämisen kulttuuria 

• Vältä pahantekemistä, kuten kyseenalaisia käytäntöjä tai väärinkäytöksiä 

Pentti Sydänmaanlakka (2014,122) on kiteyttänyt tulevaisuuden johtamisen ohjenuoraksi 

kolme I:tä, jolla voidaan lisätä sisäistä motivaatiota; innostu, innosta ja innovoi.  

3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen tarve tutkia keinoja oppisopimuksella sitouttamiseen, perustuu yleisesti yritys-

ten tarpeisiin saada sitoutettua yritykseen osaava ja motivoitunutta henkilöstöä. Tänä päi-

vänä henkilöstö on monen yrityksen kilpailuetu ja sitä kautta myös olennainen tekijä liiketoi-

minnan menestystekijänä. Tutkimuksen hyöty ei rajoitu pelkästään vain toimeksiantajayrityk-

seen, vaan siitä voi hyötyä mikä tahansa yritys tai organisaatio toimialasta riippumatta. 

Tutkimus perusteltiin myös yrityksen tahdosta kerätä dataa siitä, minkälaisia vaikutuksia on 

toimihenkilöille tarjotulla oppisopimuskoulutuksella. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää 

keinoja, miten oppisopimuskoulutuksella voidaan vaikuttaa yritykseen sitouttamisessa toimek-

siantajayrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä 

ja löytää tapoja, miten niitä voidaan huomioida toimihenkilöille järjestettävässä oppisopimus-

koulutuksessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää oppisopimuskoulutukseen osallistuneiden hen-

kilöiden kokemuksia käymästään koulutuksesta. Tutkimuskysymykset, joilla pyritään tavoit-

teeseen: 

• Millä tekijöillä voidaan lisätä yritykseen sitoutumista?  

• Millä tavoin henkilöstö kokee oppisopimuskoulutuksen ja sen vaikutuksen motivaati-

oon? 

• Miten sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan huomioida oppisopimuskoulutuk-

sessa? 
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Kuvio 6: Tutkimuskysymykset ja miten ne muodostuvat 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 7) on esitetty opinnäytetyön prosessinvaiheet. Aloitin opinnäyte-

työn joulukuussa 2019 teoriaosuuden kirjoittamisella. Haastattelin Skypen välityksellä yrityk-

sen johtoryhmän jäsentä, joka oli ollut alusta asti mukana, kun koulutuksia lähdettiin yrityk-

sessä järjestämään vuonna 2016. Tammikuun 2020 lopussa lähetin kohderyhmälle kyselyn, 

joka oli tehty teoriatietoon pohjaten. Aloitin kyselyn tulosten analysoinnin heti kyselyn pää-

tyttyä helmikuun alkupuolella. Kyselyn tulosten perusteella toteutin haastattelut vielä helmi-

kuun aikana. Haastatteluilla pyrin syventämään kyselyistä saatua tietoa ja hakemaan vastauk-

sia sieltä nousseisiin ilmiöihin. Haastatteluiden litterointi tapahtui maaliskuun aikana. Tutki-

muksen lopullinen analyysi sijoittui maalis- ja huhtikuun ajalle. Tämän jälkeen muodostin joh-

topäätökset ja tutkimus valmistui lopulta huhtikuussa 2020.  
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Kuvio 7: Opinnäytetyön prosessi 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköistä kyselyä ja puhelinhaastattelua. Menetelmien va-

linnassa tärkeimmäksi kysymykseksi nousi se, miten saadaan kerättyä tietoa, jolla pystytään 

vastamaan tutkimuskysymyksiin. Siitä näkökulmasta, käytettävissä olleista aikaresursseista ja 

muista käytännönsyistä päädyin kyseisiin menetelmiin. Tutkimuksessa olisi voinut hyödyntää 

esimerkiksi benchmarkingia sekä workshop-menetelmää, jos siihen olisi ollut tarvittavat re-

surssit ja mahdollisuudet. Näin olisi voitu saada toisenlainen tutkimustulos siitä, miten henki-

löstöä voidaan oppisopimuskoulutuksen avulla sitouttaa yritykseen. 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstö kokee oppisopimuskoulutuksen ja sen vai-

kutuksen motivaatioon sekä kartoittaa tekijöitä millä heidän sitoutumistansa yritykseen voi-

taisiin lisätä. Kyselyn kohderyhmänä olivat ne henkilöt, jotka olivat käyneet yrityksen tarjoa-

man oppisopimuskoulutuksen, riippumatta siitä työskentelivätkö he enää yrityksen palveluk-

sessa. Päädyin kyselyn käyttämiseen, jotta sain tavoitettua mahdollisimman suuren joukon 

vastaajia, jotka asuivat ympäri Suomea. Kysely luotiin Surveypal-työkalua käyttäen. Kyselyn 

lopussa kartoitettiin vapaaehtoisia henkilöitä Skypen-avulla toteutettavaan puhelinhaastatte-

luun.  

Kyselyn luotettavuuden kannalta oli tärkeää saada mahdollisimman paljon vastauksia. Pyrin 

vaikuttamaan vastausten määrään, pyytämällä esimiehiltä luvan työajan käyttämiseen kyse-

lyyn vastattaessa. Kyselyyn oli määritelty kaksi viikkoa vastausaikaa. Tämän aikana lähetin 
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muistutusviestejä kohderyhmälle. Saatekirje (liite 1) ja kysely (liite 2) löytyvät tutkimuksen 

lopusta.  

Tutkimuksen kannalta oli tärkeä varmistaa, että vastaukset ovat mahdollisimman rehellisiä. 

Sen vuoksi kysely toteutettiin anonyymisti, eli niin, ettei vastaajien henkilöllisyys paljastu. 

Tutkimusdataan ei ollut muilla ihmisillä pääsyä, kun itse tutkijalla. Tutkimusaineisto tuhot-

tiin, kun tarvittavaa dataa ei enää tarvittu. 

Ennen kyselyn lähettämistä kohderyhmälle, se hyväksytettiin yrityksen edustajalla. Näin pyrit-

tiin välttämään, ettei kysely olisi yrityksen linjojen vastainen tai muuten loukkaava. 

Kysely oli rakennettu viiteen osioon. Ensimmäinen osio käsitteli perustietoja, jossa kysyttiin 

ikää ja paikkakuntaa, jossa suoritti tutkinnon sekä pohjakoulutusta ja kuinka pitkään on työs-

kennellyt yrityksessä. Toisessa osiossa kysyttiin eri työhön liittyvien asioiden tärkeyttä henki-

löille. Tekijät oli lajiteltu viiteen ryhmään; palkitseminen, työ, oppiminen ja kehittyminen, 

yhteisöllisyys ja työn- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Tätä mitattiin asteikolla 1-4, jossa 1 

oli ei yhtään tärkeä, 2 vähän tärkeä, 3 tärkeä ja 4 erittäin tärkeä.  

