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Tämä opinnäytetyö käsitteli sitoutumista työelämässä ja se tehtiin toimeksiantona Perustava 

Oy:lle, joka on suomalainen rakennusalan yritys.  

Työn tarkoitus oli tuottaa selvitys Perustava Oy:n asentajien sitoutuneisuudesta, sekä 

asentajien sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä, jotta pystyttäisiin laatimaan 

kehittämisehdotuksia asentajien sitouttamiseksi ja työviihtyvyyden parantamiseksi. 

Tavoitteena oli, että toimeksiantaja pystyy hyödyntämään materiaalia asentajien työolojen 

kehittämisessä, organisaatioon sitouttamisessa ja vaihtuvuuden minimoinnissa.  

Teoreettinen viitekehys koostui organisaatiositoutumisesta, sitouttamisesta, työmotivaatiosta 

ja työhyvinvoinnista, jotka kaikki liittyvät sitoutumiseen työelämässä. Tutkimus toteutettiin 

määrällisenä tutkimuksena sähköisen kyselylomakkeen avulla ja se lähetettiin kaikille 

Perustava Oy:n asentajalla. Kyselylomakkeessa kartoitettiin vastaajien sitoutuneisuutta, 

sitoutumismotoa, sitouttamistekijöiden toimivuutta nykyhetkessä, sekä tärkeiksi koettuja 

sitouttamistekijöitä. 

Kyselyn tulokset osoittivat asentajien sitoutuneisuuden Perustavaan olevan erittäin hyvää. 

Sitoutumisensa kannalta asentajat kokivat tärkeimmäksi hyvän työilmapiirin, palkan ja työn 

joustavuuden. Hieman kehitettävää oli työnjoustavuudessa, perehdytyksessä, esihenkilön 

palautteenannossa ja arvostuksessa, sekä viestinnässä. Lisätäkseen asentajien 

sitoutuneisuutta ja työmotivaatiota, Perustavan tulee vahvistaa tärkeiksi koettuja 

sitouttamistekijöitä sekä kehittää heikoimmin toimivia osa-alueita. Muun muassa 

viestintäkanavien kertaus, palkitsemisen näkyväksi tuominen, nollasopimusten hyödyntäminen 

ja dialogilla johtaminen ovat ajankohtaisia keinoja sitoutuneisuuden parantamiseksi 

entisestään. 
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This thesis considers employee engagement and it was commissioned by Perustava Oy, a 

Finnish construction company. 

The purpose of the thesis was to produce a report on the employee engagement of Perustava 

mechanics and factors that influence the employee engagement. Based on the thesis, 

development proposals were drawn to engage the mechanics better and to improve their 

workplace satisfaction. The aim was that the client could utilize the thesis material and 

improve the working conditions of the mechanics, their engagement and minimize employee 

turnover.  

The theoretical framework of the thesis consisted of organizational commitment, 

engagement, work motivation and wellbeing at work which all relate to employee 

engagement. Survey was used as the research method.  An electronic questionnaire was 

conducted and it was sent to all mechanics in Perustava. The survey charted employee 

engagement and the forms of engagement of the respondents, the functionality of the 

current engagement methods and the engagement factors that were perceived as important. 

The results show that the employee engagement of the mechanics is very good. The 

mechanics felt that good work atmosphere, salary and workplace flexibility were key factors 

as it came to their high level of engagement. Points of improvement include workplace 

flexibility, work orientation, feedback from managers and appreciation towards the 

employees as well as communication. In order to increase the employee engagement and 

work motivation, Perustava should strengthen the functioning engagements methods and 

further develop the weakest performing areas. Reviewing communication channels, making 

rewards visible, leveraging zero contracts and leading through dialogue are topical ways to 

further enhance engagement. 
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1 Johdanto 

Aiheena henkilöstön sitouttaminen on ajankohtainen. Keskustelu osaavan henkilöstön 

merkittävyydestä organisaatioiden tuottavuuden kannalta on kasvanut viime vuosien ajan. 

Maailmanpankin mukaan inhimillinen ja sosiaalinen pääoma selittävät taloudellista kasvua 

fyysisiä investointeja neljä kertaa tehokkaammin. Inhimillinen pääoma rakentuu yksilön 

osaamisesta, sekä kyvystä oppia uutta. (Manka 2010, 75.) Hyvät työntekijät ovat 

avainasemassa toiminnan kannalta ollessaan tuottavien organisaatioiden kantava voimavara 

(Järvinen 2014, 39). Näin ollen olemassa olevasta tietotaidosta halutaan pitää kiinni ja 

henkilöstö pyritään sitouttamaan työhön ja organisaatioon. 

Kaupungistumisen myötä rakennusalalla on jatkuva pula työntekijöistä. Työvoimapula koskee 

isoimpia kasvukeskuksia; Helsingin, Turun ja Tampereen seutuja, joissa rakentaminen ei lopu 

kausivaihteluista huolimatta. Näillä alueilla on eniten rakennusalan työpaikkoja tarjolla, 

mutta vähiten kiinnostusta alaa kohtaan. (Rakennusalalle tarvitaan lisää kaupunkilaisnuoria 

2019.) Puhutaan rakenteellisesta työttömyydestä, eli asuinpaikka, ikä tai osaaminen ei vastaa 

työn tarvetta (Rakennusalan työmarkkinat, perustietoa 2021).  Luonnollisesti tämä vaikeuttaa 

tarvittavan osaamisen saatavuutta ja rekrytointeja. Ilmiö näkyy myös tutkimuksen 

toimeksiantajalla, Perustavalla, asentajien rekrytoinnissa. 

Ihmisläheisyys on Perustavan tärkeimpiä arvoja ja se määrittää pitkälle yrityksen ja koko 

organisaation toimintaa. Tavoitteena on olla rakennusalan hyvä ja turvallinen työpaikka, jossa 

työntekijät tulevat kuulluiksi. Sitoutumisen kannalta tämä on olennaista, sillä työntekijöiden 

arvostus lisää henkilöstön sitoutuneisuutta (Hakonen & Nylander 2015, 39).  Vaikka käytössä 

on jo useita työn mielekkyyden mittareita, aiheesta halutaan lisätietoa, jotta yrityksessä 

asetetut arvot ja tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Sitoutuminen on Perustavalla 

ajankohtainen aihe myös siksi, että kyseessä on työvoimavaltainen ala, jossa työ tehdään 

pitkälti ihmisten toimesta. Asentajien ollessa avainasemassa koko organisaation toiminnan 

kannalta, on heidän työmotivaationsa ja sitoutumisensa työhön erityisen tärkeää. Myös 

perehdytysprosessi asentajien kohdalla on pitkähkö ennen kuin työntekijästä saadaan 

itsenäinen ja tuottava yksilö, joten vaihtuvuus ja ”turha” rekrytointi halutaan minimoida. 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa selvitys Perustavan asentajien tämänhetkisestä 

sitoutumisesta työhönsä, sekä sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Selvityksen pohjalta 

laaditaan kehittämisehdotuksia asentajien sitouttamiseksi ja työnmielekkyyden lisäämiseksi. 

Tavoite on, että toimeksiantaja pystyy hyödyntämään materiaalia asentajien työolojen 

kehittämisessä, organisaatioon sitouttamisessa ja vaihtuvuuden minimoinnissa.  
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Perustava Oy on rakennusalalla toimiva betonirakentamiseen keskittynyt yritys ja se on osa 

Perustava Groupia. Yritys perustettiin vuonna 2007 Orimattilassa ja se on 13 vuoden 

historiansa aikana kasvanut Suomen suurimmaksi betoniperustusten suunnittelijaksi ja 

urakoitsijaksi. Toiminta kattaa koko Suomen ja asiakkaina toimivat niin yksityiset rakentajat 

kuin talotoimittajat ja rakennusliikkeetkin. Tällä hetkellä Perustava työllistää 250 

rakennusalan ammattilaista. (Perustava Oy 2021.) 

2 Sitoutuminen työelämässä 

1900-luvun alkupuolella perinteiseksi muodostunut ohjauskeskeinen tapa työvoiman 

johtamiseen alkoi hiljalleen muuttua. 1970-luvulla kokeiltiin radikaalisti erilaisia 

työvoimastrategioita, jolloin alettiin puhua myös sitoutuneen henkilöstön työpanoksen 

suuruudesta, tuottavuudesta ja hyödyistä organisaation kannalta. (Handel 2003, 116.)  1990-

luvulla Kahn julkaisi tunnetun artikkelinsa jossa hän käsitteli henkilöstön sitoutumista ja 

sitoutumattomuutta psykologisena tilana. Jo tuolloin Kahn korosti työn mielekkyyttä, 

turvallisuutta ja saatavuutta työhön sitoutumisen kannalta oleellisiksi tekijöiksi ja samat 

teemat nousevat nykyäänkin esiin työelämäsitoutumisen keskustelussa. Vuosivuodelta 

ymmärrys sitoutuneen henkilöstön merkityksestä on kasvanut ja nykyään sitouttaminen on 

yksi keskeinen teema työelämäkeskustelussa. Lisääntyneestä tutkimuksesta ja ymmärryksestä 

huolimatta sitoutuminen on käsitteenä haastava, sillä sille ei ole löydetty yhtä yleisesti 

käytettyä määritelmää. (Bridger 2018, 1-5). Tämä johtuu osittain siitä, että sitoutumista 

tarkastellaan useista eri näkökulmista ja eri mittareiden avulla (Shuck 2020, 1). Lisäksi 

työelämäsitoutumista on monenlaista, kuten esimerkiksi itse työhön sitoutumista, sosiaalista 

sitoutumista, henkilökohtaista sitoutumista ja organisaatiositoutumista, joka osaltaan 

vaikeuttaa sitoutumiskäsitteen määrittelyä. (Shuck 2020, 16-23). Tässä opinnäytetyössä pyrin 

keskittymään organisaatiositoutumiseen. 

2.1 Organisaatiositoutumisen määritelmä 

Leiviskän (2011, 120) mukaan sitoutuminen on yksilön positiivista asennoitumista 

organisaatiota kohtaan. Viitala (2013, 85) määrittelee sitoutumisen yksilön psykologiseksi 

suhteeksi siihen organisaatioon, jossa hän työskentelee. Cookin (2008, 3) mukaan 

sitoutumisessa on kyse työntekijän halusta ja kyvystä auttaa parhaansa mukaan organisaatiota 

menestymään. Kaiken kaikkiaan sitoutuminen on muutakin kuin työntekijän passiivista 

lojaaliutta organisaatiota kohtaan. Se on aktiivista vuorovaikutusta työntekijän ja työnantajan 

välillä niin, että työntekijä on valmis antamaan oman panoksensa organisaatiotavoitteiden 

saavuttamiseksi. Sitoutumisessa on kyse suhteellisen pysyvästä asenteesta, joka ei muutu 

tunnetilojen mukaan (Luukka 2019, 165). Loppujen lopuksi organisaatiositoutumisessa on kyse 
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siitä, haluaako ja aikooko työntekijä pysyä sen hetkisen työnantajan palveluksessa, vai 

katseleeko hän parempaa työtä muualta (Koivunen & Saari 2017, 65). 

