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1
1.1

Johdanto
Taustaa

Venäjän ja Suomen väliset markkinasuhteet ovat aina olleet erittäin tärkeitä molemmille
maille ja ne pyrkivät ylläpitämään ja kehittämään näitä suhteita. Venäläiset yritykset ja tavalliset ihmiset käyvät mielellään kauppaa ja tekevät yhteistyötä suomalaisten tahojen
kanssa. Suomalaiset osaavat kommunikoida venäläisten kanssa, ja tämä ei ole vain vuorovaikutusta kaupassa, vaan myös ulkomaisia suoria sijoituksia ja yhteistyötä venäläisten
yritysten kanssa eri aloilla.
Suomalaiset Venäjän-kaupan asiantuntijat Ilkka Salonen ja Lauri Veijalainen pitävät Venäjää edelleen lupaavana markkinana. Salosen ja Veijalaisen johtama East Office of Finnish
Industrieson tarjoaa osakkeenomistajilleen tilanneanalyysin ja avun sekä selittää myös
kaikki riskit ja mahdollisuudet. Salosen mukaan Venäjällä on monia liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia ansaita rahaa riippumatta siitä, kuinka Venäjän talous kasvaa.
(Helsingin sanomat 2019.)
Suomi ja Venäjä ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa sekä taloudellisesti että kotitalouksien tasolla. Monien yritysten liiketoiminta Suomessa ja Venäjällä perustuu tavaroiden
tuontiin ja vientiin. Menestyäkseen yritys tarvitsee osaavia työntekijöitä. Yrityksen henkilöstöllä on tärkeä rooli sekä Suomessa että Venäjällä. Yrityksen menestys, maine ja tulot
riippuvat osaavasta henkilöstöstä.
Voidaan sanoa liioittelematta, että yrityksen laadun ja tehokkuuden määrää pitkälti sihteerin kyky hoitaa tehtäviään pätevästi. Voidaan sanoa, että sihteeri on yrityksen koordinointikeskus. Käytännössä tämä tarkoittaa sihteerin täydellistä tietoisuutta yksikön henkilöiden
sijainnista, kirjeenvaihdon oikeaa rekisteröintiä, puhelinkeskustelujen valmistelua. (Khmelnikova 2017, 7.)
Tämän työn kirjoittamista varten on tutkittu sihteerien työstä saatavilla olevia materiaaleja
ja julkaistuja tutkimuksia. Aiheesta ei ole tehty aikaisempia tutkimuksia, mutta sihteerin
työtä ja sen kehitystä Suomessa on tutkittu, samoin on tutkittu suomalaisen ja venäläisen
kulttuurin ja kansainvälisen liiketoiminnan eroja. Esimerkiksi Karina Hagman (2018) on
kartoittanut opinnäytetyössään venäläisyritysten tarpeita ja odotuksia taloushallinnon palveluista Suomessa. Mika Koski (2016) on tutkinut Suomen kulttuuriviennin mahdollisuuksia Venäjällä.
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Tämä tutkimus voi olla hyödyksi niille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä kaupasta
Venäjän kanssa. Tämä opinnäytetyö voi avata kulttuuriominaisuuksia kumppaneille ja selventää, millaisia eroja on kahden maan sihteerityön välillä.
1.2

Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sihteerin tehtäviä sekä Suomessa että Venäjällä, vertailla näitä tehtäviä ja selvittää sihteerien vastuuta ja roolia yrityksissä. Sihteerin rooli on
nykyaikaisessa hallintorakenteessa ja asiakirjanhallintapalvelun rakenteessa. Sihteerit
ovat nykyään toimistoammattilaisia, järjestelmänvalvojia, toimistojohtajan avustajia ja jopa
tietokantojen ylläpitäjiä.
Päätutkimuskysymys on seuraava:
Miten sihteerin toimenkuvat poikkeavat toisistaan Suomessa ja Venäjällä?
Alakysymykset ovat seuraava:
•

Millainen on sihteerin toimenkuva Suomessa?

•

Millainen on sihteerin toimenkuva Venäjällä?

•

Millaisia kulttuurillisia eroja on Suomen ja Venäjän välillä?

Suomessa on usein sihteerinä toimistotyötekijä, jonka lähinimikkeet ovat myös assistentti,
johdon assistentin tai johdon sihteeri. Venäjällä on usein assistentti tai johdon sihteeri.
Nämä kaikki nimikkeet ovat tutkimuksen kohteena tässä opinnäytetyössä, mutta yksinkertaisuuden vuoksi käytetään termiä sihteeri. Tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan yrityksissä toimivia sihteereitä.
1.3

Tutkimusmenetelmät

Opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista sekä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla voidaan suorittaa kyselytutkimus. Kyselylomakkeessa käytettään monivalintakysymyksiä, joissa on myös mahdollisuus täsmentää vastausta avoimeen kenttään. Lisäksi on yksi avoin kysymys. Verkkokysely antaa mahdollisuuden tavoittaa enemmän vastaajia kahdesta maasta tekemättä kalliita matkoja ja saada
nopeasti vastausten tulokset. Laadullisen menetelmän erityispiirteenä on, että tavoitteena
ei ole totuuden löytäminen asiassa, jota tutkitaan (Vilkka 2015, 118–120). Tässä opinnäytetyössä analysoidaan saadut vastaukset ja tehdään johtopäätöksiä tutkitusta aiheesta.
Aineisto kerättiin keväällä vuonna 2020 kyselylomakkeella kahdessa kohderyhmässä. Ensimmäinen kohderyhmä on yrityksen sihteerit Venäjältä ja toinen kohderyhmä yrityksen
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sihteerit Suomesta. Tiedot kerätään lähettämällä kyselylomakkeet sähköpostitse tai kirjeenä.
Kyselylomakkeen kysymykset ovat samanlaisia kaikille haastateltaville. Venäjältä vastaajille on käännetty kysymykset venäjäksi. (Liite 1).
1.4

Opinnäytetyön rakenne

Tämä opinnäytetyö koostuu neljästä luvusta (Kuvio 1). Ensimmäisessä pääluvussa esitellään tutkimuksen aihe, aiheen valinnan taustat, tavoite, rajaus sekä tutkimuskysymykset.
Toisessa eli teoriaosuudessa käydään läpi Suomen ja Venäjän toimistoassistentin tehtäväkuvat, avataan vaatimuksia toimistoassistentille ja mitä heidän vastuihinsa kuuluu.
Tässä osuudessa on käytetty erilaisia sähköisiä ja kirjallisia suomen-, venäjän- ja englanninkielisiä painettuja lähteitä, lehtiartikkeleita sekä elektronisia julkaisuja.

Johdanto

•
•
•
•

Taustat
Tavoite
Rajaus
Tutkimuskysymykset

Teoria

• Sihteerin työ Suomessa
• Sihteerin työ Venäjällä
• Suomen ja Venäjän välisten
kulttuurierojen selvittäminen

Empiria

• Tutkimusmetodi ja
kyselylomakkeen rakenne
• Tutkimuksen kohderyhmän ja
menetelmän valinta
• Tutkimuksen tulokset
• Johtopäätökset ja pohdinta
• Tutkimuksen luotettavuus

Yhteenveto
Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne
Kolmas luku sisältää empiirisen osuuden, jossa esitellään kyselyn tulokset, johtopäätökset
ja pohdinta. Tässä osassa tarkastellaan myös tutkimuksen luotettavuutta. Viimeisessä luvussa esitetään koko opinnäytetyön yhteenveto, jossa käydään läpi opinnäytetyön teoria
ja case-osuus sekä tarkastellaan saatuja tutkimustuloksia.
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2.1

Sihteerin toimikuva
Sihteeri on toimistotyöntekijä

Kansainvälinen sihteerien ammattiyhdistys antoi nykyaikaiselle sihteerille seuraavan määritelmän: Tämä on aloitteellinen ja päällikön harkittu avustaja, jolla on kaikki toimistossa
tarvittava ammattitaito, päätöksenteko hänen toimivaltansa puitteissa ja tarvittaessa valvonta. Kansainvälinen hallintoammattilaisten yhdistys (IAAP) on sitoutunut auttamaan toimisto- ja hallintoalan ammattilaisia edistämään uraa vaativassa ja jatkuvasti muuttuvassa
liiketoimintaympäristössä. (International Association of Administrative Professionals
2020.)
Sihteeri sekä Suomessa että Venäjällä on toimistotyöntekijä. Toimisto on yrityksen palvelukeskus, ja siellä tehtävä työ on olennainen osa liiketoimintaa. Pienissä ja suurissa yrityksissä on hoidettava lakisääteisiä ja määräaikoihin sidottuja tehtäviä, kuten esimerkiksi palkanmaksuun liittyviä ilmoituksia ja alv-tilityksiä. Lisäksi siellä hoidetaan toiminnan luonteesta johtuvia harkinnanvaraisia tehtäviä ja tuotetaan erilaisia seurantaraportteja. Toimiakseen tehokkaasti ja taloudellisesti yrityksen on panostettava toimistosuunnitteluun, sopivien laitteiden hankintaan ja henkilöstön koulutukseen. (Kosonen & Pekkanen 2010, 7.)
Toimistotöihin voidaan liittää erilaisia tehtäviä, jotka voivat vaihdella yrityksen toimialasta
riippuen, mutta on myös pysyviä tehtäviä. Pysyvät tehtävät voivat olla esimerkiksi tietojenkäsittely. Tieto on jokaiselle yritykselle tärkeä resurssi. Tähän sisältyy tiedon vastaanottaminen, käsitteleminen, arkistointi, siirto, jatkojakelu, tallentaminen ja hakeminen. Tiedonsiirtovälineitä voi olla erilaisia: perinteinen kirjeposti, sähköposti, faksi, internet, pikaviesti
tai sosiaalinen media. Lisäksi kansainvälisellä toimistolla tiedot voivat olla eri kielillä. Nykyään tämä vaikuttaa toimistotyöntekijöiden vaatimuksiin, kielitaito ja eri kulttuurien tuntemus on hyödyllistä. Yrityksen toiminnot voidaan jakaa kolmelle eri alalle. Niiden rakennetta voidaan tarkastella hierarkian avulla, joka on esitetty kuviossa 2. (Kosonen & Pekkanen 2010, 7–8.)
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Yrityksen
toiminnot

