
   
 

   
 

 
 
 
 
 
Pelillinen digitaalinen konserniperehdytys ja uusien toimihenkilöiden organisaatio-sitoutuminen: 
Case Barona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henniina Vänttinen 
Pro gradu -tutkielma 
Hallintotiede 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
Kevät 2021  



   
 

Lapin yliopisto 
Tiedekunta: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
Työn nimi: Pelillinen digitaalinen konserniperehdytys ja uusien toimihenkilöiden organisaa-tiositoutuminen: Case Barona 
Tekijä: Henniina Vänttinen 
Koulutusohjelma/oppiaine: Hallintotiede 
Työn laji: Pro gradu -tutkielma/Maisteritutkielma _x_ Lisensiaatintutkimus__ 
Sivumäärä: 141, liitteiden lukumäärä: 1 
Vuosi: 2021 
  
Tiivistelmä: 
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Summary: 
The aim of the dissertation is to map out the factors on which the organizational commitment of the new employees of the Finnish personnel services company Barona is based, and how orientation and game-based digital group orientation (orientation game) can strengthen this commitment. The study is a qualitative case study conducted in the form of semi-structured thematic interviews. The research material has been collected by interviewing ten (n = 10) new Barona employees in the spring of 2020. Theoretical content analysis and thematic de-sign have been used as the method of analysis of the study.  
 
According to the research results, the organizational commitment of new employees is mainly based on 1) work community, team, work atmosphere, 2) job description and em-ployment relationship, 3) organizational culture, strategy, and values, and 4) factors related to development and career development opportunities. According to the research results, these factors predict the affective engagement of new employees. Orientation is also of great importance in the organizational commitment of new employees. In particular, investing in orientation can strengthen commitment. In this study, investing in orientation means 1) the systematic nature of orientation, 2) the consideration of the work community, team, and work atmosphere in orientation, and 3) the consideration of competence development in ori-entation. While orientation plays a major role in strengthening organizational commitment, the orientation game, in turn, does not play a major role in organizational commitment. How-ever, an orientation game can support overall orientation, and thereby also support organi-zational commitment. Gamification in itself is not a factor influencing organizational com-mitment, but it motivates and supports learning. E-learning is perceived as a suitable form of learning in general and group orientation, as it enables learning at one's own pace and regardless of the time. 
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1 JOHDANTO  
 
 
1.1 Tutkijan suhde case-organisaatioon 
 
Tutkijan asema on laadullisessa tutkimuksessa toisella tavalla keskeinen verrattuna tilastol-
liseen tutkimukseen. Ensinnäkin tutkijalla on tietynlaista vapautta, joka mahdollistaa jousta-
van tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen. (Eskola & Suoranta 1998, 20.) Olen itse Baro-
nalla työskentelyni ansiosta pystynyt suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimustani vaivat-
tomasti ja joustavasti. Seuraavaksi kerron hieman tarkemmin omasta suhteestani Baronaan. 
 
Olen työskennellyt Baronan keskitetyssä HR-funktiossa toukokuusta 2019 alkaen. Aloitin 
Baronalla HR-harjoittelijana, jonka jälkeen jatkoin osa-aikatöissä HRD-koordinaattorina. 
Nykyään työskentelen kokoaikaisesti Baronalla HRD-asiantuntijana. Aloitin työskentelyni 
Baronalla työskentelemällä perehdytyspeli –projektin parissa. Tärkeimmät sidosryhmäni 
projektissa olivat Baronan omat asiantuntijat ja ulkoisen yhteistyökumppanin asiantuntijat. 
Ulkoinen kumppani huolehti pelin teknisestä toteutuksesta ja käsikirjoittamisesta. Baronan 
asiantuntijat koostivat pelin sisältöön vaadittavan materiaalin kukin omalta osaamisalueel-
tansa.  Lisäksi olin mukana implementoimassa Baronalla kesällä 2019 käyttöönotettua op-
pimisen- ja osaamisenhallintajärjestelmää (Learning Management System = LMS).  
 
Tehtäviini kuuluu myös hallinnoida ja kehittää Barona Academy:a, joka tarjoaa keskitetysti 
erilaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia baronalaisille. Barona Academy tukee ba-
ronalaisten osaamisen kehittämistä muun muassa erilaisilla valmennuksilla ja koulutuksilla, 
joita järjestetään niin paikan päällä kuin etänäkin sekä verkkokoulutuksina. Tarjolla on val-
mennuksia niin sisäisten kuin ulkoistenkin valmentajien pitämänä. Ilmoittautuminen Barona 
Academy:n valmennuksiin tapahtuu oppimisen- ja osaamisen hallintajärjestelmä (LMS) 
kautta, josta Baronalla käytetään nimeä bLearning. bLearning:ista löytyy erilaista valmen-
nustarjontaa niin Baronan toimihenkilöille, palvelukeskustyöntekijöille kuin asiakkailla 
työskentelevällekin henkilöstölle. Lisäksi tehtävänäni on tukea Baronan (ja Bravedon) eri 
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toimialoja ja yhtiöitä toteuttamaan omia osaamisen kehittämisen ideoitaan ja keinojaan, ku-
ten perehdytys- ja valmennuspolkuja, verkkokoulutuksia, sertifikaatteja ja jopa omia 
verkko-oppimisympäristöjä.  
 
Barona koostuukin monista eri toimialoista, liiketoiminnoista, yhtiöistä, tukifunktioista, pal-
veluista ja alueista, mitä ulkopuolisen voisi olla vaikeaa ymmärtää ja sanoittaa. Koenkin 
työsuhteeni myötä kehittyneen ymmärryksen ja tietämyksen moniulotteisesta Baronasta ai-
noastaan eduksi tutkimukseni kannalta. Tutkimushaastatteluiden osalta koen, että tuntemus 
Baronalla käytetystä kielestä ja termistöstä on ollut vain eduksi. Ymmärrän esimerkiksi sen, 
että jos joku puhuu haastattelussa Kodista, hän ei välttämättä viittaa termillä omaan asuin-
paikkaansa, vaan Baronan Helsingin päätoimistoon. Työskentelyni Baronalla on helpottanut 
myös haastateltavien saamista osallistumaan tutkimukseeni.  
 
1.2 Perustelut aihevalinnalle 
 
Aihevalintani koskien organisaatiositoutumista ja pelillistä digitaalista konserniperehdytystä 
pohjautuu omaan kiinnostukseeni ja tuntemukseeni aiheesta. Olen ollut mukana suunnitte-
lemassa ja toteuttamassa suuren suomalaisen henkilöstöalan yrityksen Baronan pelillistä di-
gitaalista konserniperehdytystä ja toiminut kyseisessä projektissa sisäisenä projektinvetä-
jänä. Digitaalinen konserniperehdytys kantaa Baronalla nimeä Barona Orientation Game ja 
sitä kutsutaan tuttavallisemmin perehdytyspeliksi sen pelillisen muodon vuoksi. Jokaisen uu-
den konsernissa aloittavan toimihenkilön on tarkoitus pelata tärkeitä asioita käsittelevä pe-
rehdytyspeli perehdytysjaksonsa aikana. Perehdytyspeli on toteutettu yhteistyössä ulkoisen 
yhteistyökumppanin kanssa, joilla on pedagogista osaamista ja kokemusta digitaalisten pe-
rehdytysten laadinnasta.  
 
Yleisimpinä työelämän muutoksen megatrendeinä on tunnistettu globalisaatio ja digitalisaa-
tio (Eklund 2018, 41). “Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu. Jos emme tee sitä, 
muut tekevät.” (Elinkeinoelämän keskusliitto 2015, 5). Myös Ilmarinen ja Koskela (2015, 
14) toteavat, että suurin uhka suomalaisyrityksille on aliarvioida digitaalisuuden vaikutus ja 
voima: “vaarana on, että kilpailijat hyödyntävät mahdollisuudet nopeammin ja paremmin”. 
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Digitalisaatio luo uudenlaisia liiketoimintamalleja, tuotteita, palveluita ja prosesseja, jotka 
tuovat hyötyä niin yritykselle kuin sen asiakkaillekin. Vaikka digitalisaatio itsessään ei ta-
kaakaan menestystä, on sen kehityksen ulkopuolelle jättäytyminen yrityksille iso riski. (Il-
marinen & Koskela 2015, 14–15.)  
 
Osaamisen kehittäminen painottuu yrityksissä yhä enemmän joustaviin työssä oppimisen 
muotoihin ja yrityksillä on käytössään yhä monipuolisempi valikoima erilaisia osaamisen 
kehittämisen muotoja. Työssä perehdytään ja opitaan uusia tapoja toimia sekä jaetaan ja ja-
lostetaan tietoa yhdessä. Tieto siirretään niin työn ohessa, kasvokkain kuin verkossakin. 
(Elinkeinoelämän keskusliitto 2013, 3–5.) Digitalisaation myötä perehdytys on saanut uusia 
muotoja ja perinteisten perehdyttämismenetelmien lisäksi on kehittynyt vaihtoehtoisia ai-
kaan ja paikkaan sitomattomia menetelmiä. (Peltokoski & Perttunen 2006, 132.) Näin ollen 
siis myös aiheen ajankohtaisuus on tukenut aihevalintaani.   
 
Perehdytys aiheena on puolestaan kiehtonut minua jo opintojeni alkuvaiheesta saakka. Olen 
itse saanut aina hyvän perehdytyksen työpaikasta riippumatta ja olenkin viihtynyt pitkään 
kaikissa työpaikoissani. Näin ollen aloin pohtimaan myös perehdytyksen merkitystä sitou-
tumisessa organisaatioon. Uskon, että perehdyttämisen ja sitä kautta varmuuden saamisen 
myötä, työnteko on luistanut ja olen nauttinut työnteosta kulloisessakin organisaatiossa.  Tu-
tustuttuani Mellasen ja Mellasen (2020) teokseen Hyvät, pahat ja millenniaalit aloin entistä 
enemmän pohtimaan organisaatiositoutumisen tilaa nykyajan työelämässä. Organisaatiot 
ovat jatkuvan muutoksen keskellä niin Suomessa kuin maailmalla. Työtapojen osalta muu-
toksina nousevat esille etätyön ja pätkätöiden lisääntyminen, rutiinitöiden väheneminen ja 
siirtyminen työajan tarkasta seurannasta työn lopputuloksen seurantaan. (Eklund 2018, 41.) 
“Kun viime vuosisadalla ryhdyttiin työhön, se oli usein elämänmittainen valinta. Nyt am-
mattiuskollisuuden ja yritysuskollisuuden tilalle ovat tulleet vaihtuvat työsuhteet. Työpaikka 
ei ole enää se yksi ja sama peltosarka, jota viljellään leivän toivossa. Uusi työelämä on 
market, jossa työntekijä shoppailee itselleen mieluisia valintoja.” (Halava & Pantzar 2010.) 

Nykyään työntekijät vaihtavatkin organisaatioita useammin ja työroolit ovat entistä moni-
naisempia. Ihmiset janoavat yhä enemmän erilaisia kokemuksia ja jatkuvan kehittymisen 
mahdollisuuksia. Näitä on alettu hakemaan vapaa-ajan lisäksi myös työelämästä - ollaanhan 
töissä kuitenkin hyvin suuri osa koko elämästä.  
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Olen aina kuullut ja lukenut siitä, että kuinka kallisarvoista sitouttaminen on, ja kuinka on 
halvempaa ja tehokkaampaa, että samat henkilöt ovat ja pysyvät organisaatioissa mahdolli-
simman pitkään – koska perehdytys on kallista. Sitten Mellasen ja Mellasen (2020a, 11) 
ajatus sai minua kiinnostumaan sitouttamisesta vielä enemmän: “Miten ylipäätään voi tur-
vata rekrytoinnin onnistumisen, jos sukupolvesta lähes 40 prosenttia suunnittelee jo uuteen 
työtehtävään astuessaan seuraavaa askelta urallaan ja vain 39 prosenttia näkee olevansa 
nykyisen työnantajan leivissä vuoden päästä?”. Nykyaikana millenniaalien osuus koko työ-
voimasta tulee vain kasvamaan. Mellasen ja Mellasen (2020a, 11) mukaan millenniaalit, eli 
vuosina 1980–2020 syntyneet, alkavatkin olemaan jo suurin osa maailman työvoimasta. 
Tällä hetkellä maailman työpaikkojen työvoimasta jo puolet ovatkin millenniaaleja ja vuo-
teen 2025 mennessä heitä on työvoimasta jo 75 prosenttia (Mellanen & Mellanen 2020a, 
11).  
 
Millenniaalien job hopping eli työpaikasta toiseen vaihtaminen tulee johtamaan työnantajien 
väliseen kilpailuun talenttien sitouttamiseksi (Mellanen & Mellanen 2020b). Pohdin, että 
kannattaako työntekijöitä ylipäätään yrittää edes sitouttaa, jos suuri osa tulokkaista haaveilee 
jo seuraavasta työpaikasta? Hylkäsin kuitenkin tämän ajatuksen ja ajattelin, että totta kai 
kannattaa. Ennemminkin tulisi selvittää, mihin tekijöihin työntekijöiden sitoutuminen 
omaan organisaatioonsa perustuu ja millainen merkitys perehdytyksellä ja sen uusilla digi-
taalisilla keinoilla voi siinä olla. Kohderyhmänä tutkimuksessani eivät kuitenkaan ole mil-
lenniaalit, vaikka suurin osa haastateltavistani heitä onkin nykyisen työvoiman ikärakenteen 
vuoksi. 
 
Sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja muotoja on lukuisia. Tuleekin muistaa, että Mellasen 
ja Mellasen (2020a, 11) lainauksessa esille tullut seikka, että 40 % haaveilee jo heti uuteen 
työtehtävään siirtymisen myötä seuraavasta askeleesta urallaan, ei aina tarkoita yrityksen 
vaihtamista tai sitoutumattomuutta. Baronan perehdytyspelissä onkin pyritty tuomaan esille 
muun muassa talon sisäisiä uralla etenemisen (niin vertikaalisia kuin horisontaalisiakin) 
mahdollisuuksia. Lisäksi Baronan filosofiassa painotetaan, että Barona ymmärtää, ettei työn 
tarvitse olla kaikille koko elämä, vaan, että nytkin monille Y- ja Z –sukupolven edustajille 
yksi ainoa ammatti on vanhassa maailmassa uinuvaa taaksejäänyttä unelmaa. “Niille, jotka 
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haluavat työltään enemmän, jopa uran, Barona on moderni coachi, joka ohjaa heitä vuosien 
tai vuosikymmenten ajan.” (Barona 2019a.)  
 
1.3 Tutkimuksen taustaa 
 
Jatkuvien muutosten keskellä on tärkeää pystyä tarjoamaan työntekijöille turvallinen perusta 
oppimiselle sekä riittävän selkeä kuva tulevaisuudesta. Etenkin uudet työntekijät kaipaavat 
varmuutta, ohjeistusta ja selkeyttä muutosten keskellä. Näitä uudelle työntekijälle tarjoaa 
perehdytys (Eklund 2018, 41.) 
 
Ennen perehdyttämisessä on ollut kyse ensisijaisesti työhön opastamisesta eikä laajempaa 
perehdyttämistä yritykseen ja työyhteisöön ole pidetty yhtä tärkeänä, koska työympäristöt 
eivät olleet kovin monimutkaisia. Kuitenkin nykypäivänä organisaatioiden ja työtehtävien 
monimutkaistuessa laajempi perehdyttäminen on tullut yhä tärkeämmäksi, eikä pelkkä työ-
hön opastaminen enää riitä. Työntekijän on ymmärrettävä entistä paremmin, miten organi-
saatio toimii ja miksi se on olemassa. Näin ollen myös perehdyttäminen ja sen keinot ovat 
monimuotoistuneet ja laajentuneet. (Kupias & Peltola 2009, 13.) 
 
Digitalisaatio on haastanut myös perehdytystä muuttumaan ja se onkin saanut uusia muotoja, 
jotka eivät ole aikaan ja paikaan sidottuja. Yhtenä tällaisena menetelmänä on tietokonepoh-
jainen perehdyttäminen (Computer-Assisted Orientation, Computer Aided Training). (Pel-
tokoski & Perttunen 2006, 132.) Tietokonepohjaisessa perehdyttämisessä voidaan hyödyn-
tää myös pelejä. Baronalla käytössä oleva digitaalinen konserniperehdytys (perehdytyspeli) 
on tietokonepohjaista yleisperehdytystä, jossa uusi toimihenkilö perehtyy konsernitasoisiin 
asioihin pelillisin menetelmin. Peli on kuitenkin vain osa uuden toimihenkilön kokonaispe-
rehdytystä. Kerron Baronan perehdytyspelistä tarkemmin tutkielman luvussa 4 ja luvussa 2 
perehdytyksen pelillistämisen mahdollisuuksista. 
 