Kolmannessa osassa kysyttiin samoista työhön liittyvistä asioista kuin osiossa kaksi, mutta mi-

ten henkilöt kokevat olevansa tyytyväisiä niihin yrityksessä X. Tässä asteikkoluku oli sama kuin 

edellisessä osiossa, mutta niin, että 1 oli en ole tyytyväinen, 2 en ole kovin tyytyväinen, 3 

olen jokseenkin tyytyväinen ja 4 erittäin tyytyväinen. Jokaisen tekijän alla oli mahdollisuus 

kertoa, onko oppisopimuskoulutus vähentänyt tai lisännyt tyytyväisyyttä kyseiseen tekijään 

liittyen. Osioiden yksi ja kaksi kysymykset oli laadittu niin, että avoimia kysymyksiä lukuun 

ottamatta niihin oli pakko vastata.  

Neljännessä osiossa kysyttiin kokemuksia itse oppisopimuskoulutukseen ja sen toteutukseen 

liittyen. Tämä osio rakentui avoimista kysymyksistä, joista kolme oli pakollisia vastaajalle, ja 

kolme vapaaehtoisia.  

Viides, eli viimeinen, osio piti sisällään kysymyksiä yrityksessä X:ssä työskentelyyn liittyen. 

Tässä oli yksi strukturoitu kysymys ja kolme avointa kysymystä, joista kaksi oli pakollisia. Ky-

selyn lopussa kartoitettiin vapaaehtoisia haastateltavaksi.  

Haastattelun tavoitteena oli tukea ja syventää kyselystä saatua tietoa. Haastattelu toteutet-

tiin teemahaastattelutyyppisesti vähän soveltaen, sillä vastaajajoukko oli ennalta määritel-

tynä jo pieni. Haastelussa ei voitu käyttää mittarina teemahaastattelulle tyypillistä tapaa 

toistaa haasteluja niin usein, että vastaukset alkavat toistaa itseään. Siitä syystä ei voida täy-

sin puhua teemahaastattelusta. Haastattelu kuitenkin rakentui kolmen teeman ympärille ja 

tukena oli jokaiselle teemalle syventäviä apukysymyksiä. Teemat olivat: 

A. Ennen koulutuksen alkua 
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B. Koulutuksen toteutus 

C. Koulutuksen jälkeen 

Haastattelut toteutettiin hyvin vapaamuotoisesti teemojen ympärillä. Haastateltaville annet-

tiin tilaa kertoa teemoista, mitä itse halusivat. Apuna keskustelun tueksi oli kuitenkin kysy-

myksiä, joita esitettiin tarvittaessa. Näitä kysymyksiä olivat: 

• Miten oli markkinoitu työntekijöille?  

• Mitä koulutuksesta ja sen vaikutuksista työntekijän työhön oli kerrottu ennakkoon?  

• Miten työntekijöiden omia toiveita ja odotuksia koulutuksesta käytiin läpi tai huomioi-

tiin yrityksessä?  

• Mitä yritys kertoi omista odotuksistaan koulutuksen suhteen ja miksi sitä järjestetään 

ja tarjotaan työntekijöille?  

• Ennakko odotukset siitä miten koulutus tulee vaikuttamaan työhön ei juurikaan toteu-

tunut. Mistä mielestäsi tämä johtui?   

• Miten työntekijät pääsivät vaikuttamaan koulutuksen sisältöön ja toteutukseen?  

• Toiko koulutus mielestäsi jotain lisää työhösi? Miten vaikutti? Lisäsikö osaamistasi työ-

hösi?  

• Koulutus ei näyttänyt kyselyn tulosten mukaan vaikuttavan palkkaa juurikaan. Mitä 

mieltä olet asiasta?  

• Koulutus ei näyttänyt kyselyn tulosten mukaan vaikuttavan urakehitykseen juurikaan. 

Mitä mieltä olet asiasta? 

Teknisesti haastattelut toteutettiin Skypen kautta ja jokainen haastattelu nauhoitettiin haas-

tateltavan luvalla.  

3.2 Tulosten analysointi 

Kyselytulosten analysoinnin aloitin lukemalla tulokset läpi. Sen jälkeen koostin kyselytyökalun 

avulla vastauksista Excel ja PowerPoint raportit. Raporteista näki muun muassa määrällisten 

kysymysten keskiarvot ja prosenttijakaumat kaavioina eri vastausvaihtoehtojen välillä.  

Raportit auttoivat keräämään yhteen avointen kysymysten vastaukset. Avointen kysymysten 

osalta käytin analysoinnissa tyypittelyä eli järjestin vastauksia eri teemojen alle.  

Haastattelut litteroin nauhoitusten perusteella. Litteroinnista syntyi dataa analysoitavaksi 

kahdeksan A4:n kokoisen sivun verran. Näin varmistin, ettei mikään olennainen tieto jää puut-

tumaan mitä haastattelussa on kerrottu. Nauhoittamisen ja litteroinnin avulla varmistin sen, 

että asiat tulevat käsitellyiksi juuri niin, kuin ne on kerrottu, eikä tietoa käsitellä vain muis-

tinvaraisesti. Näin tuloksista saadaan mahdollisimman rehelliset ja todenmukaiset.  
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4 Tutkimustulokset 

Käsittelen kyselystä saadut tulokset jaoteltuna kyselyn osioiden mukaan omissa luvuissaan. 

Lisäksi käsittelen haastattelun vastaukset omassa luvussa. Kyselystä saadut kaikki tulokset 

ovat koottuna tutkimuksen loppuun liitteeseen (liite 2). Korostan tekstissä niitä tuloksia, 

jotka olivat merkityksellisiä mielestäni tutkimuksen kannalta.  

Haastatteluun osallistui 3 henkilöä. Anonymiteetin varmistamiseksi henkilöistä ei kerrota mi-

tään taustatietoja.  

Kysely tavoitti 68 henkilöä, josta kyselyyn vastasi 36 henkilöä eli kyselyn vastausprosentti oli 

53 prosenttia. Vastaajien taustiedot on esitetty kuviossa (kuvio 8). Kyselyyn vastanneista suu-

rin osa oli yli 30-vuotiaita ja suurimmalla osalla oli pohjakoulutuksena lukio tai ammattikoulu. 

Vastaajista suurin osa oli suorittanut tutkinnon Kuopiossa, jossa koulutusta on järjestetty 

muita kaupunkeja useammin. Vastaajien työsuhteen pituus vaihteli tasaisesti alle kolmesta 

vuodesta yli viiteen vuoteen.  

 

Kuvio 8: Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 

4.1 Työhön liittyvien tekijöiden tärkeys ja toteutuminen 

Tässä luvussa käsitellään kyselyn kahden osion tulokset, koskien työhön liittyvien tekijöiden 

tärkeyttä ja tyytyväisyyttä työhön liittyviin tekijöihin. Työhön liittyvien tekijöiden tärkey-

destä ja toteutumisesta kaikkien tekijöiden osalta on koottuna taulukkoon (taulukko 1) kes-

kiarvot ja hajonnat. Taulukko auttaa tulosten käsittelyssä ja hahmottaa lukijalle osioiden vä-

lisiä eroavaisuuksia vastauksissa.  
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Taulukko 1: Työhön liittyvien tekijöiden keskiarvot ja hajonnat vastauksissa 

Keskiarvoltaan erittäin tärkeiksi tekijöiksi vastauksista nousivat seuraavat tekijät: 

• Esimiehen oikeudenmukaisuus 

• Esimiehen ammattitaito 

• Työ on kiinnostavaa 

• Mahdollisuus kehittää omaa osaamista  

• Työilmapiiri  

• Palkka 

• Joustavat työajat 

• Mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin 

Esimiehen oikeudenmukaisuutta vastaajat pitivät erittäin tärkeänä. Se sai korkeimman kes-

kiarvon, 3,9, tuloksissa. Se nousi selkeästi esiin ja siinä oli vähiten hajontaa, vain 0,31.  