Yksinkertaisimmillaan organisaatiositoutuminen voidaan jakaa kahteen osaan, välineelliseen 

ja tunteelliseen sitoutumiseen. Tunneperäisessä sitoutumisessa työntekijä kokee, että työ 

antaa hänelle muutakin kuin pakollisen toimeentulon tai muun välineellisen hyödyn. 

Välineellinen sitoutuminen taas rakentuu juuri ulkoisten hyötyjen kautta. Tutkimuksen 

mukaan tunneperäinen sitoutuminen on tehokkaampaa, joten tunneperäisesti sitoutuneella on 

suurempi kynnys vaihtaa toisen organisaation palvelukseen. Onnistuakseen henkilöstön 

sitouttamisessa organisaatiossa tulee ymmärtää ”sitoutumisen kahdenkauppa”; myös 

työnantajan on sitouduttava henkilöstöön luodakseen edellytykset sitoutumiselle. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöihin luotetaan ja heille annetaan 

mahdollisuus edetä-, vaikuttaa-, ja kehittyä työssään. (Viitala 2013, 15-16.)  

Hyvin tiivis organisaatiositoutuminen voi koitua myös ongelmaksi. Voimakkaasti sitoutunut 

työntekijä ei välttämättä seuraa ajankohtaisia muutoksia työmarkkinoilla ollessaan 

tyytyväinen omaan työhönsä ja oloonsa organisaatiossa. Tällöin esimerkiksi omien taitojen ja 

tiedon kasvattaminen saattaa jäädä, joka voi koitua ongelmaksi työntekijälle itselleen. 

Organisaatiolle sitoutunut henkilö voi tuottaa ongelmia kehityksen hidastumisen muodossa, 

jos hän on muutosvastarintainen ja hyväksyy vallitsevat olosuhteet sellaisinaan täydellisinä. 

Liiallisella sitoutumisella voi siis tukahduttaa innovatiivisuuden ja luovuuden, joka estää 

organisaation kehittymisen. Lähtökohtaisesti sitoutuminen on kuitenkin erittäin toivottu ja 

myönteinen asia, jolla on paljon hyviä vaikutuksia sekä organisaatiolle että sen henkilöstölle. 

(Koivunen & Saari 2017, 71.) 

2.2 Kolmen komponentin malli sitoutumiseen 

Hyvin tunnettu ja yleisesti käytetty teoria sitoutumisesta on kolmen komponentin malli, jossa 

Meyer ja Allen (1991) erottelevat sitoutumisesta kolme erilaista tyyppiä. Nämä kolme 

sitoutumistyyppiä ovat: affektiivinen-, jatkuva- ja normatiivinen sitoutuminen (kuvio 1). 

Affektiivisessa sitoutumisessa on kyse henkilön omasta halusta työskennellä kyseisessä 

organisaatiossa. Affektiivisesti sitoutunut haluaa kuulua organisaatioon ja hän on työssä 

omasta vapaasta tahdostaan. Jatkuvuus sitoutuminen liittyy työntekijän ”panostuotos” 

ajatteluun, eli työntekijä pysyy työsuhteessa välineellisistä syistä. Jatkuvuus sitoutunut 

henkilö arvioi työssäkäynnin etuja ja haittoja ja pysyy työtehtävässä esimerkiksi siksi, että se 

on oman uran kannalta järkevää, tai työn vaihtamisesta koituisi enemmän haittavaikutuksia 

kuin hyötyä. Sen sijaan normatiivinen sitoutuminen liittyy yhteiskunnan luomiin normeihin ja 

siihen millaista toimintaa tai velvollisuuksia työssä käyvältä henkilöltä odotetaan ja miten 

hänen tulisi toimia työnantajaansa kohtaan. Normatiivisesti sitoutunut henkilö saattaa kokea, 

että hänen on pysyttävä työssään työnteon liittyessä velvollisuuden tunteeseen. On hyvä 
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huomioida, etteivät eri sitoutumismuodot poissulje toisiaan. Henkilön sitoutuminen 

organisaatioon voi sisältää piirteitä jokaisesta sitoutumistyypistä, tai ne voivat esiintyä 

yksittäin henkilön ainoana työhön sitoutumisulottuvuutena. (Viitala 2013, 86-87.)  

 

Kuvio 1: Kolmen komponentin malli organisaatiositoutumiseen (mukaillen Viitala 2013, 86-87). 

Tunneperäisesti (affektiivisesti) sitoutuneet henkilöt ovat muita todennäköisempiä 

sitoutumaan organisaatioon, sillä vahvan tunnesiteen myötä he ovat valmiita antamaan 

itsestään enemmän organisaation hyväksi. Tutkimuksissa on todettu tunneperäisen 

sitoutumisen olevan kytköksissä niin suoritusten kuin alaistaitojen parantumiseen, sekä 

poissaolojen ja vaihtuvuuden vähenemiseen. Affektiivista sitoutumista syntyy 

organisaatioissa, joissa työntekijöitä kohdellaan kunnioittaen ja reilusti. (Leiviskä 2011, 121-

122.) 

Henkilöt, joilla jatkuvuussitoutuminen on voimakkainta, eivät koe tarpeelliseksi antaa 

organisaatiolle itsestään enempää kuin on välttämättömän työpaikan säilyttämiseksi. 

Jatkuvuussitoutuminen voi aiheuttaa ei-toivottua käyttäytymistä ollessaan tärkein tekijä 

organisaation ja työntekijän välillä. Jatkuvuussitoutumisen kehittymiselle otollisia oloja ovat 

sellaiset työyhteisöt, joissa henkilöstö kokee häviävänsä työpaikkaan sijoittamansa panokset. 

Jatkuvuussitoutumista syntyy myös silloin, kun työntekijällä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 

pysyä yrityksen palveluksessa. (Leiviskä 2011, 121-122.)  

Normatiivisesti sitoutuneet ovat yleisesti halukkaita antamaan oman panoksensa työpaikan 

hyväksi, sillä he tuntevat sen velvollisuudekseen organisaatiota kohtaan. Velvollisuuden tunne 

ei kuitenkaan sisällä samanlaista innostusta ja mukana oloa kuin affektiivisessa 

sitoutumisessa, joten suhde organisaatioon sekä muihin ihmisiin jää helposti heikommaksi. 

Normatiivinen sitoutuminen syntyy yksilön sisäistäessä organisaation normit sosiaalistumisen 
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kautta, tai kun yksilö kokee tarvetta suorittaa vastapalveluksia saamiaan etuuksia vastaan. 

(Leiviskä 2011, 121-122.) 

2.3 Sitoutumisen hyödyt 

Henkilöstön sitoutuneisuudella on paljon myönteisiä vaikutuksia organisaation näkökulmasta. 

Sitoutunut henkilöstö on merkittävä voimavara, jolla on heijastevaikutukset organisaation 

taloudelliseen tulokseen (Ulrich 2007, 53). Perinteisesti henkilöstön sitoutuminen koetaan 

yritykselle tärkeäksi muun muassa toiminnan laadun, tavoitteiden saavuttamisen ja 

uudistumisen kannalta (Viitala 2013, 85). Sitoutuneen henkilöstön työtulokset ovat parempia 

ja he osallistuvat työpaikan kehittämiseen (Viitala 2013, 16). Sitoutuneet työntekijät ovat 

yhteistyöhaluisia, omistautuvat työlleen ja antavat työlle koko potentiaalinsa (Leiviskä 2011, 

124). Sitoutuneet työntekijät ovat innostuneita työstään, he ovat asiakaslähtöisiä, he 

välittävät yrityksen tulevaisuudesta ja ovat valmiit käyttämään aikaansa ja voimavarojaan 

organisaation menestykseen (Cook 2008, 3). Työntekijöiden sitoutuneisuus on yhteydessä 

alhaiseen vaihtuvuuteen, työn huolelliseen toteutukseen, vähäisempiin työtapaturmiin, 

sairaslomiin ja työkyvyttömyyteen. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittäviä 

kustannussäästöjä yritykselle. (Luukka 2019, 166.) 

Sitoutuminen linkittyy vahvasti myös yksilöiden hyvinvointiin lisäten työntekijöiden 

kokonaisvaltaista hyvinvointia (Koivunen & Saari 2017, 66). Ihmiset, jotka kokevat työnsä 

mielekkääksi ja tuntevat olevansa osa organisaatioilmapiiriä ovat terveempiä ja 

onnellisempia. (Leiviskä 2011, 123.)  Sitoutuneet työntekijät sairastelevat vähemmän ja 

heidän todennäköisyytensä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle on pienempi (Luukka 2019, 166).  

2.4 Sitoutumiseen johtavat tekijät 

Työntekijän sitoutumiseen on useita syitä ja ne voivat vaihdella yksilöittäin. Jo 

henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli ja koulutustaso, vaikuttavat jonkin 

verran työntekijän sitoutumiseen. Kuitenkin työntekijöiden sitoutumisen tai 

sitoutumattomuuden kannalta tärkeimmässä roolissa on itse työpaikka ja työpaikalla 

vallitsevat käytänteet. On paljon asioita joita organisaatio voi tehdä henkilöstön 

sitouttamiseksi. (Koivunen & Saari 2017, 74-76.)  

Tutkitusti työn vaihtelevuus on voimakkaasti yhteydessä työntekijän sitoutumiseen. (Koivunen 

& Saari 2017, 76-78.) Siispä avoimia työpaikkoja luodessa on hyvä miettiä, miten työstä 

saadaan mahdollisimman monipuolinen. Rekrytointivaiheessa sitoutumisen kannalta 

olennaista on, että työnkuvaus on totuuden mukainen (Viitala 2013, 88). Näin hakija tietää 

mitä työltä odottaa ja hänen todellinen sitoutumishalunsa tehtävään on realistisempi nähdä. 

Sitoutumista helpottamiseksi rekrytoinnissa on tärkeä valita sellainen henkilö, joka jakaa 

saman arvomaailman organisaation kanssa (Viitala 2013, 89). Kokemus työn 
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merkityksellisyydestä lisää myös oleellisesti työhön sitoutumista, lisäten samalla 

työtyytyväisyyttä (Launonen, P. 2020). Työn merkitykselliseksi kokeminen tarkoittaa sitä, että 

työssä itsessään on jotain arvokasta, joka tekee työstä mielekästä ja merkityksellistä 

pakollisen pahan sijaan (Martela, F. 2018).   