Perehdyttämisellä voidaan myös pyrkiä edistämään työtyytyväisyyttä, ammatillista osaa-
mista, vaikuttamaan henkilöstön saatavuuteen sekä luomaan myönteistä työnantajakuvaa 
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sekä sitouttamaan henkilöstöä. (Peltokoski & Perttunen 2006, 132; Eklund 2018, 41.) Hy-
vällä perehdyttämisellä voidaan siis tukea uuden henkilön sitoutumista niin organisaatioon 
kuin tehtäväänkin (Eklund 2018, 31; Peltokoski & Perttunen 2006, 132; Viitala 2004, 261). 
Perehdyttämisjaksolla onkin todettu olevan merkittävä vaikutus työntekijän sitoutumisen ta-
soon (Eklund 2018, 34). Myös Viitala (2004, 261) on todennut, että perehdytyksellä on suuri 
merkitys organisaatiositoutumisessa ja etenkin kaksi ensimmäistä viikkoa ovat tämän suh-
teen merkityksellisimpiä. Näin ollen perehdytyksen merkitystä organisaatiositoutumiseen ei 
kannata sivuuttaa, vaan siihen kannattaa panostaa.  
 
Locke ja Latham (1990, 244) tuovat myös esille Mowdayn, Porterin ja Steersin määritelmän 
organisaatiositoutumisesta, jonka mukaan organisaatiositoutuminen näyttäytyy organisaa-
tion tavoitteiden ja arvojen hyväksymisenä sekä haluna ponnistella organisaation eteen ja 
haluna pysyä organisaatiossa. Sitoutumista on Viitalan (2013, 15) mukaan tutkittu muun 
muassa seuraavilla kysymyksillä: “Kävisitkö töissä, jos se ei olisi taloudellisesti välttämä-
töntä? Lopettaisitko työnteon, jos voittaisit esimerkiksi lotossa?” Työntekijän katsotaan ole-

van sitoutunut, jos hän jatkaisi töitä, vaikka se ei ole taloudellisesti välttämätöntä. 
 
Ylipäätään henkilöstön sitoutuminen on nähty perinteisesti erityisen tärkeänä asiana yrityk-
selle niin toiminnan laadun, tavoitteiden saavuttamisen kuin jatkuvan kehittymisen ja uudis-
tumisenkin kannalta. (Viitala 2007, 89.) Työnantaja hyötyykin työntekijän sitoutumisesta 
myös pienemmän vaihtuvuuden kautta. (Viitala 2013, 16.) Työntekijöiden vaihtuvuudesta 
puhuttaessa saatetaankin usein sanoa, että työntekijät eivät sitoudu. Käytännön tason pu-
heissa sitoutumattomuudella tarkoitetaan siis joskus myös lähtöherkkyyttä. (Viitala 2013, 
85.) Sitoutuneisuus vaikuttaa moniin organisaation kannalta merkityksellisiin asenteisiin ja 
toimiin, kuten irtisanoutumisaikeisiin, henkilöstön vaihtuvuuteen, täsmällisyyteen, työyhtei-
sötaitoihin, asenteisiin muutoksia kohtaan sekä työsuorituksiin (Leiviskä 2011, 120–121.) 
Työntekijöiden sitoutuminen herättääkin työelämässä paljon keskustelua, sillä sen on todettu 
vaikuttavan työn laadukkuuden lisäksi myös tehokkuuteen, ja sitä kautta myös organisaation 
tulokseen. (Eklund 2018, 68.) Lisäksi korkealla vaihtuvuudella voi olla myös negatiivisia 
vaikutuksia organisaation keskeisten asioiden hoitamiseen sekä se voi aiheuttaa suuriakin 
henkilöstöhankinta- ja perehdyttämiskustannuksia. Näiden lisäksi henkilöstön vaihtuvuus 
saattaa katkaista organisaatioiden välisiä yhteistyösuhteita, mikä saattaa olla nykypäivän 
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verkostomaisessa toimintatavassa jopa suurempi menetys kuin pelkät henkilöstöhankinta- ja 
perehdytyskustannukset. (Kauhanen 2010, 94.) 
 
Organisaatioiden eri tasoilla tapahtuvien muutosten ja henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi pe-
rehdyttämisestä ja sen menetelmistä onkin muodostumassa strategisesti merkittävä tekijä. 
Muuttuvassa toimintaympäristössä, organisaatiossa on oltava riittävä määrä osaavaa henki-
löstöä, jotta palvelut toimivat. (Peltokoski & Perttunen 2006, 132.)  
 
1.4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
 
Mihin tekijöihin uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen sitten perustuu? Pyrin 
tässä tutkielmassa vastaamaan tähän kysymykseen Baronan uusien toimihenkilöiden näkö-
kulmasta. Näin ollen saamme mahdollisuuden ymmärtää uusien baronalaisten organisaatio-
sitoutumisen- ja sitoutumattomuuteen vaikuttavia asioita, jonka myötä mahdollisiin epäkoh-
tiin voidaan myös tarttua. Uusien henkilöiden lähteminen muualle ei kuitenkaan ole toivot-
tavaa, vaan halutaan, että uudet baronalaiset viihtyvät ja myös pysyvät “meillä”. 
 
Vaikka perehdytyksellä yleisesti voidaan vaikuttaa uuden työntekijän organisaatiositoutu-
miseen (Eklund 2018, 31; Peltokoski & Perttunen 2006, 132; Viitala 2004, 261), tutkielmas-
sani pyritään vastaamaan siihen, minkälainen merkitys pelillisellä digitaalisella konsernipe-
rehdytyksellä on uuden toimihenkilön organisaatiositoutumiseen, kun kyseessä on vain pala 
kokonaisperehdytystä. Tutkimuksen tarkoituksena on siis selvittää, mihin tekijöihin uusien 
toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen perustuu ja millä tavoin pelillisellä digitaalisella 
perehdytyksellä voidaan vahvistaa uusien työntekijöiden organisaatiositoutumista. Tutkiel-
man tavoitteena on kartoittaa tekijöitä, joihin organisaatiositoutuminen perustuu ja näiden 
tekijöiden pohjalta kartoittaa, missä muodossa sitoutuminen pääosin esiintyy toimihenkilöi-
den työsuhteen alkutaipaleella. Tutkielman toisena tavoitteena on kuvata, millä tavoin pelil-
linen digitaalinen konserniperehdytys voi vahvistaa uusien toimihenkilöiden organisaatio-
sitoutumista. Käytän tästä pelillisestä digitaalisesta konserniperehdytyksestä tutkielmassa 
nimikettä perehdytyspeli tai lyhennettä peli. Samaa perehdytyspeli -termiä käytetään myös 
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case-organisaatiossa. Tavoitteenani on myös esittää kehitysehdotuksia perehdytyksen ja pe-
rehdytyspelin kehittämiseksi, jotta ne tukisivat organisaatiositoutumista paremmin.  
 
Case-organisaation näkökulmasta tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää Baronalla 
aloittavien uusien toimihenkilöiden sitoutumisen, perehdytyksen ja perehdytyspelin kehittä-
misessä. Vaikka kyseessä on tapaustutkimus, pyrin tutkielman lopuksi pohtimaan, mitä ky-
seinen tapaus opettaa vastaaville tutkimusprosesseille, ja miten saatuja tuloksia voitaisiin 
mahdollisesti soveltaa muuhun organisaatiositoutumisen tai perehdytyksen tutkimukseen. 
Lisäksi pyrin pohtimaan, miten kyseisen yksittäistapauksen tuloksia voi käyttää apuna suun-
niteltaessa aihetta koskevia laajempia tutkimuksia.  
 
Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään pääsemään vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1. Mihin tekijöihin uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen perustuu? 
2. Millä tavoin perehdytys ja pelillinen digitaalinen konserniperehdytys voivat vahvis-

taa uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutumista? 
 

Seuraavaksi käyn tarkemmin läpi tutkimuskysymyksiä sekä niiden mahdollisuuksia ja rajoi-
tuksia. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkastellaan sitoutumista organisaatioon eli 
tässä tapauksessa Baronaan. Sen avulla on tarkoitus selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat Ba-
ronan uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutumiseen. Tutkimuskysymys mahdollistaa 
juuri tämän tutkimuksen kannalta oleellisen haastateltavajoukon ja heidän vastauksiensa tar-
kan tarkastelun.  Lisäksi tutkimuskysymys mahdollistaa rajatumman otoksen, joka on sopiva 
Pro gradu -työn laajuiselle tutkimukselle.  
 
Vaikka se, että ensimmäinen tutkimuskysymys käsittää ainoastaan uudet toimihenkilöt, on 
mahdollisuus, on se osittain myös rajaava tekijä. Jos tutkimuskysymyksen tarkoituksena 
olisi tarkastella kaikkia Baronan toimihenkilöitä, saataisiin tutkimuskysymyksen tueksi laa-
jempi otos juuri kyseisen organisaation henkilöstön organisaatiositoutumiseen vaikuttavista 
tekijöistä. Varmasti paras katsaus baronalaisten organisaatiositoutumiseen vaikuttavista te-
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kijöistä saataisiin haastattelemassa esimerkiksi yli kymmenen vuotta talossa ollutta henki-
löstöä, jotka ovat selvästi tavalla tai toisella sitoutuneita Baronaan. Tutkimuskysymyksen 
rajaus nimenomaan uusiin toimihenkilöihin on kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta perus-
teltua ja tarkoituksenmukaista, sillä perehdytys kuuluu prosessina ensisijaisesti uusille toi-
mihenkilöille ja heidän on tarkoitus pelata perehdytyspeli osana perehdytystään. Toki pereh-
dytystä tarvitaan myös esimerkiksi pitkiltä vapailta palatessa tai roolin vaihtuessa, mutta 
tässä tutkittavaa yleisperehdytystä tarjotaan pääasiassa kokonaan uutena taloon tulevalle 
henkilöstölle. Toki myös pidempään Baronalla olleet toimihenkilöt pääsevät halutessaan pe-
laamaan perehdytyspeliä ja heitä on siihen myös kannustettu. 
 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen rajallisuus näyttäytyy myös siinä, että tarkasteltaessa uu-
sien toimihenkilöiden organisaatiositoutumiseen vaikuttavia tekijöitä, vaikuttavat edellisten 
työpaikkojen kokemukset väkisinkin myös uuteen sitoutumiseen. Ihminen on kokeva olento, 
jonka muistot ja kokemukset seuraavat hänen mukanaan ja vaikuttavat hänen ajatteluunsa. 
Kuitenkin haastatteluissa pyrin ohjaamaan kysymyksiä nimenomaan Baronan kontekstiin, 
sillä haastateltavilla oli haastatteluvaiheessa kuitenkin jo jonkinlainen käsitys ja kokemus 
Baronasta. 
 
Toisen tutkimuskysymyksen kautta tarkastellaan yleisesti perehdytyksen sekä Baronan di-
gitaalisen konserniperehdytyksen (perehdytyspelin) vaikutusta näiden uusien toimihenkilöi-
den organisaatiositoutumiseen. Näin ollen tutkimuskysymykset kietoutuvat toisiinsa. Toinen 
tutkimuskysymys pitää sisällään myös kokonaisperehdytyksen tarkastelua, jotta saadaan sel-
ville, mitä uudet toimihenkilöt pitävät perehdytyksessä ylipäätään tärkeänä ja mitkä pereh-
dytyksessä ovat heille sitouttavia tekijöitä suhteessa organisaatioon. Tämän jälkeen haasta-
teltavaitä haastattelemalla on pyritty saamaan selville nimenomaan perehdytyspelin vaiku-
tuksia heidän organisaatiositoutumiseensa. Jos henkilö esimerkiksi toteaisi, ettei perehdy-
tyksellä ylipäätään ole vaikutusta hänen sitoutumiseensa organisaatioon, voidaan päätellä, 
ettei millään yksittäiselläkään perehdytyksen osalla ole todennäköisesti siinä merkitystä. 
Näin ollen on tärkeää selvittää haastateltavien ajatuksia myös perehdytyksestä yleisesti, jotta 
voidaan paremmin ymmärtää heidän ajatuksiaan itse perehdytyspelistä.  
 



17 
 

   
 

Myös tämän toisen tutkimuskysymyksen rajallisuus on se, että haastateltavina on vain tietty 
tarkoin rajattu kohderyhmä. Jos kohderyhmänä olisi ollut esimerkiksi koko henkilöstö ja 
heidän perehdytyskokemuksensa, saataisiin kattavampi otos. Kuitenkaan se ei ole tässä tut-
kimuksessa tarkoituksenmukaista, kun kohderyhmänä on 2020 alussa aloittaneet toimihen-
kilöt, joiden perehdytykseen kuuluu perehdytyspelin pelaaminen ja joiden organisaatiositou-
tuminen ei ole vielä ehtinyt muodostua joko ollenkaan tai ainakaan kokonaan. Lisäksi pe-
rehdytystä tai etenkään yleisperehdytystä saattaa olla hankalaa tutkia heidän osaltaan, jotka 
ovat olleet samassa organisaatiossa jo pitkään, sillä muistot perehdytyksestä eivät ehkä ole 
enää terävimmillään. Toisaalta perehdytysprosessin tärkeydestä kertoo se, että lähes kaikki 
muistavat ainakin jotain perehdytyksestään tai ylipäätään sen, minkälainen tunnelma siitä 
jäi.  
 
1.5 Tutkielman rakenne  
 
Tutkielman Johdanto-luvussa avaan omaa suhdettani case-organisaatioon, avaan tutkimuk-
seni aihevalintaa ja taustaa, sekä tuon esille tutkimuksen tavoitteet, tarkoituksen ja esittelen 
tutkimuskysymykset. Tutkielman rakenne etenee Johdanto-luvun jälkeen teorialukuihin. 
Tutkielman luvussa 2 käyn läpi perehdytystä ja digitaalisuutta perehdytyksessä. Tarkastelen 
siinä perehdytystä yleisesti ja tämän jälkeen käyn läpi tarkemmin tutkimuksen kannalta 
oleellista yleis- ja konserniperehdytyksen käsitettä. Näiden jälkeen käyn läpi verkko-oppi-
mista ja Learning Management System:iä (LMS) verkko-oppimisympäristönä. Lopuksi tar-
kastelen digitalisuutta perehdytyksessä ja perehdytyksen pelillistämisen mahdollisuuksia. 
 
Luvussa 3 käyn puolestaan läpi organisaatiositoutumista, sen käsitettä ja tutkimusaluetta 
sekä sen erilaisia aikakausia.  Tämän jälkeen esittelen Meyerin ja Allenin sitoutumisen kol-
men komponentin mallia, jonka jälkeen käsittelen organisaatiositoutumiseen vaikuttavia te-
kijöitä ja lähestymistapoja. Lopuksi tarkastelen perehdytyksen ja organisaatiositoutumisen 
yhteyttä.  
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Tutkielman luvussa 4 käyn yksityiskohtaisesti läpi tutkimuksen toteutusta ja kuvaan tutki-
muskontekstia tarkemmin case-organisaation ja Baronan pelillisen digitaalisen konsernipe-
rehdytyksen kautta. Näiden jälkeen pohdin tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta, jonka 
jälkeen esittelen valitsemani tutkimusmenetelmän. Tämän jälkeen kerron tarkemmin haas-
tateltavista ja heidän valikoitumisestaan tutkimukseen, sekä tutkimuksen aineistonkeruume-
netelmästä. Lopuksi käyn läpi tutkimukseni analyysimenetelmää ja kuvaan analyysin etene-
mistä. 
 
Luvussa 5 kokoan ja esitän tutkimukseni tutkimustulokset. Olen jakanut tutkimustulokset 
kahteen alalukuun tutkimuskysymysten pohjalta. Alaluvuissa käydään läpi tutkimustuloksia 
niiden tekijöiden perusteella, mihin uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen pe-
rustuu sekä sen kautta, millä tavoin perehdytys ja digitaalinen konserniperehdytys ovat vai-
kuttaneet uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutumiseen. Lopuksi esitän tutkimukseni 
tuloksista yhteenvedon ja peilaan niitä aikaisempaan tutkimukseen.   
 