Jos tarkastellaan tärkeyden ja koetun tyytyväisyyden välisiä eroja, löytyvät suurimmat erot 

juuri näistä erittäin tärkeiksi koetuista tekijöistä. Vastaajat ovat kokeneet tekijät erittäin 

Osio Tekijä Keskiarvo, 

tärkeys

Keskiarvo, 

tyytyväisyys

Hajonta, 

tärkeys

Hajonta, 

tyytyväisyys

Palkka 3,6 2,3 0,6 0,9

Henkilöstöedut 3,3 3,0 0,7 0,8

Työstä saatu palaute/tunnustus 3,3 2,5 0,8 1,0

Työ on kiinnostavaa 3,8 3,0 0,4 0,9

Työ on haastavaa 3,3 3,1 0,6 0,7

Työssä saa vastuuta 3,3 3,1 0,6 0,8

Työ on merkityksellistä 3,4 3,0 0,7 0,8

Työstäni seuraa hyvää muille 3,2 3,1 0,7 0,7

Työsuhteen pysyvyys 3,4 3,3 0,7 0,8

Mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin 3,6 2,8 0,6 1,1

Mahdollisuus edetä uralla 3,3 2,6 0,6 1,0

Mahdollisuus kehittää omaa osaamista 3,8 2,7 0,4 0,9

Työnantajan tarjoama koulutus 3,3 2,9 0,6 0,7

Esimieheni antama tuki ja kannustus 3,5 2,9 0,6 1,0

Työilmapiiri 3,8 3,2 0,4 0,9

Ymmärrän oman työni merkityksen kokonaisuuteen 3,5 3,3 0,6 0,7

Tunnen kollegoideni työnkuvia/työnsisältöä 3,0 3,0 0,8 0,8

Yhteenkuuluvuuden tunne 3,2 3,1 0,7 0,8

Työkaverit 3,4 3,5 0,6 0,8

Esimiehen ammattitaito 3,8 2,9 0,5 1,0

Esimiehen oikeudenmukaisuus 3,9 3,0 0,3 1,1

Joustavat työajat 3,6 3,3 0,7 0,9

Etätyön mahdollisuus 3,2 2,9 1,0 1,3
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tärkeiksi, mutta vastaavasti koettu tyytyväisyys jää näissä tekijöissä keskiarvoltaan huonom-

maksi. Nostan esiin ne tekijät, joissa tuo keskiarvon välinen ero on 0,80 tai enemmän. Näitä 

tekijöitä ovat:  

• Esimiehen oikeudenmukaisuus 

• Esimiehen ammattitaito 

• Työ on kiinnostavaa 

• Mahdollisuus kehittää omaa osaamista  

• Palkka 

• Mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin 

Esimiehen oikeudenmukaisuus ja ammattitaito nousee esiin niin koetun tärkeyden vuoksi, kuin 

tyytyväisyyteen verrattuna. Nämä tekijät haluankin havainnollistaa seuraavan kuvion avulla 

(kuvio 9). 

 

Kuvio 9: Vastaajien kokemus esimiehen ammattitaidon sekä oikeudenmukaisuuden tärkey-

destä ja niiden toteutumisesta 

Vähiten tyytyväisiä vastaajat olivat tämän mukaan palkkaan. Palkan keskiarvon tulos oli, ett-

eivät vastaajat ole omaan palkkaukseensa kovin tyytyväisiä (ka: 2,3). Jopa kaksikymmentä 

kolmestakymmenestäkuudesta vastaajasta (kuvio 10) oli sitä mieltä, ettei ole tyytyväinen tai 

ei ole kovin tyytyväinen palkkaansa. Palkka kuitenkin koetaan erittäin tärkeäksi, vain yksi vas-

taajista oli vastannut, ettei pidä palkkaa tärkeänä. Kysyttäessä oppisopimuksen vaikutusta 

tyytyväisyyteen palkitsemiseen liittyen vastaajat kokivat, ettei sillä ollut mitään vaikutusta. 
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Kuvio 10: Vastaajien kokemus palkan tärkeydestä ja sen toteutumisesta 

Palkan jälkeen seuraavaksi vähiten tyytyväisiä vastaajat olivat, työstä saatuun palauttee-

seen/tunnustukseen (kuvio 11) ja mahdollisuuteen edetä uralla (kuvio 12). Uralla etenemistä 

vastaajat kuitenkin pitävät tärkeänä. Vain kolme vastaajaa piti sitä vähän tärkeänä.  

 

Kuvio 11: Vastaajien kokemus työstä saadun palautteen/tunnustuksen tärkeydestä ja sen to-

teutumisesta 
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Kuvio 12: Vastaajien kokemus uralla etenemisen mahdollisuuden tärkeydestä ja sen toteutu-

misesta 

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat työkavereihin, työsuhteen pysyvyyteen, ymmärrykseen oman 

työn merkityksestä kokonaisuuteen sekä joustaviin työaikoihin. Kysyttäessä ovatko vastaajat 

kokeneet koulutuksen vaikuttaneen omaan tyytyväisyyteen työhön liittyviin tekijöihin, neljä-

toista vastasi, ettei ole ollut vaikutusta. Neljä vastaaja koki oman osaamisen ja näkökulman 

kasvaneen koulutuksen myötä. Kaksi vastaaja oli päässyt työnkiertoon koulutuksen myötä ja 

se vaikutti positiivisesti tämän osion tekijöihin. Yksi vastaajista koki olevansa sitoutuneempi 

itse alaa koulutuksen myötä.  

Kun kysyttiin, kuinka oppisopimuskoulutus on vähentänyt tai lisännyt tyytyväisyyttäni oppimi-

seen ja kehittymiseen liittyen, kahdeksan vastaaja koki, ettei koulutuksella ole ollut vaiku-

tusta. Yhdeksän vastaaja kuitenkin koki koulutuksen vaikuttaneen positiivisella tavalla. Posi-

tiivisiksi syiksi he kertoivat: 

• Mahdollisuuden opiskella työajalla 

• Mahdollisuuden saada näkemystä eri toimintoihin ja päästä oppimaan eri osastojen ja 

tiimien työskentelystä 

• Oppineen uusista kanavista mistä voi opiskella lisää itsenäisesti alaan liittyviä asioita 

• Koulutuksen lisänneen omia oppimisvalmiuksia ja itsetuntemusta 

• Koulutuksen mahdollistaneen itsensä sekä työskentelytapojen kehittämisen 

Yhteisöllisyyteen kolme vastasi, ettei koulutuksella ollut vaikutusta. Kahdeksan vastaaja ker-

toi koulutuksen vaikuttaneen siihen, että tutustui työkavereihin ja muihin tiimeihin sen 

myötä.  
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Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen yksitoista vastaaja sanoi myös, ettei koulutuksella 

ollut siihenkään vaikutusta. Yksi vastaaja koki koulutuksen vaikuttaneen positiivisesti, sillä 

työnkierron myötä tuli liukuvatyöaika.  