Ohjaustoiminto

Perustoiminto
(tuotanto)

Tukitoiminto

suunnittelu

rahoitus

tavoitteiden
asettaminen

henkilöstöhallinto

päätöksenteko

tuotekehitys

markkinointi

Kuvio 2. Yrityksen toiminnot (Kosonen & Pekkanen 2010)
2.2

Sihteerin työ Suomessa

Sihteeri on toimistotyöntekijä, joka voi hoitaa toimistopalvelu-, tietohallinto- ja viestintätyötä erilaisissa organisaatioissa. Esimerkkinä voi olla erilaiset yritykset, järjestöt ja virastot. Sihteeri voi työskennellä sekä suuressa että pienessä yrityksessä ja eri toimialoilla,
minkä vuoksi avustajan tehtäväkuvaus voi vaihdella suuresti. On myös huomattava, että
samannimisen työn nimet usein vaihtelevat. (Aalto, Peltomäki & Westermarck 2007, 13–
17.)
Suomessa on usein sihteerinä erilaiset assistentit. Kuviossa 3 esitellään esimerkkejä sihteerin tehtävänimikkeistä. Kuitenkin niitä yhdistävät vaatimukset tietotekniikkataidoista.
Toimistotehtäviä suoritetaan erilaisten IT- ja toiminnanohjausjärjestelmien parissa. Lisäksi
vaatimuksena on kielitaito, organisaatiotaidot, täsmällisyys, aloitekyky, sosiaaliset taidot ja
kyky työskennellä paineen alaisena. (Ammattinetti 2020a.)
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Assistentti

HSO-sihteeri

Johdon assistentti

Johdon sihteeri

Ostoassistentti

Henkilöstöassistentti

Henkilöstösihteeri

Toimistosihteeri

Taloussihteeri

Kuvio 3. Sihteerin tehtävänimikkeet (Ammattinetti 2020a)
2.2.1

Sihteerin työkuvaus

Vain muutamat yritykset toimivat tehokkaasti ilman sihteeriä. Yrityksen toiminnan laajuudesta riippuen sihteerin työhön voi kuulua asiakaspalvelu niin kasvotusten, puhelimitse
kuin sähköisissä kanavissakin, laskutus, tiedotteiden valmistelut ja niiden julkaiseminen
sekä yleiset avustavat työt. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tilaisuuksien ja matkojen järjestäminen, kirjeenvaihto ja käännöstyöt. Sihteerin työhön voi sisältyä kokoussihteerin roolissa
toimimista, tiedottamista tai hankintojen ja tilausten tekemistä. Johdon sihteerin työhön
kuuluu esimiehen avustaminen ja juoksevien asioiden hoitaminen organisaation sisäisissä
ja ulkoisissa yhteyksissä. (Ammattinetti 2020a.)
Sihteeri tapaa eri ihmisiä työssä ja hänen tulisi voida kommunikoida heidän kanssaan.
Tämä voi olla sekä ulkoista että sisäistä asiakaspalvelua. Viestintä voi olla myös sähköistä
viestintää, yhteisössä tapahtuvaa viestintää, markkinointiviestintää, sisäistä viestintää,
suullista viestintää, kirjallista viestintää, monikulttuurista viestintää jne. Siksi kyky kommunikoida ja luoda positiivinen vaikutelma on sihteerille erittäin tärkeä taito. (Vuori & Siivonen
2009, 16–17.)
Sihteerin päätehtävä on asiakaspalvelu, koska hän on ensimmäinen henkilö, jonka asiakas tapaa tullessaan toimistoon, soittamalla tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse. Sen jälkeen sihteerin tehtävänä on välittää asiakkaita eteenpäin asiantuntijan luokse. Silloin vieraan kielen tuntemus on välttämätöntä myös nykyaikaiselle sihteerille. Suosituimpia ovat
englanti ja venäjä. Ruotsi ei ole aina välttämätöntä huolimatta siitä, että se on myös
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Suomen toinen virallinen kieli. Sihteeri on ensisijaisesti toimistotyöntekijä, ja kielivaatimukset ovat toivottavia, mutta eivät vaadittuja. (Vuori & Siivonen 2009, 16–17.)
Sihteerin työhön kuuluu myös kyky järjestää tapahtumia, kokouksia, erilaisia projekteja,
lentolippujen ja hotellien varaaminen, lippujen ostaminen tapahtumiin ja näyttelyihin, kokousten järjestäminen jne. Vastuullisuus ja taloudellinen ajattelu auttavat sihteeriä suorittamaan työnsä tehokkaasti. (Vuori & Siivonen 2009, 17.)
Tärkeä osa sihteerin ammattitaitoa on kyky löytää nopeasti tarvittavat tiedot. Ymmärtää
vastaanotettujen tietojen haku-, käsittely- ja analysointiprosessia ja toimittaa ne sitten johdolle. Tarvittavien tietojen etsiminen voi tapahtua useista lähteistä: Internetistä, painolähteistä, kirjeestä, lehdestä, erilaisista asiakirjoista sekä suullisista keskusteluista. (Haasio
2009, 9.)
Sihteerin työtehtäviin voi kuulua mm. erilaisten rekisterien ylläpitoa, laskutusta ja reskontran hoitoa. Suurissa yrityksissä erillinen talousosasto tai yksittäinen työntekijä voi olla vastuussa laskuista. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sihteeri vastaa yleensä laskutuksesta ja laskujen käsittelystä. Osto- ja myyntireskontran hallintaprosessin tulisi olla nopea
ja virheetön. Ostolaskujen käsittely tulee tehdä ajoissa, sillä kirjanpidon ajantasaisuus on
tärkeää muun muassa verottajalle tai tulliin tehtävien pakollisten ilmoitusten vuoksi. On
tärkeää myös, että kaikki myyntilaskut lähetetään mahdollisimman pian myyntitapahtuman
jälkeen. Tämä varmistaa sen, että yritys pystyy maksamaan laskuja, veroja, lyhennyttää
lainoja ja maksaa palkkoja työntekijöille ilman viivästyksiä. (Hakonen ym. 2017, 122–123.)
Laskutuksen ja reskontran työtehtäviin kuuluvat mm.:
•

asiakkaiden, tuotteiden ja toimittajatietojen luominen ja päivittäminen

•

myynti- ja/tai ostotilausten käsittely

•

laskuttaminen

•

ostolaskujen kirjaaminen järjestelmään ja sen jälkeen huolehtia niiden käsittelystä

•

ostolaskujen tiliöinti ja oikeiden kustannuspaikkojen kohdistaminen

•

ostolaskujen maksaminen

•

osto- ja myyntilaskujen kohdistaminen

•

myyntilaskujen lähettäminen (postilla, s-postilla, verkkolaskuna)

•

maksukehotuksen ja viivästyskorkolaskujen laatiminen ja seuraaminen
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•

osto ja myyntiraporttien laatiminen

•

osto- ja myyntireskontran siirtäminen kirjanpitoon. (Hakonen ym. 2017, 122-123;
Ammattinetti 2020b.)

Nykyajan korkean teknologian aikana sihteerin IT-taidot ovat erittäin tärkeitä. Tietotekniikka ympäröi kaikkialla ja etenkin yrityksessä. Sihteerin tulee voida käyttää paitsi Officeperusohjelmistopakettia myös yleensä talousohjelmistoja, matkaohjelmistoja, verkkopäivityksiä, tietokantoja jne. (Vuori & Siivonen 2009, 18.)
2.2.2

Koulutus ja kehitys

Sihteerin tehtäviin vaaditaan usein liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi
(AMK), mutta joissain yrityksissä käy myös liiketalouden perustutkinto, merkonomi. Lisäksi
voi päästä työhön oppisopimuskoulutuksen kautta. Joissakin yrityksissä, joiden vaatimukset ovat lisääntyneet, sihteeriltä vaaditaan liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, tradenomi (ylempi AMK) tai yliopistossa suoritettua kauppatieteiden kandidaatin tai
kauppatieteiden maisterin tutkintoa. (Ammattinetti 2019a.)
Sihteeri taidon ja osaamisen kehittäminen voi tapahtua erilaisilla kursseilla, seminaareissa
tai ammatillisessa kehittämisessä, esimerkiksi koulutuslaitoksessa. Kaikki nykymaailmassa tapahtuvat ja yrityksen työhön vaikuttavat muutokset saattavat edellyttää erilaista
itsensä kehittämistä tai lisäkoulutusta. Tämä voi olla joko koulutus tietotekniikkaohjelmista
tai lisäohje, joka liittyy lainsäädäntökehityksen muutoksiin. Sihteeriltä vaaditaan usein
myös liiketoiminnan tuntemus, strategisen viestinnän ja projektin johtamistaidot. Kyky analysoida nopeasti ja oikein auttaa tiedonkulun käsittelyssä. Kaikki saapuva tieto tallennetaan sähköisessä muodossa, mikä puolestaan vaatii jatkuvaa taitojen kehittämistä toimistolaitteiden, ohjelmien ja Internet-resurssien kanssa työskentelemiseksi. Tietojen kasvun
myötä missä tahansa yrityksessä tarve tallennettujen tietojen luottamuksellisuudelle ja turvallisuudelle kasvaa. (Ammattinetti 2020b.)
Suomen sihteeriyhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, kuten koulutusta, ajankohtaisia luentoja, virkistysmatkoja, tietoa ammatillisesta koulutustarjonnasta, tietoa avoimista työpaikoista, koulutustukea osaamisen kehittämiseen. Koulutustukea on enintään
500 euroa, mutta enintään 2/3 kokonaiskustannuksista. Koulutustuen tarkoituksena on parantaa sihteerien ammatillista pätevyyttä, ja se on tarkoitettu vain jatkokoulutukseen. Lisäksi on Ammatillinen verkosto, jossa sihteerit voivat auttaa toisiaan. (Sihteeriyhdistys
2020.)
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Kauppakamarit, jotka edistävät yrittäjyyttä ja taloudellista vapautta ja toimivat teollisuuden
lobbaajina, toimivat oikeudellisena neuvonantajana ja tarjoavat koulutusta. Kauppakamari
järjestää myös lisäkoulutusta sihteereille. On myös mahdollisuus osallistua etäyhteydellä
tietokoneeltasi, koska tarvitset vain Internet-yhteyden katselua varten. Lisäksi on KoulutusOnline.fi -palvelu. Tämä ratkaisu on tarkoitettu henkilöstön yksinkertaiselle itsensä koulutukselle. KoulutusOnline tarjoaa noin 250 verkkokurssia, jotka koskevat työllisyyttä, rahoitusta, myyntiä ja itsensä kehittämistä. Käytännön kursseja opettavat jaoston omat asiantuntijat ja asiantuntijaverkosto. (Koulutus 2020; Wikipedia 2020.)
2.3