Hyvä johtaminen on oleellinen sitouttamistekijä. Ilman hyvää johtamista työ muuttuu sekä 

vaikeaksi toteuttaa että kurjaksi, heikentäen samalla henkilöstön sitoutuneisuutta (Lencioni 

2007, 227). Erityisesti esihenkilön antama tuki lisää sitoutuneisuutta. Kannustava ja alaisiaan 

tukeva johtaja parantaa sosiaalisia suhteita lisäten henkilöstön sitoutuneisuutta 

merkittävästi. (Koivunen & Saari 2017, 77.) Myös työntekijöiden arvostus, kuunteleminen ja 

kohtaaminen yksilöinä ovat sitouttamisen kannalta oleellisia johtamiskäytänteitä. Tällaisessa 

kaikkien työntekijöiden mielipiteitä ja ehdotuksia kuulevassa organisaatiossa työntekijät 

kokevat yrityksen vahvemmin omakseen ja myös sitoutuminen on vahvaa. Hyvä johtaja 

osoittaa arvostuksensa kuuntelemalla työntekijöiden mielipiteitä ja antamalla heille 

mahdollisuuden vaikuttaa työhönsä. (Brown & Pollitt 2008, 29-30). Esihenkilöltä odotetaan 

myös selvää visiota ja suunnan näyttöä työn toteutukseen (Ulrich 2007, 173). Tämä helpottaa 

henkilöstön työskentelyä tavoitteiden, roolien ja työtapojen ollessa selvillä kaikille.  

Kilpailukykyisen palkkatason, tai sitä kompensoivien hyötyjen ja etujen tarjoaminen on yksi 

sitouttamisen keino (Viitala 2013, 88). Palkitseminen sisältää sekä aineellisen että 

aineettoman ulottuvuuden (Hakonen & Nylander 2015, 11). Aineellisessa palkitsemisessa 

huomioidaan peruspalkan lisäksi täydentävät palkitsemistavat, kuten tulos- ja 

voittopalkkiojärjestelmät ja erilaiset etuudet kuten auto- tai puhelinedut (Hakonen & 

Nylander 2015, 23). Aineellinen palkitseminen toimii tiettyyn pisteeseen asti 

sitouttamiskeinona, mutta yleensä se ei riitä sitouttamistekijäksi enää sen jälkeen, kun 

riittävä elintaso on turvattu. Sen jälkeen motivaatiota haetaan jostain muualta. (Järvinen, 

Ojala, Pyöriä & Saari 2017, 89.) Palkitsemisessa tuleekin huomioida myös aineettomat tekijät. 

Aineettomassa palkitsemisessa on kyse työntekoa edistävistä toimista ja se voi olla joko 

konkreettista tai abstraktia. Kyse on esimerkiksi hyvien työvälineiden ja joustavan työajan 

tarjoamisesta, tai muusta työntekoa edistävästä tekijästä. Aineeton palkitseminen tukee 

työhyvinvointia ja on hyvin merkittävä osa työssä viihtymistä sekä työhön sitoutumista. Se on 

myös osittain työnantajalle ilmaista, joten se vaatii ennemminkin esimiehen viitseliäisyyttä. 

(Hakonen & Nylander 2015, 35-36.) Aineeton palkitseminen liittyykin osittain hyviin 

johtamiskäytänteisiin.  

Työympäristöön liittyvä palkitseminen on rajallista, sillä työpaikan fyysinen sijainti ei ole noin 

vain vaihdettavissa, vaikka työvälineisiin voikin vaikuttaa. Sitoutumista voi kuitenkin 

toteuttaa muilla toimilla, esimerkiksi työajanjoustolla, kuten liikkuvalla työajalla, 

työvuorojen vaihtamisella tai osa-aikaisuudella. Näin tuetaan henkilöstön hyvinvointia, 

lisätään vaikutusmahdollisuuksia työntoteutukseen, sekä helpotetaan työn ja vapaa-ajan 
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yhteensovittamista. Työsuhteen ehdot ovat osaltaan oleellinen sitouttamistekijä, sillä 

työsuhteen epävarmuus heikentää sitoutumista merkittävästi. Kirjallinen sopimus työstä 

määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevana voi sitouttaa työntekijää, sillä työn pysyvyys on 

useimmiten tärkein tekijä sitoutuneisuuden kannalta. Työnsisältö ja etenemismahdollisuudet 

ovat palkitsemismuotona merkittävä sitouttamistekijä. Työnantajaa suositellaan 

suhtautumaan myönteisesti etenemis- ja kehittymistoiveisiin. On suotavaa pyrkiä 

toteuttamaan kehitystoiveita mahdollisuuksien mukaan, tarjoamalla esimerkiksi 

koulutusmahdollisuuksia. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet palkitsemiskeinona lisäävät 

myös hyvinvointia ja sitoutuneisuutta. Usein vaikutusmahdollisuudet muotoutuvat yhdessä 

esihenkilön kanssa käydyssä vuoropuhelussa. (Hakonen & Nylander 2015, 36-39.) 

Hyvällä työilmapiirillä on tutkitusti oma osuutensa henkilöstön sitoutuneisuuden kanssa. 

Työntekijöiden yhteenkuuluvuus luo ilon ja eheyden tunteita. Kunnioittava ja hyväntahtoinen 

käytös muita työntekijöitä kohtaan luo positiivisuutta, joka taas johtaa henkilöstön 

myönteisempiin asenteisiin itse työtä ja organisaatiota kohtaan. Kaiken kaikkiaan positiivinen 

asenneilmapiiri vahvistaa tunnesiteitä, yhteenkuuluvuutta ja lojaaliutta. (Leiviskä 2011, 123.) 

Myös työhyvinvointi lisää henkilöstön sitoutuneisuutta ja oleellinen tekijä sen lisäämiseen on 

työnantajan ja työntekijän välinen vuorovaikutus, palautteen saaminen ja arvostus. (Hakonen 

& Nylander 2015, 35).  

 

Kuvio 2: Sitouttamistekijät edellä mainitun teoriatiedon mukaan. 

2.5 Muutos sitoutumisessa 

Sitoutumisesta puhuttaessa on hyvä huomioida sukupolvien välinen muutos työ- ja 

organisaatiositoutumisen suhteen. Eri sukupolvet suhtautuvat työntekoon eri tavoin. Tämä 

johtuu siitä, että kukin sukupolvi on varttunut omanlaisessa ympäristössään (Alasoini 2010, 

13-14). Sukupolvikokemukseen vaikuttaa vallitseva aika, eli kukin sukupolvi on ikään kuin 

oman aikansa ”tuotos” (Järvensivu, Nikanen & Syrjälä 2014, 19). Yksi tunnetuimmista 

sukupolvijaotteluista on amerikkalainen sukupolvijako, jonka mukaan tämänhetkisen 
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työelämän kannalta olennaiset sukupolvet koostuvat; suuresta ikäluokasta 1946-1964, X-

sukupolvesta 1965-1976, Y-sukupolvesta 1977-1977 ja Z-sukupolvesta 1998- (Järvensivu ym. 

2014, 35.) 

Suuriin ikäluokkiin on liitetty työn keskeinen rooli elämänsisällöllisesti, sekä johtajien 

keskeinen asema ja kunnioitus työelämässä. (Järvensivu ym. 2014, 36.) Nyt nämä suuret 

ikäluokat ovat jo eläkkeellä ja X-, Y-, ja Z-sukupolvet ovat vallanneet työelämän. Seuraavilla 

sukupolvilla on ollut taloudellisesti mahdollista panostaa vapaa-aikaan enemmän, joten työ ei 

ole näytellyt enää paikkaa elämän keskiössä. X-sukupolvesta eteenpäin teknologian 

hyödyntäminen on tullut osaksi työelämää ja se on osaltaan antanut lisämahdollisuuksia 

työntoteutukseen. (Järvinen ym. 2017, 85.) Y-sukupolveen liitetäänkin jo vaatimukset työn 

joustavuudesta ja palkasta (Järvensivu ym. 2014, 35–36.). Z-sukupolvea työelämässä ei ole 

paljoa tutkittu, sillä he ovat vasta siirtymässä työelämään. Erityisesti Y-sukupolvi on saanut 

paljon huomiota työelämäkeskustelussa, ollessaan ensimmäinen sukupolvi, jonka asenteet 

poikkeavat selvästi aiemmista työelämäsukupolvista. Y-sukupolveen kuuluvien 

ajatusmaailman ymmärtäminen on merkittävää, sillä he edustavat nyt 2020-luvulla suurinta 

ikäluokkaa työelämässä. (Piha & Poussa 2012, 9-10.) 

Yleinen käsitys on, että iäkkäät työntekijät ovat olleet sitoutuneempia työhönsä kuin nuoret 

nykyään. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että nuoret näkevät työelämän täynnä 

vaihtoehtoja ja ovat näin ollen herkempiä vaihtamaan työpaikkaa (Ojala & Saari 2011, 4.) 

Kuitenkin puhe nuorten sitoutumattomuudesta on hieman harhaanjohtavaa, sillä nuorten 

vähäisempää sitoutuneisuutta voi selittää työuran alku, jossa omaa paikkaa työelämässä vasta 

haetaan (Koivunen & Saari 2017, 73.) Kuitenkaan samanlaista velvollisuuden tunnetta 

työnantajaa kohtaan ei enää koeta kuten ehkä ennen. Nuorten työn kannalta tärkeiksi arvoiksi 

on noussut ammatillinen kehittyminen, osaamisen kartuttaminen, onnistumiskokemusten 

saaminen ja vapaa-ajan korostaminen. (Järvinen ym. 2017, 81.) Voikin todeta, että Y- ja Z-

sukupolvien sitoutumista työelämässä uhkaa niin sanottu tylsistyminen, joka johtuu 

yleisimmin merkityksettömyydestä ja kehitysmahdollisuuksien puutteesta. Tämä tarkoittaa, 

että myös nuoremmat sukupolvet ovat kykeneväisiä sitoutumaan, kunhan organisaatio vastaa 

heidän arvoihinsa, työ on vaihtelevaa ja se on hyvin yhdistettävissä muuhun elämään. 