Tärkeyttä mitattaessa vastuksissa hajonta oli yleisesti ottaen pienempää, kuin tyytyväisyyttä 

mitattaessa. Etätyön tärkeydessä oli eniten hajontaa niiden osalta (ha: 1,0). Tyytyväisyyttä 

mitattaessa suurimmat hajonnat olivat seuraavissa tekijöissä (ha= > 0,9):  

• Mahdollisuus vaikuttaa työtapoihin  

• Mahdollisuus edetä uralla  

• Mahdollisuus kehittää omaa osaamista  

• Esimiehen ammattitaito  

• Esimiehen oikeudenmukaisuus  

• Joustavat työajat  

• Etätyön mahdollisuus 

4.2 Kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 

Avoimena pakollisena kysymyksenä tässä osiossa kysyttiin; Mikä sai sinut osallistumaan X -op-

pisopimuskoulutukseen? Vastaajista 17 oli sitä mieltä, että oman osaamisen kehittäminen ja 

urakehitys olivat syitä, miksi osallistuivat koulutukseen. Lisäksi vastaajista 14 henkilön koh-

dalla toistui vastaus, että osallistumiseen vaikutti itse koulutus, tutkinto ja ala. Vastaajista 5 

henkilöä kertoi osallistuneensa sen vuoksi, että sai ilmaisen koulutuksen työajalla. 

Seuraavaksi oli pakollinen kysymys; Miten toivoit, että koulutus vaikuttaa työhösi tai työ-

uraasi? Vastaajista 15 henkilöä toivoi, että koulutuksen myötä saisi uusia haasteita tai se aut-

taisi uralla etenemiseen. Vastaajista 8 henkilöä toivoi, että koulutus auttaisi työnhaussa. Hen-

kilöistä 6 toivoi myös koulutuksen kehittävän osaamista tai auttavan työssä kehittymisessä. 

Vastauksissa oli myös 3 vastausta, jossa toivottiin koulutuksen vaikuttavan palkkaan. Vastaa-

jista 6 henkilöä vastasi, ettei heillä ollut mitään odotuksia.  

Tämän jälkeen osion viimeisenä pakollisena kysymyksenä oli; Miten edellä mainitsemasi toi-

veet ovat toteutuneet työssäsi tai työurallasi oppisopimuskoulutuksen suoritettuasi? Eniten 

vastauksissa toistui vastaus, ettei toiveet ole toteutuneet. Näin koki jopa 22 vastaaja. Vastaa-

jista 5 kertoi, että on saanut tietoa lisää ja hyötyä työtehtäviin sekä uusia tehtäviä. Vastaa-

jista 4 kertoi, että on edennyt urallaan. Myös 4 vastaaja kertoi toiveidensa toteutuneen melko 

hyvin tai kertoivat, ettei ainakaan koulutuksesta ole ollut haittaa. Yksi vastaajista ei osannut 

sanoa mitään. Yksi vastaajista kertoi, ettei hänellä ole ollut toiveita.  

Seuraavassa kysymyksessä vastaaminen oli vapaaehtoista, mutta lähes kaikki (n=34) vastasivat 

kysymykseen. Suosittelisitko X- oppisopimuskoulutusta kollegoillesi?  Jos, niin miksi, tai jos et, 
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niin miksi et? Jopa kaksikymmentäyhdeksän vastaaja vastasi kyllä. Syiksi he luettelivat seu-

raavat tekijät: 

• Lisää finanssialan ymmärrystä 

• Antaa laajemman käsityksen yrityksen ja kumppani yrityksen toiminnoista 

• Oppii muiden tiimien toiminasta ja kokonaisuudesta 

• Tutustuu uusiin ihmisiin 

• Koulutuksen antoisa sisältö 

• Opiskelumuotona ei kuormita liikaa 

• Saa mahdollisuuden oppia uutta 

• Jos ei ole aikaisempaa koulutusta 

• Jos on kiinnostunut aiheesta 

• Etäpäivät 

Viisi vastaajaa puolestaan ei suosittelisi koulutusta. Syynä tähän oli, ettei koulutuksesta ko-

ettu olevan hyötyä. 

Seuraavaksi kysyttiin; Miten oppisopimuskulutus on vaikuttanut haluusi työskennellä yrityk-

sessä X? Tämäkin oli vapaaehtoinen kysymys ja vastauksia tuli jo vähemmän (n=27). Vastaa-

jista 17 koki, ettei koulutuksella ole vaikutusta haluun työskennellä yrityksessä. Vastaajista 7 

koki kuitenkin koulutuksella olleen positiivinen vaikutus asiaan. Syiksi he kertoivat, että tä-

män myötä heillä on positiivisempi kuva yrityksestä ja että he arvostavat työnantajan tarjoa-

maa ilmaista koulutusmahdollisuutta. Vastaajista kaksi kertoi, ettei enää työskentele kysei-

sessä yrityksessä, vaan oli irtisanoutunut. Yksi vastaajista kommentoi, ettei koulutus ole aina-

kaan lisännyt halua työskennellä yrityksessä.  

Viimeisenä tässä osiossa kysyttiin; Mitä kehitettävää oppisopimuskoulutuksessa mielestäsi on? 

Vastausten määrä jäi loppua kohden taas vähäisemmäksi (n=25). Seitsemän vastaaja koki, 

ettei osaa sanoa, tai että heidän mielestään ei ole mitään kehitettävää. Kehittämiskohteita 

mainittiin seuraavia: 

• Enemmän tietoa, luentoja ja haastetta 

• Koulutuksen vaikutus positiivisemmin työtehtäviin/mahdollisuuksiin 

• Sisällön kohdentaminen enemmän omaan tai työkavereihin työhön 

• Parempi perehdytys 

• Yhtenäisempi arviointikriteeristö 

• Ohjeiden selkeyttäminen 
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4.3 Mielipiteitä yrityksestä ja siellä työskentelystä 

Tämän osion ensimmäinen kysymys oli; Kuinka todennäköisesti näet itsesi työskentelemässä 

yrityksessä X 3 vuoden päästä? Kysymys oli strukturoitu ja vastaajille pakollinen. Tätä mitat-

tiin asteikolla 1-5, jossa 1 oli erittäin epätodennäköisesti ja 5 oli erittäin todennäköisesti. 

Vastausten keskiarvoksi muodostui 3,0, eli tuloksen perusteella vastaajat työskentelevät yri-

tyksessä melko todennäköisesti 3 vuoden päästä. Vastausten hajonta oli 1,25, joka oli melko 

suuri. 

 

Kuvio 13: Vastaajien kokemus työskentelytystä yrityksessä 3 vuoden päästä 

Seuraava kysymys oli avoin kysymys; Kuinka sitoutuminen yritykseen on muuttunut yrityksessä 

työskennellessäsi? Tähän vastaaminen oli vapaaehtoista ja se näkyi heti vastausten määrässä, 

joita oli 22. Kaksi vastasi ettei sitoutuminen ole muuttunut ja kaksi vastaaja puolestaan ker-

toi, etteivät he enää työskentele yrityksessä. Kolme vastaaja kertoi, että sitoutuminen on ol-

lut vaihtelevaa työtilanteen ja työtehtävien mukaan sekä syyksi mainittiin myös, että työ-

määrä kasvaa mutta palkka ei. Seitsemän vastaaja oli sitä mieltä, että heidän sitoutumisensa 

on kasvanut yrityksessä työskennellessä. Syiksi siihen mainittiin erilaiset työtehtävät, oman 

osaamisen kasvu sekä parantuneet henkilöstöedut. Kahdeksan vastaaja kertoi sitoutumisensa 

laskeneen. Syiksi tähän he mainitsivat, pelon siitä jatkuvatko työt, määräaikaiset työsopimuk-

set sekä epäkohdat, joita olisi halunnut kehittää, mutta joihin niihin ei saa vastausta, tai jo-

taka on käsitelty ympäripyöreästi. 