Viimeiseksi luvussa 6 käyn läpi tutkimukseni johtopäätökset ja esitän kehitysehdotuksia pe-
rehdytykselle ja perehdytyspelille sekä ehdotan jatkotutkimusaiheita. Tutkielman lopusta 
löytyy lähdeluettelo ja liitteistä aineistonkeruussa hyödynnetty haastattelurunko.  
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2 PEREHDYTYS JA DIGITAALISUUS PEREHDYTYKSESSÄ 
 
 
2.1 Perehdytyksestä  
 
Yrityksen kilpailukyky riippuu kaikista eniten siitä, mitä yrityksessä osataan ja kuinka no-
peasti kyetään oppimaan. Osaamisen kehittämisestä puhutaan yrityksissä usein termillä hen-
kilöstön kehittäminen. Yksi näistä tärkeistä osaamisen kehittämisen muodoista on perehdyt-
täminen. (Human Resource Development = HRD). (Viitala 2007, 170, 184, 189). Uuden 
työntekijän aloittaessa uudessa työtehtävässä ja työympäristössä, nouseekin esiin koulutta-
misen ja valmentamisen tarve. Tätä uuden työn alkuvaiheessa tapahtuvaa kehittämistä kut-
sutaan perehdyttämiseksi. (Kupias & Peltola, 2009, 9.)  
 
Kansainvälisessä tutkimuksessa perehdytyksestä käytetään yleisesti termejä orientation ja 
onboarding, Wallacen (2007) mukaan käsitteellä orientation viitataan perehdytyksen isom-
paan kuvaan, jonka avulla pyritään vastaamaan kysymykseen: miksi? Perehdytyksen avulla 
pyritään siis siihen, että työntekijä ymmärtää tietyt perusasiat yrityksen toiminnasta, kuten 
mitä yrityksen on tarkoitus tehdä ja miksi, ja mikä merkitys työntekijällä ja hänen työllään 
on yrityksen toiminnassa. (Wallace 2007, 168.) Sen sijaan onboarding on käsitteenä uu-
dempi ja sillä viitataan prosessiin, jolla autetaan uusia työntekijöitä sopeutumaan uuden työn 
sosiaalisiin ja suorituskykyyn liittyviin tekijöihin (Bauer 2010, 1). Tehokkaalla perehdytyk-
sellä (onboarding) on positiivinen vaikutus työtyytyväisyyteen, organisaatiositoutumiseen, 
sitoutumiseen, suoritukseen ja sitä kautta liikevaihtoon (Cable, Gino & Staats, 2013; Klein 
& Weaver 2000; Lavigna 2009; Snell 2006). 
 
Perehdyttäminen onkin uuden tulokkaan tukemista siihen asti, kunnes hän on riittävän varma 
toimimaan itsenäisesti uudessa tehtävässään. Perehdytys on siis tutustumista uuteen organi-
saatioon ja uusiin tehtäviin, ja se on aina palvelus uudelle niin tulokkaalle, kuin organisaation 
toiminnan laadun säilyttämiselle ja yrityskuvallekin. (Viitala 2004, 259.) Viitalan mukaan 
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laajemmin ajateltuna, perehdyttämisellä voidaankin turvata myös laatua ja tuottavuutta sekä 
lisätä henkilöstön pysyvyyttä, myönteistä asennetta ja työturvallisuutta. (Viitala 2004, 261.)  
 
Perehdyttämisessä on uusien työntekijöiden osaamisen kehittämisen lisäksi kyse myös ai-
kaisemman osaamisen hyödyntämisestä. Vaikka painopiste perehdytyksessä olisikin uuden 
työntekijän osaamisen kehittämisessä, se tapahtuu parhaiten huomioimalla työntekijän aiem-
man osaamisen ja liittämällä uudet asiat hänen aikaisempaan kokemusmaailmaansa. (Kupias 
ja Peltola 2009, 88.) 
 
Perehdyttäminen on kuitenkin hyvin erilaista työpaikasta riippuen. Useissa organisaatioissa 
perehdyttämisen merkitys tiedostetaan, sitä suunnitellaan ja perehdyttämisessä hyödynne-
tään erilaisia perehdyttämisohjelmia. Kuitenkaan hyvä perehdyttäminen ei ole läheskään 
yhtä varmaa kuin palkanmaksun säännöllisyys, vaikka työlainsäädäntö velvoittaa kumpaa-
kin. (Kupias & Peltola, 2009, 9.) 
 
Vaikka hyvä perehdyttäminen ei ole kaikissa organisaatioissa yhtä varmaa kuin palkan-
maksu, ei huolellista perehdyttämistä voi kuitenkaan aliarvioida – ei perehdytettävän henki-
lön eikä yrityksenkään näkökulmasta. Aikaisemmin on tehty selvityksiä liittyen suorittavaan 
työhön ja on todettu, että perehdytetty henkilö pääsee töissään “urakkavauhtiin” nopeammin 

kuin henkilö, jota ei ole perehdytetty. Vastaavanlaisia selvityksiä ei voida kuitenkaan peilata 
täysin nykyaikaan, kun töiden ja työsuhteiden luonne on monipuolistunut, mutta se ei kui-
tenkaan vie pois näiden selvitysten paikkaansa pitävyyttä: perehdytyksellä saavutetaan vä-
littömiä hyötyjä. (Helsilä 2009, 48.) 
 
Oleellinen käsite perehdytyksessä on myös sosiaalistuminen (Organizational Socialization), 
joka voidaan määritellä monivaiheiseksi prosessiksi, jossa uusi työntekijä oppii organisaa-
tion asenteet ja käyttäytymismallit (Fisher 1986; Van Maanen & Schein 1979, 211–212). 
Sosiaalistumisessa uudet työntekijät omaksuvat organisaatiossa roolin, joka vastaa niin hei-
dän kuin organisaationkin tarpeita (Klein, Polin ja Sutton 2015, 263). Organisaatiot voivat 
pyrkivät vaikuttamaan sosiaalistumiseen muun muassa perehdytyksellä (Van Maanen & 
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Schein 1979). Sosiaalistumisella on myös osoitettu olevan vaikutusta työntekijöiden työtyy-
tyväisyyteen, tehokkuuteen, sitoutumiseen ja vaihtuvuuteen (Bauer, Bodner, Erdogan, 
Truxillo & Trucker 2007; Klein & Polin 2012). 
 
Perehdyttäminen tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tavoittelee uuden henkilön sopeutu-
mista uuteen työhön, työympäristöön ja organisaatioon mahdollisimman joustavasti. Tule-
vista työtehtävistä riippuen perehdyttämisen laajuus kuitenkin vaihtelee, mutta perehdytyk-
sessä tulee käydä läpi ainakin: 

- Yritys sekä sen toiminta-ajatus, visiot, liikeideat ja strategiat sekä menettelytavat 
(yritys/konserniperehdytys) 

- Työpaikan henkilöt, asiakkaat ja työyhteisön pelisäännöt (työpaikkaperehdytys) 
- Tuleviin työtehtäviin liittyvät odotukset, toiveet ja velvoitteet (itse työhön perehdyt-

täminen) (Helsilä 2009, 48.) 
 
Perehdyttämistä on siis erilaista ja on eri asia, perehdytetäänkö tulokasta esimerkiksi tiimiin, 
konserniin vai työympäristöön. Yllä mainittu yritys/konserniperehdytys perehdytyksen 
muotona perehdyttää yritykseen yleisesti. Uuden työntekijän kohdalla korostuukin nimen-
omaan yritykseen tutustuttaminen, kun taas esimerkiksi tehtävien vaihtuessa painotetaan 
työtehtäviin perehdyttämistä (Viitala 2004, 259). Näin ollen tällaisen yritys/konsernipereh-
dytyksen tulisi olla kaikille uusille työntekijöillä pitkälti samanlainen, riippuen aloittaako 
asiakaspalvelijana vai aluejohtajana. Kaikkien tulee olla kärryillä siitä, miksi yritys on ole-
massa, mitä se tekee, sekä mitä (ja miten) se tavoittelee. Seuraavassa käyn tarkemmin läpi 
nimenomaan yleisperehdytyksen piirteitä.  
 
2.2 Yleis- ja konserniperehdytys 
 
Yleisperehdyttäminen työsuhteeseen ja organisaatioon hoidetaan usein keskitetysti henki-
löstöammattilaisten avulla (Kupias & Peltola 2009, 49). Perehdyttämisen yhtenäistäminen 
on yritykselle eduksi monin tavoin. Yhtenäistäminen tekee perehdyttämistä tasalaatuista ja 
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perehdyttäjille saadaan valmiita toimintamalleja oman perehdyttämistyön tueksi. Kun pe-
rehdytystä halutaan yhtenäistää ja tehostaa, voidaan perehdyttämistä standardoida massatuo-
tannon suutaan. Tämä on myös keino auttaa yksittäisiä perehdyttäjiä jäsentämään perehdyt-
tämisen kenttää. Kun perehdytystä halutaan yhtenäistää ja tehostaa, luodaan erilaisia toimin-
tamalleja ja mallisuunnitelmia perehdyttämisen tueksi. Tällaista konseptia voidaan kutsua 
malliperehdyttämiseksi. (Kupias & Peltola 2009, 37.)  
 
Malliperehdytyksessä tuotetaan keskitetystä tarpeelliset perehdyttämisen apuvälineet ja ma-
teriaalit organisaation sisäiseen käyttöön. Näin ollen samoja asioita ei tarvitse tehdä joka 
puolella taloa. Keskitetystä tuotettua materiaalia voivat olla esimerkiksi perehdytysohjelmat, 
perehdyttäjien muistilistat, tulokasoppaat ja yhteiset minimivaatimukset. (Kupias & Peltola 
2009, 38.) Usein malliperehdyttämisen myötä organisaation henkilöstöosasto ottaa isompaa 
vastuuta perehdyttämisestä ja sen kehittämisestä. Yleensä tällainen rooli liittyy niin sanot-
tuun yleisperehdyttämiseen eli siihen perehdyttämisen osaan, jota voidaan organisoida ja 
toteuttaa samalla tavoin koko organisaatiossa. Tällaisia asioita ovat työsuhteeseen ja organi-
saatioon perehdyttäminen: uusi työntekijä tutustutetaan organisaation, tavoitteisiin ja toi-
mintatapaan, ulkoiseen toimintakenttään sekä tulevaisuuden näkymiin. “Liikeidean sisäistä-

minen tarjoaa jokaiselle työntekijälle tärkeän sisäisen mallin oman työn taustaksi.” Varsi-

nainen työnopastus ja työyhteisöön perehdyttäminen jäävät useimmiten työyksikössä hoi-
dettavaksi. (Kupias & Peltola 2009, 38; Viitala 2004, 261.) 
 
Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan malliperehdyttämiseen ja vielä tarkemmin 
yleisperehdytykseen. Viittaan tutkielmassani käytetyllä termillä konserniperehdytys nimen-
omaan yleisperehdytykseen. Kutsun tätä yleisperehdytystä tutkielmassani kuitenkin konser-
niperehdytykseksi yleisperehdytys-termin sijaan, koska konserniperehdytyksellä viittaan 
koko konserniin, eikä ainoastaan yhteen yhtiöön, yritykseen tai organisaatioon. Baronan 
konsernin yleisperehdytys pitää sisällään nimenomaan Baronan konsernille tunnusomaisia 
ja koko konsernin toimihenkilöitä koskettavia perehdytyksen teemoja liittyen yleisesti kon-
serniin, omaan työsuhteeseen ja yhteisiin toimintatapoihin, viestintään sekä tietoturvaan ja 
turvallisuuteen. 
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2.3 Verkko-oppiminen ja Learning Management System (LMS) verkko-oppimisympä-
ristönä 
 
Verkko-oppiminen on omaehtoista eli itseohjautuvaa oppimista (Self-Managed Learning), 
jolla tarkoitetaan esimerkiksi videoiden ja verkkopohjaisten menetelmien kautta tapahtuvaa 
henkilökohtaista kehittymistä (Viitala 2007, 195). Verkko-oppimisella (e-Learning) tarkoi-
tetaan oppimistilanteita, joissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Verkko-oppimi-
nen on käsitteenä laaja, mutta useimmiten se yhdistetään verkkokursseihin, joilla opiskellaan 
itsenäisesti esimerkiksi kotoa tai työpaikalta käsin. Verkko-oppiminen käsittää verkkokurs-
sien lisäksi myös verkko-oppimateriaalit, videoyhteydellä toteutetut opetustilanteet ja verk-
koseminaarit eli webinaarit. Verkko-oppimiseen kuuluvat myös erilaiset tietokoneohjelmat, 
kuten pelit ja simulaatiot, joita käytetään havainnollistamaan oppimista vaativia asioita. (Ke-
ränen & Penttinen 2007, 1–2.)  
 
Verkko-oppimisen rinnalla kulkee myös käsite tietokoneavusteinen opetus (Computer Based 
Training), jolla tarkoitetaan itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja opetusohjelmia- ja materi-
aaleja. Niissä käytetään apua erilaisia testejä, joiden avulla mitataan opiskelijan osaamista. 
Nämä testit ovat yleensä monivalintakysymyksiä tai muita lomakemuotoisia tehtäviä, jotka 
tietokone tarkistaa ja antaa palautteen. Tietokoneavusteinen oppiminen tapahtuu siis usein 
itsenäisesti ilman opettajan tai valmentajan ohjausta, kun taas verkko-oppimiseen liittyy 
yleensä vuorovaikutus opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. (Keränen & Penttinen 
2007, 2.) Verkko-oppimisen ja tietokoneavusteisen oppimisen keinoista molemmat mahdol-
listavat oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. 
 
Viime vuosikymmeninä yhä useammat organisaatiot ovat ottaneet tehokkaan henkilöstövoi-
mavarojan johtamisen (Human Resource Management=HRM) tueksi käyttöön erilaisia hen-
kilöstöhallinnon tietojärjestelmiä (Human Resource Information Systems=HRIS) kerätäk-
seen ja analysoidakseen tietoa henkilöstöstään (Ball 2001; Barron, Chhabra, Hanscome & 
Henson 2004; Hussain, Wallace, & Cornelius 2007; Masum, Beh, Azad & Hoque 2018; 
Ngai & Wat 2006). Nämä järjestelmät eivät ainoastaan mahdollista HR-toimintojen kustan-
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nuksien laskua automatisoinnin avulla, vaan myös HR-henkilöstön resurssien suuntaami-
seen liiketoimintakriittisiin ja strategisiin kehittämistehtävien manuaalisen työn tekemisen 
sijaan.(Lawler & Mohrman 2003). 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto toteutti vuonna 2013 henkilöstö- ja koulutustiedustelun, jolla 
pyrittiin kartoittamaan suomalaisten yritysten henkilöstön kehittämisen ja verkko-oppimisen 
mahdollisuuksia. Yritykset arvioivat verkko-oppimisen saavan yhä isompaa roolia henkilös-
tön osaamisen kehittämisessä. Verkossa opiskeltiin eniten ammatti- tai substanssiosaami-
seen liittyviä taitoja ja lähes kolmannes näistä tiedusteluun vastanneista yrityksistä pereh-
dytti henkilöstöään verkko-oppimista hyödyntäen. Yrityksissä hyödynnettiin virtuaalisia op-
pimisympäristöjä (Virtual Learning Environment = VLE) ja 60 % verkko-oppimista hyö-
dyntäneistä yrityksistä oli ottanut käyttöön jonkun valmiin verkko-oppimisympäristön. 
(Elinkeinoelämän keskusliitto 2013, 15.) Yksi keskeinen haaste on kuitenkin saada ihmiset 
käyttämään sähköistä oppimisympäristöä, sillä se vaatii paljon motivaatiota ja kykyä itseoh-
jautuvaan oppimiseen (Ettinger, Holton & Blass 2006).  
 
Verkossa onkin niin verkko-opiskeluun suunniteltuja oppimisympäristöjä kuin lukuisia mui-
takin yhteistoiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen välineitä, joita voidaan hyödyntää ope-
tuksessa, mutta myös yritysten sisäisessä ja välisessä toiminnassa. (Mäkitalo & Wallinheimo 
2012, 17). Learning Management System (=LMS), joka on tunnettu myös virtuaalisena op-
pimisympäristönä, on integroitu järjestelmä, ohjelmisto tai verkkopohjainen työkalupakki 
oppimistapahtumien suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja hallinnointiin (Kuvio 1.). 
(Concilio & Braga 2019, 10; Turnbull, Chugh & Luck 2019, 4.) Suomeksi LMS:ää kutsutaan 
usein oppimisen hallintajärjestelmäksi.  
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Kuvio 1. Learning Management System:sin ominaisuudet kategorioittain (mukaillen Turn-
bull ym. 2019, 4.) 
 