2.6 Sitoutuminen rakennusalalla 

Rakennusala on sekä suhdanneherkkä että kausiluontoinen (Rakennusalan työmarkkinat, 

perustietoa 2021). Luonnollisesti tämä vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen, jos työtä ei 

ole tarjolla kuin määräaikaisesti tai kausittain. Viimevuodet ovat kuitenkin olleet 

rakennusalalla hyviä (Rakennusala myönteinen yllättäjä taloudessa – Ensi vuonna 

rakentaminen vähenee 2020). Erityisesti kasvukeskuksissa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja 

Tampereella, rakennetaan paljon. Kyseisillä alueilla työvoimapula on todellinen, sillä alueilla 
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on eniten työpaikkoja tarjolla, mutta vähiten kiinnostusta alaa kohtaan. Kasvukeskuksissa 

opiskelijoita ei ole tarpeeksi suhteutettuna rakentamisen määrään ja avoinna oleviin 

työpaikkoihin. (Valtonen 2021.) Myöskään suhdannevaihtelut eivät poista työvoiman tarvetta 

näillä alueilla ja työvoiman tarve on jatkuvaa (Rakennusalalle tarvitaan lisää 

kaupunkilaisnuoria 2019). Rakennusalalla on puhuttu myös rakenteellisesta työttömyydestä, 

joka tarkoittaa sitä, ettei osaaminen, ikä tai asuinpaikka vastaa työnvaatimuksia 

(Rakennusalan työmarkkinat, perustietoa 2021). Siispä osaavan henkilöstön sitouttaminen on 

ajankohtainen aihe rakennusalalla. 

3 Työn mielekkyys 

Työhyvinvointi, työmotivaatio, työn innostavuus ja -merkityksellisyys vaikuttavat työssä 

viihtymiseen. Nämä kaikki tekijät ovat myös olennaisesti yhteydessä työhön sitoutumiseen.  

3.1 Työhyvinvointi 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan työntekijän kykyä suoriutua päivittäisistä työtehtävistä ja se 

on perusta sitoutumiselle. Jos henkilöstön työhyvinvointi on alhainen, myös sitoutuminen 

organisaatioon ja -työhön on alhaista, sillä vain hyvinvoiva henkilöstö on kykenevä 

tehokkaaseen työskentelyyn, oppimiseen, kehittymiseen, innovatiivisuuteen ja luovuuteen. 

Ennen työhyvinvointiin liittyvä keskustelu keskittyi pahoinvoinnin tarkasteluun ja ehkäisyyn, 

mutta nykyään on alettu ymmärtämään työssä voimaannuttavien ja mielekkäiden tekijöiden 

merkitys hyvinvoinnin kannalta. Työhyvinvointiin vaikuttavat sekä yksilön oma että 

organisaation toiminta. (Viitala 2013, 212.) Työhyvinvointi koostuu työturvallisuuden, 

työterveyshuollon, työyhteisön, yksilön suorituskyvyn ja taitojen, sekä esihenkilön 

johtamistaitojen muodostamasta kokonaisuudesta (Österberg 2015, 174). Työntekijällä on 

kuitenkin vastuu pitää huolta itsestään ja johtaa itseään. 

Hyvä organisaatio haluaa olla tukemassa yksilön henkilökohtaista hyvinvointia tarjoamalla 

erilaisia välineitä fyysisen-, psyykkisen- ja henkisenhyvinvoinnin tueksi. Työhyvinvointia 

voidaan edistää muun muassa hyvällä johtamisella, työnkuvan kehittämisellä, erilaisilla 

hyvinvointiohjelmilla, riittävän tuen ja koulutuksen tarjoamisella, keskustelulla, 

vastuukysymysten selventämisellä, riittävillä vapailla, apuvälineillä ja yksipuolisen rasituksen 

vähentämisellä, työturvallisuustyöllä, työ määrän ja vaativuuden vaihtelulla, sekä toisten 

arvostamisella ja tukemisella. (Viitala 2013, 229-231.) 

Strategisessa työhyvinvoinnin johtamisessa hyvinvointia tukevat yksittäiset toimet ovat osa 

organisaation strategisia tavoitteita. Työhyvinvoinnin johtamisen tulisi olla osa koko 

organisaation johtamisstrategiaa niin, että siihen oltaisiin sitoutuneita ylintä johtoa myöten. 

Parhaiten hyvinvoinnin johtaminen onnistuu silloin, kun hyvinvoinnille on asetettu selkeät 
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tavoitteet, on määritelty toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja valittu mittarit 

toimenpiteiden ja tavoitteiden onnistumista mittaamaan. (Työhyvinvoinnin johtaminen on osa 

strategista henkilöstöjohtamista 2017.) 

3.2 Työmotivaatio 

Motivaatiolla ja työhön sitoutumisella on tutkitusti selvä yhteys. Motivoitunut työntekijä on 

sitoutuneempi työhönsä kuin ei motivoitunut vertainen (Leiviskä 2011, 49). Motivaation voi 

sanoa olevan mielentila joka määrittää sen, mitä asioita ihminen kulloinkin tekee, millä 

vireydellä ja kuinka kauan. Työmotivaatiossa on kyse yksilön vireystilasta työntekoon, 

motivaation määrittäessä työskentelyn suunnan, muodon, voimakkuuden ja keston. Yksilön 

sisäisten voimien (kuten arvostuksen ja tarpeiden) lisäksi työmotivaatioon vaikuttavat ulkoiset 

tekijät (kuten palkitseminen). (Hakonen & Nylander 2015, 135-137.) Jos yksilö ei koe työtään 

mielekkääksi, motivoituminen ja sitoutuminen on hankalaa. Viihtyisä työ taas motivoi hyvien 

suoritusten tavoitteluun. Motivaatio on olennainen tekijä työsuoritusten kehittämistä 

ajatellen, sillä osaamisen ja kykyjen lisäksi laadukkaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan 

motivaatiota. Työmotivaatioon vaikuttavat tekijät voivat vaihdella yksilöittäin sillä eri 

ihmisille mielekäs ja motivoiva työ voi merkitä erilaisia asioita. Usein hyvään työhön liitetään 

kuitenkin fyysisen ja psyykkisen kuormituksen tasapaino, työn monipuolinen sisältö, 

rakenteeltaan kokonainen työ, mahdollisuus autonomiaan, merkityksellisyys, sekä 

vuorovaikutuksellisuus. (Viitala 2013, 16-17.) 

Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen- ja ulkoiseen motivaatioon (kuvio 3), jotka esiintyvät 

limittäin kaikissa töissä (Martela 2015). Sisäisessä motivaatiossa motivaatio liittyy 

merkityksellisyyden tunteeseen (Leiviskä 2011, 49). Sisäisessä motivaatiossa aikaansaannokset 

ja työ itsessään tuottavat tyydytystä. Sisäisessä motivaatiossa on kyse itsensä toteuttamisen 

ja kehittämisen tarpeesta, joten voimakasta sisäistä motivaatiota kokeva henkilö ei 

välttämättä välitä ulkoisista tunnustuksista. Sen sijaan hän kokee tyytyväisyyttä 

saavutuksistaan joihin on itse tyytyväinen. Ulkoisessa motivaatiossa motivaatio syntyy 

nimensä mukaisesti ulkoisten palkkioiden tavoittelusta. Ulkoisiksi palkkioiksi lasketaan 

palkka, tai muut taloudelliset etuudet, arvostus ja turvallisuus. Ulkoisten palkkioiden 

merkitys kasvaa erityisesti silloin, kun työstä puuttuu mielenkiinto ja se on rutiininomaista. 

(Viitala 2013, 17.) Pelkästään ulkoisella motivaatiolla ei saada aikaan kestävää 

motivaatiotilaa (Leiviskä 2011, 49). 
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Kuvio 3: Sisäinen motivaatio syntyy neljän psykologisen perustarpeen tyydyttämisestä, kun 

taas ulkoinen motivaatio syntyy ulkoisten tekijöiden tavoittelusta (mukaillen Martela 2015). 

Martela (2015) korostaa sisäisen motivaation tärkeyttä nykypäivän työelämässä, koska yhä 

useampi henkilö työskentelee asiantuntija- ja palveluammateissa, joissa tuottavuus syntyy 

pitkälti työntekijän vireys- ja motivaatiotilasta, eli innostuneisuudesta. Innostuneisuus taas 

syntyy sisäisestä motivaatiosta. Jotta henkilöstön sisäistä motivaatiota saadaan lisättyä, tulee 

ymmärtää ihmisen psykologisia perustarpeita. Näiden perustarpeiden mukaan ihmisiä motivoi 

vapaaehtoisuuden-, kyvykkyyden-, hyväntekemisen-, ja yhteisöllisyyden perustarpeet, jotka 

ovat sisäisen motivaation lähteitä. Työssä näiden toteutuminen tarkoittaa sitä, että yksilö 

kokee aikaansaamisen ja osaamisen tunteita, pystyy tekemään työtä omalla tavallaan, 

kehittämään itseään ja oppimaan uutta, hän kokee olevansa osa työyhteisöä ja saavansa 

tukea muilta yhteisön jäseniltä, sekä tuntee työnsä merkitykselliseksi ja hyödylliseksi. 

Toteutuessaan tämä tuottaa hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunteita. (Martela 2015.)  

3.3 Työn imu 

Työn imussa on kyse suhteellisen pysyvästä, myönteisestä tunne- ja motivaatiotilasta. Työn 

imua kokeva henkilö on uppoutunut työhönsä, tarmokas ja työlleen omistautunut. 

Uppoutumisen nähdään olevan syvä työhön keskittymisen tila, jossa aika ikään kuin kuluu 

huomaamatta. Tarmokkuus on yksilön energisyyttä, sinnikkyyttä ja halua paneutua työhön. 

Omistautuminen on työn merkitykselliseksi ja haasteelliseksi kokemista, innokkuutta, sekä 

työn inspiroivuutta. (Hakonen & Nylander 2015, 151.) Martelan (2015) mukaan työn 

innostavuus ennustaa tuloksellisuutta paremmin kuin työtyytyväisyys. Innostuneet työntekijät 

ovat oma-aloitteisempia, halukkaampia oppimaan uutta, innovatiivisempia, ja tekevät 

muutakin kuin pakollisen. Työstään innostuneet henkilöt voivat kokonaisvaltaisesti hyvin, 

eivätkä ole niin alttiita fyysisille ja psyykkisille sairauksille. (Martela 2015.) Työn imun 

kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat kokemus työn arvosta, mielekkyydestä ja 

merkityksellisyydestä, luottamus osaamisen karttumisesta, suhde esihenkilöön, tiimiin ja 

muihin verkostoihin, sekä tyytyväisyys työympäristöön (Leiviskä 2011, 44).  Työn imua voidaan 
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vahvistaa myös pienillä tekijöillä, kuten työn muokkaamisella yksilön tavoitteita ja 

motivaatiota vastaavaksi (Hakonen & Nylander 2015, 151-152). 