Sihteerin työ Venäjällä

Vuonna 1840 johtajien ensimmäiset henkilökohtaiset sihteerit ilmestyivät tuolloin suurimpiin Putilovsky- ja Nevsky-tehtaisiin. Pian sihteerit ilmestyivät moniin muihin yrityksiin,
joissa huomattiin heidän tarpeellisuutensa. Johtajat esittivät sihteereille sellaisia vaatimuksia, että ilman erityistä koulutusta työskentely vaikeutui. Vuonna 1868 Kharkovissa avattiin
ensimmäiset sihteerikurssit, kun taas vastaavia oppilaitoksia esiintyi jo Yhdysvalloissa
vuonna 1879 ja Englannissa ja Ranskassa vuosina 1900 - 1907. (Mel'nikov 2012, 12–15.)
Sihteeri on yksi yleisimmistä ammateista nykyaikaisilla työmarkkinoilla. Yksikään organisaatio ei voi tänä päivänä olla ilman sihteeriä. Sihteeri on ensimmäinen pääavustaja, työntekijä, jolla on toiminnallisia tietoja ja hän on tietoinen organisaation, yrityksen tai laitoksen
ajankohtaisista asioista. Sihteerin ammatti on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia. Jos vielä viime aikoihin asti oli tapana pitää sihteeriä “yrityksen kasvona”, niin nykyään sitä voidaan jo pitää eri tuotantoprosesseja säätelevän johtajan oikeana kätenä. (Melnikov 2012, 12–15.)
Sihteerin ammatti on nykyään yksi halutuimmista. Vain muutama vuosi sitten yhtiö tarvitsi
pääsääntöisesti vain yhden sihteerin. Yksi henkilö harjoitti kaikkea, mukaan lukien puhelujen vastaanottamista, työn jakamista, asiakirjojen tulostamista, teen ja kahvin tarjoilua kävijöille sekä johtajan työpäivän laatimista. Nykyään on yksinkertaisesti mahdotonta selviytyä niin monista vastuista yksin suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. On monia yrityksiä,
joissa yksi työntekijä hoitaa kaikki sihteeristötehtävät, kun taas toisilla organisaatioilla on
koko sihteeristöosasto, jota johtaa sihteeristön päällikkö. Kaikki riippuu yrityksen koosta ja
sen toiminnan erityispiirteistä. (Kaus sekretar 2020a.)
Nykyään sihteerille on melko korkeat vaatimukset. Heidän on oltava vastuuntuntoisia, toimeenpanevia, seurallisia, täsmällisiä, taitavia tietokoneiden kanssa ja osata vieraita kieliä.
Sihteeri valitaan ottaen huomioon johtajan toiveet ja hänen ajatuksensa ihanteellisesta
avustajasta. (Spravochnik sekretarya № 2. 2019.)
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Sihteereitä tarvitaan kaikissa organisaatioissa ja yrityksissä: tuotannossa, taloudessa ja
valtiotasolla. Sihteerin urakehitys ei ole itsestään selvää. Toisinaan sihteerin tehtävä on
ponnahduslauta nuorille ammattilaisille, jotka saavat tämän työn korkea-asteen koulutuksen ajaksi. (Spravochnik sekretarya № 2. 2019.)
Venäjällä voidaan erottaa ja luokitella kuvassa 5 esitetyt sihteerin tehtävänimikkeet. Kaikille näille tehtäville on yhteistä, että sihteeri on välitön avustaja yhtiön johtajalle. (Kaus
Sekretar 2020b.)

Liiketoiminnan
assistentti,
assistentti

Henkilökohtainen
assistentti

Avustaja

Sihteeri

Apulaissihteeri

Sihteeri
vastaanotossa

Hallintoavustaja /
pääsihteeri

Administrator

Toimistopäällikkö /
office manager

Virkailija

Kuvio 4. Sihteerin tehtävänimikkeet (Kaus sekretar 2020b)
2.3.1

Sihteerin työkuvaus

Sihteeri on pääasiassa alaisena suoraan yhdellä pääjohtajalla. Lisäksi pääosa sihteerin
työstä on suunnattu johtajan työajan säätelemiseen ja hallinnointiin. Nimittäin johtajan sihteerin tehtäviin sisältyy sellaisia käsitteitä kuin johtajan hallinnollinen ja informatiivinen
tuki. Yksinkertaisesti sanottuna sihteerin ei tulisi olla vain tietoinen kaikista tapahtumista,
vaan myös käsitellä niiden organisointia ja suunnittelua ottaen huomioon johtajan työaikataulu. Sihteerin tehtäviin kuuluu myös suora viestintä kumppaneiden kanssa, kokousten ja
neuvottelujen organisointi. Kansainvälisellä yrityksellä tämä merkitsee paitsi korkeatasoista liike-elämän etiketin tuntemusta, myös vieraan kielen tuntemusta. Lisäksi tietämys
kansallisen yritysetiikan ominaisuuksista on hyödyllistä. (Sekretariat 2017.)
Venäjällä sihteeri työskentelee suoraan johtajan alaisena. Kuvio 5 esittää yrityksen tyypillisen rakenteen.
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Pääjohtaja

Sihteeri

HR-osasto

Kirjanpito osasto

Varajohtaja
suunnitteluosasto

Pääkirjanpitäjä

Suunnittelija

Varajohtaja
myyntiosasto

Myyjät

Kirjanpitäjä

Kassanhoitaja

Kuvio 5. Yrityksen rakenne (Khmel'nikova 2017)
Tällä hetkellä sihteerit suorittavat perinteisten tehtävien lisäksi monenlaisia tehtäviä. Sihteerin toimenkuvaan voi kuulua esimerkiksi seuraavia tehtäviä: toimeksiantojen toteutusten seuranta, johtamisongelmien ratkaiseminen käyttämällä tietämystä työntekijöiden henkilökohtaisista ja ammatillisista ominaisuuksista, yrityskumppaneiden ja tiedotusvälineiden
kanssa työskentely, asiakirjojen valmistelua arkistointia varten sekä asiakirjojen hallinta ja
kirjeenvaihto, tulkkaus ja käännös, eri rakenneyksiköiden toiminnan koordinointi, työtapahtumien järjestäminen ja eri osastojen päälliköiden tiedottaminen. Lisäksi sihteerin tehtäviin
saattaa kuulua suora osallistuminen neuvotteluihin, yrityskokouksiin, vastaanottoihin ja
hankkeisiin, johtajan liikematkojen järjestäminen (viisumien hakeminen, rautatie- ja lentolippujen varaaminen, siirrot, hotellit). (Khmel'nikova 2017, 7; Sekretar'-referent 2016.)
Nykyaikaisen sihteerin työolot eivät pääsääntöisesti ole yksinkertaisia. Hänen on pakko
mukauttaa työaikataulunsa johtajan aikatauluun, mikä johtaa suunnittelemattomiin tehtäviin ja ylitöihin. Lisäksi jatkuvat puhelut ja asiakkaiden vierailut tekevät työpäivästä hyvin
vilkkaan. Siksi yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jotka sihteerillä tulisi olla, on ammattitaito. Ammatillisella pätevyydellä tarkoitetaan tietyn tiedon hallintaa, joka auttaa saavuttamaan tehokkaimmin halutun tuloksen. Tehokkuus, aloitekyky ja täsmällisyys ovat myös
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tärkeitä vaatimuksia sihteerin henkilökohtaisille ominaisuuksille. Ystävällisyys ja kohteliaisuus mahdollistavat hyvien suhteiden luomisen ihmisiin. (Khmel'nikova 2017, 8.)
2.3.2