Verkko-oppimisen etuna on ennen kaikkea se, ettei se ole aikaan tai paikkaan sidottua, eikä 
vaadi perehdyttäjän läsnäoloa (Eklund 2018, 182).  LMS onkin luotu alun perin edistämään 
etäopetusta ja –oppimista (Concilio & Braga 2019, 10; Turnbull ym. 2019, 2). Ja nykyään 
useimmat LMS:t mahdollistavatkin kurssisisältöjen (Course Content) responsiivisuuden, 
jonka ansiosta kurssinäkymät mukautuvat eri laitteisiin ja niitä voi käyttää tietokoneen li-
säksi myös älypuhelimella ja muilla mobiililaitteilla, mikä puolestaan mahdollistaa LMS:n 
käytön kaikkialla (Kuvio 1.) (Turnbull ym. 2019, 4). 
 
LMS:n tarjoaa struktuurin Intranet-pohjaiselle koulutuksella sekä erilaisia työkaluja muun 
muassa oppija- ja kouluttaja -käyttäjien hallinnointiin, oppimistapahtumien tuottamiseen ja 
järjestämiseen, ryhmäpohjaisia viestintätyökaluja (Kuvio 1.) yhteistyöhön ja sisäiseen vies-
tintään sekä CV-datapohjia (Håland & Tjora 2006, 995). LMS on siis verkko-oppimisympä-
ristö, jossa on laaja ohjelmisto eli oppimisalusta, johon tuotettu sisältö liitetään (Suominen 
& Nurmela 2011, 14). Kouluttajille LMS mahdollistaa etäyhteyden lisäksi tavan luoda ja 
esittää sisältöä, arvioida koulutukseen osallistuneiden suorituksia, tarjoamaan osallistujille 
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pääsyn koulutusmateriaaleihin ja erilaisiin medioihin, sekä mahdollisuuden hyödyntää inter-
aktiivisia tehtäviä, kuten tietovisoja ja keskustelufoorumeja koulutuksen aikana. (Concilio 
& Braga 2019, 10.) LMS:n käytössä tulee lisäksi huomioida tietosuoja- ja turva-asiat kuten 
käyttäjien tunnistamiseen ja käyttäjätunnusten käyttöoikeuksiin liittyvät (Turnbull ym. 2019, 
4). Pääkäyttäjät voivat määritellä, minkälaisia käyttöoikeuksia kellekin annetaan, eli niillä 
voidaan säädellä sitä, mitä kukin käyttäjä näkee ympäristössä ja pystyy siellä tekemään.  
 
Tekniikka on tapojamme opiskella, mutta ei kuitenkaan sitä, kuinka opimme. Oppimisen 
kannalta keskeisiä tekijöitä on verkko-oppimisessakin oppijan motivaatio, opittujen asioiden 
muistaminen sekä tiedon soveltaminen ja syventäminen. Lisäksi verkko-oppiminen vaatii 
samalla tavalla aikaa kuin muukin oppiminen. Vaikka verkkokurssit sijaitsevat oppimisalus-
talla, oppiminen ei tapahdu verkossa, oppimisalustalla- tai ympäristössä, vaan oppijan 
päässä. (Keränen & Penttinen 2007, 2.) “Oppiminen on prosessi, jossa yksilö hankkii tietoja, 

taitoja, asenteita, kokemuksia ja kontakteja, jotka johtavat muutoksiin hänen toiminnas-
saan” (Sydänmaanlakka 2012, 33). 
 
Virtuaaliset välineet ja oppimisympäristöt saattavatkin muuttaa opetuksen menetelmiä, 
mutta eivät juurikaan sen tavoitteita tai sisältöjä. Näin ollen myös verkko-opetuksessa tulee 
muistaa kolme tärkeintä osatekijää: tavoite, sisältö ja menetelmä. Selkeät oppimistavoitteet 
antavat nimittäin suunnan itseopiskelulle. Lisäksi näin oppijan täytyy jatkuvasti suhteuttaa 
ja sulauttamaan uutta opittua aineista omaan toimintaansa ja aikaisempaan tietorakentee-
seensa. (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, 30.)  
 
LMS mahdollistaa lisäksi datan keräämisen muun muassa verkkokurssien käyttäjämääristä 
ja kurssien tehokkuudesta (Fallon & Brown 2003, 13–14). Kokemuksien mukaan verkko-
ympäristöissä oppijoilla on suurempi riski jättää kurssit kesken vähäisen kasvokkain tapah-
tuvan vuorovaikutuksen vuoksi. Näin ollen mahdollisuus seurata käyttäjien suoritusten edis-
tymistä (Kuvio 1.) ja käyttäjien sitoutumista kurssien käymistä kohtaan, on tärkeä ominai-
suus. LMS mahdollistaa myös yksilöllisen arvioinnin ja palautteen oppijalle. (Turnbull ym. 
2019, 4). 
 



27 
 

   
 

Laajemmin LMS voi suurissa organisaatioissa tukea osaamisen kehittämisen näkyväksi te-
kemistä (Håland & Tjora 2006, 1013). Lisäksi käyttäjien on mahdollista tuoda LMS:n avulla 
omaa osaamistaan näkyväksi. Jotkut LMS:t mahdollistavat erilaisten osaamisten, koulutus-
tietojen ja työkokemuksen lisäämisen omaan LMS-profiiliinsa CV:n tapaisesti. Järjestelmä 
mahdollistaa kollegoiden hakemisen esimerkiksi tietyn osaamisen tai koulutustaustan perus-
teella, jos tiedot on lisätty profiiliin. Lisäksi LMS:n kautta käydyistä koulutuksista saa itsel-
leen todistuksen, mikä osaltaan auttaa oman osaamisensa näkyväksi tekemistä. 
 
Vaikka verkko-opiskelussa on hyviä puolia, on se saanut osakseen myös kritiikkiä. Ei siis 
voida sanoa, että verkko-oppiminen olisi parempaa kuin perinteiset opetusmenetelmät, vaan 
ne ovat erilaisia ja toisiaan täydentäviä (Wasim, Sharma, Khan & Siddiqui 2014, 447). Verk-
koympäristössä, etenkin etäopiskelumuodossa oppija kokee usein olevansa yksin verkossa. 
Aikaisempien tutkimusten perusteella verkko-oppimisympäristöjen oppimista estäviksi te-
kijöiksi on määritelty oppijan yksinäisyys ja eristyneisyys verkkokurssilla, tiedonhallinnan 
ongelmat, luontaisen yhteisön puuttuminen, navigoimisen vaikeudet verkkokurssilla sekä 
tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen puute. (Burge 1994; Tella & Tirri 1999; Turnbull 
ym. 2019, 4.) Näitä ongelmia on pyritty kuitenkin ehkäisemään erilaisilla LMS:stä löytyvien 
sosiaalisen kanssakäymisen (Kuvio 1.) työkaluilla, kuten keskustelufoorumeilla, live chat –
toiminnallisuuksilla ja videokonferenssityökaluilla (Turnbull ym. 2019, 4). 
 
2.4 Digitaalisuus perehdytyksessä  
 
Perehdytyksessä on suurilta osin kyse oppimisesta ja kehittymisestä (Eklund 2018, 41). 
Mutta miten oppiminen toteutuu, jos perehdytyksen osia on laadittu digitaaliseen muotoon? 
Kansainvälisten tutkimusten mukaan verkko-oppiminen parantaa olennaisesti opetuksen ja 
oppimisen tuloksia. Tällaisiin tuloksiin pääseminen vaatii kuitenkin sen, että verkko-oppi-
misen toteuttamisessa hyödynnetään pedagogista ja tutkimukseen pohjautuvaa näkemystä. 
(Nevgi & Tirri 2003, 22.) Internet pursuaa erilaisia palveluntarjoajia, jotka vastaavat yritys-
ten perehdytyksen digitalisoimisen tarpeisiin. Selkeästi niille on kysyntää ja ylipäätään 
verkko-oppimisen keinoja hyödynnetään yrityksissä henkilöstökoulutuksiin ja erilaisiin 
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osaamisen kehittämistarpeisiin, kuten perehdytykseen (Eklund 2018, 41; Elinkeinoelämän 
keskusliitto 2013, 15; Keränen & Penttinen 2007, 19).  
 
Verkkokurssien digitaaliset oppimateriaalit voivat olla esimerkiksi tekstejä, multimediaesi-
tyksiä, simulaatioita tai pelejä (Keränen & Penttinen 2007, 5). Useimmiten digitaaliset op-
pimateriaalit perehdytyksen osana tarkoittavat organisaation omia materiaaleja, joiden 
avulla uusi työntekijä voi opiskella perehdytykseen kuuluvia osa-alueita, sekä tarvittaessa 
palata materiaaleihin uudestaan (Eklund 2018, 182). 
 
Tietokonepohjainen perehdyttäminen nähdään joustavana perehdyttämisen keinona, niin tu-
lokkaan kuin perehdyttäjänkin näkökulmasta, koska sitä voidaan käyttää ajasta ja paikasta 
riippumatta. Tietotekniikkaa hyödyntämällä saadaan myös uusin tieto saataville nopeasti, ja 
oppimisympäristöjä luomalla tuetaan henkilöstön oppimismahdollisuuksia. Jotta uutta tek-
nologiaa voidaan hyödyntää osana perehdytystä, tulee kuitenkin jatkuvasti kehittää oppimi-
sen taitoja ja ymmärrettävä perehdyttäminen oppimisprosessina. Tutkimuksien mukaan 
verkkopohjaiset oppimisympäristöt tuovat uutta joustavuutta oppimiseen ja opettamiseen. 
(Peltokoski & Perttunen 2006, 133, 138.) Digitaalisessa muodossa olevan perehdytysmate-
riaalin etuna on nähty myös se, että sitä on helpompi pitää ajan tasalla kuin perinteistä pe-
rehdytysmateriaalia (Peltokoski & Perttunen 2006; 132–133, 138). Lisäksi verkko-oppimis-
ympäristössä tapahtuvaa verkko-oppiminen on samalla kustannustehokasta, mutta myös op-
pimiseen kannustavaa. Lisäksi digitaalinen materiaali koetaan usein myös paperista materi-
aalia parempana sen sisällön sekä ajan ja paikan valinnan vapauden vuoksi. (Rantalainen, 
Nevalainen & Miettinen 2006, 146.) 
 
Peltokoski & Perttunen (2006, 131, 138) ovat tutkineet verkkopohjaisen perehdytysportaalin 
käyttöä sairaanhoitajien perehdytyksessä, ja heidän mukaansa verkkopohjainen perehdyty-
sportaali oli oiva apu perehdyttämisessä. Portaali ei kuitenkaan korvannut kokonaan henki-
lökohtaista vuorovaikutusta, ohjausta tai opettamista. Perehdytysportaali mahdollisti kuiten-
kin itseopiskelun ja, jota ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Tätä tutkimusta ei voi kuiten-
kaan suoraan vertailla tämän tutkimuksen kohderyhmään, sillä sairaanhoitajat tekevät hyvin 
erilaista työtä kuin Baronan toimihenkilöt. Baronan toimihenkilöiden työ on tietotyötä, jossa 
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toimihenkilöt suunnittelevat ja aikatauluttavat itse oman työnsä. Työtehtävät ovat usein 
myös toisistaan poikkeavia ja hyvinkin vaihtelevia, eikä rooleihin kuuluvat tehtävät ole vält-
tämättä yhtä selkeitä kuin sairaanhoitajilla.  
 
Perehdyttämisen tuleekin perustua perehdytettävän yksilöllisiin tarpeisiin ja aiempaan ko-
kemukseen, eikä organisaation haluun toteuttaa perehdytystä uudella – digitaalisella – ta-
valla (Wasim ym. 2014, 447–449). Verkkoperehdytyksissä tulee myös huomioida se, että 
kaikilla on omat tapansa oppia parhaiten. Tärkeintä on keskustella perehdytettävän kanssa 
hänen toiveistaan, odotuksistaan ja ajatuksistaan perehdytyksen suhteen. 
 
Rantalainen, Nevalainen & Miettinen (2006) ovat puolestaan julkaisseet artikkelin Verkko-
oppimisella virtaa tehohoidon perehdyttämiseen, jossa todetaan, että tietokoneavusteisen 
oppimisen avulla oppija voi kontrolloida oppimisen sisältöä, aikaa ja paikkaa. Artikkelissa 
tuodaan lisäksi esille Laakson (2004) tutkimus, jossa on tutkittu sairaanhoitajien perehdy-
tystä verkko-oppimisympäristössä. Verkkoperehdyttämisen etuna pidettiin Laakson tutki-
muksessa sitä, että perehdytettävän osaaminen kehittyy. Lisäksi perehdytysmateriaaliin ol-
tiin tyytyväisiä, koska se oli helposti saatavilla ja selkeää, minkä koettiin myös helpottavan 
uuden asian ymmärtämistä. Laakson tutkimuksen mukaan verkkoperehdytyksen avulla voi-
tiin tehdä myös osaamista näkyväksi. Verkkoperehdytyksen mielekkyys riippui olennaisesti 
siitä, toimiko tekniikka ja oliko tietokoneen käyttöön mahdollista saada koulutusta. Laakson 
tutkimuksessa nousi lisäksi esille, että verkkoperehdytykseen tulee varata riittävästi aikaa ja 
lisäaikaa toivottiin myös tiedon hakuun. Verkko-oppimisympäristöön toivottiin myös kuvia 
ja videopätkiä tekstin lisäksi, mutta teoriatieto tulisi saada myös paperiversiona. Lisäksi tut-
kimuksessa nousi esille, että verkkoperehdytyksessä tulee olla tavoitteet, jotka perehtyjän on 
saavutettava. (Laakso 2004; Rantalainen, Nevalainen & Miettinen 2006, 147.) 
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2.5 Perehdytys ja pelillistäminen 
 
Tavanomaisesti pelaamisella ja työnteolla ei tavanomaisesti nähdä olevan mitään yhteistä. 
Ängeslevä (2014, 18–19) toteaakin, että oikeastaan pelaamisen ja työnteon nähdään olevan 
niin kaukana toisistaan, ettei niitä tulisi mainita edes samassa lauseessa. Pelit ovat kuitenkin 
ujuttautuneet osaksi työelämää internetin ja matkapuhelinten myötä, ja yhtäläisyyksiä pe-
leistä ja työnteosta löytyy pelkästään jo moniajon ja toiminnan eri tasojen yhteen nivoutu-
misessa. Tämän lisäksi pelaaminen ja työnteko ovat molemmat jatkuvaa oppimista ja sopeu-
tumista erilaisiin tilanteisiin. (Ängeslevä 2014, 18–19.) Lisäksi pelit ovat olleet mukana esi-
merkiksi organisaatiokoulutuksissa jo vuosikymmeniä (Sitzmann 2011), mutta pelillistämi-
nen (Gamification) käsitteenä on uudempi. Pelillistämisellä tarkoitetaan asiallisten, tärkei-
den ja vakavien työasioiden tekemistä eri tavoin houkuttelevammiksi ja helpommaksi käsit-
tää (Ängeslevä 2014, 52).  
 
Kun pelejä hyödynnetään oppimisessa, on kyse peliperustaisesta oppimisesta (Game Based 
Learning = GBL). Peliperustaisesta oppimisesta on tullut huomattavan suosittu oppimisme-
netelmä viimeisten vuosien aikana. (Concilio & Braga 2019, 12.) Pelillistäminen on moderni 
tapa viedä pelillisiä aspekteja osaksi esimerkiksi liiketoimintaa, työn tuottavuutta, markki-
nointia, koulutusta (Savignac 2017). Pelillistetyt aktiviteetit ovatkin nykyisin laajasti käy-
tössä esimerkiksi henkilöstöhallinnon (Human Resources = HR) kentällä ja pelillistämistä 
käytetään esimerkiksi rekrytoinnissa, koulutuksessa, motivoinnissa ja arvioinnissa (Paliwal 
2014). Pelillistäminen on tullut yhä yleisemmäksi etenkin työntekijöiden koulutuksessa, jol-
loin pelillistämisen tarkoituksena on usein parantaa mielenkiinnon kohteena olevan harjoi-
tuksen lopputulosta, kuten oppimista (Armstrong & Landers 2018, 1). 
 
Pelillistämisellä muokataan siis jotakin jo olemassa olevaa toimintaa pelimäiseksi (Eklund 
2018, 84) tai viedään pelien elementtejä toimintaan, joita ei luokitella entuudestaan peliksi 
(Concilio & Braga 2019, 15). Pelillistämisen keskiössä on oletus, että pisteillä, pienillä pal-
kinnoilla tai saavutuksilla kannustetaan ja motivoidaan tietyn tehtävän suorittamiseen. (Än-
geslevä 2014, 52). Pelillistämisen käsite on saanut kuitenkin osakseen myös kritiikkiä. Kri-
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tiikin mukaan käsitteen haasteeksi muodostuu tietynlainen pakottaminen: tällöin pelit ja pe-
lillisyys saatetaan ajaa organisaatioiden toimintoihin ilman niiden kuulumista sinne tai siten, 
että niitä ei vastaanoteta luontevasti. (Vesterinen & Mylläri 2014, 58.) 
 