Seuraavaksi oli pakollinen avoin kysymys; Mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti haluusi työs-

kennellä yrityksessä X? Tuloksista eniten vastauksia sai työkaverit ja työilmapiiri. Muita teki-

jöitä oli työn joustavuus ja etätyö sekä monipuoliset työt ja kiva työ (kuvio 14). 
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Kuvio 14: Tekijät, jotka vaikuttavat positiivisesti haluun työskennellä yrityksessä 

Myös negatiivisia tekijöitä kysyttiin avoimella pakollisella kysymyksellä. Mitkä tekijä vaikutta-

vat negatiivisesti haluusi työskennellä yrityksessä X? Selkeästi eniten vastaajat vastasivat teki-

jöitä, jotka liittyivät johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn. Vastaukset on esitetty seuraavassa 

kuviossa (kuvio 15). 

 

Kuvio 15: Tekijät, jotka vaikuttavat negatiivisesti haluun työskennellä yrityksessä 

4.4 Haastatteluiden tulokset 

Haastateltavien anonymiteetin varmistamiseksi en kohdenna millään lailla vastauksia tiettyyn 

vastaajaan edes käyttäen esimerkiksi termiä vastaaja A. Tämä siitä syystä, että vastaajia oli 
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vain kolme ja heidän henkilöllisyyttään ei ole pystytty täysin salaamaan. Heidän haastattelu-

aikansa hyväksytettiin heidän esimiehillään.  

Haastateltavat olivat hyvin erilaisia luonteiltaan. Haastattelut rakentuivat paljolti sen mu-

kaan, millainen persoona oli kysymyksessä ja miten keskustelu sujui haastattelijan ja haastel-

tavan välillä. 

Käsittelen haastattelun tulokset teemoittain. Ensimmäinen teema käsitteli aihetta, ennen 

koulutusta. Tähän haastateltavilta tuli yhdenmukaisia vastauksia. Koulutuksen markkinointi 

ennakkoon oli vähäistä ja sitä markkinointiin lähinnä siitä näkökulmasta, että saa kyseisen 

tutkinnon ja pääsee kehittämään omaa osaamista.   

” Oli markkinoitu et on tämmöinen koulutus ja saa hakea. Tietty määrä otet-

tiin tiimeistä. En tiedä ketkä kaikki siitä päätti, ketkä sinne otetaan. Ja jos on 

määräaikaisena, niin täyty sitoutua et on töissä sen koko koulutuksen ajan ja 

sen jälkeen. Ei rajattu et kauan täytyy olla töissä sen jälkeen. Ensimmäisen 

kerran tilanne et tulijoita olis ollut liikaakin.” 

”Markkinointiin, että saa sen X-alan tutkinnon. Saa opparina eli työajalla.” 

Vastaajien mielestä yrityksessä ei kysytty koulutukseen osallistuneiden toiveita tai odotuksia 

ennen kolutusta. Vastaajat kokivat myös, ettei yritys ollut kertonut omia odotuksia ja toiveita 

työntekijöille, miksi koulutusta tarjoavat. Koulutuksen järjestäjän puolesta toiveita ja odo-

tuksia koulutuksesta kysyttiin koulutuksen ensimmäisten päivien aikana ja lopussa kysyttiin, 

miten ne olivat toteutuneet. Mutta yrityksen ja työntekijän työhön liittyvien vaikutusten nä-

kökulmasta, tämä jäi kokonaan puuttumaan. 

”Listasimme ekassa tapaamisessa mitä kukakin odottaa tai haluaa koulutuk-

selta. Varmaan sen pohjalta tekivät koulutuksen runkoa. Viimeisellä kerralla 

kyseltiin miten ne toteutu, et saitteko sen mitä toivoitte.” 

Seuraavasta teemasta eli koulutuksen aikana keskustelua nousi enimmäkseen koulutuksen si-

sällön näkökulmasta. Kaksi haastateltavaa olisi toivonut koulutuksen sisällöltä jopa enemmän 

haastetta. Myös kaivattiin syvällisempää ja laajempaa näkökulmaa sisältöön sekä kohdenta-

mista omaan työhön. Myös tukea työntekijöille koulutuksen aikana toivottiin, että olisi ollut 

enemmän. Yksi vastaajista koki koulutuksen sisällön antoisaksi ja saaneensa haastaa itseään 

sen myötä. 

”Enemmän räätälöityä omaan työhön ja tiimiin, esimerkiksi tiimi kohtaista. 

Pitäisi kohdentaa ja antaa tukea työntekijöille enemmän.” 
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”Itse sain paljon enemmän mitä odotin. Joutu haastamaan itseään, joutu hake-

maan tietoa ja miettiä.” 

Yksi vastaajista nosti esiin esimiehen roolin opiskelijoiden näyttöjen arvioijana. Siinä koettiin 

olevan epäoikeudenmukaisuutta. 

 
”Esimiehet katto eri tavalla näyttöjä, toinen päästää helpommin läpi kuin toi-
nen.”  

Koulutuksesta koettiin jälkeenpäin hyödylliseksi ja sen kehittäneen omaa ammatillista osaa-

mista sekä mahdollistaneen osalle uusia työmahdollisuuksia. Ammatillisessa kehittymisessä 

mainittiin muun muassa asiakaspalvelu. Yksi haastateltava ei koe koulutuksesta suurempaa 

hyötyä olleen sen jälkeen kuin vaihtoi työtehtävää, eikä koulutuksella ollut merkitystä työteh-

tävien vaihdossa.  

”Pääs itteensä tutkailee. Esimerkiksi pääs peilaamaan asioita asiakkaisiin et, 

miksi toiset ovat semmoisia, kun on. Opetti sen et osaa kuunnella asiakasta 

ihan eri tavalla. Hirveästi ainakin minä siitä hyödyin.” 

”Koulutus vaikutti työtehtäviin, kun aloin tekemään työnkiertoa pysyvästi.” 

Koulutuksen jälkeen toivottiin myös, että sillä voisi jotenkin laajemmin vaikuttaa työtehtä-

vien positiiviseen muutokseen. 

”Työtehtävät avainasemassa. Urakehitystä pitäisi tukea. Yrityksen tulisi tar-

jota urapolkua, et kun pärjäät tässä niin voit päästä tähän. Ei rutiinityötä 

koko ajan. Pitäisi tukea sitä mahdollisuutta vaihtaa hommia. Kuinka moni jak-

saa yksitoikkoista hommaa kokoaikaa ja pysyä siinä.” 