Koulutus ja kehitys

Venäjän yliopistot eivät tarjoa koulutusta "sihteeristön" suuntaan, vaikka johtajille avustajien koulutustasolla on erityisen tärkeä merkitys. Se, millainen koulutus sihteerillä tulisi
olla, riippuu yrityksestä ja vastuiden laajuudesta. Joissain tapauksissa tarvitaan lisä opetusta toisen asteen koulutuksessa, joissain korkea-asteen koulutusta ja joskus tämä riittää
sihteerien kouluttamiseen. Suurissa tai kansainvälisissä yrityksissä sihteerillä on oltava
hyvät englannin kielen taidot ja kyky työskennellä kirjanpito-ohjelmien parissa sekä tiedot
toimistotyöstä. Siksi hakijoilla, joilla on tutkintotodistus taloustieteessä, filologiassa, psykologiassa, viestinnässä ja muilla asiaan liittyvillä aloilla, on etu. (Navigator obrazovaniya
2020.)
Jos verrataan väkiluvun mukaan, niin koko Suomessa on melkein saman verran asukkaita
kuin yhdessä Pietarissa. Suomessa vuoden 2019 Tilastokeskuksen (2020) mukaan väkiluku on 5,5 miljoonaa ja Pietarissa Piterbun portaalin (2020) mukaan väkiluku on 5,36 miljoonaa. Internet-lähteen mukaan Vuzoteka (2020), Pietarissa on helpompi saada koulutus, sillä Pietarissa on 88 instituuttia ja yliopistoa, lukuun ottamatta sivukonttoreita Leningradin alueen eri kaupungeissa, kun taas koko Suomessa niitä on 25. (Valtioneuvosto ja
ministeriöt 2020.)
Suurissa organisaatioissa ja valtion virastoissa sihteereille asetetaan erityisvaatimuksia,
mukaan lukien vieraiden kielten tuntemus ja liiketoimintaohjeet. Kansainvälisellä tasolla
työskentelevien yritysten työntekijät tekevät paitsi toimistotyötä ja vierailijoiden vastaanottoa, myös konferenssien, liiketapaamisten, vastaanottojen jne. järjestämistä, joten lisätaidot ovat usein perustehtäviä haettaessa. (Universitet Sinergiya 2020.)
Hallinnointikoodi (suositellaan käytettäväksi Venäjän keskuspankin 10.4.2014 päivätyllä
kirjeellä N 06-52 / 2463): "274. Yrityksen sihteerin on huolehdittava pätevyytensä systemaattisesta parantamisesta. Lisäksi säännöllisen ammatillisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi yrityssihteeriä suositellaan olemaan yrityssihteerien ammatillisen yhdistyksen jäsen. " (Garant 2014.)
Yrityssihteerin työn erityispiirteet edellyttävät häneltä korkeatasoista tietämystä ja taitoja
yhtiöoikeuden ja johtamisen, siihen liittyvän lainsäädännön, välimieskäytäntöjen, parhaiden hallinto- ja ohjauskäytäntöjen sekä yhtiöoikeudellisen muutoksen järjestelmällisen
seurannan suhteen. Siksi yrityssihteerien on osallistuttava järjestelmällisesti erilaisiin seminaareihin ja täydennyskoulutuskursseihin. Parhaan yritysjohtamisen käytännön
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suositusten ja yrityssihteerien ammatillisen toiminta-alan vaatimusten mukaisesti yrityssihteerien avustaminen jatkokoulutuksessa on yksi pääsihteerien ammatillisen yhteisön NOKS: n - lakisääteisistä tehtävistä. (Noks 2020.)
Nykyaikaisella Venäjällä sihteeri tarvitse jatkuva kehitystä ja lisää koulutusta. Sihteerien
koulutus voi vaihdella riippuen yrityksen liiketoiminnan suunnasta tai tulevista liiketoimista.
Lisäkoulutuksena sihteeri voi tarvita kursseja ja seminaareja vieraan kielen, liike-elämän
etiketin, imagojen, lakiseminaarin, protokollien järjestämistä tai neuvottelujen järjestämistä
koskevissa opinnoissa. (Spravochnik sekretarya № 2 2019.)
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3
3.1

Suomen ja Venäjän välisten kulttuurierojen selvittäminen
Kulttuurin määrittäminen

Monet yritysjärjestöt toimivat maailman eri maissa, jotka eroavat toisistaan suuresti taloudellisen kehityksen, poliittisen rakenteen, kulttuurin, historiallisen kokemuksen, ilmastoolosuhteiden jne. suhteen. Nämä tosiasiat heijastuvat organisaatioiden kulttuurien ominaispiirteisiin ja siten ihmisten käyttäytymiseen. (Korporativnyy menedzhment 2013.)
Geert Hofstede, hollantilainen sosiaalipsykologi, joka teki uranuurtavan tutkimuksen modernien maiden kulttuureista, määritteli kulttuurin kirjoittamattomiksi säännöiksi sitä,
kuinka tulla hyväksi julkiseksi ryhmäksi. Hofsteden mukaan kulttuuri ei ole jotain, joka voidaan periä geneettisesti. Se on ympäristö, joka ympäröi ihmistä ja on ihmisen sisällä. Jokainen henkilö kantaa mukanaan elämän aikana opittuja ajattelutapoja, kognitioita ja käyttäytymistä. (Hofstede a.)
Kulttuuria ei voida nähdä, kuulla, tuntea tai maistaa. Mitä voimme tosiasiallisesti havaita,
ovat erot ihmisen käyttäytymisessä, jotka ilmenevät toiminnoissa, rituaaleissa, perinteissä.
Me näemme kulttuurin ilmenemismuotoja, mutta ei koskaan kulttuuria itseään. Voidaan
ymmärtää, että erilaisissa käyttäytymismalleissa on kulttuurieroja ja siten tutkia kulttuuria.
Tässä mielessä kulttuuri on abstrakti käsite, teoreettinen ydin, joka auttaa meitä ymmärtämään, miksi teemme mitä teemme ja selittää eri kulttuurien edustajien käyttäytymiserot.
(Lebedeva & Tatarko 2007.)
3.2

Kulttuurien ulottuvuudet

Yritystoiminnan ominaisuudet riippuvat pohjimmiltaan maan kulttuurista ja heijastuvat kaikissa liikesuhteiden näkökohdissa - päivittäisistä yhteyksistä neuvotteluprosessiin ja sopimusten muotoihin. Maiden väliset kulttuurierot perustuvat perustavoitteellisiin eroihin arvonorientaatioissa. (Delo i servis 2006.)
1980-luvun alkupuolella Hofsteden eri maissa ja eri mantereilla tekemän laajamittaisen
tutkimuksen tuloksena paljastettiin kulttuurierojen parametrit, joita yritykset voivat kohdata
kulttuurienvälisessä toiminnassaan. (Hofstede b.) Hofsteden mukaan kulttuuriulottuvuudet
ovat seuraavat:
1. Valtaetäisyys (Power Distance, PDI)
2. Yksilöllisyys vs. kollektiivisuus (Individualism vs. Collectivism, IDV)
3. Maskuliinisuus vs. feminiinisyys (Masculinity vs. Femininity, MAI)
4. Epävarmuuden välttäminen (sietäminen) (Uncertainty Avoidance, UAI)

15
5. Pitkän vs. lyhyen aikavälin suuntautuminen (Long Term Orientation vs. Short Term
Orientation, LTO)
6. Nautiskelu vs. itsehillintä (Indulgence vs. Restraint, IVR) (Hofstede Insights
2020a.)
Hofsteden teorian mukaiset moniulottuvuudet Suomen ja Venäjän kulttuureissa on esitetty
kuviossa 6.

Kuvio 6. Ulottuvuuksien vertailu Suomen ja Venäjän välillä (Hofstede Insight 2020b)
3.2.1

Valtaetäisyys (Power Distance, PDI)

Eriarvoisuus on ollut olemassa ja tulee olemaan aina missä tahansa yhteiskunnassa.
Eriarvoisuus voi liittyä taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen, valtaan, koulutukseen,
terveyteen tai yksilöllisiin ilmenemismuotoihin jne. Mutta jokaisessa yhteiskunnassa ihmisillä on erilainen asenne epätasa-arvoon. Hofstede antaa seuraavan määritelmän voiman
valtaisyydelle. Valtaetäisyys (pienestä suureen) on aste, jolla ihmiset, joilla ei ole valtaa tai
joilla on vähän valtaa, ovat yhtä mieltä siitä, että valta on jakautunut epätasaisesti yhteiskunnassa. (Trompenaars 2013.)
Valtaetäisyys vaihtelee maasta toiseen, kulttuurista kulttuuriin. Tutkitaan, kuinka voimaetäisyys muodostuu ihmismielessä (samoin kuin muut kulttuurin parametrit Hofstede-mallista). Hofstede käyttää termiä kollektiivinen ohjelmointi. Hofstede-pyramidin mukaan kollektiivinen ohjelmointi tapahtuu kulttuuritasolla. "Ohjelmoinnin" vaiheet ovat perhe, koulu
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(yliopisto) ja työ. Näiden sosiaalisten instituutioiden vaikutus ihmisen maailmankuvaan on
suuri. Yhtenä “kollektiivisen ohjelmoinnin” tekijöinä ovat valtion valta ja ideologia. (Trompenaars 2013.)
Juuri perheessä alkaa "henkisen ohjelmoinnin" ensimmäinen vaihe. Käyttäytymisperinteet, -säännöt ja -normit välittyvät lapselle häntä ympäröiviltä aikuisilta. Kuten kuviosta 6
on nähtävissä, Hofsteden mittausten mukaan Suomen ja Venäjän suurin ero on valtaetäisyydessä. Suomen valtaetäisyysindeksi on pieni, sen arvo on 33. Tämän perusteella voidaan päätellä, että ammatillinen tieto ja taidot ovat kriteerit voiman saamiseksi. Johtajan
iällä ei ole suurta merkitystä, joten maista, joilla on pieni valtaetäisyys, nuorista tulee usein
pomoja. "Ihanteellinen pomo on kekseliäs (ja siksi kunnioitettu) demokraatti." (Trompenaars 2013.)
Samoin suomalaiselle liiketoimintaympäristölle on ominaista yhtäläiset oikeudet, pääsy
esimieheksi, valmennusjohtajaksi ja oikeus laajentaa mahdollisuuksia. Valta on hajautettu,
ja johtajat luottavat tiiminsä jäsenten kokemukseen. Työntekijät odottavat olevansa avuliaita. Asenne johtajiin on epävirallista ja ensiarvoisen tärkeää. Viestintä on suoraa ja osallistuvaa. Pääjohtaja näkee paljon vaivaa saadakseen enemmän kunnioitusta alaisilleen.
(Hofstede Insight 2020b.)
Venäjän voimaetäisyysindeksi on 93. Venäjä on maa, jossa työntekijöiden ja johtajien välinen yritystoimintakulttuurin etäisyys on erittäin suuri. Hierarkian jokaisella tasolla on paljon
sääntelyelimiä. Alaisille sanotaan jatkuvasti, mitä heidän on tehtävä ja päätöksiä tekee
vain ylempi johto. Seurauksena on, että valta kuuluu rajoitetulle joukolle ihmisiä. (Trompenaars 2013; Hofstede Inssight 2020b.)
Valtaetäisyys ilmenee myös viranomaisten ja maan väestön välisissä suhteissa. Kulttuurissa, jolla on suuri valtaetäisyys, on kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan jokaisen on tiedettävä paikkansa. Valta on yhteiskunnan perusta. Valta ei tarkoita legitiimiyttä. Voima tarkoittaa valtaa, tilaa, etuoikeuksia. Väestön tulot jakautuvat epätasaisesti. Tätä korostaa
se, että 80% kokonaisrahoituspotentiaalista on keskittynyt Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Ja noin 70% kaikista ulkomaisista sijoituksista menee myös sinne. (Hofstede Insight
2020b.)
3.2.2

Yksilöllisyys vs. kollektiivisuus (Individualism vs. Collectivism, IDV)