Tulevaisuuden työntekijät ovat kuitenkin “pelaajia”. Digitaaliset pelit ovatkin ottaneet vah-

van ja pysyvän roolin niin lasten kuin nuorten kulttuurissa (Ängeslevä 2014), ja niitä käyte-
tään luontevasti osana arkea. Siitäkin huolimatta, monilla työpaikoilla ei vielä hyödynnetä 
digitaalisia pelejä. Työympäristössä pelejä voidaan kuitenkin hyödyntää joustavamman työ-
ympäristön rakentamisessa ja niiden avulla voidaan ymmärtää niin elävää kuin hiljaistakin 
tietoa yhä paremmin. Pelit tukevat myös jatkuvan oppimisen ajatusta ja nykyään pelejä käy-
tetäänkin muun muassa uusien taitojen opetteluun. (Ängeslevä 2014.) 
 
Pelillistämisen tarkoituksena onkin tehdä opettelemisesta miellyttävää, elämyksellisempää 
ja nopeampaa (Eklund 2018, 184). Pelit ovat siis omanlaisiaan elämyksiä. Ne eivät ole tyh-
jänpäiväistä viihdettä tai vain tietynlaisia sisältöjä, vaan ne ovat motivoivia rakenteita ja an-
tavat monenlaisia mahdollisuuksia. Pelimekaanikkoja hyödynnetään enenevissä määrin 
myös pelien ulkopuolella esimerkiksi sitouttamisratkaisuina verkon yhteisöpalveluissa, tie-
dottamisessa ja opetuksessa. (Ängeslevä 2014, 19.) Pelillistäminen onkin pelipohjaisten me-
kaniikkojen, estetiikan ja pelimäisen ajattelun käyttämistä ihmisten sitouttamisessa, toimin-
taan motivoinnissa, oppimisen edistämisessä ja ongelmanratkaisussa (Kapp 2012). 
 
Pelit ovat myös keino hallita informaatioähkyä. Pelilliset ja visuaaliset keinot nimittäin hel-
pottavat olennaisten asioiden löytämistä. (Ängeslevä 2014). Näin ollen voidaan ajatella, että 
peleistä on apua myös perehdytyksessä, jolloin informaatiota tulee uudelle työntekijälle 
ovista ja ikkunoista. Eklundin (2018, 185) mukaan pelillistäminen onkin hyvä keino moti-
voida ja virkistää, ja tuoda vaihtelua perehdytykseen.  
 
Pelillistämisen keskiössä on myös oletus siitä, että pisteillä, pienillä palkinnoilla ja saavu-
tuksilla kannustetaan ja motivoidaan tietyn tehtävän suorittamiseen: “Pelit tarjoavat toistuvia 

saavutuksen tunteita, mikä tekee meistä onnellisia. Ja onnellinen ihminen on tunnetusti te-
hokkaampi”. Motivaatio oppimiseen syntyy peleissä kuitenkin sisäisestä innostuneisuudesta 
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ja tilanteen jatkuvasta kehittämisestä. Pelit tarjoavat myös autonomiaa, mahdollisuuksia 
tehdä päätöksiä, haastaa ja myös parantaa osaamista ja kehittää erilaisia tapoja muistaa ja 
oppia. Pelit antavat myös lisäksi selkeää palautetta välittömästi. (Ängeslevä 2014). 
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3 ORGANISAATIOSITOUTUMINEN  
 
 
3.1 Organisaatiositoutuminen käsitteenä ja tutkimusalueena 
 
Yksi haastavimmista ja tutkituimmista aiheista johtamisen, organisaatiokäyttäytymisen ja 
henkilöstövoimavarojen johtamisen kentällä on sitoutuminen työpaikalla (Cohen 2007, 
336). Sitoutumista (Commitment) käsitteenä ei ole kuitenkaan yksiselitteistä määritellä. Eri 
tieteenalojen tutkijat painottavat sitoutumisessa hieman eri näkökulmia. Erilaisista määritel-
mistä ja lähestymistavoista huolimatta sitoutumista pidetään tavallisesti sosiaalipsykologi-
sena ilmiönä, jossa korostuu yksilön ja organisaation (esimerkiksi yrityksen) välinen suhde 
tai side. Organisaatioon sitoutumisella (Organizational Commitment=OC) käsitteenä selite-
tään puolestaan sitä, millä tavalla yksilö on asennoitunut tai kiinnittynyt organisaatioonsa. 
Käsitettä on suurilta osin sovellettu työllistäviin organisaatioihin (työorganisaatioihin), joten 
organisaatioon sitoutumisella viitataan taloudellista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja or-
ganisaatioihin. (Jokivuori 2002, 17, 19.)  
 
Sitoutuminen voidaankin määritellä työelämässä monella tapaa. Työntekijän sitoutumisesta 
organisaatioon puhutaan siis silloin, kun työntekijä sitoutuu organisaation yhteiseen toimin-
taan ja sen kehittämiseen. Organisaatiositoutumisella viitataankin työntekijän haluun pysyä 
organisaation jäsenenä ja siihen, että työntekijä on sitoutunut sen toimintaan ja yhteisiin ta-
voitteisiin. Toisena sitoutumisen muotona on sitoutuminen työhön eli omaan ammattiin ja 
henkilökohtaiseen urakehitykseen (Engagement). (Eklund 2018, 68.) Tässä tutkimuksessa 
kiinnitetään huomiota nimenomaan organisaatiositoutumiseen, eli siihen, kuinka työntekijä 
sitoutuu organisaationsa yhteiseen toimintaan ja sen kehittämiseen, ja työntekijän haluun 
pysyä organisaation jäsenenä. Tässä tutkimuksessa ei niinkään painoteta työhön sitoutu-
mista, joka toki kulkee väkisinkin organisaatiositoutumisen kanssa käsikädessä: “Organi-

saation sitoutuminen on yksilön samaistumista ja koettua osallisuutta organisaatioon. Si-
toutumisella on erilaisia voimakkuuksia.”  (Viitala 2004, 162 lainaten Mowday, Porter & 
Steers 1982.) 
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Organisaatiositoutuminen tarkoittaa työntekijän positiivista asennoitumista omaa organisaa-
tiotaan kohtaan. Työntekijä voi sitoutua organisaatiossaan esimerkiksi henkilöihin, organi-
saation arvoihin tai organisaation toimintaan. Sitoutuminen liitetään lisäksi usein johonkin 
prosessiin, kuten sitoutuminen osaamisen kehittämiseen, organisaatioon tai tietyn päämää-
rän saavuttamiseen. Sitoutunut työntekijä pyrkii tekemään parhaansa organisaation hyväksi 
ja hänen on helppo sitoutua organisaation tavoitteisiin ja arvoihin. Sitoutuminen onkin or-
ganisaatioissa tärkeä tekijä, sillä sitoutuneemmat ihmiset panostavat työhönsä enemmän ja 
vaikuttavat siten osaltaan organisaation suoritukseen. Ja ehkä tärkeimpänä: “Sitoutuminen 

organisaatioon vähentää työntekijän todennäköisyyttä lähteä organisaatiosta”.  (Leiviskä 
2011, 120–121.)  
 
Viitalan (2013, 87–88) mukaan tavoitteena ei ole kuitenkaan tietenkään se, ettei yrityksistä 
lähde kukaan vapaaehtoisesti muuten kuin eläkkeelle, sillä yritysten henkilöstössä on ja kuu-
luukin olla vaihtuvuutta. Vaihtuvuudella on hänen mukaansa myös tervehdyttäviä vaikutuk-
sia: yritykseen saadaan uutta verta. Vaihtuvuuden ansiosta yrityksestä lähtee monesti pois 
juuri sitä väkeä, joka ei koe työtään omaksi tai onnistu työssään riittävän hyvin. 
 
Mowdayn, Porterin ja Steersin (1979) mukaan juuri sitoutuneet työntekijät haluavatkin aut-
taa koko organisaatiota toimimaan paremmin ja tekevät mielellään ylimääräistä työtä. Vii-
tala (Viitala 2013, 15–16) tuo lisäksi esille, että sitoutuneet työntekijät tekevät mielellään 
myös erilaisia toimia, jotka hyödyttävät suurta yleisöä. Sitoutunut työntekijä kokee kuulu-
vansa työpaikan yhteisöön, olevansa osa organisaation menestystarinaa, kehittyvänsä orga-
nisaation tuella ja tekevänsä merkityksellistä työtä. Tällä tavalla sitoutunut työntekijä on lo-
jaali työnantajalleen ja on tarvittaessa valmis venymään työnsä puolesta. Sitoutuminen on 
kuitenkin kahden kauppa. Myös työnantajan on osoitettava sitoutumista työntekijään, luo-
dakseen edellytyksiä sitoutumiselle. Työnantaja voi osoittaa sitoutumistaan työntekijään 
muun muassa luottamalla työntekijään, antamalla hänelle mahdollisuuksia vaikuttaa ja käyt-
tää kykyjään sekä kehittyä työssään. 
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Organisaatiositoutuminen jaetaan usein kolmeen osaan: 1) tunneperäiseen sitoutumiseen 
(tunteeseen perustuva halu kuulua organisaatioon), 2) jatkuvuussitoutumiseen (organisaa-
tiosta lähtemisestä aiheutuisi kustannuksia, eikä työntekijä halua menettää saavutettuja 
etuja) ja 3) normatiiviseen sitoutumiseen (velvollisuudentunto organisaatiota kohtaan). 
Kaikki nämä komponentit vahvistavat osaltaan työntekijän todennäköisyyttä pysyä organi-
saatiossa. Jokainen näistä osioista edustaa kuitenkin luonteeltaan erilaista ajattelutapaa. 
Työntekijät, joilla on vahva tunneperäinen sitoutuminen organisaatioon, pysyvät he siellä 
omasta tahdostaan. Sen sijaan ne, joilla jatkuvuussitoutuminen on voimakasta, tuntevat, että 
heidän on pakko pysyä organisaatiossa. Normatiivisesti sitoutuneet työntekijät tuntevat puo-
lestaan heidän velvollisuudekseen pysyä organisaation palveluksessa. Näitä kolmea muotoa 
on kuitenkin parempi tarkastella saman asian eri puolina kuin organisaatiositoutumisen eri 
lajeina. (Leiviskä 2011, 121.) Käyn näitä kolmea sitoutumisen komponenttia läpi tarkemmin 
tutkielman luvussa 3 Meyerin ja Allenin organisaatiositoutumisen kolmen komponentin 
mallin kautta.  
 
3.2 Organisaatiositoutumisen tutkimuksen aikakaudet  
 
Organisaatiositoutumisen juuret ulottuvat jo 1960–luvulle, jolloin sitoutumista tarkasteltiin 
Howard Beckerin 1960-luvulla kehittelemän sibe-bet –teorian pohjalta. Teorian mukaan 
työntekijät ovat sitoutuneita, koska heillä piiloinvestointeja (“side-bets”), jotka he pelkäävät 

menettävänsä, jos he jättävät organisaation. Teorian mukaan näiden piiloinvestointien me-
nettämisen uhka ja vaihtoehtojen puute korvata näitä investointeja, sitouttavat työntekijän 
organisaatioon. (Cohen 2007, 338.) 
 
Puolestaan 1970–luvulla psykologisen kiintymyksen aikakausi nousi organisaatiositoutumi-
sen tutkimuksen pinnalle haastamaan side-bet –teoriaa. Porter, Steers, Mowday ja  Boulian 
(1974) määrittelivät sitoutumisen yksilön kokemukseen organisaatioon kuulumisesta. Vaih-
toteoriassa (Exchange Theory) ajatuksena oli, että sitoutuminen nähtiin vaihtoehtoisena kä-
sitteenä työtyytyväisyydelle (Job Satisfaction). Lisäksi sitoutumisen nähtiin joissakin ta-
pauksissa ennustavan parempaa liikevaihtoa kuin työtyytyväisyyden. Sitoutuminen luokitel-
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tiin kolmeen toisiinsa vaikuttavaan tekijään: 1) vahvaan hyväksyntään organisaation tavoit-
teista ja arvoista, 2) tahtoon tehdä huomattavia ponnistuksia organisaation eteen, sekä 3) 
vahvaan haluun ylläpitää organisaation jäsenyyttä. (Porter ym. 1974.)  
 
Kuitenkin O’Reilly ja Chatman (1986) ovat kritisoineet teoriaa (Porter ym. 1974) siitä, että 
heidän mukaansa ainoastaan ensimmäinen näistä tekijöistä liittyy työntekijän psykologiseen 
kiintymykseen ja kaksi seuraavista ovat enemmänkin seurauksia sitoutumisesta kuin siihen 
johtavia syitä. Porter, Steers, Mowday ja Boulian ovat luoneet myös OCQ –kysymyspatte-
riston (Organizational Commitment Questionnaire) näiden kolmen sitoutumiseen vaikutta-
van tekijän pohjalta (Cohen 2007, 339). 
 
Kolmas sitoutumisen tutkimuksen aikakausi pohjautuu 1980–luvun moniulotteisiin lähesty-
mistapoihin, joita ovat O’Reillyn ja Chatmanin (1986) sekä Meyerin ja Allenin (1984) lä-
hestymistavat. Nämä lähestymistavat ovat vaikuttavimpia kaikista muista tämän aikakauden 
lähestymistavoista. (Cohen 2007, 339.) Käsitteellisesti O'Reilly ja Chatman (1986) erottivat 
kaksi sitoutumisprosessia: psykologisen kiinnittymisen ja instrumentaalivaihdon. He mää-
rittelivät sitoutumisen henkilön psyykkisenä kiintymyksenä organisaatioon, mikä heijastaa 
sitä, missä määrin yksilö sisäistää tai omaksuu organisaation ominaisuudet tai näkökulmat.  
O’Reilly ja Chatman väittivät, että ihmisen psykologinen kiintymys voidaan ennustaa kol-
mella erillisellä tekijällä, kuten ulkoisilla palkkioilla, kokemukseen identifioitumisesta ja 
kuulumisesta, sekä omien ja organisaation arvojen yhtenäisyyteen ja sisäistämiseen. Heidän 
mukaansa syvempi sitoutuminen syntyy kuitenkin näiden kahden viimeisimmän tekijän: 
kuulumisen ja sisäistämisen, muodostamasta psykologisesta kiinnittymisestä. Vaihtoproses-
sia edustava sitoutumisprosessi puolestaan johtaa heidän mukaansa psykologista kiinnitty-
mistä hieman matalampaan organisaatiositoutumiseen.  
 
Sitoutumista on tutkittu myös organisaatiokansalaisuuden (Organizational Citizenship Be-
havior = OCB) näkökulmasta 1980–luvun alusta lähtien. Organisaatiokansalaisuus näkyy 
toimintana, joka on vapaaehtoista ja joka ylittää työntekijöiden muodolliset velvoitteet. Li-
säksi se vaikuttaa merkittävästi koko organisaation tehokkuuteen. Organisaatiositoutumisen 
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termin ytimessä on siis ajatus siitä, että työntekijä tuntee olevansa organisaationsa "kansa-
lainen”. Tällainen henkilö tekee vapaaehtoisia toimia, joista on hyötyä paitsi hänen kolle-

goilleen, myös koko organisaatiolle. Tällaisen käyttäytymisten ydin on, että niitä harjoittava 
henkilö ei aja omia etujaan. Nykypäivän erittäin nopeasti kasvavissa, mutta myös hyvin mo-
nimutkaisissa organisaatioissa on tärkeää, että mahdollisimman monilla työntekijöillä on 
käyttäytymistä, joka ylittää muodolliset tehtävät. (Grego-Planer 2019, 1.)  
 
Organisaatiositoutumisen tutkimus käsittää siis monia erilaisia aikakausia.  kuitenkin kana-
dalaisten työpsykologien John Meyerin ja Natalie Allenin (1984; 1997) lähestymistavasta 
tuli kuitenkin hallitseva sitoutumistutkimuksessa (Cohen 2007, 337; Saari & Pyöriä 2012, 
42–43). Seuraavaksi käyn tarkemmin läpi tätä Meyerin ja Allenin mallia.  
 