4 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyö toteutettiin tutkivana työelämän kehittämistyönä. Kehittämistyö liittyy nimensä 

mukaisesti olemassa olevien käytänteiden ja menetelmien parantamiseen, tai kokonaan 

uudelleen suunnitteluun. Tutkielmallinen opinnäytetyö taas pohjautuu hankitun aineiston 

analysointiin ja se voi olla käytännön näkökulman sisältävä tutkimus, tai arviointitutkimus. 

(Heikkilä 2014, 26.) Työn tavoitteena oli tunnistaa ne toimintamallit ja käytänteet, jotka 

lisäävät asentajien sitoutuneisuutta organisaatioon. Tutkimuksessa kartoitettiin asentajien 

tämänhetkistä sitoutuneisuutta, asentajien mielipidettä sitouttamistekijöiden toimivuuteen 

nykyhetkessä, sekä asentajien tärkeiksi kokemia sitouttamistekijöitä. Tutkittava ilmiö oli, 

miten lisätä henkilöstön sitoutuneisuutta. Niinpä tutkimusongelmaksi rakentui kysymys, millä 

keinoin Perustava Oy saa lisättyä asentajien sitoutuneisuutta.  

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Erillistä otantamenetelmää ei käytetty, koska kyseessä oli kokonaistutkimus. 

Kokonaistutkimus valikoitui siksi, että koko perusjoukko haluttiin ottaa mukaan tutkimukseen, 

jotta tulokset olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia ja verrattavissa koko 

asentajajoukkoon. (Vilkka 2021, 98.) Tutkimusmenetelmänä käytettiin määrällistä tutkimusta, 

koska kvantitatiivinen tutkimus sopii ison joukon tutkimiseen, sillä saadaan kartoitettua 

olemassa oleva kokonaistilanne ja sen avulla voidaan selvittää eri asioiden välisiä 

riippuvuuksia (Heikkilä 2014, 15). Vastausten analysoinnin apuna käytettiin Google Forms ja 

Excel -ohjelmia. Tulosten analysoinnissa vastauksia peilattiin teoreettiseen viitekehykseen, 

sekä Perustavan omien fiiliskyselyjen tuloksiin. Ensin hahmotettiin kokonaiskuva asentajien 

sitoutuneisuudesta, jonka jälkeen vertailtiin taustamuuttujien vaikutusta sitoutuneisuuteen. 

Määrällisessä tutkimuksessa asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla, joten tuloksia 

voidaan havainnollistaa kuvioiden ja diagrammien avulla (Heikkilä 2014, 15). 

Pylväsdiagrammin avulla saa havainnollistettua epäjatkuvan muuttujan arvojen jakaumaa, 

joten se sopi tärkeiksi koettujen sitouttamistekijöiden ja sitouttamistekijöiden nykytilanteen 

esittämiseen, jolloin eri vastauksia pystyi helposti vertailemaan toisiinsa. Sektoridiagrammeja 

käytetään puolestaan silloin, kun halutaan havainnollistaa kokonaisuuden jakautumista osiin. 

(Holopainen & Pulkkinen 2008, 53,63.) Siispä sen hyödyntäminen sopi sitoutumista ja 

sitoutumismuotoa koskevien tulosten ilmaisuun, jolloin pystyttiin selkeämmin näkemään, 

kuinka moni vastaaja koki sitoutuneisuutta, tai miten sitoutumismallit jakaantuivat.  
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4.2 Kysely 

Tutkimuksen toteutustavaksi valikoitui sähköinen kyselytutkimus (liite 1). Kyselylomake 

valikoitui muun muassa siksi, että se soveltuu erittäin hyvin ison ja laajalle levittyvän 

ihmisjoukon tutkimiseen (Vilkka 2021, 94). Perustava Oy:n asentajat työskentelevät ympäri 

Suomen ja heitä on yhteensä 129 henkeä, joten sähköinen kyselylomake oli helpoin ja nopein 

tapa saavuttaa koko perusjoukko. Kyselytutkimukseen päädyttiin myös aiheen 

arkaluontoisuuden vuoksi, sillä vastaajien anonymiteetti haluttiin säilyttää 

totuudenmukaisten vastausten saamiseksi. Kyselylomakkeiden hyvä puoli onkin vastaajan 

tunnistamattomuus ja kyselyjä käytetään yleisesti arkaluontoisten aiheiden tutkimiseen. Sen 

sijaan tutkimuskato, eli alhainen vastausprosentti on kyselylomakkeiden suurin riski ja haitta. 

(Vilkka 2021, 94.) Tutkimuskadon ehkäisyyn valmistauduttiin hyvällä toteutussuunnitelmalla, 

kyselyn monipuolisella jakamisella, kahden viikon vastausajalla ja muistutuksien 

lähettämisellä. Kyselyä jaettiin yrityksen sisäisessä kanavassa sekä sosiaalisessa mediassa ja 

vastaamisesta muistutettiin muutamaan otteeseen. 

Tutkimusaineiston kooksi toivottiin vähintään 50 prosentin vastausprosenttia ja lopulta 

vastausprosentiksi saatiin 64. Kyselytutkimuksissa yli 60 prosentin vastausprosenttia voidaan 

pitää hyvänä (Vilpas 2021, 8). Siispä tutkimuskatoa ei syntynyt, vaikka koko perusjoukkoa ei 

saatu vastaamaan. Sähköisten kyselyjen kompastuskivi on niiden tasapuolinen saavutettavuus 

valitulle joukolle. Siispä sähköisiä kyselyitä luodessa tulee varmistaa, että kaikilla vastaajilla 

on mahdollisuus kyselyn vastaamiseen (Vilkka 2021, 95). Tästä syystä linkkiä kyselyyn jaettiin 

sekä tietokoneella avattavassa Perustavan sisäisessä ohjelmassa että sosiaalisen median 

kautta, jolloin lomake oli helppo avata myös puhelimella. 

Alustana käytettiin Google Forms -työkalua. Kyselylomake alkoi saateosiolla, jossa esiteltiin 

lyhyesti työn tausta, ohjeistettiin vastaamisessa, sekä motivoitiin vastaamaan. Itse 

kyselylomake koostui 21 kysymyksestä. Kolme ensimmäistä kysymystä kartoittivat 

taustamuuttujia, joita olivat työskentely-yksikkö, työvuodet ja työsuhteen muoto. Kysymykset 

4-5 kartoittivat sitoutuneisuutta yleisesti ja väittämät 6-7 sitoutumismuotoa. Kohdat 8-19 

olivat monivalintakysymyksiä ja niissä selvitettiin likert -asteikolla yleisten 

sitouttamistekijöiden onnistuneisuutta nykyhetkessä. Lukujen tarkoitukset näkyivät asteikon 

vieressä jokaisen väittämän kohdalla. Tieto nykytilanteesta koettiin tärkeäksi, koska sen 

avulla nähtiin mitkä asiat toimivat jo entuudestaan ja mitkä tekijät kaipaavat vielä 

lisäpanostusta. Kysymykset 20 ja 21 käsittelivät asentajien tärkeiksi kokemia 

sitouttamistekijöitä ja mahdollisia sitouttamista estäviä tekijöitä. Näin saatiin tärkeää tietoa 

asentajia sitouttavista toimista ja vastauksia pystyttiin vertaamaan vastauksiin 

sitouttamistoimien onnistumisesta. 
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4.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus (reliabiliteetti) tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, sekä 

mittarin kykyä ei-sattumanvaraisten tulosten antamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että toistettaessa tutkimus samalle henkilölle tulos ei vaihdu tutkijasta riippumatta. 

Tutkimuksen pätevyys (validiteetti) taas tarkoittaa kykyä mitata tutkimuksessa tarkoitettua 

asiaa. Jos tutkimus ei ole pätevä, se sisältää systemaattisia virheitä ja tutkittavat voivat 

esimerkiksi ymmärtää kysymykset tai mittariston väärin. Reliabiliteetti ja validiteetti 

muodostavat yhdessä tutkimuksen kokonaisluotettavuuden. (Vilkka 2021, 193-194.) 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin jo teoriaosuuden luonnissa tutustumalla useaan eri 

lähteeseen ja vertailemalla lähteiden sisältöjä keskenään. Tällä pyrittiin tutkimuksen 

kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisten lähteiden valintaan, jotta itse kyselylomake 

osattiin rakentaa pätevältä teoriapohjalta. Teoriassa hyödynnettiin vain alkuperäisiä, alan 

ammattilaisten lähteitä, tieteellisesti tutkittua tietoa ja tunnettuja teoksia. Huomiota 

kiinnitettiin myös lähteiden tuoreutuun, pyrkimyksenä käyttää vain ajantasaista 

lähdemateriaalia. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään myös kyselylomakkeen 

tarkalla suunnittelulla. Lomakkeen raakaversio lähetettiin yhdelle Perustavan henkilöstön 

jäsenelle, jolta pyydettiin mielipidettä muun muassa lomakkeen selkeään jäsentelyyn, 

kysymysten ja mittariston ymmärrettävyyteen, sekä kysymysten oleellisuuteen 

tutkimuskysymyksen kannalta. Tämän pohjalta kyselylomaketta muokattiin yhdessä kyseisen 

henkilön kanssa, se koe testattiin toisella henkilöstön jäsenellä, sekä tarkastutettiin 

henkilöstöpäälliköllä. Tulosten analysoinnissa käytettiin tarkkuutta ja kriittistä arviointia. 

Kyselyn tuloksia ei voi pitää puhtaana totuutena, sillä aina on mahdollisuus, että kysymys on 

ymmärretty väärin, tai vastaaja ei ole keskittynyt vastaamaan. Likert-asteikon keskimmäinen 

vastausvaihtoehto, en osaa sanoa, voi myös houkuttaa vastaamaan sillä se voi tuntua helpolta 

ja neutraalilta vaihtoehdolta.  

5 Tulokset 

Tutkimuksen perusjoukko koostui 129stä asentajasta ja kyselyyn saatiin 82 vastausta. 