Cambridge-sanakirja tulkitsee individualismin ja kollektivismin käsitteet tällä tavalla. Individualismi on ajatus siitä, että jokaisen ihmisen ajattelu- ja toimintavapaus on yhteiskunnan
tärkein laatu eikä yhteiset ponnistelut ja vastuu. (Cambridge Dictionary 2020a.) Collectivism - teoria tai poliittinen järjestelmä, joka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan

17
kaikkien maatilojen, tehtaiden ja muiden työpaikkojen tulisi olla maan kansalaisten omistuksessa tai kaikkien heidän omistuksessaan. (Cambridge Dictionary 2020b.)
Hofstede-käsitteessä individualismi luonnehtii yhteiskuntaa, jossa yksilöiden välinen
suhde on merkityksetön: oletetaan ensinnäkin, että jokainen pitää huolta itsestään ja perheestään. Kollektivismi luonnehtii yhteiskuntaa, jossa ihmiset syntymästä lähtien kasvavat
ja kehittyvät vahvoissa, yhtenäisissä ryhmissä. Nämä ryhmät välittävät ja suojaavat jäseniään koko elämänsä ajan vastineeksi ehdottomalle uskollisuudelle. (Hofstede 1992, 100.)
Henkilö kuuluu koko elämän ajan mihin tahansa ryhmään. Elämämme ensimmäinen
ryhmä on perhe, sitten koulu, yliopisto, työryhmä. Ja aina, riippuen siitä, minkä tyyppiseen
kulttuuriin henkilö kuuluu, hänen käytöksessään vallitsee kollektivistinen tai individualistinen lähestymistapa. (Hofstede 1992, 77−78.)
Suomen yksilöllisyyden arvo on 63, mikä tarkoittaa, että Suomi on individualistinen yhteiskunta. Tutkimusten mukaan Suomea hallitsee sosiaalinen rakenne, jossa ihmiset välittävät enemmän itsestään ja sukulaisistaan. Individualistisissa yhteiskunnissa työntekijöitä
palkataan yksilöllisten kykyjen ja taitojen perusteella. Työsuhteet ovat luonteeltaan puhtaasti liiketoimintaa. (Hofstede Insight 2020b.)
Venäjän yrityskulttuurissa vuokraustilanteelle on ominaista rakkaansa työllistäminen. Suhteet ovat kriittisiä tiedon hankkimiseen, tuntemiseen tai onnistuneisiin neuvotteluihin. Niiden on oltava henkilökohtaisia, aitoja ja luotettavia, ennen kuin he voivat keskittyä tehtäviin ja luottaa vastaanottajan varovaiseen, melko epäsuoraan viestitystyyliin. Kaiken tämän vahvistaa indeksi 39 Hofstede-asteikolla. (Hofstede Insight 2020b.)
3.2.3

Maskuliinisuus vs. feminiinisyys (Masculinity vs. Femininity, MAI)

Maskuliinisessa yhteiskunnassa on enemmän kilpailua ja halua saavuttaa voittajan
paikka. Maskuliinisessa yhteiskunnassa ihmiset "elävät työllä". Ihmiset mieluummin työskentelevät suurissa organisaatioissa. Työssä ovat tervetulleita sellaiset ominaisuudet kuin
uran kasvu, kilpailukyky, itsevarmuus, itseluottamus, kunnianhimo. Jokainen pyrkii saavuttamaan tuloksia ja saamaan oikeudenmukaisia palkintoja. (Hofstede 1992, 137.)
Feminiinisessä yhteiskunnassa, työn tulisi tarjota enemmän mahdollisuuksia kommunikointiin ja keskinäiseen avunantoon. Työn tehokkuuteen vaikuttaa hyvä tunnelma joukkueessa. Henkilö on keskittynyt harmoniseen perhe-elämään, ei aineelliseen menestykseen.
(Hofstede 1992, 137.)
Tärkein ero tämän näkökohdan välillä on, että se motivoi ihmisiä, jotka haluavat olla parhaita (maskuliininen) tai rakastaa mitä teet (feminiininen). (Hofstede Insight 2020b.)
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Feminiinisyys indeksi on 26 Suomessa ja 36 Venäjällä, tämä on melko alhainen. Tämä
osoittaa, että molemmilla kulttuureilla on tavallista työskennellä vain toimeentulon vuoksi.
Tällaisten maiden konfliktit ja neuvottelut ratkaistaan kompromissien ja neuvottelujen
avulla. Naiskulttuurien johtajat toimivat intuitiivisesti ja pyrkivät yhtenäisyyteen. Naisyhteiskunnissa kunnianhimoisia naisia on vähemmän kuin miesten yhteiskunnissa. Hofsteden
mukaan suomalaiset naiset eroavat muiden feminististen maiden naisista, koska toisen
maailmansodan jälkeen he ottivat vahvan aseman yhteiskunnan johtotehtävissä. (Hofstede 1992, 136–140; Hofstede Insight 2020b.)
3.2.4

Epävarmuuden välttäminen (sietäminen) (Uncertainty Avoidance, UAI)

Tulevaisuuteen liittyy mahdollisesti monia epävarmuustekijöitä. Pelistä päästäkseen eroon
ihmiset luovat olosuhteet, jotka tarjoavat heille suuremman turvallisuuden ja vakauden.
(Hofstede 192,163.)
Epävarmuuden välttäminen (heikosta vahvaan) on epämukavuuden, ahdistuksen, pelon
aste, jonka tiettyyn yhteiskuntaan kuuluvat ihmiset tuntevat tuntemattomista tai epävarmoista olosuhteista. Maissa, joissa työntekijät kokevat vähemmän stressiä, epävarmuusindeksi on alhainen. Tällaisessa ympäristössä työntekijät eivät pelkää ottaa riskejä ja ottaa
vastuuta uusista hankkeista. (Passila 2009, 40.)
Kulttuureissa, joissa on suuri epävarmuus, ihmisille on ominaista emotionaalisuutta, aggressiivisuutta ja aktiivinen elämäntapa. Kulttuurin edustajille, joilla on alhainen epävarmuustekijä, on ominaista rauhallisuutta, suvaitsevaisuus, huolimattomuus sekä hitaus ja
suhteellinen laiskuus. (Hofstede 1992, 167.)
Suomessa on tämä indikaattori 59, Venäjällä tämä indikaattori on vielä 95. Tämä viittaa
siihen, että sekä Suomi että Venäjä yrittävät välttää epävarmuutta. Yhteiskunnassa, jossa
epävarmuustekijöiden välttäminen on korkea, ihmiset tekevät kovaa työtä, koska he välittävät tulevaisuudesta. Henkilöstön ahkeruus myötävaikuttaa yrityksen korkeaan tuottavuuteen. Säännöntarve myötävaikuttaa työntekijöiden tarkkaan ja täsmälliseen käyttäytymiseen, huolellisuuteen annettujen tehtävien suorittamisessa ja korkeatasoiseen kurinalaisuuteen. Tämän seurauksena työnkulun hallinnan muotoja helpotetaan. Ihmiset yrittävät
rakentaa hyviä suhteita kollegoihinsa, koska tämä luo turvallisuuden tunteen. (Hofstede
2005, 189; Hofstede Insight 2020b.)
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3.2.5

Pitkän vs. lyhyen aikavälin suuntautuminen (Long Term Orientation vs. Short Term
Orientation, LTO)

Lyhytaikainen tai pitkäaikainen suuntautuminen tulevaisuuteen tai strateginen ajattelu on
keskittyminen strategisten, pitkäaikaisten tavoitteiden ratkaisemiseen, halu katsoa tulevaisuuteen. Kulttuureille, joilla on suuret tämän parametrin arvot, varovaisuus, pysyvyys tavoitteiden saavuttamisessa, pysyvyys ovat ominaisia, ja kulttuureille, joilla on pieni arvo perinteiden noudattaminen, sosiaalisten velvoitteiden täyttäminen. (Hofstede 1992, 238245.)
Tässä indikaattorissa on myös suuri ero Suomen ja Venäjän välillä. Suomessa on alhainen indeksi 38. Tämä tarkoittaa, että suomalaiset osoittavat suurta kunnioitusta perinteitä
kohtaan, pitävät tärkeänä julkisten tarpeiden tyydyttämistä ja oman maineensa suojelemista. Venäjällä tämä indikaattori on erittäin korkea, 81. Pitkän aikavälin tavoitteiden arvot
ovat säästäväisyys ja pitkäikäisyys. Yhteiskunnissa voidaan havaita perinteiden sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin sekä voimakasta taipumusta säästää ja sijoittaa. (Hofstede
1992, 238−245; Hofstede Insight 2020b.)
3.2.6 Kärsivällisyys vs. Suvaitsevaisuus (Indulgence vs. Restraint, IVR)
Kärsivällisyys tai Indelgence osoittaa, kuinka vapaasti yhteiskunta antaa jäsenilleen mahdollisuuden nauttia viihteestä. Matalalle hillitsemisasteelle on ominaista yhteisöä, joka tukahduttaa tarpeiden tyydyttämisen ja säätelee sitä tiukkojen sosiaalisten normien avulla,
kun taas tämän kriteerin mukainen korkea indikaattori osoittaa toiveiden toteuttamisen vapauden. (Hofstede Insight 2020b.)
Suomen suvaitsevaisuuden indikaattori tässä kriteerissä on 57. Tämä osoittaa, että yhteiskunnan ihmisillä on tapana nauttia elämästä. He pyrkivät onnellisuuteen ja hauskanpitoon, suhtautuvat myös myönteisesti ja ovat yleensä optimistisia, antavat paljon huomiota
vapaa-aikaan ja käyttävät rahaa itseensä. (Hofstede Insight 2020b.)
Venäjällä on indikaattori tässä ulottuvuudessa 20. Yhteiskunnat, joiden indikaattori on alhainen, ovat yleensä kyynisiä ja pessimistisiä. Lisäksi vapaa-ajan aktiviteetteihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Tällaisilla ihmisillä on ajatus, että heidän toimintaansa rajoittavat
sosiaaliset normit ja he uskovat siihen, etteivät ansaitse hemmotella itseään ja hallita toiveidensa tyydyttämistä. (Hofstede Insight 2020b.)
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4.1