3.3 Meyerin ja Allenin sitoutumisen kolmen komponentin malli 
 
Jo vuosikymmenten ajan organisaatiositoutumista on Meyerin ja Allenin kolmen komponen-
tin (affektiivinen, jatkuvuus, normatiivisuus) kautta (Cohen 2007, 337). Heidän mukaansa 
sitoutumisella psykologisena tilana on vähintään nämä kolme erotettavissa olevaa osaa tai 
sitoutumisen muotoa, jotka heijastavat 1) halua (affektiivinen sitoutuminen), 2) tarvetta (jat-
kositoumus) ja 3) velvoitetta (normatiivinen sitoutuminen) ylläpitää paikka organisaatiossa 
(Meyer & Allen 1991, 61; Saari & Pyöriä 2012, 42–43.). Tulee kuitenkin muistaa, että nämä 
ovat enemmänkin sitoutumisen osatekijöitä, kuin erillisiä tyyppejä, sillä niistä kaikki voivat 
olla läsnä jopa samanaikaisesti. Yksilön kokemukset sitoutumisen perusteista saattavat siis 
vaihdella. (Saari & Pyöriä 2012, 43.) Komponentit kuvaavat yksilön asennetta sitoutumi-
seen, ja nämä asenteet puolestaan näkyvät sitoutumisessa eri tavoin. Sitoutuminen voi koh-
distua työhön ja/tai työpaikkaan ja se voi olla esimerkiksi tunneperäistä tai välineellistä (Vii-
tala 2013, 15). 
 
Meyer ja Allen kehittivät affektiivisen ja jatkuvuuteen perustuvan sitoutumisen asteikkoja. 
Affektiivisen sitoutumisen asteikko määriteltiin hyväksi välineeksi sitoutumisen arvioi-
miseksi. Affektiiviselle sitoutumiselle on ominaista positiivinen tunne organisaation kuulu-
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misesta, kiinnittymisestä työhön sekä siihen sitoutumisesta. Meyer ja Allen ehdottivat jatku-
vuusulottuvuutta sitoutumiseen, mikä on suunniteltu arvioimaan, missä määrin työntekijät 
tuntevat olevansa sitoutuneita organisaatioihinsa kustannusten perusteella, jotka heidän mie-
lestään liittyvät poistumiseen. (Cohen 2007, 340.)  
 
Allenin ja Meyerin lähestymistapaan lisättiin vasta myöhemmin myös kolmas ulottuvuus; 
normatiivinen sitoutuminen (Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 1991). Normatiivinen 
sitoutuminen määriteltiin velvollisuutena jatkaa työtä. Työntekijät, joilla on korkea norma-
tiivinen sitoutuminen, kokevat, että heidän pitäisi pysyä organisaatiossa (Meyer & Allen 
1991, 67.)  
 

 
Kuvio 2. Meyerin ja Allenin sitoutumisen mallin kolme komponenttia (mukaillen: Allen & 
Meyer 1990; Cohen 2007; Duunitori 2020; Leiviskä 2011; Meyer & Allen 1991; Saari & 
Pyöriä 2012) 
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Affektiivinen sitoutuminen näyttäytyy tunnetason sitoutumisena ja tunteena yhteisöön kuu-
lumisesta (Viitala 2004, 163). Affektiivinen sitoutuminen on siis samaistumista ja kiinnitty-
mistä organisaatioon, jolloin työntekijä viihtyy työssään ja haluaa olla osa organisaatiota 
(Saari & Pyöriä 2012, 42). Tunneperäinen sitoutuminen on nähty hyvänä asiana niin työnte-
kijälle, kuin organisaatiollekin: työntekijä tuntee hänen työllään olevan muutakin merkitystä 
kuin raha, asema tai muun välineellisen hyödyn saaminen.  (Viitala 2013, 15). Tunneperäi-
nen sitoutuminen edellyttää kuitenkin kiintymystä. Näin ollen tunneperäisesti sitoutunut 
työntekijä motivoituu todennäköisesti enemmän antamaan organisaation hyväksi kuin ne, 
joiden tunneside on heikompi. Tutkimuksissa on todettu, että tunneperäinen sitoutuminen 
vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja poissaoloja, sekä parantaa suorituksia ja työntekijätai-
toja (Leiviskä 2011, 122; Duunitori 2020.) 
 
Puolestaan jatkuvuuteen perustuvassa komponentissa sitoutuminen näyttäytyy pysymisenä 
ja käsityksenä yhteisöstä lähtemiseen liittyvistä riskeistä ja taloudellisista menetyksistä (Vii-
tala 2004, 163). Siinä korostuu siis jatkuvuuden tavoittelu, jolloin työntekijä pysyy organi-
saatiossa, koska hänellä on siihen tarve, ja koska hän arvioi työpaikan vaihtamisesta koitu-
van liian suuret kustannukset hänelle itselleen (Saari & Pyöriä 2012, 42). Työntekijät, joilla 
jatkuvuussitoutuminen on voimakasta, eivät pyri antamaan organisaatiolle enempää kuin 
työpaikan säilyttämiseksi on tarpeen. Jos jatkuvuussitoutuminen on tärkein yhteinen tekijä 
työntekijän ja organisaation välillä, saattaa siitä seurata lisäksi ei-toivottua työkäyttäyty-
mistä. Kuitenkin ne työntekijät, jotka ovat puolestaan normatiivisesti sitoutuneita (tuntevat 
velvollisuuden tunnetta organisaatiota kohtaan), haluavat yleensä antaa panoksensa organi-
saation hyväksi. (Leiviskä 2011, 122.) 
 
Sen sijaan normatiivisessa komponentissa sitoutuminen on normatiivista ja sitoutumisessa 
korostuu vastuun –ja velvollisuudentunne (Viitala 2004, 163). Kun sitoutuminen on muo-
doltaan normatiivista, työntekijä sitoutuu organisaatioon, koska niin “kuuluu tehdä”. Tähän 

ajattelutapaan voi olla syynä esimerkiksi sosiaaliset paineet tai omat arvot (Saari & Pyöriä 
2012, 42). Normatiiviseen sitoutumiseen vaikuttavat pääasiassa sosiaalistuminen ja/tai kult-
tuuri ennen organisaatioon liittymistä. (Cohen 2007, 340). Eli myös yksilön aiemmat koke-
mukset sosiaalistumisesta aiempiin organisaatioihin ja aiempien organisaatioiden kulttuurit 
vaikuttavat normatiiviseen sitoutumiseen. 
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Kaiken kaikkiaan Meyerin ja Allenin (1997, 42–45) mukaan on tehty kirjaimellisesti satoja 
tutkimuksia affektiivisen sitoutumisen yhteydestä eri muuttujien välillä.  Yleisesti tutkitut 
affektiivisen sitoutumisen muuttujat ovat organisaation ominaispiirteet, yksilön henkilöomi-
naisuudet ja työkokemukset. Organisaation ominaispiirteiden osalta sitoutumiseen vaikutta-
vina tekijöinä voidaan tunnistaa esimerkiksi oikeudenmukaisuus ja päätöksenteon hajautta-
minen organisaatiossa.  
 
Henkilöominaisuuksien tutkimus on keskittynyt puolestaan kahden tyyppisiin muuttujiin: 
demografisiin muuttujiin (kuten sukupuoleen, ikään ja virassaoloaikaan) ja dispositiivisiin 
muuttujiin (kuten persoonallisuuteen ja arvoihin) (Meyer & Allen 1997, 43). Vaikka demo-
grafisten muuttujien ja sitoutumisen yhteys on tutkimusten mukaan todistettu (Angle & 
Perry 1981; Glisson & Durick 1988; Morris & Sherman 1981; Morrow & McElroy 1987; 
Mottaz 1988; Pierce & Dunham 1987; Steers 1977), ei se ole kuitenkaan vahva eikä yhden-
mukainen (Meyer & Allen 1991, 69).  
 
Dispositiiviset muuttujat, kuten tarve saavuttaa, kokemus yhteenkuulumisesta ja kokemus 
autonomiasta (Morris & Snyder 1979; Steers 1977; Steers & Braunstein 1976; Steers & 
Spencer 1977) korreloivat, vaikkakin vaatimattomasti, sitoutumisen kanssa (Meyer & Allen 
1991, 69). Nämä yhtymäkohdat voivat viitata siihen, että työntekijöiden affektiiviseen sitou-
tumiseen vaikuttaa saavuttamisen tarpeen tyydyttämisen kokemukset, yhteenkuulumisen ko-
kemukset ja autonomian kokemukset (Griffin & Bateman 1986; Mowday, Porter & Steers 
1982). Dispositiivisten muuttujien osalta on myös todettu, että yksilöt, jotka kokevat, että he 
pystyvät töissään 1) täyttämään tarpeitaan, 2) hyödyntämään omia kykyjään ja 3) ilmaise-
maan arvojaan, on positiivisempi asenne työtään kohtaan kuin heillä, jotka eivät tällaista 
yhteensopivuuden tunnetta tunne. Tämän toteutumiseksi, näihin muuttujiin liittyvien koke-
musten tulee sopia yhteen yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kanssa. (Hackman & 
Oldham 1976; Hulin & Blood 1968.) 
 
Puolestaan työhön liittyvät laajat kokemukset ovat olleet affektiivisen tutkimuksen osalta 
yleisimpiä. Työkokemuksiin vaikuttavilla muuttujilla, kuten työntekijöiden tyytyväisyydellä 
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ja motivaatiolla on todettu olevan vahvin ja johdonmukaisin korrelaatio affektiiviseen sitou-
tumiseen. (Hackman & Oldman 1980; Meyer & Allen 1997, 45.) Lisäksi affektiivinen sitou-
tuminen on korreloinut vahvasti myös positiivisten työhaasteiden, autonomian ja työntekijän 
käyttämien taitojen moninaisuuden kanssa (Colarelli, Dean & Konstans 1987; Steers 1977).  
 
Tutkimukset ovat myös osoittaneet (mm. Mathieu & Zajac 1990), että affektiivinen sitoutu-
minen on todennäköisesti heikkoa heillä, jotka ovat epävarmoja siitä, mitä heiltä odotetaan 
(roolin epäselvyys) tai joiden odotetaan käyttäytyvän tavalla, joka vaikuttaa heidän rooliinsa 
sopimattomalta. Affektiivisen sitoutumisen kehittymiseen voi vaikuttaa myös työntekijän ja 
hänen esimiestensä tai johtajiensa väliset suhteet. (Meyer & Allen 1997, 45.) Affektiivinen 
sitoutuminen on vahvempaa heillä, joiden esimiehet antavat heille mahdollisuuden osallistua 
päätöksentekoon (Jermier & Berkes 1979; Rhodes & Steers 1981), ja jotka kohtelevat heitä 
huomaavaisesti (Bycio, Hackett & Allen 1995; DeCotiis & Summers 1987) ja oikeudenmu-
kaisesti (Allen & Meyer 1990). 
 
Affektiiviseen sitoutumiseen vaikuttaa siis monet tekijät, jotka on hyvä huomioida sitoutta-
mistyössä. Organisaatioilla on siis mahdollisuus yltää parempiin tuloksiin vahvistamalla 
työntekijöidensä tunneperäisiä ja normatiivisia siteitä, mutta samalla ehkäisemällä jatku-
vuussitoutumista. Esimerkiksi panostamalla työn merkityksellisyyden kokemuksiin ja hy-
vinvoiviin työyhteisöihin, sitä vahvemmaksi normatiivinen ja tunneperäinen sitoutuminen 
kehittyy. (Leiviskä 2011, 122.)  
 
3.4 Organisaatiositoutumiseen vaikuttavat tekijät ja lähestymistavat 
 
Sitoutumisen tunnetason tekijöihin vaikuttavat monet asiat. Yksilö voi esimerkiksi tuntea, 
että yhteisö tai yritys on hänelle hyvä, ja hän on sitten puolestaan vastineeksi työteliäs ja 
lojaali sitä kohtaan. Tutkimukset osoittavat, että työ itsessään synnyttää jopa enemmän si-
toutumista kuin esimerkiksi esimiestoiminta, työolot tai palkitsemisjärjestelmät. Tutkimus-
ten mukaan etenkin itsenäinen työ lisää sitoutumista. (Viitala 2004, 163.) Myös hyvällä joh-
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tamisella voidaan sitouttaa henkilöstöä (Viitala 2013, 88). Tärkeä edellytys työntekijän si-
toutumiselle on myös se, että työntekijällä on luottamus siihen, että työsuhde jatkuu (Viitala 
2013, 16). 
 
Työelämässä sitoutumisella kuvataan sitä, miten yksilö kokee työyhteisön tai yrityksen 
osana elämäänsä ja itsensä osana työyhteisöä tai yritystä. Sitoutuminen näyttäytyy kolmena 
piirteenä yksilön käyttäytymisessä. Ensinnäkin sitoutuminen näkyy siinä, miten paljon asi-
oita yksilö on valmis tekemään yrityksen hyväksi, vaikka kyseiset asiat ylittäisivät hänen 
tavalliset työtehtävänsä. Toiseksi sitoutuminen näyttäytyy yrityksen tavoitteiden ja arvojen 
hyväksymistä ja halukkuutta tehdä töitä niiden eteen. Kolmanneksi sitoutuminen näkyy ha-
luna säilyttää paikkansa organisaatiossa. Vaikka sitoutuminen näyttäytyy yksilön käyttäyty-
misessä näiden kolmen piirteen kautta, eri ihmiset sitoutuvat työhönsä ja työorganisaati-
oonsa kuitenkin eri tavoin. Jotkut ovat luontaisesti sitoutuvampia kuin toiset, minkä lisäksi 
taustalla vaikuttaa eri tekijöitä, jotka vaikuttavat sitoutumiseen. (Viitala 2004, 162–163.) 
 
Sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi työn mielekkyys, kehitysmahdollisuu-
det, sosiaalinen ympäristö ja työssä onnistuminen. Positiivisesti sitoutumiseen vaikuttavia 
tekijöitä ovat: 
 

1. Toimiva vuorovaikutus 
2. Riittävä läsnäolo 
3. Riittävä ja laadukas palaute 
4. Kasvun mahdollisuudet   
5. Luottamus (Eklund 2018, 68.) 

 
Nämä viisi sitoutumiseen positiivisesti vaikuttavaa tekijää ovat käsitteinä hyvin laajoja ja 
pitävät sisällään pienempiä kokonaisuuksia. Näitä tekijöitä voi kuitenkin hyödyntää muun 
muassa perehdytyksessä pilkkomalla teemoja pienempiin osiin ja selvittämällä perehdytet-
tävän kokemuksia niistä: “Mikä toimi hyvin ja mikä puolestaan ei?”. Todennäköisyydet 

työntekijän sitoutumiselle lisääntyvät, kun hän pääsee itse tuomaan esille oman näkemyk-
sensä, ja kokee, että hänen mielipiteellään on merkitystä. (Eklund 2018, 68–69.)  
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Kokemusraporttien pohjalta tyytyväisyydellä näyttää olevan jatkuva ja vahva yhteys orga-
nisaatiositoutumiseen. Tyytyväiset työntekijät pysyvät todennäköisemmin työssään ja sitou-
tuvat auttamaan kollegoitaan ja asiakkaita. Lisäksi he tekevät enemmän kuin on tarpeen. Sen 
sijaan työntekijät, jotka eivät ole tyytyväisiä, lopettavat todennäköisemmin työnsä, ja näke-
vät työnsä eteen vähemmän vaivaa. Näin ollen työssä jatkaminen ja lopettaminen näyttääkin 
olevan eniten yhteydessä työtyytyväisyyteen. Voi kulua kuitenkin useita kuukausia, ennen 
kuin sitoutumisen laskeminen tosi asiassa johtaa irtisanoutumiseen. Lisäksi he tuovat esille, 
että työssä lopettamiseen vaikuttaa toki muutkin tekijät kuin tyytyväisyys, kuten se, mitä 
muita työpaikkoja on tarjolla. (Locke & Latham 1990, 244.) 
 
Kaiken kaikkiaan tunnetason tekijöillä on havaittu olevan muita tekijöitä enemmän vaiku-
tusta työsuoritusten laatuun. Näin ollen voidaan jopa sanoa, että “tunteillaan talossa kiinni 

oleva työntekijä on tyytyväinen ja tuottava”. Myös työsuhteen kesto, suunnitteluun ja pää-

töksentekoon osallistuminen sekä työsuhteen pysyvyyteen liittyvä varmuus lisäävät sitoutu-
mista. (Viitala 2004, 163.) Jos tyytyväisyys siis vaikuttaa sitoutumiseen, tyytyväiset ihmiset 
pysyvät tyytymättömiä todennäköisemmin organisaatiossa ja ottavat vastaan uusia haasteita, 
joita se tarjoaa. Haasteet puolestaan edistävät korkeaa suorituskykyä. (Locke & Latham 
1990, 244.) Näin ollen voidaan ajatella, että nimenomaan tyytyväinen työntekijä on organi-
saation arvokkainta pääomaa. Kun työntekijä on tyytyväinen, hän pysyy organisaatiossa, 
työskentelee sen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti, tekee organisaation eteen enemmän kuin 
olisi tarpeen ja tekee työtään vielä korkeatasoisestikin. 
 