Koulutuksen toivottiin myös jollain tavalla vaikuttavan palkitsemiseen. Ei kuitenkaan odo-

tettu, et koulutuksen käynti automaatiolla nostaisi palkkaa. Myös itse koulutus koettiin itses-

sään palkitsevaksi, eikä pelkästään rahapalkkio. Koulutuksen käynti koettiin myös työnantajan 

eduksi. 

”Ei vaikuttanut palkkaan, olisihan ollut silleen aika kiva et ois vaikuttanut, 

kun siinä sai paremman pohjatiedon ja osaaminen karttu.” 

”Ei oo nostettu ainakaan esiin palkkakeskusteluista. Voishan se näkyä, muttei 

suoraan. ei niin et sä käyt koulun ja saat heti 100 euroa palkkaa lisää, vaan se 

pitää näkyä omassa työtehtävässä et oot kehittynyt siinä. Ei pidä näkyä suo-

raan.” 
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”Kokemus laajeni, niin työnantaja pystyy hyödyntämään osaamista ihan eri ta-

valla esimerkiksi sairastapausten sijaitsemiseen. Työnantajan etu et osaami-

nen laajeni.” 

Koulutuksen tarjoaminen työntekijöille koettiin positiivisesti vaikuttavana tekijänä ja sitä pi-

dettiin isona satsauksena työntekijöihin.  

”Yritysimagoa paransi. Käsittääkseni aika kallis koulutus niin satsaus työnteki-

jöihin.” 

”Mä arvostin sitä tosi paljon.” 

”Se pitäis miettiä niin päin et se ei oo mikään ilmainen koulutus, et sehän on 

hirvee kädenojennus työnantajalta, et sä voit työaikana työnantajan maksa-

malla kurssilla käydä puolentoista vuoden ajan.” 

5 Johtopäätökset   

Sitouttaminen on monen tekijän summa, joka koostuu useasta tekijästä. Oppisopimuskoulutus 

ei yksinään saa työntekijöitä sitoutumaan yritykseen. Oppisopimuskoulutus kuitenkin jo itses-

sään kuuluu yhteen sitouttamisen osa-alueeseen; mahdollisuuteen oppimiseen ja kehittymi-

seen. Muita sitouttamisen tekijöitä löytyi teoriasta; mielenkiintoinen työ, hyvä henkilöstöpoli-

tiikka ja johtaminen, kilpailukykyinen palkka tai muut sitä kompensoivat edut sekä työn ja 

perheen yhteensovittaminen. Näillä kaikilla tekijöillä voidaan lisätä yritykseen sitoutumista.  

Vastaajien mielipiteistä nousivat tärkeiksi työhön liittyviksi tekijöiksi ne tekijät, jotka ovat 

olennaisia myös sitouttamisen näkökulmasta.  

Seuraavalla kuviolla (kuvio 16) haluan havainnollistaa tätä teorian ja tutkimustuloksen välistä 

yhteyttä sitouttamisen tekijöistä. Violeteissa kuvioissa on listattu sitouttamisen tekijät ja si-

nisissä kuvioissa on listattu tutkimustuloksista nousseet tärkeäksi koetut tekijät. Niiden linkit-

tyminen toisiinsa on havainnollistettu vetämällä viivat tekijöiden välillä, jotka liittyvät toi-

siinsa.  
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Kuvio 16: Sitouttamisen tekijät vs. tutkimustuloksissa tärkeiksi koetut tekijät työssä 

Sitouttamisen perustana ja kivijalkana sanotaan olevan henkilöstöpolitiikka ja johtaminen. 

Tämän tutkimuksen mukaan se ei ole aiheeton väittämä, sillä vastaajat pitivät tärkeimpänä 

tekijänä, heiltä kysytyistä vaihtoehdoista, esimiehen oikeudenmukaisuutta. Esimiehen am-

mattitaito koettiin erittäin tärkeäksi.  

Tämä tulos vahvistaa henkilöstöpolitiikkaan ja johtamisen tärkeyttä sitouttamisessa. Vastaa-

jien kokeman tyytyväisyyden perusteella näissä osa-alueissa olisi kehittämisen varaa. Kun kat-

sottiin koetun tärkeyden ja koetun tyytyväisyyden välisiä eroja, löytyivät suurimmat erot 

juuri esimiehen ammattitaidon ja oikeudenmukaisuuden tekijöistä. Vastaajat kertoivat, että 

negatiivisesti yritykseen sitoutumiseen heillä vaikuttaa johdolta saadun arvostuksen puuttumi-

nen ja johtaminen. Näillä on teorian mukaan suoraan vaikutusta työntekijöiden kokemaan si-

säiseen motivaatioon ja sitä kautta sitouttamiseen. Vaikka sisäinen motivaatio lähtee ihmi-

sestä itsestään, voi johtamisella luoda siihen suotuisat puitteet. Tämä vaatii esimieheltä en-

nen kaikkea ammattitaitoa ja oikeudenmukaisuutta sekä kykyä sopeutua eri tilanteiden vaati-

miin rooleihin.  
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Muita vastaajien kokemia sitoutumiseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä olivat palkka ja 

palkitseminen, työn vaativat tavoitteet ja työajanseuranta, yrityksen epäoikeudenmukaiseksi 

koetut toimet sekä huono tiedottaminen ja viestintä. Jos näitä asioita pyrittäisiin paranta-

maan, niin todennäköisesti sitoutuminen yritykseen kasvaisi.  

Nämä tutkimustulokset tukevat myös teoriassa tuotuja esimerkkejä sisäisen motivaation vah-

vistamiseksi ja sitä kautta työntekijöiden sitouttamiseksi. Teoria-lähteissä oli mainittu muun 

muassa, että kyttäämistä tulisi välttää. Jos esimerkiksi työajanseuranta poistettaisiin, voisi 

tällä olla positiivisia vaikutuksia motivaation ja sitoutumisen näkökulmasta.  

Positiivisesti sitoutumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi tutkimuksesta nousi työkaverit ja työilma-

piiri, työn joustavuus ja etätyö sekä monipuoliset työt tai kiva työ. Tämäkin tulos tukee teo-

riaa sillä työkaverit ja työilmapiiri, ovat olennainen osa sisäisen motivaation yhteenkuuluvuu-

den tunnetta. Työn joustavuus ja etätyö kuuluvat niin sisäiseen motivaatioon, kuin työn ja 

perheen yhteensovittamiseen. Monipuoliset työtehtävät ja kiva työ ovat olennaisia sisäisen 

motivaation tekijöitä sekä itsessään sitouttamisen osa-alueita.  

Tärkeyttä mitattaessa hajonta vastauksissa oli vähäisempää, kuin tyytyväisyyttä mitattaessa. 

Tyytyväisyydessä hajonnan voi selittää työskentely eri paikkakunnalla, tiimissä ja työtehtä-

vissä. Asiaan vaikuttaa myös se, että on kyse vastaajan omakohtaisesta kokemuksesta. 