Kyselytutkimuksen toteutus ja tulokset
Tutkimusmetodi ja kyselylomakkeen rakenne

Koska kysely tehtiin kahdessa valtiossa, tutkimusaineistoa päätettiin kerätä verkkokyselynä. Verkkokysely on hyvä sikäli, että sen avulla tavoittaa mahdollisimman monen vastaajan ja se ei vaadi lisäkustannuksia. Lisäksi linkki kyselyyn voidaan jakaa, samoin kuin
tämä kyselylomake voidaan tehdä suoraan Internet-sivuston kautta. Koska nykyisessä koronavirustilanteessa monet työntekijät työskentelevät etäyhteyden kautta, tämä osoittautui
parhaaksi ratkaisuksi saada mahdollisimman monta vastausta. Sähköpostissa kävi ilmi
tutkimusaihe, eli sähköpostikirje alkoi saatetekstillä, jossa kerrottiin vastaajille, kyselyn aiheesta ja muuta yleistä tietoa kyselystä. Kyselyssä kaikille sekä Suomen että Venäjän
puolella oleville vastaajille lähetettiin linkki täysin saman sisältöiseen verkkolomakkeeseen. Kysely luotiin internetissä Google Formsin avulla. Kysymyslomake ja saatekirje on
esitetty liitteissä (Liite 1, 2, 3 ja 4).
Vastaajille lähetettiin strukturoitu kyselylomake. Kysymyksiä oli yhteensä 7, joista viisi oli
monivalintakysymyksiä. Kuudes kysymys oli monivalintaruudukon muodossa, jossa vastaajilla oli mahdollisuus valita kuinka usein / paljon hän tekee tätä työtä. Myös useimmissa
kysymyksissä oli avoimen vastauksen mahdollisuus. Valmiiden vastausvaihtoehtojen kysymykset ovat vertailukelpoisia. Tämä lisää tulosten luotettavuutta. Seitsemäs kysymys oli
avoin, vastaaja saattoi kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan tai havainnoistaan sihteerin työssä muissa maissa. Avoimella kysymyksellä haluttiin jättää kyselylomakkeeseen
avoimuutta niin, että vastaajien omat kokemukset, ajatukset ja asenteet pääsisivät esiin.
Strukturoidussa kyselylomakkeessa kysymyksiä esitetään samassa sanamuodossa ja samassa järjestyksessä kaikille vastaajille. Kysymysten standardoinnin tarkoituksena on
luoda olosuhteet, joissa kaikki vastaajat vastaavat samoihin kysymyksiin. Strukturoitu kyselyn menetelmä valittiin saamaan vain ne vastaukset, jotka auttavat käsittelemään tutkimukseen saatuja tietoja nopeasti. Lisäksi strukturoitu menetelmä antaa vastaajille mahdollisuuden vastata joihinkin kysymyksiin omin sanoin. (KvantiMOTV 2010.)
4.2

Tutkimuksen kohderyhmän ja menetelmän valinta

Kyselyn kohderyhmä oli sihteerit, toimistotyöntekijät ja assistentit, jotka työskentelevät
joko Suomessa tai Venäjällä. Kyselyt lähetettiin touko-kesäkuussa 2020. Linkki kyselyyn
lähetettiin sähköpostilla 50 henkilölle Suomessa ja 50 henkilölle Venäjällä. Vastaajien valinta Suomen osalta tehtiin valitsemalla kohdeyritykset sattumanvaraisesti 500 suurimman
suomalaisen yrityksen luettelosta, joka julkaistiin kesäkuussa 2020 Talouselämä-lehdessä
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ja Asiakastieto- sivustolla. Kysymykset lähetettiin sähköpostilla saatekirjeen ja kyselylomakkeen linkin kanssa. Venäjän vastaajille lähetin samat tiedot ja kysymykset. Vastaajat
valittiin myös sattumanvaraisesti valitsemalla yritykset Venäjän suurimpien yritysten luettelosta, joka julkaistiin RBC: n verkkosivustolla. Kyselyn saajalla oli mahdollisuus lähettää
linkki edelleen. Kyselylinkki julkaistiin myös sosiaalisessa mediassa Facebook- ja Vkontakte-sivustoilla.
Vastaukset olivat luottamuksellisia ja nimettömiä. Tulosten analysoimiseksi pääasiallisena
tehtävänä oli selvittää vastaajan asema, mikä auttoi ymmärtämään sihteerin, assistentin
tai toimistotyöntekijän virkaa vastaavaa työtä suorittavan työntekijän aseman.
4.3

Tutkimuksen tulokset

Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki 42 vastausta, joista suurin osa 57,14 % oli Venäjän
puolelta (24 vastausta) ja 42,86 % Suomen puolelta (18 vastausta). Suomen puolelta vastaajista suurin osa 44,4 % (8 henkilöä) työskenteli sihteerinä yrityksessä, jossa työntekijöiden lukumäärä on yli 500. Muut vastaajat jakautuivat seuraavasti, 33,3, % (6 henkilöä)
työskenteli yrityksessä, joissa työntekijöiden lukumäärä on 5–100 henkilöä, ja 22,2 % (4
henkilöä) yrityksissä, joissa työntekijöiden lukumäärä on 101–500 henkilöä (Kuvio 7).
Tällä tavalla voidaan päätellä, että suurin osa vastaajista työskenteli suuressa tai keskisuuressa yrityksessä.

Kuvio 7. Työntekijöiden lukumäärä, Suomi
Venäjän puolelta enemmistö 41,7 % (10 henkilöä) työskenteli sihteerinä yrityksissä, joissa
työntekijöiden lukumäärä on 5 -100 henkilöä. Muut vastaajat jakautuivat seuraavasti, 29,2
% (7 henkilöä) työskenteli yrityksissä, joissa työntekijöiden lukumäärä on 101-500 henkilöä, 20,8 % (5 henkilöä) yrityksissä, joissa työntekijöiden lukumäärä on yli 500 henkilöä ja
8,3 % (2 henkilöä) mikroyrityksillä, joiden työntekijöiden lukumäärä on pienempi kuin 5
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henkilöä. Tällä tavalla voidaan päätellä, että suurin osa vastaajista työskentelee pienissä
tai keskisuuressa yrityksessä. (Kuvio 8)

Kuvio 8. Työntekijöiden lukumäärä, Venäjä
Seuraavalla kysymyksellä ammattinimikkeistä vastaajilla oli mahdollisuus antaa avoin vastaus, jos heidän ammattinimikkeensä ei ollut mainittu vaihtoehdoissa. Pysyviä vastauksia
oli sihteeri, assistentti ja toimistotyöntekijä.
Suomen puolelta saatiin seuraavat tulokset, ammattinimike sihteeri, assistentti ja toimistotyöntekijä saavat saman määrän vastauksia eli 22,2 % (4 henkilöä). Muiden vastaajien
ammattinimikkeet saivat myös saman määrän vastauksia eli 5,6 % (1 henkilö) (Kuvio 9).

Kuvio 9. Vastaajien ammattinimike, Suomi
Kyselylomakkeessa, joka oli jaettu Venäjän vastaajille, oli mainittu samat vastausvaihtoehdot. Saamani tulosten mukaan suurin osa vastaajista oli sihteeri 43,5 % (10 henkilöä),
assistentti 4,3 % (1 henkilö), toimistotyöntekijä 21,7 % (5 henkilöä). Muut kahdeksan vastaajaa merkkaa heidän ammattinimikkeensä virkailijaksi (1 henkilö), varasihteeriksi (1henkilö), lakimieheksi (1 henkilö), HR Manageriksi (1 henkilö), talousjohtajan assistentiksi (1
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henkilö), vastaanottovirkailijaksi (1 henkilö) ja HR asiantuntijaksi (1 henkilö). Sillä tavalla
kaikkien vastaajien keskuudessa 69,5 % eli 16 henkilöä työskentelee ammattinimikkeellä,
joista olen puhunut tässä työssä. Muista vastaajista vain yhden henkilön ammattinimike ei
sopinut tähän tutkimukseen. (Kuvio 10).

Kuvio 10. Vastaajien ammattinimike, Venäjä
Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin millä osastolla he työskentelevät. Vastaajilla oli
mahdollisuus avoimeen vastaukseen, jos heidän osastonsa ei ollut mainittu vaihtoehdoissa.
Suomen kohderyhmästä sain vastaukset, joista suurin osa on johto / hallinto / talous sihteeri / assistentti 61,1 % (11 henkilöä), Myynti / markkinointi / asiakaspalvelu on 11,1 % (2
henkilöä), tuotanto 5,6 % (1 henkilöä) ja toimii koko yrityksen sihteerinä / assistenttina 5,6
% (1 henkilöä). Muut osastot, jotka on mainittu, saavat 16,8 % eli 3 henkilöä, jotka toimivat
erilaisissa osastoissa. (Kuvio 11).
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Kuvio 11. Vastaajien toimitusosasto, Suomi
Venäjän kohderyhmästä sain vastauksia, joista suurin osa on myös johto / hallinto / talous
29,2 % (7 henkilöä) koko vastaajien määrästä. Koko yrityksen sihteerinä / assistenttina
toimii 25 % (6 henkilöä) vastaajista ja sama määrä henkilöstöosastolla eli 25 % (6 henkilöä) vastaajista. Myynti / markkinointi / asiakaspalvelu osastolla 16,7 % (4 henkilöä) ja tuotannon osastolla 4,2 % eli 1 henkilö. (Kuvio 12).

Kuvio 12. Vastaajien toimitusosasto, Venäjä
Neljännessä kysymyksessä puolet Suomen vastaajista eli 9 henkilöä, työskentelevät tiimissä, jonka koko on 1-10 henkilöä. Tiimissä, joiden jäsenen määrä on yli 21 henkilöä,
työskentele 22,2 % eli 4 henkilöä vastaajista. 16,7 % (3 henkilöä) työskentelee 11–20
hengen tiimissä. Ja 2 vastaaja eli 11,1 % on yhden johtajan sihteeri / assistentti. (Kuvio
13).
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Kuvio 13. Työtiimin koko, Suomi
Venäjän puolelta samasta kysymyksestä on kaksi isoa ryhmää, molemmilla on 37,5 %:lla
(9 henkilöä per ryhmä). Ryhmät ovat yhden johtajan sihteeri / assistentti ja tiimi, joiden jäseneen määrä on 1-10 henkilöä. Tiimissä, joissa on yli 21 jäsentä, työskentelee 16,7 % eli
4 henkilöä ja 8,3 % (2 henkilöä) ovat 11–20 henkilön tiimin jäsenenä. (Kuvio 14).