Hyvinvoiva työyhteisö lisää työntekijöiden motivaatiota, työhön sitoutumista, luottamuksen 
syntymistä, terveyden ja stressin hallinnan sekä työtyytyväisyyden kasvamista. Nämä vasta-
vuoroisesti luovat edellytyksiä työsuorituksen parantumiseen, työssä jaksamiseen ja jaksa-
miseen pidempään. (Suonsivu 2011, 59.) Viitalan (2013, 212) mukaan vain hyvinvoiva hen-
kilöstö pystyy työskentelemään tehokkaasti, oppimaan, kehittymään sekä tuottamaan luovia 
ratkaisuja ja innovaatioita. Monien menestyvin yritysten tarinoissa korostuvatkin henkilös-
tön innostus ja sitoutuminen työhön ja yritykseen. Lisäksi puhutaan työn imusta, joka vä-
hentää sairastelua ja poissaoloja. Tämä puolestaan parantaa tuottavuutta. Moni “hyvässä 

kunnossa” oleva yritys pyöriikin hyvässä kunnossa olevan henkilöstön varassa (Kuvio 3.). 
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Kuvio 3. Sitoutumisen positiivinen kierre organisaatiossa (mukaillen Saari & Pyöriä 2012, 
42–43; Viitala 2013, 212–213, 229) 
 
Sitoutuminen on tärkeä osa työhyvinvointia ja työhön sitoutumisen on havaittu olevan yh-
teydessä muun muassa työtyytyväisyyteen, tehokkuuteen ja tuottavuuteen. On kuitenkin 
eroja, miten työntekijät voivat ja sitoutuvat eri organisaatioissa. Esimerkiksi organisaation 
hyvä tai huono menestys voivat vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen. Vakaissa organisaa-
tioissa työntekijät ovat keskimääräistä vahvemmin työpaikkaansa kiinnittyneitä, sillä me-
nestys mahdollistaa henkilöstönsä palkitsemisen, parantaa työpaikkakoulutusten edellytyk-
siä sekä osaavan työvoiman rekrytoinnin. Näin ollen organisaatiokulttuuri ja työhön sitou-
tuminen vahvistuvat, mikä puolestaan johtaa positiiviseen kierteeseen. Kierre voi kuitenkin 
olla myös päinvastaisesti negatiivinen, kun esimerkiksi taloudellisissa vaikeuksissa olevat 
yritykset säästävät henkilöstö- ja työhyvinvointikustannuksissa, minkä vuoksi henkilöstön 
hyvinvointi ja yrityksen talous saattaa ennestään heikentyä. (Saari & Pyöriä 2012, 42–43.) 
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Kun henkilö voi käyttää työssään vahvuuksiaan ja työolosuhteet mahdollistavat innostuksen 
ja kehittymisen, voidaan puhua työn imusta. Imua tukevat monipuoliset ja haastavat työteh-
tävät, saatu tuki ja arvostus, vaikutusmahdollisuudet ja hyvä johtaminen. Henkilö, joka ko-
kee työn imua, suhtautuu myönteisesti työpaikkaansa, sitoutuu työhönsä, saa aikaan tuloksia, 
kehittyy, toimii työpaikalla muiden hyväksi ja on terveempi, kuin ne, jotka eivät juurikaan 
koe työn imua. Toimivilla työnkuvilla ja työprosesseilla, avoimuudella ja osallistumisen 
mahdollisuuksilla voidaankin ratkaisevalla tavalla luoda työhyvinvoinnin ja työn imun edel-
lytyksiä. Näissä johtamisella ja esimiestyöllä on merkityksensä. (Viitala 2013, 212–213, 
229.) 
 

 
Kuvio 4. Sitoutumiseen vaikuttavat kokonaisuudet (mukaillen Kunnallinen työmarkkinalai-
tos 2007, 6) 
 
Terttu Pakarinen on puolestaan luonut mukaillun (Guest 2006, Hakanen 2006) kuvion hen-
kilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnista. Kuvion (Kuvio 4.) mukaan hyvinvoiva ja tuloksel-
linen työpaikka koostuu henkilöstöjohtamisesta, joustavuudesta ja työn hallinnasta ja vai-
kuttaa muun muassa sitoutumiseen, työn imuun, työtyytyväisyyteen, terveyteen ja motivaa-
tioon. (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2007, 6.) Luukka (2019, 164) tuo lisäksi esille, että 
sitoutuminen näkyy haluna ja uskalluksena laittaa itsensä kokonaisena peliin työyhteisös-
sään ja työtehtävässään.  
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Työpaikan vaihtamisperusteet ja –halukkuus ovat eri-ikäisillä ja eri koulutuksen omaavilla 
työntekijöillä erilaisia. Nuoret vaihtavat työpaikkoja helpommin kuin vanhemmat työnteki-
jät. Lisäksi mitä korkeampi koulutustausta henkilöllä on, sitä helpommin hän vaihtaa työ-
paikkaa. (Kauhanen 2010, 94.) Ikä onkin erittäin voimakkaasti yhteydessä organisaatiositou-
tumiseen, eli vanhemmat ovat sitoutuneempia organisaatioonsa kuin nuoret. Iän ja organi-
saatiositoutumisen välinen yhteys on toisaalta hyvin luonnollinen, sillä onhan Suomessakin 
pitkään keskusteltu yli 50-vuotiaiden työntekijöiden vaikeuksista löytää uutta työpaikkaa. 
(Jokivuori 2002, 52). Tätä iän tuomaa eroa organisaatiositoutumisessa Jokivuori (2002, 57) 
selittää kuitenkin työsuhteen muodolla. Määräaikaisissa työsuhteissa olevat henkilöt sitou-
tuvat organisaatioon heikommin kuin vakituisessa (toistaiseksi voimassa olevassa) työsuh-
teessa olevat henkilöt. Jokivuoren mukaan sitoutumisen erot eivät siis selity iällä vaan työ-
suhteen muodolla: nuoret ovat useammin määräaikaisissa työsuhteissa ja sitä kautta sitoutu-
vat heikommin. Toisaalta samanikäisten henkilöiden osalta ei ole väliä sitoutumisen kan-
nalta, ovatko he vakituisessa vai määräaikaisessa työsuhteessa.  
 
Kun työsuhde solmitaan, tehdään yleensä kirjallinen työsopimus. Kuitenkin sen lisäksi työn-
tekijän ja työnantajan välillä muodostuu sopimus, jota ei ole kirjoitettu mihinkään ylös. Ky-
seessä on psykologinen sopimus, joka koostuu työsuhteeseen molemmin puolin liittyvistä 
kirjoittamattomista odotuksista ja oletuksista. Psykologisen sopimuksen muotoutuminen al-
kaa itseasiassa jo ennen työsuhteen alkua, ja sen sisältö muuttuu jatkuvasti työsuhteen ede-
tessä. Työntekijän sitoutumisen kannalta psykologisen sopimuksen sisältöä on tärkeä käsi-
tellä riittävästi. (Eklund 2018, 61, 70.) 
 
Niin työnantajalla kuin työntekijälläkin on molemmilla omat arvonsa, päämääränsä ja ta-
voitteensa. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, mitä psykologinen sopimus sisältää. Molemmat 
osapuolet odottavat saavansa yhteiseltä tekemiseltä asioita, jotka auttavat heitä viemään it-
seään lähemmäksi omia tavoitteitaan. Toisaalta molemmat ovat myös valmiita antamaan tie-
tyn panoksen päästäkseen lähemmäksi tavoitteitaan. (Eklund 2018, 62.) Psykologisen sopi-
muksen molemminpuolisten odotusten täyttyminen edistää sitoutumista. Kun yhteistyö näh-
dään hyödyllisenä ja tavoitteita kohti vievänä, halutaan sen myös jatkuvan. (Eklund 2018, 
68.) Toisaalta, jos psykologinen sopimus on heikko, on myös kynnys lähteä organisaatiosta 
matalampi (Viitala 2013, 85). 
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Työntekijän psykologisen sopimuksen muodostumiseen vaikuttavatkin muun muassa:  
• Henkilökohtaiset ominaisuudet ja tavoitteet 
• Aikaisemmat kokemukset 
• Asenne 
• Sosiaalinen ympäristö 
• Saatavilla oleva tieto  
• Organisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä (Eklund 2018, 66.) 

 
Psykologisen sopimuksen voi tehdä myös kirjalliseen muotoon. Sen hyvänä puolena on se, 
että siihen voidaan palata aina uudelleen ja sitä voidaan päivittää. Esimerkiksi työtehtävien 
muuttuessa, työkavereiden vaihtuessa tai viralliseen työsopimukseen liittyvissä muutoksissa 
myös psykologinen sopimus todennäköisesti muuttuu. Tällöin tulee huolehtia siitä, että odo-
tuksista pysytään samalla viivalla. Kirjallisen psykologisen sopimuksen laadinnan voi ottaa 
myös osaksi perehdytystä. (Eklund 2018, 67.)  
 
3.5 Perehdytyksen yhteys organisaatiositoutumiseen 
 
Perehdytyksen merkitystä sitoutumiseen on tutkittu jonkin verran. On myös todettu, että pe-
rehdyttämisellä voidaan pyrkiä sitouttamaan henkilöstöä (Peltokoski & Perttunen 2006, 132) 
ja Viitalan (2004, 261) mukaan hyvällä perehdyttämisellä voidaan tukea uuden henkilön si-
toutumista organisaatioon ja tehtävään. Hänen mukaansa laajemmin ajateltuna, perehdyttä-
misellä voidaan turvata myös laatua ja tuottavuutta sekä lisätä henkilöstön pysyvyyttä, 
myönteistä asennetta ja työturvallisuutta. (Viitala 2004, 261.) Sitoutumisen lisäksi perehdy-
tyksellä voidaan pyrkiä edistämään ammatillista osaamista, vaikuttamaan henkilöstön saata-
vuuteen sekä luomaan myönteistä työnantajakuvaa (Peltokoski & Perttunen 2006, 132.) Wil-
liamsin (2004) tutkimuksen mukaan verkkoperehdytyksellä ja vertaisohjauksella (Peer Men-
toring) yhdessä voidaan kiihdyttää uuden työntekijän organisaatiokulttuurin omaksumista ja 
organisaatiositoutumista. 
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Farrenin (2007, 1) mukaan yhä useammat yritykset ottavat käyttöön formaaleja perehdytys-
ohjelmia, joiden käyttämisen myötä todennäköisyys sille, että työntekijät ovat työtehtävis-
sään vielä 3 vuoden jälkeen, kasvoi 58 prosenttia. Myös Eklund (2018, 34) toteaa, että pe-
rehdyttämisjaksolla on todettu olevan merkittävä vaikutus työntekijän sitoutumisen tasoon. 
Hän tuo esille, että tutkimustiedon mukaan ensimmäiset kuukaudet, jotka yleensä käsitetään 
perehdytysjaksona, ovat tärkeimpiä työntekijän sitoutumisen kannalta. Lisäksi toisen tutki-
muksen mukaan suunnitelmallisen perehdytysprosessin käyttöönoton ansiosta todennäköi-
syys siihen, että työntekijät olivat työtehtävissään vielä 3 vuoden jälkeen, kasvoi 58 prosent-
tia. (Eklund 2018, 34–35.) Sen sijaan Viitala (2013, 209) tuo esille Saksin ja Grumanin tut-
kimuksen, jonka mukaan perehdytysohjelmalla ei ollut juurikaan yhteyttä koehenkilöiden 
sitoutumiseen organisaatioon. 
 
Viitalan (2004, 261) mukaan uuden työntekijän sitoutumisen kannalta perehdytyksen kaksi 
ensimmäistä viikkoa ovat asenteiden kannalta hyvin keskeisiä. Puolestaan Kammeyer-Muel-
lerin, Wanbergin, Ruberstainin & Songin (2013) tutkimuksen mukaan 90 ensimmäisen päi-
vän aikana saatu tuki esimieheltä ja kollegoilta vaikutti voimakkaammin työn tulokseen ja 
sitoutumiseen jatkossa, kuin 90 päivän jälkeinen aika. Näin ollen työntekijän ensimmäiset 
kuukaudet ovat sitoutumisen kannalta tärkeimpiä. 
 
Työn alkaessa kaikki työympäristössä vaikuttavat myös psykologisen sopimuksen muok-
kautumiseen (Kuvio 5.), jonka molemminpuolisten odotusten täyttyminen puolestaan edis-
tää sitoutumista. Tämän sopimuksen muokkautumiseen vaikuttaa muun muassa perehdytys, 
yhteiset tapahtumat ja keskustelut, mutta myös epävirallisemmat kohtaamiset ja omat ha-
vainnot. Myös esimies, kollegat ja asiakkaat vaikuttavat psykologisen sopimuksen muok-
kaantumiseen. Näiden lisäksi työntekijän oma persoonallisuus, taipumukset ja henkilökoh-
taiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaiseksi psykologinen sopimus muokkaantuu. (Ek-
lund 2018, 66, 68.) 
 
Pitkän ajan tavoitteet ja työntekijän henkilökohtaisten tavoitteet vaikuttavat suuresti työnte-
kijän kehittymiseen ja sitoutumiseen. Silti niitä tuskin koskaan kirjataan työsopimukseen. 
Perehdytys on tärkeä vaihe psykologisen sopimuksen muodostumisessa. Perehdytysajan on 
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lisäksi todettu vaikuttavan myös pidemmän tähtäimen sitoutumiseen, joten psykologiseen 
sopimukseen liittyvät kysymykset (Kuva 1) on tärkeää huomioida osana jokaista perehdy-
tysprosessia. (Eklund 2018, 62.) 
 

Kuvio 5. Psykologiseen sopimukseen ja työsuhteen odotuksiin liittyvät kysymykset. (mu-
kaillen Eklund 2018, 62.) 
 
Vähitellen työntekijälle alkaa muodostua kuva siitä, mitä psykologisen sopimuksen noudat-
taminen tarkoittaa hänelle. Tämä voi kuitenkin tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita eri hen-
kilöille, vaikka he olisivat astuneet samaan rooliin tai heidän elämäntilanteensa olisi kuinka 
samanlainen. (Eklund 2018, 66.) Vastaavasti myös työnantajan käsitys psykologisesta sopi-
muksesta muodostuu ja muokkaantuu sitä mukaa kun uutta työntekijää opitaan tuntemaan 
paremmin. Työnantajan näkemykseen saattavat vaikuttaa myös aiemmat kokemukset rekry-
toinnista ja perehdytyksestä. (Eklund 2018, 66.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
Tässä luvussa käyn läpi tutkimuksen kontekstiin ja toteutukseen liittyviä asioita. Tutkimuk-
seni kannalta on mielestäni tarkoituksenmukaista avata omaa suhdettani Baronaan sekä ker-
toa tarkemmin Baronasta ja Baronan perehdytyspelistä. Näiden jälkeen käyn läpi itse tutki-
mukseen liittyviä asioita, kuten tutkimusmenetelmän ja haastateltavien valintaa sekä tutki-
musprosessin kuvausta aina aineistonkeruusta analysointiin saakka. Lopuksi tarkastelen tut-
kimukseni eettisyyttä. 
 
 
4.1 Tutkimuskontekstin kuvaus  
 
4.1.1 Case-organisaatio 
 
Barona on suomalainen, kansainvälisesti toimiva henkilöstöalan yritys, jonka toiminnan 
maantieteellinen painopiste on Pohjoismaissa. Lisäksi Barona toimii myös muualla Euroo-
passa. Barona on perustettu vuonna 1999 ja on osa rohkeiden yritysten yhteisö Bravedoa. 
Barona on siis 100 prosenttisesti kotimainen yritys, josta Bravedo Oy omistaa 93,55 pro-
senttia. Puolestaan Bravedon omistaa 87,5 prosenttisesti sen toimiva johto ja muu henki-
löstö. (Barona 2019a) 
 
Barona tekee jatkuvasti työtä kehittääkseen työelämää paremmaksi tarjoamalla innostavia 
työmahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Baronalle voi työllistyä joko 
suoraan tai heidän asiakasyritystensä kautta. Barona työllistääkin vuosittain yli 30 000 ih-
mistä yli 700 asiantuntijan ja HR-ammattilaisen voimin, jotka työskentelevät 10 eri maassa, 
ja Suomessa yli 40 eri paikkakunnalla. Rekrytointitoimeksiantoja toteutetaan vuosittain noin 
18 000. Työllistämistoiminnan lisäksi Barona kouluttaa vuosittain noin 3500 ihmistä uuteen 
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ammattiin ja ohjaa 1100 työkyvyttömyysuhan alla olevaa ihmistä uusille urille. Baronan toi-
mintaa ohjaavat arvot ovat rohkeus, vastuullisuus, vapaus ja yhdessä tekeminen (Barona 
2019a). 
 