Tutkimuksessa vastaajista suurin osa kertoi osallistuneensa koulutukseen kehittääkseen omaa 

osaamistaan ja vaikuttaakseen omaan urakehitykseen. Tutkimuksesta kävi ilmi, ettei työnte-

kijöiden odotukset ja toiveet, miten he toivoivat koulutuksen vaikuttavan työhönsä tai työ-

uraansa juurikaan toteutuneet. Teoriassa on kuitenkin korostettu, että sitouttamisen kannalta 

on olennaista mahdollistaa työntekijöiden mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen. Esimie-

hen tehtävänä on myös tukea ja auttaa työntekijää löytämään organisaatiossa uusia mahdolli-

suuksia, jos ilmenee, että työntekijällä on halua kehittyä ja hän kaipaa uusia haasteita. 

Vastaajat kertoivat myös, ettei heidän toiveitaan tai odotuksiaan ollut työnantajan puolelta 

ennakkoon kysytty, eikä työnantaja ollut tuonut omia motiiveja koulutuksen tarjontaan selke-

ästi esille. Tutkimuksessa kävi ilmi, että koulutus aiheutti pettymysten tunteita työnteki-

jöissä, kun nuo omat odotukset tai toiveet eivät toteutuneet ja siten vaikuttivat negatiivisesti 

motivaatioon. Sisäisen motivaation ja kyvykkyyden tunteen vahvistamisessa on olennaista 

muun muassa kirkkaat ja selkeät tavoitteet sekä yrityksessä olevat oppivan organisaation ra-

kenteet, jotka mahdollistavat oppimisen ja kehittymiseen - merkittävä sitouttamiseen vaikut-

tava tekijä.  

Tutkimus oli antoisa. Lopputuloksesta löytyy kuitenkin jälkeenpäin tarkasteltuna kehittämis-

kohteita. Kyselyyn saatujen vastausten määrä olisi voinut olla suurempi, sillä tutkittava 

joukko oli määrällisesti pieni. Vaikka yli puolet vastasi kyselyyn, niin vastausmäärä oli tästä 



  41 

 

 

syystä mielestäni liian vähäinen. Kysely oli itsessään melko raskas, mikä varmasti vaikutti vas-

tausten määrään. Jos kyselystä olisi saatu vastaajille kevyempi vastata, olisi vastauksia voinut 

olla enemmän. Kyselyn raskaudella oli varmasti vaikutusta haastatteluun halukkaiden mää-

rään. Kyselyn lopussa sekä sähköpostin saatekirjeessä kysyttiin vapaaehtoisia vastaamaan ky-

selyyn, joten itse kysely saattoi pelästyttää niin, ettei haluttu osallistua.  

Haastattelun teemat olisi voinut miettiä paremmin, jotta siitä saatu tieto olisi syventänyt en-

tisestään kyselystä saatua tietoa. Tutkimustulos olisi voinut olla toisenlainen, jos haastatte-

luun olisi osallistunut enemmän vastaajia. Kyseiset vastaajat mielestäni edustivat niin sano-

tusti positiivisesti asioihin suhtautuvaa joukkoa. Kaikki haastateltavat selvästi arvostivat kou-

lutusta, eikä heidän kertomisissaan juuri noussut samoja kritiikkejä asioita kohtaan, joita 

nousi kyselystä.  

Epäkohdista huolimatta tutkimuksesta saatiin kerättyä arvokasta tietoa. Näin päästiin tutki-

muksen tavoitteisiin. Onnistuttiin kartoittamaan sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja löytä-

mään tapoja, miten niitä voidaan huomioida työntekijöille järjestettävässä oppisopimuskoulu-

tuksessa. Tutkimuksessa onnistuttiin selvittämään työntekijöiden kokemuksia oppisopimuskou-

lutuksesta. 

5.1 Kehitysehdotukset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää keinoja, miten oppisopimuskoulutuksella voidaan vaikut-

taa yritykseen sitouttamisessa toimeksiantajayrityksessä.  

Seuraavaksi esittelen kehitysehdotukseni siihen, miten tutkimuksesta löydettyjä sitouttamisen 

keinoja voitaisiin huomioida myös oppisopimuskoulutuksessa työntekijöille. Kehitysehdotuk-

seni pohjautuvat tutkimuksesta esiin nousseisiin kehityskohteisiin. Kehitysehdotukseksi olen 

nostanut neljä käytännöllistä ja toteutettavissa olevaa asiaa: 

1. Osallistaminen koulutuksen suunnitteluun 

2. Koulutuksen esittelytilaisuus 

3. Urapolut 

4. Esimiesten kouluttaminen rooliin 

Osallistamalla henkilöstöä koulutuksen suunnitteluun, voidaan lisätä työntekijöiden autono-

mian tunnetta sekä heidän kokemustaan siitä, että heitä arvostetaan. Käytännössä tämä voi 

tarkoittaa, että kysytään minkälaista koulutusta työntekijät toivovat ja mihin tarpeisiin koulu-

tusta olisi hyvä räätälöidä. Näin työntekijät pääsevät tutkimaan ja tarkastelemaan omaa työ-

tään tarkemmin ja miettimään mikä auttaisi heitä suoriutumaan työssään paremmin. Tällä on 

suora yhteys kyvykkyyden tunteen kokemukseen ja sen kautta sisäisen motivaation vahvista-

miseen.  
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Koulutuksen esittelytilaisuuden avulla voidaan luoda puitteet, niin työntekijän kuin työnanta-

jan, koulutuksen tavoitteiden selkeyttämiseen ja kirkastamiseen. Tilaisuudessa voidaan nos-

taa esiin työnantajan motiivit ja toiveet koulutuksen järjestämiselle sekä kuunnella työnteki-

jöiden toiveita siitä, miten he toivovat koulutuksen vaikuttavan työhön tai työuraan. Tilaisuu-

dessa olisi hyvä varata tilaa keskustelulle ja kysymyksille sekä luoda avoin ilmapiiri. Ehdotto-

man tärkeää on myös miettiä, miten kaikilla asianomaisilla on pääsy tilaisuuteen ja miten 

kaikki saavat äänensä kuuluviin. Se vaikuttaa niin heidän kokemaan arvostuksen tunteeseen, 

kuin oikeudenmukaisuuteen. Tiedottamisen ja viestinnän tärkeyttä ei tule unohtaa oppisopi-

muskoulutukseen liittyen. Viestinnässä on tärkeää miettiä mitä tiedotetaan, miten viestintä 

toteutetaan, minkälaisen kuvan se antaa tiedotettavasta asiasta sekä kenet se tavoittaa. 

Näitä miettimällä voidaan yrittää vaikuttaa työntekijöiden mielikuvaan arvostavasta ja välit-

tävästä työnantajasta. Oppisopimuskoulutuksen tarjoaminen on jo itsessään iso panostus 

työntekijöihin.  

Kolmas kehitysehdotukseni liittyy urapolkujen kehittämiseen. Mielestäni urapolkuja voisi ra-

kentaa niin, että koulutuksen avulla voisi nykyisestä tehtävästä päästä toisiin, tai tekemään 

kehittävää työnkiertoa. Koulutus ja siihen liittyvä urapolku käytäisiin läpi kehityskeskustelussa 

ennen koulutuksen alkua. Luodaan selkeät tavoitteet koulutukselle. Käytännössä tämä tar-

koittaa, että määritellään mihin koulutuksella tähdätään: Uudet tehtävät tai työnkierto, min-

kälaista uutta osaamista uudessa tehtävässä vaaditaan ja miten osaaminen saavutetaan. Esi-

merkiksi jokin syventävän moduulin käyminen koulutuksen aikana. Urapolku ja työnkierto ei 

ole kuitenkaan jokaisen kohdalla se mihin koulutus tähtää. Sen tulee olla kaikille mahdollinen 

samoin kriteerein. Jokainen ei tähtää siihen, vaan jollekin pelkkä koulutuksen saaminen voi 

olla ainoa tavoite. Kehityskeskustelut ovatkin hyvä työkalu esimiehelle käydä läpi työntekijän 

kanssa juuri hänen tavoitteensa ja motiivinsa koulutuksen osalta. Näin pystytään ennaltaeh-

käisemään myös niitä pettymyksiä mitkä syntyvät, että omat ennakko-odotukset eivät koulu-

tuksen tuomasta lisäarvosta täytykään.  