Kuvio 14, Työtiimin koko, Venäjä
Viidennessä kysymyksessä kysyttiin vastaajien korkeimmasta koulutuksesta. Suurin osa
Suomen vastaajista 44,4 % (8 henkilöä) oli valmistunut ammattikorkeakoulusta. Ammattikoulun / ammattiopiston / ammattitutkinnon suoritti 27,8 % eli 5 henkilöä vastaajista. Yliopiston suoritti 22,2 % (4 henkilöä) vastaajista. Kauppaoppilaitos, yo-merkonomin opinnot
suoritti 5,6 % eli yksi henkilö ja tämä oli avoin vastaus. (Kuvio 15).
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Kuvio 15. Vastaajien korkein koulutus, Suomi
Venäjän puolelta suurin osa vastaajista 66,7 % eli 16 henkilöä on ammattikorkeakoulutettu. Ammattikoulun / ammattiopiston / ammattitutkinnon suoritti 16,7 % eli 4 henkilöä
vastaajista. Yliopiston suoritti 12,5 % (3 henkilöä) vastaajista. Lukion jälkeen työskentelee
4,2 % eli yksi henkilö. (Kuvio 16).

Kuvio 16. Vastaajien korkein koulutus, Venäjä
Seuraavassa, kuudennessa kysymyksessä vastaajille tarjottiin vaihtoehtoja työtehtäviin ja
oli tarpeen arvioida, kuinka suuri osa ehdotetusta sisältyy heidän työhönsä. Arviointiasteikko näytti siltä, että tehtävä 1 ei kuulu ollenkaan ja tehtävä 5 kuuluu paljon, lisäksi oli
mahdollisuus jättää vastaamatta ja arvioimatta tämä kysymys ja seuraavassa vaiheessa
lisätä vastaus omilla sanoilla. Kysymykset, jotka pitäisi arvioida suomalaisilla ja venäläisillä vastaajilla olivat samanlaisia ja esitetty alla:
1. Ostoreskontran hoito
2. Myyntireskontran hoito
3. Työntekijöiden palkanmaksu
4. Lainojen hoito,
5. Ammattiliittomaksujen maksaminen
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6. Verojen maksaminen
7. Yhteistyösopimuksia muiden yritysten kanssa
8. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien asiakirjojen hoito
9. Matkavaraukset ja matkalaskujen laatiminen
10. Tapahtumajärjestelyt, vierailujen järjestelyt
11. PR-materiaalien ja toimistotarvikkeiden tilaaminen
12. Tiedottaminen
13. Asiakaspalvelu
14. Kassahoito
Analysoinnin jälkeen saaduista vastauksista ja vapaamuotoisista vastauksista tähän kysymykseen, voidaan poimia, että Suomen vastaajin työtehtäviin enemmän kuuluu Osto- ja
myyntireskontra, yhteistyösopimuksia muiden yritysten kanssa, tapahtumajärjestelyt, PRmateriaalien ja toimistotarvikkeiden tilaaminen, tiedottaminen sekä asiakaspalvelu. Muut
työtehtävät tehdään vähemmässä määrässä (Kuvio 17).
Avoimena vastauksena saadut seuraavat kommentit Suomen puolella:
•

Sihteerin perustehtävät; kalenterivaraukset (tapaamiset, vierailut tms.)

•

Arkistotyö, tulkkaus, opastus, työryhmien kokousten pöytäkirjojen laatiminen

•

Taloushallinnon raportointi, liiketoiminnan analysointi

•

Dokumenttien hallinta, sopimuksien tulkitseminen, aikataulun seuraaminen,
projektin edistymisen seuraaminen, raporttien ajo

•

Laskujen teko, velallisten hoito

•

Rekrytointiin liittyvät tehtävät

•

Laskutus, hallintojärjestelmän ylläpito, yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa,
ym.

•

Kalenteri, eli tapaamiset, esiintymiset yms.

•

Opiskeluhallinto

•

tuotetietojen kirjaaminen, laatusertifikaattiin kuuluvat asiat, reklamaatioiden selvittäminen ja niihin vastaaminen

•

Tuotetiedot kolmella kielellä, tuotetietoihin liittyvien rekisterien hallinta ja päivitys
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Kuvio 17. Työtehtävät ja niiden arvo, Suomi
Analysoinnin jälkeen saaduista vastauksista ja vapaamuotoisista vastauksista tähän kysymykseen, voidaan poimia, että Venäjän vastaajien työtehtäviin kuuluu enemmän yhteistyösopimuksia muiden yritysten kanssa, kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien asiakirjojen hoito, matkavaraukset ja matkalaskujen laatiminen, tapahtumajärjestelyt, vierailujen
järjestelyt, PR-materiaalien ja toimistotarvikkeiden tilaaminen, tiedottaminen ja asiakaspalvelu (Kuvio 18).
Avoimena vastauksena saadut seuraavat kommentit Venäjän puolella:
•

Dokumentointi

•

Sopimusten laatiminen

•

Päätösluonnosten valmistelu, saapuvan / lähtevän kirjeenvaihdon hallinta

•

Ajoneuvojen lupien rekisteröinti yrityksen alueelle saapumista ja poistumista
varten.

•

Työntekijöiden aikataulut, kirjanpito ja ohjelmistot.

•

Sisäkasvien hoitaminen esimiesten vastaanotossa ja toimistoissa, yrityksen virallinen posti, tuotteiden hankinta vastaanottoon ja johtajille

•

Yrityksen taloudellisen raportin laatiminen

•

Tietojen lisääminen kirjanpidon ohjelmaan

•

Yritysajoneuvojen polttoaineen kulutuksen raportointi

•

HR ja dokumentointi
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Kuvio 18. Työtehtävät ja niiden arvo, Venäjä
Viimeisellä avoimella kysymyksellä olen tarjonnut vastaajille mahdollisuuden kertoa
omista kokemuksista sihteerin/assistentin työstä muualla kuin kotimaassa.
Suomen puolelta sain yhden vastauksen:
Venäjän yhden tasavallan kuvernöörin kanslia, paikallisen itsehallinnon kanslia. Valtava ero naisen ja miehen työasemasta, palkatasosta. Suomessa työkokemus ja
osaaminen, mahdollisuus luoda ura nollasta omalla voimalla ja työpanoksella. Suomessa ammatti on monitoimi-ihminen, Venäjällä pitkäjalkaisen (nuoren) naisen järjestämät kahvitarjoilut. Osaavia sihteereitä on vähän, päätehtävinä on kuitenkin
asiakirjahallinto ja asiakaspalvelu. Harvaa on kielitaitoinen.
Venäjän puolelta sain seuraavat vastaukset:
Toimistotyö on melkein identtistä, mutta yleensä sihteeri suorittaa enemmän tehtäviä (riippuen esimiehen ja työntekijän välisestä sopimuksesta). Kullakin tuotannolla
on omat vivahteensa.
4.4

Johtopäätökset ja pohdinta

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata kysymykseen: Miten sihteerin toimenkuvat
poikkeavat toisistaan Suomessa ja Venäjällä? Tutkimuksen tulosten perusteella suurin
osa Venäjän puolen sihteereistä työskentelee johtajan avustajana. Tämän perusteella voidaan päätellä, että Venäjällä sihteerit eivät hoida myynti- ja ostoreskontraa. Mutta pienemmissä yrityksissä tämä voi kuulua sihteerin työtehtäviin.
Havaitsemisen helpottamiseksi kahden maan sihteerityön päätehtävät on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1 Sihteerin päätehtävät Suomessa ja Venäjällä
Suomi

Venäjä

Ostoreskontran hoito

Yhteistyösopimuksia muiden yritysten
kanssa

Myyntireskontran hoito
Yhteistyösopimuksia muiden yritysten
kanssa
Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien
asiakirjojen hoito

Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien
asiakirjojen hoito
Matkavaraukset ja matkalaskujen laatiminen
Tapahtumajärjestelyt, vierailujen järjestelyt

Matkavaraukset ja matkalaskujen laatiminen

PR-materiaalien ja toimistotarvikkeiden tilaaminen

Tapahtumajärjestelyt, vierailujen järjestelyt
Tiedottaminen
PR-materiaalien ja toimistotarvikkeiden tilaaminen