Vastausprosentti oli noin 64. Kyselylomaketta suunnitellessa sitoutuneisuuden kannalta 

tärkeiksi muuttuja-arvoiksi määriteltiin työskentely-yksikkö, työvuodet Perustavalla ja 

työsuhteen muoto. Ensimmäiseksi haluttiin tarkastella kokonaiskuvaa asentajien 

sitoutuneisuudesta ja tulokset analysoitiin yksitellen, kysymys kerrallaan. Kokonaiskuvan 

hahmottamisen jälkeen analysoitiin muuttujien vaikutusta sitoutuneisuuteen. 
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5.1 Asentajien sitoutuneisuus ja sitoutumismuoto 

Kyselylomakkeen ensimmäinen varsinainen kysymys (kuvio 4), koetko olevasi sitoutunut 

Perustavaan, sen tavoitteisiin ja arvoihin, kartoitti vastaajan omaa mielipidettä 

sitoutuneisuudestaan. Kysymys kertoi myös siitä, onko organisaation arvot ja tavoitteet 

asentajien tiedossa. Vastausvaihtoehdot olivat kyllä, useimmiten, toisinaan ja en. Kyllä ja 

useimmiten -vaihtoehdot keräsivät noin 94 prosenttia vastauksista, joten lähes kaikki 

vastaajat kokivat olevansa sitoutuneita Perustavaan. Vastaus kertoo etenkin asentajien 

omasta kokemuksesta ja sitä kautta halusta sitoutua organisaatioon. Huomioitavaa tuloksessa 

on myös se, että vastausvaihtoehdon en, valitsi vain yksi henkilö, joten täysin 

sitoutumishaluttomia oli vastaajista vain yksi.  

 

Kuvio 4: Kyselylomakkeen kysymys 4. 

Toinen kysymys (kuvio 5), harkitsetko työpaikan vaihtoa, kartoitti hyvin selvästi 

työntekijöiden sitoutuneisuutta kysymällä mahdollisesta aikeesta vaihtaa työpaikkaa. 

Vastausvaihtoehdot olivat, olen tyytyväinen nykyisessä työssäni, asia käy mielessäni silloin 

tällöin, mutta ei ole ajankohtainen, mietin asiaa usein ja todennäköisesti työskentelen 

muualla seuraavan vuoden aikana. Yhteensä noin 93 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä 

nykyiseen työhönsä, eikä työpaikan vaihto ollut ajankohtainen heidän kohdallaan. Noin 

seitsemän prosenttia vastaajista koki asian ajankohtaiseksi ja suunnitteli työpaikan vaihtoa. 

Tuloksen mukaan selvä enemmistö, lähes kaikki asentajat kokevat sitoutuneisuutta 

Perustavaan. 
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Kuvio 5: Kyselylomakkeen kysymys 5. 

Kyselylomakkeen kuudennessa osassa (kuvio 6) kysyttiin mikä väittämä kuvaa vastaajaa 

parhaiten. Kysymyksellä selvitettiin, onko vastaajan sitoutuneisuus normatiivista, affektiivista 

vai jatkuvaa. Ensimmäinen väittämä, teen töissä minulle kuuluvat tehtävät, kuvaa 

jatkuvuussitoutuneisuutta, jossa työntekijä tekee vain pakolliset itselleen kuuluvat tehtävät. 

Koen Perustavan haasteet ominani ja haluan tehdä parhaani yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi -väittämä kuvaa affektiivista sitoutumista, joka on tunneperäistä ja vahvaa. 

Viimeinen väittämä, velvollisuuteni on antaa oma panokseni työpaikan hyväksi, kuvaa 

normatiivista sitoutumista, joka on yhteydessä normeihin ja velvollisuuden tunteeseen. 

Vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti väittämien kesken. Kysymyksen mukaan noin 33 

prosenttia vastaajista on jatkuvuussitoutunutta, 35 prosenttia affektiivisesti sitoutunutta ja 

32 prosenttia normatiivisesti sitoutunutta. 

 

Kuvio 6: Kyselylomakkeen kuvio 6. 

Myös seitsemäs kysymys (kuvio 7) kartoitti sitoutumismuotoa väittämien avulla. Kysymys oli 

sama, mikä väittämän kuvaa sinua parhaiten. Haluan työskennellä Perustavalla ja kerron 

ylpeästi olevani Perustavalainen -väittämä kuvaa affektiivista sitoutumista. Haluan olla 

palkkani sekä saamani luottamuksen arvoinen ja tehdä minulle kuuluvat työt hyvin, kuvaa 
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normatiivista sitoutumista. Työskentelen Perustavalla, sillä se on itselleni järkevin vaihtoehto 

tällä hetkellä, kuvaa jatkuvuussitoutumista. Näiden väittämien tulokset poikkeavat hieman 

edellisestä, sillä noin 66 prosenttia valitsi normatiiviseen sitoutumiseen viittaavan väittämän 

ja 24 prosenttia affektiivista sitoutumista kuvaavan väittämän. Vain noin 10 prosenttia valitsi 

jatkuvuussitoutumista kuvaavan väittämän. Viidennen ja kuudennen kysymyksen tulokset 

osoittavat toteen sen, että samalla työntekijällä voi olla piirteitä monesta sitoutumistyylistä 

sillä prosentit jakautuivat eritavoin kysymyksissä. 

 

Kuvio 7: Kyselylomakkeen kysymys 7. 

 

5.2 Sitouttamistekijöiden toimivuus nykyhetkessä 

Kysymyksissä 8-19 selvitettiin asentajien kokemusta sitouttamistekijöiden toimivuudesta 

nykyhetkessä likert-asteikon avulla. Väittämään sai valita mielestään totuudenmukaisimman 

vaihtoehdon asteikolta 1-5. Luku yksi tarkoitti eri mieltä, luku kaksi osittain eri mieltä, luku 3 

en osaa sanoa, luku neljä jokseenkin samaa mieltä ja luku viisi samaa mieltä. 

Laskemalla yhteen kunkin väittämän samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä -vastaukset 

sekä erimieltä ja jokseenkin erimieltä vastaukset, saatiin vertailtua sitouttamistekijöiden 

toimivuutta keskenään. Erityisen hyvin arjessa toteutuvia sitouttamistekijöitä (kuvio 8) olivat 

selkeä työnkuva, hyvä työilmapiiri, työn- vaihtelevuus, merkityksellisyys ja kiinnostavuus, 

sekä vaikutusmahdollisuudet työhön. Vastanneista vähintään yli 84 prosenttia oli tyytyväisiä 

kyseisiin toimiin, kun taas tyytymättömyyttä niitä kohtaan ilmeni vain satunnaisesti.  
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Kuvio 8: Erittäin hyvin toimivat sitouttamistekijät 

Hyvin onnistuttiin perehdyttämisessä, esimiestoiminnassa, kilpailukykyisessä palkassa, työn 

jatkuvuudessa, sekä kehittymis- ja etenemismahdollisuuksien tarjoamisessa, näiden toimien 

kerätessä positiivisia vastauksia noin 68-79 prosenttia kaikista vastauksista. Näissä toimissa 

ilmeni myös jonkinasteista tyytymättömyyttä, mutta ne olivat vain noin 8-7 prosenttia 

vastauksista, eivätkä näin ollen olleet kokonaiskuvan kannalta merkittäviä. Selvästi muita 

sitouttamistekijöitä huonommin toteutui työn joustavuus vapaa-ajan ja työn yhdistämisen 

suhteen. Noin 51 prosenttia vastaajista koki työn ja vapaan yhdistämisen helpoksi, kun taas 

noin neljäsosa vastaajista koki sen vaikeaksi. Tulos ei ole varsinaisesti huono, mutta 

tyytyväisyysaste jää selvästi pienemmäksi kuin muiden tekijöiden kohdalla. 

 

Kuvio 9: Hyvin toimivat sitouttamistekijät 

92,7 90,2 87,8 86,6 84,1

1,2 3,7 0
6,1 3,7

0

20

40

60

80

100

Selkeä työnkuva Hyvä työilmapiiri Mahdollisuus
vaikuttaa työhön

Työn vaihtelevuus Työn kiinnostavuus
& merkityksellisyys

Erittäin hyvin toimivat sitouttamistekijät 

Tyytyväiset % Tyytymättömät %

79,3
75,6 74,4 73,2

68,3
62,22

51,2

8,6
13,4

7,3 7,3 7,3 7,3

25,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Riittävä
perehdytys

Esimiehen
arvostus ja

palaute

Työn jatkuvuus Uuden
oppiminen &
kehittyminen

Kilpailukykyinen
palkka

Toimiva
viestintä

Joustavuus,
työn & vapaan
yhdistäminen

Hyvin toimivat sitouttamistekijät

Tyytyväiset % Tyytymättömät %



  25 

 

 

5.3 Tärkeiksi koetut sitouttamistekijät 

Kyselylomakkeen kahdessa viimeisessä kysymyksessä kartoitettiin asentajien tärkeiksi 

kokemia tekijöitä sitoutumisen kannalta, sekä mahdollisia sitouttamista estäviä tekijöitä. 

Kysymyksessä 20 vastaajia kehotettiin valitsemaan kolme itselleen tärkeintä tekijää, jotka 

vaikuttavat heidän sitoutumiseensa Perustavaan. Valmiita vastausvaihtoehtoja oli 12 joiden 

lisäksi oli avoin vaihtoehto, johon sai kirjoittaa minkä tahansa itselleen tärkeäksi koetun 

tekijän. Palkka ja henkilöstöedut sekä hyvätyöilmapiiri olivat selvästi kaksi voimakkaimmin 

sitouttamista selittävää tekijää, sillä molempia vastausvaihtoehtoja oli äänestänyt reilusti yli 

puolet vastaajista. Näiden jälkeen työn joustavuus koettiin seuraavaksi merkittävimpänä 

sitouttamistekijänä, vastausprosentin ollessa noin 40.  

Työn pysyvyyden koki tärkeäksi reilu 30 prosenttia vastaajista ja työn vaihtelevuuden valitsi 

noin 27 prosenttia vastaajista. Hieman yli 20 prosenttia vastauksista sai selvä työnkuva, 

kehittymis- ja oppimismahdollisuudet, sekä työn kiinnostavuus ja merkityksellisyys. Noin 13 

prosenttia vastaajista koki organisaation sisäiset etenemismahdollisuudet tärkeänä. Työn ja 

vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä arvostus ja palaute saivat molemmat noin seitsemän 

prosenttia vastauksista. Avointa kommunikointia ja hyvää perehdytystä piti tärkeimpien 

joukossa vain noin yksi prosentti vastaajista. Kuviossa 10 (kuvio 10) näkee edellä mainitut 

vastaukset ja niiden prosentuaalisen jakauman toisiinsa nähden. Näiden lisäksi avoimeen 

kohtaa tuli vastaus, kesällä ulkotyöt mukavia, joka viittaa töiden mielekkyyteen kesäisin. 
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Kuvio 10: Sitouttamistekijät koetussa tärkeysjärjestyksessä. 