Viimeisenä ehdotuksenani on esimiesten kouluttaminen näytönarvioijan rooliin. Esimiehen oi-

keudenmukaisuus ja ammattitaito ovat työntekijöille todella tärkeitä, eikä näitä tule unohtaa 

myöskään oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Jos esimiehet toimivat näyttöjen arvioijana 

tai työpaikkaohjaajana oppisopimusopiskelijoille, tulee heille antaa tarvittavat valmiudet ky-

seiseen rooliin. Koulutuksen järjestäjältä tulisi osana oppisopimuskoulutusta tilata myös pe-

rehdytyskoulutus esimiehille. Näyttöjen arviointiin täytyisi myös olla yhtenäinen arviointikri-

teeristö, joka avattaisiin ja käytäisiin läpi esimiesten perehdytyksessä. Näin varmistetaan, 

että jokaisella opiskelijalla on tasapuolisesti oikeus laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen oh-

jaukseen ja arviointiin.  
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5.2 Tutkimuksen hyödyllisyys ja jatkotutkimukset 

Tämä tutkimus antaa yritykselle konkreettisia kehitysehdotuksia tulevaisuutta varten oppiso-

pimuskoulutusten toteuttamisten kehittämiseen. Yrityksessä ei ollut aikaisemmin kartoitettu 

oppisopimuskoulutuksen käyneiden henkilöiden kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta. Itse 

pitäisin jo tämän tutkimuksen pohjalta kokemusten kartoittamista erittäin tärkeänä kehittä-

mistyökaluna. Näen, että tässä tutkimuksessa käytetystä kyselystä voisi muutamia avoimia ky-

symyksiä hyödyntää ja jatkojalostaa kyselyyn, joka voitaisi pitää aina koulutuksen käynneille 

henkilöille. Jos jonkinmoista palautekyselyä yrityksessä pidettäisiin systemaattisesti, voidaan 

seurata miten tulokset kehittyvät ja onko kehittämistoimilla ollut vaikutusta vastauksiin. 

Tämä on olennainen osa kehittämistyötä.  

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys on kertonut hyödyntävänsä tutkimusta etenkin taloudelli-

sesta näkökulmasta. Yrityksen johto haluaa faktaa siitä, kannattaako oppisopimuskoulutuk-

seen panostaa, että onko sillä positiivisia vaikutuksia yrityksen näkökulmasta. Tähän vaikuttaa 

muun muassa tieto siitä, että onko odotettavissa, että koulutuksen käyneet henkilöt pysyvät 

yrityksen palveluksessa jatkossakin. Lisäksi yritys kertoi hyödyntävänsä tutkimusta, kun he 

miettivät kehittämistoimenpiteitä, jotta henkilöstö olisi motivoitunutta, innostunutta ja eten-

kin sitoutunutta. Tutkimuksen koettiin nostaneen esiin niitä tekijöitä mitä henkilöstö kokee 

yrityksessä olevan jo hyvin ja mihin puolestaan kaivattaisiin parannusta. 

Tutkimuksesta saatua tutkimustietoa voidaan yrityksessä hyödyntää osaamisen kehittämisen 

lisäksi myös vielä suuremmassa perspektiivissä. Yrityksessä on järjestetty henkilöstötutkimuk-

sia muutamana viime vuonna kaksi kertaa vuodessa. Niistä saatujen tulosten nojalla yritys on 

päättänyt tehdä tänä vuonna pienempiä kyselyitä useammin. Kyselyiden kysymykset ovat ol-

leet melko suuripiirteisiä ja oma uskomukseni on, ettei pelkästään niistä saatujen tietojen 

avulla päästä pureutumaan ongelmien juurisyihin. Mielestäni tästä tutkimuksesta saadaan sel-

laista syvempää tietoa, jota voidaan hyödyntää näihin tutkimuksiin. Tästä tutkimuksesta saa-

tujen tulosten pohjalta, voidaan miettiä muiden kyselyjen sisältöä ja mitä olisi tarpeen tutkia 

syvällisemmin. Jo tämä tutkimus tuo esiin yrityksen kehittämiskohteita, mitä olisi hyvä kehit-

tää yrityksessä yleisellä tasolla, jotta työntekijöiden kokema hyvinvointi ja sitä myötä sitoutu-

minen yritykseen olisi paremmalla tasolla. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan jo tunnis-

taa kehittämiskohteita johtamiskäytänteistä, esimiestyöskentelystä ja työntekijöille tarjotta-

vista osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista.  

Loppusanoina haluan sanoa, että sitouttaminen on monen tekijän summa. Toivon, että tämä 

tutkimus auttaa konkreettisesti niin toimeksiantajayritystä, kuin muitakin yrityksiä mietti-

mään niin henkilöstön osaamisen kehittämisen, kuin sitouttamisen merkitystä. Toivon myös, 

että sen seurauksena yritykset pyrkivät tekemään konkreettisia toimenpiteitä niiden kehittä-

misen eteen. Sitoutunut työntekijä on kaikkien etu.  
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Liite 1: Saatekirje 

Hei, 

 

Teen opinnäytetyötäni Laurea-ammattikorkeakouluun. Toimeksiantajani on Yritys X.  Opin-

näytetyöni aiheena on, Henkilöstön sitouttaminen oppisopimuskoulutuksen avulla.  

Tämä kysely on osa tutkimustyötäni ja se lähetettään kaikille yrityksessä oppisopimuksella X-

ammattitutkinnon suorittaneille. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 10-15 minuuttia.  

Tutkimus toteutetaan anonyymisti ja tutkimusdataa säilytetään opinnäytetyön valmistumiseen 

asti, kuitenkin enintään 6 kuukauden ajan.  

Tutkimusdataa ei käsittele, tai pääse näkemään, kukaan muu kuin tutkimuksen toteuttaja.  

 

Kysely on avoinna kahden viikon ajan. Vastata voit 20.1-2.2.2020 välisenä aikana. 

 

Arvostan todella paljon apuasi tutkimuksen toteuttamisessa. 

 

 

Lisäksi kartoitan halukkaita osallistumaan Skypen kautta toteutettavaan haastatteluun. Haas-

tattelu toteutetaan työajalla, helmikuun aikana. Ajankohta hyväksytetään esimiehellä haas-

tatteluun valittujen osalta. 

 

 

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä: 

LINKKI 

Haastatteluun voit ilmaista kiinnostuksesi tästä linkistä: 

LINKKI 

 

Ystävällisin terveisin, 

Paula Kuusela 
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Liite 2: Kysely 
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