Asiakaspalvelu

Tiedottaminen
Asiakaspalvelu
Esimerkiksi valtaetäisyys vaikuttaa suoraan yrityksen rakenteeseen ja sisäisiin suhteisiin.
Koska valtaetäisyys-indikaattori on alhaisempi Suomessa, etusija annetaan ammattitaidolle, kun taas Venäjällä henkilön asemaa määrittelee hänen asemansa yrityksessä. Ja
siksi kaikilla Venäjän yrityksillä johtajalla on oma henkilökohtainen sihteerinsä, hänen
avustajansa. Tämä selittää myös suuren osan venäläisistä vastaajista, jotka työskentelevät yhden johtajan sihteerinä (Kuvio 13 ja 14).
Tehtävässä työmatkavaraukset ja matkalaskujen laatiminen voidaan havaita suuri ero
(Kuvio 17 ja 18). Venäjän puolelta sihteerit järjestävät työmatkoja useammin kuin Suomen
puolelta, ehkä tämä johtuu siitä, että Suomessa jokainen työntekijä voi itse tilata lipun itselleen ja varata hotellin ja lasku tulee reskontraan.
Seuraava ero tehtävissä on tapahtumajärjestelyt, vierailujen järjestelyt. Tutkimuksen perusteella 82 % Venäjän sihteereistä tekee näitä järjestelytehtäviä kuin taas Suomessa
vain 65 %. Oman kokemuksen perusteella voin selittää tämän eron sillä, että Venäjällä
kaikki vierailijat tulevat sihteerin kautta ja sihteerit osallistuvat kokouksiin. Lisäksi sihteeri
pitää monissa yrityksissä kokousta tai kokousta koskevaa pöytäkirjaa.
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Suuren prosenttiosuuden työn suorituksesta osoitti myös PR-materiaalien ja toimistotarvikkeiden tilaaminen korkeana Venäjän puolella 91 %, vaikkakin Suomen sihteereillä on
tämä vastuu yksi ensisijaisista 83 %.
Sihteerin tehtävänä on levittää ja tiedottaa ryhmälle johtajan tekemistä päätöksistä, koska
Venäjällä sihteeri laatii ja toimittaa kaikki päätökset ja määräykset allekirjoittamista / hyväksymistä varten yhtiön johtajalle. Tutkimuksen perusteella tiedottaminen on enemmän
venäläisten vastaajien vastuulla ja useammat vastaajat vastasivat, että tätä työtehtävää
suoritetaan paljon.
Seuraava ero, joka näkyy tutkimuksessa, on vastaajien korkein koulutus. Molemmilla kohderyhmillä, ammattikorkeakoulu ja yliopiston tutkinto on korkeassa arvossa, mutta Venäjällä sihteerit ovat kyselytutkimuksen mukaan keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin
Suomessa. Tutkimuksen mukaan Venäjällä sihteereistä enemmistöllä on korkeakoulututkinto. Tuntien Venäjän koulutusjärjestelmän voin selittää sen sillä, että yksi selitys voi olla
Venäjällä työntekijällä on mahdollisuus opiskella instituutissa helpommin. Tämä selittyy
sillä, että Venäjällä on enemmän korkeakouluja kuin Suomessa.
Muihin sihteerin virkaa koskeviin kysymyksiin vastaukset ovat samankaltaisia, joten voidaan päätellä, että Suomessa ja Venäjällä sihteerit ovat vastuussa ryhmän sisäisen työn
sujuvasta toimimisesta, yrityksen sosiaalisesta toiminnasta ja ulkosuhteista.
Sekä Venäjällä että Suomessa sihteeri vastaa asiakkaista ja kokousten järjestämisestä.
Sihteeri on monipuolinen työntekijä, joka yhdistää taidon palvella sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Mikä puolestaan vaikuttaa koko yrityksen työhön. Tutkittujen aineistojen,
tutkimuskyselyn tulosten ja omien sihteerin työkokemusten perusteella voin päätellä, että
sihteerin työ on hyvin monipuolista. Vaikka se eroaa kahden valtion välisistä kulttuurieroista johtuen.
Reskontran hoitamisen Suomessa ja Venäjällä teki eri ammattinimikkeet. Tämä selittyy
sillä, että Venäjällä keskisuurissa ja suurissa yrityksissä on aina useita kirjanpitäjiä, jotka
jakavat kaiken taloudellisen työn.
Tutkimukseni mukaan suurin osa suomalaisista vastaajista on sihteereitä, assistentteja ja
toimistotyöntekijöitä, Venäjän puolella he ovat sihteereitä ja toimistotyöntekijöitä.
4.5

Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen tavoitteena on saada luotettavaa ja tarkkaa tietoa. Siksi saatujen tietojen luotettavuuden arviointi on tärkeää. Tutkimuksen luotettavuus voidaan osoittaa sellaisilla indikaattoreilla kuin reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti viittaa luotettavuuden tai
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tarkkuuden asteeseen, jolla tietty ominaisuus voidaan mitata. Tutkimuksen reliabiliteetti
kuvaa sen tulosten toistettavuutta. (STAT 2020a; Vilkka 2015, 193-194.)
Kuten STAT (2019b) on määritellyt, pätevyys eli validiteetti puolestaan osoittaa halutun
tutkittavan ilmiön mittaamiseen käytetyn mittausmenetelmän soveltuvuuden. Validiteetti
osoittaa, missä määrin menetelmä soveltuu tarkoitukseensa. (Studopedia 2020.)
Tässä opinnäytetyössä tutkimustulokset, jotka tein kahdessa maassa, Suomessa ja Venäjällä, vastasivat odotuksia. Tämän tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi valittiin sopivin kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä. Tutkimusmenetelmä on optimaalisin COVID-19olosuhteissa, kun monet yritykset ovat sulkeneet ovensa vierailijoille ja rajan ylittämisestä
on tullut mahdotonta nykyisissä olosuhteissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää saman ammattiryhmän erot kahden maan väliltä. Valitusta tutkimusmenetelmästä
huolimatta työtä voidaan pitää rajallisena, koska pandemian vuoksi pienet yritykset olivat
suljettu eikä heitä voitu tavoittaa edes sähköpostin avulla. Tämän vuoksi suurin osa kyselylomakkeista lähetettiin suurille yrityksille (500 suurimman suomalaisen yrityksen luettelon mukaan, Talouselämä), joissa sihteerityö voi poiketa pienyrityksissä tehtävistä. Reliabiliteetin näkökulmasta saatujen tietojen ja näiden tietojen analyysin perusteella voidaan
olettaa, että saadut tiedot ovat luotettavia. Toinen tutkija, joka suorittaa samanlaisen tutkimuksen eri aikoina erilaisilla olosuhteilla ja muilla mahdollisuuksilla, voi kuitenkin saada
erilaisia tietoja ja tehdä vastaavasti erilaisia johtopäätöksiä. Suurempi otanta ja vastausprosentti olisivat lisänneet reliabiliteettia. Mielestäni validiteetin näkökulmasta katsottuna,
kysely oli tavoitteiden kannalta sopivin vaihtoehto. Todennäköisesti haastattelulla olisi
saanut syvällisempää tietoa.
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Yhteenveto

Tämän opinnäytetyön aihe Sihteerin työkuva Suomessa ja Venäjällä muodostui tekijän
oman kiinnostuksen ja työkokemuksen avulla. Aiheen valintaan vaikutti myös kahden naapurimaan tiivis yhteistyö sekä sihteerin roolin pienentäminen yrityksessä.
Opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä Miten sihteerin toimenkuvat poikkeavat toisistaan
Suomessa ja Venäjällä. Apututkimuskysymysten avulla tutkittiin, kuinka sihteerien toimenkuva eroaa kahden maan välillä sekä millaisia kulttuurieroja heillä on. Tutkimusmenetelminä oli kvalitatiivinen- ja kvantitatiivinen menetelmä. Aineisto päätettiin kerätä Internetkysely Google Formsin avulla Suomen ja Venäjän sihteerien keskuudessa.
Tutkimusta varteen lähetettiin strukturoitu kyselylomake 100 henkilölle, 50 Suomen puolelta ja 50 Venäjän puolelta, ja 42 henkilöä vastasi, 18 Suomen puolelta ja 24 Venäjän
puolelta. Kyselylomakkeella oli yhteensä 7 kysymystä, joista viisi olivat monivalintakysymyksiä, kuudes kysymys oli monivalintaruudukon muodossa ja seitsemäs kysymys oli
avoin, vastaaja saattoi kertoa henkilökohtaisista kokemuksistaan tai havainnoistaan sihteerin työssä muissa maissa.
Tutkimuksen tulosten perusteella pääteltiin, että sihteerien työssä on sekä monia eroja
että yhtäläisyyksiä. Suurin ero on se, että Venäjällä sihteeri on pääosin yrityksen johtajan
avustaja ja toimii organisaatiotyössä, kun taas Suomessa sihteeri on itsenäinen työntekijä.
Seuraava ero, joka paljastui vastaanotettujen materiaalien käsittelyn aikana, oli Suomen
sihteerien myynti- ja ostoreskontran hoito. Venäjällä päinvastoin tätä työtä tekevien vastaajien prosenttiosuus on hyvin pieni. Kulttuurierot vaikuttivat myös sihteerin työhön ja
ovat saattaneet olla sen alku. Erot vaikuttivat myös sihteerien koulutukseen, koska venäläisillä vastaajilla on korkeampi prosenttiosuus korkeakoulutuksesta kuin suomalaisilla.
Opinnäytetyöprosessin ja etenkin tiedonkeruun aikana syntyi ajatus yksittäisistä haastatteluista Suomen ja Venäjän sihteerien kanssa. Haastattelu voisi selventää, miten työntekijät
itse näkevät roolinsa yrityksessä ja mikä on sihteeriammatin tulevaisuus nopeasti kehittyvässä maailmassa. Haastattelu oli kuitenkin mahdotonta suorittaa koronapandemian takia. Lisäksi tuli idea seuraavia tutkimuksia varten, tutkia tarvetta osata useita vieraita kieliä
ja sihteerin ulkonäkö- tai pukeutumissääntöjä.
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Liite 1: Saatekirje
Hyvä Vastaanottaja,
Olen LAB- ammattikorkeakoulun opiskelija ja teen opinnäytetyötä aiheesta ”Toimistoassistentin tehtävänkuva Suomessa ja Venäjällä”. Opinnäytetyötäni varten kerään tutkimusaineistoa kyselyn muodossa.
Kyselyn tarkoituksena on selvittää toimistotyöntekijöiltä heidän toimenkuvaansa, työtehtäviään ja vastuitaan.
Toivoisin, että voisitte vastata kyselyyn 9.7.2020 mennessä. Vastaaminen vie aikaa noin 2
minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, ja niitä käytetään ainoastaan opinnäytetyössäni.
Kiitos yhteistyöstä jo etukäteen
Ystävällisin terveisin,
Irina Bogdanova
Opiskelija
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Liite 2 Venäjänkielinen saatekirje
Уважаемый получатель ,
Я студентка Университета прикладных наук LAB в г. Лахти, Финляндия, и провожу
исследования для своей дипломной работы по теме «Должностные обязанности
секретаря/ассистента в Финляндии и в России».
Целью опроса является выяснение у офисных работников их должностных обязанностей, рабочих задач и обязанностей.
Я хотел бы, чтобы вы ответили на опрос до 9 июля 2020 года. Это займет около 2
минут. Все ответы будут рассматриваться конфиденциально и анонимно и будут использоваться только в моей диссертации.
Заранее благодарю за Ваше потраченное время и ответы.
С Уважением,
Богданова Ирина
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Liite 3: Haastattelukysymykset
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Liite 4: Venäjänkieliset haastattelukysymykset
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