Kyselylomakkeen viimeinen kysymys, numero 21, oli vapaaehtoinen ja siinä pystyi kertomaan 

mahdollisia sitoutumista estäviä tekijöitä. Vastaukset olivat lähinnä yksittäisiä kommentteja, 

eikä niissä toistunut sama teema. Esiin tuotiin viestinnän puute, ylityöt, jatkuva kiire, työn 

raskaus ja talvella työskentelyn epämukavuus. Myös huono johtaminen ja huonot urakat 

koettiin sitoutumista heikentäviksi. Vastausta lainaten, ”huono työnjohtaminen ja huonot 

urakat kovan hintakilpailun seurauksena kyllä laskee työmotivaatiota helposti…mikäli urakat 

vielä heikentyvät vuosien saatossa niin kyllä ne parhaimmat asentajat ainakin vaihtavat 

maisemia kuten on jo nähty jonkun verran”. 82 henkilön vastaajamäärään suhteutettuna 

sitoutumista estäviä tekijöitä tuotiin esiin vähän, noin 10 vastauksen verran.  

5.4 Taustamuuttujien vaikutus tuloksiin 

Vastauksia tuli asentajien määrään yksikköä kohden suhteutettuna melko tasaisesti ympäri 

Suomen. Vain muutamissa yksiköissä vastausprosentti asentajien määrään nähden jäi hyvin 

alhaiseksi ja yhdestä yksiköstä ei saatu vastauksia ollenkaan. Vastaajista 24,4 prosenttia 

työskenteli Mäntsälän yksikössä, 9,8 prosenttia Oulussa, 15,9 prosenttia Seinäjoella, 8,5 

prosenttia Tampereella, 3,7 prosenttia Turussa, 9,8 prosenttia Vantaalla, 11 prosenttia 
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Espoossa, 7,3 prosenttia Jyväskylässä, 8,5 prosenttia Kuopiossa ja 1,2 prosenttia 

Lappeenrannassa. Vastaajista 23,2 prosenttia oli työskennellyt Perustavalla yli viisi vuotta, 

23,2 prosenttia 3-5 vuotta, 34,1 prosenttia 1-3 vuotta ja 19,5 prosenttia alle vuoden. 

Vastaajista 80,5 prosentilla oli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja lopulla 19,5 prosentilla 

määräaikainen työsopimus. (Taulukko 1) 

Taulukko 1: Vastaajien taustatiedot  

 

 

 

 

 

 

 

Vertailtaessa taustamuuttujien vaikutusta tuloksiin minkään muuttuja-arvon kohdalla ei 

löytynyt yhteyttä sitoutumiskokemuksen kanssa. Työskentely-yksikkö, työvuodet, tai työsuhde 

ei selittänyt sitoutuneisuutta. Tämä käy yksiin tulosten kanssa sillä lähes kaikki, yli 90 

prosenttia, kyselyyn vastanneista koki sitoutuneisuutta Perustavaan. 

Työsuhteella oli selvä yhteys sitoutumismuotoon. Ne työntekijät joiden työsuhde oli 

määräaikainen olivat selvästi jatkuvuus- ja normatiivissitoutuneita, sillä heistä vain noin 15 

prosenttia oli valinnut affektiivista sitoutumista kuvaavat väittämät, noin 44 prosenttia 

normatiivista sitoutumista kuvaavat väittämät ja loput noin 41 prosenttia 

jatkuvuussitoutumista kuvaavat väittämät. Tulos käy hyvin yksiin ajatuksen kanssa, ettei vain 

Vastaajat                                                               N 

Yksikkö Espoo                                          9 

Jyväskylä                                    6 

Kuopio                                        7 

Lappeenranta                             1 

Mäntsälä                                    20 

Oulu                                           8 

Seinäjoki                                   13 

Tampere                                     7 

Turku                                          3 

Vantaa                                        8 

Työvuodet Yli viisi vuotta                            19 

3-5 vuotta                                  19 

1-3 vuotta                                  28 

Alle vuoden                                16 

Työsuhde Toistaiseksi voimassa oleva         66 

Määräaikainen                            16 
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tietyn aikaa yrityksen palveluksessa oleva henkilö ehdi sitoutua tunneperäisesti, tai koe sitä 

tarpeelliseksi, sillä affektiivinen sitoutuminen on ulkopuolisista palkkioista riippumaton ja on 

ihmisen omasta halusta kumpuavaa. Sen sijaan asentajat, jotka työskentelivät toistaiseksi 

voimassa olevassa työsuhteessa kokivat selvästi enemmän affektiivista sitoutumista. Heistä 

noin 49 prosenttia valitsi normatiivista sitoutumista kuvaavat väittämät itseään kuvaaviksi, 

noin 34 prosenttia affektiivista sitoutumista kuvaavat väittämät ja noin 17 prosenttia 

jatkuvuussitoutumista kuvaavat väittämät itseään kuvaaviksi. 

Työskentely-yksikön vaikuttavuutta sitoutumismuotoon ei ollut järkevä tutkia koska 

muutamista yksiköistä vastauksia oli hyvin vähän, tai ei lainkaan, joten tulos ei olisi antanut 

yleistettävää kuvaa tilanteesta. Tarkasteltaessa työvuosien vaikuttavuutta sitoutumiseen ei 

löytynyt mitään kokonaistuloksesta poikkeavaa. Myös sitoutumismuotojen välinen 

vaihtelevuus oli kohtalaisen samaa työvuosista riippumatta. 

Tarkasteltaessa muuttujien vaikutusta tärkeiksi koettuihin sitouttamistekijöihin, 

eroavaisuutta koko joukon tulokseen ei ollut. Palkka ja henkilöstöedut, sekä hyvätyöilmapiiri 

olivat kaksi selvästi eniten arvostettua tekijää kaikissa muuttujaryhmissä. Sen sijaan 

kolmanneksi tärkein tekijä vaihtui hieman muuttuja-arvon mukaan ollen joko työn joustavuus, 

pysyvyys, tai vaihtelevuus, jotka olivat kokonaistuloksissakin hyvin lähellä toisiaan kahden 

tärkeimmäksi koetun jälkeen. Tulos siis pysyi lähes täysin samana eri muuttuja-arvoista 

riippumatta. Erot vähiten valituissa tekijöissä olivat hyvin satunnaisia, sillä ne saivat vain 

yksittäisiä vastauksia.  

6 Kehittämisehdotukset 

Kehittämisehdotukset on rakennettu tutkimustulosten pohjalta käyttäen apuna teoreettista 

viitekehystä sekä Perustavan toimihenkilön kanssa käytyä vuoropuhelua. 

Asentajien sitoutuneisuuden, työmotivaation ja työviihtyvyyden parantamiseksi tulee 

tärkeimmiksi koettuja sitouttamistekijöitä vahvistaa entisestään ja eniten tyytymättömyyttä 

aiheuttaneita tekijöitä kehittää paremmin asentajien työtä palveleviksi. Vahvistettaviin 

tekijöihin (kuvio 11) kuuluu palkitseminen ja työilmapiiri, kehitettäviin tekijöihin (kuvio 11) 

työn joustavuus, riittävä perehdytys, esimiestoiminta sekä viestintä. 



  29 

 

 

 

Kuvio 11: Kyselytulosten perusteella vahvistettavat- ja kehitettävät sitouttamistekijät. 

6.1 Vahvistettavat sitouttamistekijät 

Asentajat kokivat palkan ja muut vastaavat etuudet sekä hyvän työilmapiirin selvästi 

tärkeimmiksi asioiksi oman organisaatiositoutumisen kannalta. Kyseiset tekijät koettiin 

tärkeimmiksi myös kaikissa muuttujaryhmissä, joten niitä tulee vahvistaa tulevaisuudessa 

entisestään sitoutuneisuuden ja työmotivaation lisäämiseksi. 

Palkkauksessa tulisi huomioida sekä aineellinen- että aineeton palkitseminen, jotta 

palkitsemisesta saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja kilpailukykyinen (Hakonen & 

Nylander 2015, 21-22). Myös palkitsemisen näkyväksi tuominen olisi tärkeää, jotta henkilöstö 

ymmärtäisi peruspalkan lisäksi palkitsemiseen kuuluvat muut osa-alueet. Tämä voisi lisätä 

tyytyväisyyttä palkkaukseen palkitsemisen kokonaiskuvan ollessa selkeämpi. Työilmapiiriä 

olisi hyvä vahvistaa yhteisellä tekemisellä työajan ulkopuolella ja pienillä arjen muistamisilla, 

esimerkiksi merkkipäivien, hyvän asiakaspalautteen tai erityisen vaativan urakan yhteydessä. 

Yhteiset päivän- tai viikon aloitukset yksiköissä toisivat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

olisivat hyvä tapa vaihtaa kuulumisia työkavereiden kanssa. (kuvio 12) 

 

Kuvio 12: Keinoja tärkeiksi koettujen sitouttamistekijöiden vahvistamiseksi. 
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6.2 Kehitettävät sitouttamistekijät 

Noin neljäsosa vastaajista koki työn ja vapaan yhdistämisen vaikeaksi, joten työn 

joustavuudessa on kehittämistä (kuvio 13). Suorittavassa, urakkapalkkaisessa työssä etätyöt 

ynnä muut työn joustavuutta lisäävät toimet ovat lähes mahdoton toteuttaa. Työn 

joustavuutta voisi kuitenkin lisätä palkkaamalla henkilöstöä nollasopimuksilla, jolloin 

työmäärää pystyttäisiin tasaamaan pahimpien sesonkiaikojen ja kiirepiikkien kohdalla ja näin 

ollen helpottamaan asentajien työn ja vapaan yhteensovittamista. Mahdollisuus työkuorman 

tasaamiseen lisäisi myös työn joustavuutta, eli pitkien urakoiden jälkeen olisi mahdollisuus 

vapaaseen. 

Tyytymättömyyttä ilmeni hieman myös riittävän perehdytyksen- sekä esimiehen arvostuksen 

ja palautteen kohdalla, joten niitä on hyvä kehittää tulevaisuudessa (kuvio 13). 

Perehdytysmateriaaleihin voisi lisätä läpäisymenetelmän, esimerkiksi loppukokeen, jolloin 

materiaalin läpikäynti olisi välttämätöntä jokaiselle uudelle työntekijälle. Talo tutuksi- 

päivään ilmoittautuminen tulisi lisätä osaksi työsopimuksen kirjoitusta. Näin varmistettaisiin 

jokaisen uuden henkilöstön jäsenen käynti kyseisessä päivässä ja päivä tulisi suoritetuksi 

hyvissä ajoin työn alussa. Esimiestoiminnassa olisi hyvä painottaa dialogilla johtamista.  

Dialogilla johtaminen mahdollistaisi sekä organisaation että työntekijöiden tarpeiden 

yhteensovittamisen, sillä dialogin tavoitteena on lisätä ymmärrystä muiden näkemyksistä. 

Dialogiset menetelmät myös lisäävät rajat ylittävää tilannetajua ja keskustelua. (Holm, 

Poutanen, Såhle 2018). Sekä positiivisten- että rakentavien asiakaspalautteiden 

systemaattinen raportointi lisäisi palautteen saantia esimieheltä, joka on koettu sitoutumisen 

kannalta hyvin tärkeäksi (Hakonen & Nylander 2015, 39). Esimiesten tavoitettavuuteen olisi 

myös hyvä kiinnittää huomiota. Tärkeää olisi, että työnjohtajat olisivat paikalla päivää 

aloittaessa ja heihin saisi yhteyden päivän aikana. 

Lisäksi tuloksissa ilmeni, ettei reilu 30 prosenttia vastaajista osannut sanoa toimiiko 

Perustavan sisäinen viestintä ja kommunikointi hyvin. Tämä viittaa siihen, että viestintä 

lukeutuu kehitettäviin sitouttamistekijöihin (kuvio 13). Olisi hyvä, että Perustavalla 

kerrattaisiin käytetyt viestintäkanavat ja se mitä missäkin viestitään, sillä toimiva viestintä ja 

tiedottaminen vaikuttavat henkilöstön sitoutuneisuuteen (Koivunen & Saari 2017, 77). 
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Kuvio 13: Keinoja tyytymättömyyttä aiheuttaneiden sitouttamistekijöiden kehittämiseksi. 

Tavoitteena on, että teetättäessä samanlainen kysely vuoden päästä uudelleen olisi 

tyytyväisyys kunkin sitouttamistekijän toimivuuteen vähintään 70 prosenttia. Tämä 

tarkoittaisi sitä, että tällä hetkellä huonoimmat tyytyväisyysprosentit saaneet 

sitouttamistekijät nousisivat muiden sitouttamistekijöiden tasolle arjen toimivuudessa. 

7 Pohdinta 

Tutkimuksessa saadut tulokset olivat yhtenäisiä ja vastaukset loogisia toisiinsa nähden, joka 

lisää tutkimustuloksen luotettavuutta. Tuloksissa näkyi selvästi positiivinen kierre (kuvio 14): 

Organisaatiossa panostettiin henkilöstöoloihin, tämä näkyi asentajien tyytyväisyytenä 

sitouttamistekijöiden- ja arjen toimivuuteen, joka osaltaan selitti asentajien vahvaa 

affektiivisnormatiivista sitoutumismuotoa ja näkyi lopulta erittäin korkeana sitoutuneisuutena 

organisaatioon, vastaajista yli 90 prosentin kokiessa sitoutuneisuutta Perustavaan. Positiivinen 

kierre osoittaakin, että Perustavalla on onnistuttu niin sanotussa ”sitoutumisen 

kahdenkaupassa”, eli organisaatio panostaa työoloihin luoden edellytykset työntekijöiden 

sitoutumiselle (Viitala 2013, 16). On kuitenkin hyvä muistaa, että kyselyyn vastasi noin 64 

prosenttia asentajista, joten tuloksia ei voi pitää täytenä totuutena vaan suuntaa antavana 

tietona. Toisaalta tulokset olivat hyvin yhtenäiset Perustavan uusimman puolivuosittaisen 

fiiliskyselyn kanssa, joka osaltaan lisää tuloksen luotettavuutta.  
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Kuvio 14: Kyselytuloksissa havaittu positiivinen kierre asentajien sitouttamisessa ja 

sitoutuneisuudessa. 

Työ oli tarkoituksen mukainen, sillä tulosten perusteella pystyttiin luomaan haluttu selvitys 

asentajien tämänhetkisestä sitoutuneisuudesta Perustavaan, sekä laatimaan 

kehittämisehdotuksia sitoutuneisuuden lisäämiseksi tulevaisuudessa. Tutkimuksen tuotos, eli 

kehittämisehdotukset, vastasivat tutkimusongelmaan: millä keinoin Perustava Oy saa lisättyä 

asentajien sitoutuneisuutta, joka osaltaan osoittaa työn onnistuneisuuden. Tavoitteena oli, 

että toimeksiantaja pystyy hyödyntämään materiaalia asentajien työolojen kehittämisessä, 

organisaatioon sitouttamisessa ja vaihtuvuuden minimoinnissa. Tavoite saavutettiin, sillä 

Perustava koki tutkimustulokset sekä raportin itselleen hyödylliseksi henkilöstötyön ja 

henkilöstöolojen kehittämisen kannalta. Opinnäytetyön avulla kehittämistyötä pystytään 

kohdentamaan oikeisiin tekijöihin, joka edesauttaa Perustavaa kehittymään vielä paremmaksi 

työpaikaksi henkilöstölleen. Tuloksen lisäksi, myös yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä sen sujuessa 

hyvin koko opinnäytetyöprojektin ajan.  

Jatkotutkimukselle jäi tilaa, sillä tulosten juurisyihin olisi suositeltavaa pureutua 

ymmärryksen lisäämiseksi ja työolojen parantamiseksi entisestään. Laadullisen haastattelun 

avulla pystyttäisiin selvittämään tarkemmin mikä laski tyytyväisyyttä kolmessa huonoiten 

pärjänneessä sitouttamistekijässä, miksi reilu 30 prosenttia ei osannut vastata viestintää 

koskevaan väittämään, tai mitä erityispiirteitä toivottiin tärkeimmiksi koetuilta 

sitouttamistekijöiltä. Näin saataisiin entistä syvällisempää tietoa aiheesta. Samanlaisen 

kyselytutkimuksen voisi teettää myös vuoden kuluttua ja seurata ovatko mahdolliset 

muutokset vaikuttaneet kyselytulokseen. 
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Liite 1: Kyselylomake 

Kyselylomakkeella kartoitettiin asentajien sitoutuneisuutta Perustavaan, sekä sitoutumiseen 

vaikuttavia tekijöitä ja niiden nykytilaa Perustavalla. Kysymyksiä lomakkeessa oli yhteensä 

21. Ensimmäiset kolme kysymystä kartoittivat taustamuuttujia. Kysymykset 4. ja 5. koskivat 

vastaajan sitoutuneisuutta, kohdat 6. ja 7. vastaajan sitoutumistyyppiä. Väittämät 8.-19. 

selvittivät sitouttamistekijöiden nykytilaa yrityksessä. Kaksi viimeistä kysymystä kartoittivat 

sitoutumista lisääviä- ja heikentäviä tekijöitä. Tähdellä merkityt kohdat olivat pakollisia. 

1. Yksikkö, jossa työskentelen: *                     

Espoo                        

Jyväskylä                            

Kuopio                  

Lappeenranta                         

Mäntsälä                                

Oulu                         

Seinäjoki                         

Tampere         

Turku                            

Vantaa            

Vihti 

2. Olen työskennellyt Perustavalla: *           

Alle vuoden               

1-3 vuotta               

3-5 vuotta              

yli 5 vuotta 

3. Työsuhteeni on: *                     

Toistaiseksi voimassa oleva                

Määräaikainen            

Osa-aikainen 

4. Koetko olevasi sitoutunut Perustavaan, sen tavoitteisiin ja arvoihin? *                      

Kyllä                                        

Useimmiten                             

Toisinaan                      

En 

5. Harkitsetko työpaikan vaihtoa? *          

Olen tyytyväinen nykyisessä työssäni.           
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Asia käy mielessäni silloin tällöin, mutta ei ole ajankohtainen.      

Mietin asiaa usein.               

Todennäköisesti työskentelen jossain muualla tulevan vuoden aikana. 

6. Mikä väittämä kuvaa sinua parhaiten? *        

Teen töissä minulle kuuluvat tehtävät.        

Koen Perustavan haasteet ominani ja haluan tehdä parhaani yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi.                

Velvollisuuteni on antaa oma panokseni työpaikan hyväksi. 

7. Mikä väittämä kuvaa sinua parhaiten? *                                               

Haluan työskennellä Perustavalla ja kerron ylpeästi olevani perustavalainen.   

Haluan olla palkkani sekä saamani luottamuksen arvoinen ja tehdä työni hyvin.    

Työskentelen Perustavalla, sillä se on itselleni järkevin vaihtoehto tällä hetkellä. 

(8.-19. väittämien lineaarinen asteikko: 1 = erimieltä, 2 = osittain erimieltä, 3 = en osaa 

sanoa, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = samaa mieltä.)  

8. Ilmapiiri Perustavalla on avoin ja positiivinen. *               

1                

2                

3                

4                

5 

9. Saan esimieheltäni arvostusta ja palautetta hyvin tehdystä työstä. *             

1                

2                

3                

4                

5 

10. Ymmärrän oman roolini Perustavalla ja työnkuvani on minulle selkeä. *           

1                

2                

3                

4                

5 

11. Työni on riittävän vaihtelevaa. *               

1                

2                
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3                

4                

5 

12. Perustavan sisäinen viestintä ja kommunikointi toimii hyvin. *            

1                

2                

3                

4                

5                                  

13. Asentajan palkkataso on hyvä ja kilpailukykyinen rakennusalalla. *            

1                

2                

3                

4                

5 

14. Työhöni saatu perehdytys on riittävä. *              

1                

2                

3                

4                

5 

15. Asentajan työ on kiinnostavaa ja koen sen merkitykselliseksi. *            

1                

2                

3                

4                

5 

16. Minulla on mahdollisuus kehittyä ja edetä työssäni. *             

1                

2                

3                

4                

5 

17. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhöni. *             

1                

2                
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3                

4                

5 

18. Työ ja vapaa-aika ovat helposti yhdistettävissä. *             

1                

2                

3                

4                

5 

19. Perustavalla on tarjota minulle töitä vuodenajasta riippumatta. *            

1                

2                

3                

4                

5 

20. Valitse kolme sinulle tärkeintä tekijää, jotka vaikuttavat sitoutumiseesi Perustavaan. *       

Kehittymis- ja oppimismahdollisuudet         

Työn vaihtelevuus          

Hyvä työilmapiiri                         

Arvostus ja palaute                      

Palkka ja henkilöstöedut          

Työn ja vapaa-ajan yhteen sovittaminen         

Työn joustavuus          

Työn kiinnostavuus ja merkityksellisyys         

Hyvä perehdytys                      

Etenemismahdollisuudet organisaation sisällä       

Selvä työnkuva          

Työn pysyvyys           

Muu, mikä? 

21. Onko jokin tekijä, joka estää sinua sitoutumasta Perustavaan?     

___________________ 

                                                              

 