Baronan toiminta kaiken kaikkiaan on hyvin laajaa ja monipuolista. Barona tarjoaakin eri-
koisosaamista lukuisilta eri toimialoilta: logistiikka, rakennus, IT, markkinointi ja viestintä, 
taloushallinto, HR ja hallinto, asiakaspalveluratkaisut, hotelli ja ravintola, engineering, elin-
tarviketeollisuus, teollisuus, tuotanto, kunnossapito sekä myynti ja kauppa (Barona 2019c). 
Barona tarjoaakin henkilöstöpalveluita eri tarpeisiin: 

• rekrytointi- ja resursointipalvelut (rekrytointi, kansainvälinen rekrytointi, suorahaku, 
henkilöstövuokraus, in house –konsultointi, koulutuspalvelut, psykologiset soveltu-
vuusarvioinnit, potentiaalikartoitukset, hakijamarkkinointi, sesonki- ja ad hoc –pal-
velu) 

• henkilöstön kehittäminen (työkykypalvelut, työhaastatteluvalmennukset, tiimival-
mennukset, koulutuspalvelut, Relocation-palvelut) 

• vastuullinen sopeuttaminen (muutospalvelut ja työllistämispalvelut) 
• liiketoiminnan kehittäminen (teknologiat ja ulkoistuspalvelut) (Barona 2019b.) 

 
4.1.2 Baronan pelillinen digitaalinen konserniperehdytys 
 
Digitaalista konserniperehdytystä kutsutaan Baronalla perehdytyspeliksi (Barona Orienta-
tion Game) sen pelillisen muodon vuoksi. Jokaisen uuden Baronalla aloittavan toimihenki-
lön on tarkoitus pelata yhteisiä ja tärkeitä asioita käsittelevä perehdytyspeli, joka on toteu-
tettu yhteistyössä Baronan oman henkilöstön ja ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa. Ulkoi-
sella kumppanilla oli jo ennestään kokemusta digitaalisten perehdytysten laadinnasta. Baro-
nalla ei sen sijaan ole ollut aiemmin käytössä digitaalista perehdytystä, lukuun ottamatta 
yksittäisiä Baronan Intranetistä löytyviä oppimateriaaleja videoiden ja PowerPoint-esitysten 
muodossa.  
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Perehdytyspeli saatiin valmiiksi joulukuussa 2019, jolloin se saatiin kaikkien Suomen Baro-
nan toimihenkilöiden saataville. Suurin osa Baronan toimihenkilöistä työskentelee Suo-
messa, joten peli oli saatavilla heti suurimmalle osalle Baronan toimihenkilöistä. Perehdy-
tyspeli perehdyttää Baronan konsernitasoisiin asioihin, joten se on tarkoitettu kaikille uusille 
toimihenkilöille, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Perehdytyspeli on kokonaisuudessaan 
englanninkielinen. Perehdytyspeli ei kuitenkaan korvaa kaikkea perehdytystä, vaan varsi-
naiseen työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen tulee hoitaa erikseen.  
 
Perehdytyspelin avulla perehdytään konsernin arvoihin, missioon, visioon, strategiaan, lii-
ketoimintaan ja merkitykseen. Perehtyjä pääsekin muun muassa pohtimaan omien ja Baro-
nan arvojen yhteensopivuutta pelistä löytyvässä interaktiivisessa tehtävässä (Kuva 1.). Li-
säksi sen avulla perehdytään yleisiin työsuhdetta koskeviin asioihin ja työskentelytapoihin, 
viestintään, kommunikointiin ja työturvallisuuteen. Perehdytyspelin avulla uusi toimihen-
kilö oppii ennen kaikkea, mikä Barona on, mitä se tekee ja kuinka, sekä mistä löytää tietoa, 
apua ja tukea kussakin tilanteessa. Lisäksi uuden toimihenkilön on tarkoitus päästä perehdy-
tyspelin kautta hieman kurkistamaan, millainen organisaatiokulttuuri Baronalla on. Toki Ba-
ronalla on yhteisen kulttuurin lisäksi useita eri kulttuureita, sillä Barona koostuu monista eri 
liiketoiminnoista, toimialoista, klustereista, alueista ja organisaatioista niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Uudessa työpaikassa suunnistetaan kuitenkin Kupiaksen ja Peltolan (2009, 65) 
mukaan aina uudessa maastossa ja tutkitaan sen tunnusmerkkejä. Näin ollen samankin yri-
tyksen sisällä osastoa tai yksikköä vaihtava työntekijä kohtaa uudenlaisia toimintatapoja –ja 
kulttuureita. 
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Kuva 1. Baronan perehdytyspelin (Barona Orienation Game) arvoihin liittyvä interaktiivi-
nen tehtävä (Barona 2021b) 
 
Perehdytyspeli koostuu neljästä moduulista (Modules) (Kuva 2.), joista ensimmäisessä pe-
rehdytään kyseisen 1) organisaation perusasioihin, kuten arvoihin, strategiaan, eri liiketoi-
mintoihin ja tarkoitukseen, 2) toisessa käytännön tietoon organisaatiossa työskentelystä, ku-
ten yleisiin työskentelyn periaatteisiin, työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen, 3) kol-
mannessa organisaation kommunikoinnin syihin, tapoihin ja työkaluihin, ja 4) neljännessä 
organisaation turvallisuuden ja tietosuojan perusasioihin. Näiden moduulien lisäksi pelin lo-
pussa on niin sanottu 5) “loppuhuipennus -moduuli”, joka avautuu vasta, kun kaikki muut 

moduulit on pelattu läpi. Moduuleista toisiin siirrytään pelin sisällä olevan pelilaudan avulla. 
Viimeinen “moduuli” poikkeaa muista moduuleista siinä, ettei se sillä ole omaa teemaansa, 

vaan se sisältää muun muassa fiilisvideon, jossa uusi toimihenkilö toivotetaan tervetulleeksi 
Baronalle. Lisäksi siellä pystyy tulostamaan tai tallentamaan koneelle kaikki pelin aikana 
saadut – ja itse luodut vastaukset ja vinkit – muistoksi itselleen. Vastauksia voidaan toimi-
henkilön niin halutessa käydä läpi myös tulevissa kehityskeskusteluissa. Vastaukset eivät 
kuitenkaan tallennu minnekään yleisesti, vaan ne ovat ainoastaan uuden työntekijän omassa 
käytössä, ellei hän halua jakaa niitä muille. 
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Kuva 2. Baronan perehdytyspelin (Barona Orientation Game) pelilauta ja moduulit (Barona 
2021b) 
 
Osana uusien toimihenkilöiden yleisperehdytystä ollaan kuitenkin lisäksi järjestämässä kah-
desti vuodessa erillinen tapahtuma, jossa painottuu nimenomaan Baronan organisaatiokult-
tuuriin ja verkostoitumisen teemoihin. Tapahtuma on suunnattu kaikille uusille toimihenki-
löille, jotka aloittavat konsernissa niin Suomessa kuin muuallakin. Aiemmin yrityksellä on 
ollut käytössä kahdesti vuodessa pidetty perehdytyspäivä, joka on painottunut samoihin tee-
moihin kuin mitä perehdytyspeli tarjoaa. Näin ollen perehdytyspäivää ei aiota enää järjestää 
samanmuotoisena kuin aiemmin, vaan painotus on enemmän yhdessä tekemisessä ja tutus-
tumisessa. Kaikki eivät kuitenkaan aina päässet osallistumaan aiemmin järjestettyyn pereh-
dytyspäivään, jolloin kaikki uudet toimihenkilöt eivät saaneet samanlaista perehdytystä kuin 
he, jotka päivään osallistuivat. Perehdytyspelillä pystytäänkin varmistamaan se, että kaikki 
konsernin uudet toimihenkilöt saavat tasalaatuisen konserniperehdytyksen ajasta ja paikasta 
riippumatta – ja heti, kun he aloittavat työskentelynsä Baronalla. Enää aloittaneiden ei tar-
vitse odottaa parhaassa (tai pahimmassa) tapauksessa puolta vuotta, ennen kuin he saavat 
kattavan konserniperehdytyksen. Toki tämä on saatettu järjestää toisella tavalla, esimerkiksi 
omalla toimistolla PowerPoint-esityksen avulla tai muulla tavoin, mutta se ei kuitenkaan tue 
tasalaatuista konserniperehdytystä, mitä perehdytyspeli puolestaan tarjoaa.  
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Kuva 3. Baronan perehdytyspelin (Barona Orientation Game) lisätieto- ja käyttösivu bLear-
ning:issa (Barona 2021a) 
 
Kuinka perehdytyspeli sitten käytännössä toimii? Baronan digitaalinen konserniperehdytys 
on rakennettu eräänlaiseksi tietojärjestelmäpohjaiseksi peliksi. Peli on rakennettu sisällön-
tuotannon työkalulla ja se on koottu SCORM-muotoiseksi tiedostopaketiksi (Sharable Con-
tent Object Reference Model = SCORM). SCORM-paketti on viety vuonna 2019 Baronalla 
käyttöön otettuun oppimisen hallintajärjestelmään (Learning Management System = LMS). 
Peliä pääsee pelaamaan painamalla Launch -painiketta (Kuva 3.). Perehdytyspeli avautuu 
tämän jälkeen uuteen omaan ikkunaansa.  
 
Baronan LMS:ään on viety muutakin verkko-opetusmateriaalia (Web-Based Training = 
WBT), joista suurin osa on myös SCORM-muotoisia materiaaleja. Lisäksi LMS:n avulla 
hoidetaan ja hallinnoidaan paikan päällä pidettävien valmennusten (Instructor Led Training 
= ILT) ja etänä pidettävien (Virtual Class = VC) kurssi-ilmoittautumisia. LMS mahdollistaa 
myös muun muassa sen, että voimme katsoa, kuinka moni uusista aloittaneista on pelannut 
perehdytyspelin ja keiltä suoritus vielä puuttuu, sekä minkälaista palautetta se on saanut. 
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Kuva 4. Baronan LMS ja toimihenkilöiden verkko-oppimisympäristön etusivu (Barona 
2021a) 
 
Järjestelmä ei ole kuitenkaan käytössä Baronalla pelkästään valmennusten vuoksi, vaan sitä 
hyödynnetään myös osaamisen hallinnassa ja johtamisessa. Sitä onkin kutsuttu Baronalla 
myös osaamisen hallintajärjestelmäksi. LMS on luotu Baronalla juuri Baronan tarpeisiin so-
pivaksi oppimisympäristöksi, joka kantaa Baronalla nimeä bLearning (Kuva 4.). Peruskäyt-
täjille LMS näyttäytyykin verkko-oppimisympäristönä, joka tarjoaa mahdollisuuksia oman 
osaamisen seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Esimieskäyttäjille bLearning tarjoaa 
mahdollisuuden oman osaamisen kehittämisen lisäksi oman tiimin osaamisen johtamiseen 
ja raportoinnin hyödyntämiseen Lisäksi pääkäyttäjien (Admin User) näkökulmasta bLear-
ning on näiden lisäksi myös muun muassa erilaisten osaamisen kehittämisen rakenteiden ja 
keinojen mahdollistaja eri kohderyhmien tarpeisiin sekä valmennusten hallinnan- ja rapor-
toinnin työkalu.  
 
4.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkimusprosessiin liittyy paljon erilaisia eettisiä kysymyksiä ja moraalisia valintoja, jotka 
tutkijan tulee ottaa huomioon koko prosessin ajan (Kuula 2011, 11). Kun puhutaan eettisistä 
ongelmista tutkimuksen kontekstissa, tulee muistaa, että eettiset kysymykset ovat määritel-
mällisesti ratkaisemattomia. Eettiset ongelmat ovatkin vain pohdintaa siitä, miten asiat tulisi 
tehdä parhaalla mahdollisella tavalla tilanteessa, jossa eri tavoitteet ja periaatteet ovat jän-
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nitteisessä suhteessa keskenään. Tutkimuseettisiä kysymyksiä pidetään kuitenkin vakavim-
pina, kun tutkimuksessa on kyse ihmisistä. (Alasuutari 2005, 18.) Koska tutkimukseni kos-
kee ihmisiä ja heidän muistojaan, ajatuksiaan, tunteitaan ja mielipiteitään, olen pyrkinyt huo-
mioimaan tutkimuksessani eettiset asiat mahdollisimman hyvin. Kerron näistä eettisistä va-
linnoistani tarkemmin tässä luvussa.  
 
Kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään välttämään virheitä, joten myös tämän yksittäisen 
tutkimuksen osalta tulee arvioida sen luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018a, 158). Olen 
pyrkinyt viittaamaan tutkielmassani alkuperäisiin lähteisiin ja viittaamaan lähteisiin ohjaa-
jalta saamieni APA-ohjeistuksen mukaisesti, mikä lisää osaltaan tutkimukseni luotetta-
vuutta. Olen pyrkinyt käyttämään lähteitä myös monipuolisesti, jotta eri näkökulmat tulevat 
esille. Lisäksi olen hyödyntänyt niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin lähteitä. 
 
Vaikka työskentelen tutkimuksen kohteena olevassa case-organisaatiossa, en näe organisaa-
tiotuntemukseni tai perehdytyspeli –projektissa mukana olemistani rajoittavana tekijänä tut-
kimuksessani. En koe sen myöskään vaikuttavan tutkimukseni eettisyyteen tai luotettavuu-
teen ainakaan negatiivisesti. Sen sijaan uskon, että tietämykseni tutkimusaiheesta voi jopa 
parantaa tutkimukseni luotettavuutta, sillä ymmärrämme haastateltavien kanssa toisiamme 
varmasti paremmin, kun molemmat ovat baronalaisia- Lisäksi uskon, että tutkimukseni luo-
tettavuutta voi parantaa myös se, että ymmärrän perehdytyspelin kontekstia talon ulkopuo-
lista paremmin. Tämä auttaa myös tutkimuskontekstin kuvaamisessa tässä tutkielmassa. Li-
säksi olen pyrkinyt parhaani mukaan laatia tutkimukseni tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
(TENK 2012) ohjeistusten mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018a, 150–151.) Käsittelen tut-
kimukseni eettisyyttä tarkemmin tutkielman luvussa 4.6 ja tutkimuksen sekä tutkimustulos-
ten luotettavuutta luvussa 5.4. 
 
Vaikka eettiset kysymykset ovat yleisesti ratkaisemattomia, on kuitenkin olemassa yleisiä 
eettisesti kestäviä toimintatapoja, joita tutkimuksen tekemisessä kannattaa huomioida. Tut-
kimuksen eettisten periaatteiden mukaisesti on tärkeää, että tutkimishenkilöiden yksityisyys 
säilyy. Haastateltavilla tuleekin olla oikeus itse määrittää, mitä tietoja he antavat tutkimus-
käyttöä varten. Lisäksi tutkimukseen liittyvät tekstit tulee kirjoittaa niin, etteivät yksittäiset 
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haastateltavat ole tunnistettavissa niistä. (Kuula 2011, 61, 64.) Tämä voidaan toteuttaa pois-
tamalla tai muuttamalla tunnisteet eli anonymisoinnilla, jolla pyritään suojelemaan tutkitta-
via mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta, joita haastateltavien tunnistaminen tutkimusjul-
kaisussa voisi mahdollisesti aiheuttaa. (Kuula 11, 112, 201).  
 
On siis eettisesti perusteltua kertoa haastattelukutsussa, mihin haastateltavat ovat mahdolli-
sesti osallistumassa. Henkilöt eivät myöskään välttämättä osallistu tutkimukseen, jos he ei-
vät tiedä, mistä siinä on kyse. (Tuomi & Sarajärvi 2018a, 86.) Kerroinkin laittamassani haas-
tattelukutsussa tutkimukseni aiheesta ja haastattelujen luonteesta. Kerroin haastatteluiden ai-
heiden lisäksi niiden arvioidun keston ja sen, että haastattelut toteutetaan Microsoft Teams 
–alustan avulla. Näin ollen tutkimukseen osallistuvat tiesivät, millaiseen tutkimukseen he 
ovat osallistumassa. Toin myös esille haastattelujen alussa, että haastateltava voi itse valita, 
mihin kysymyksiin hän vastaa tai on vastamaatta. Kuitenkin kaikki vastasivat kaikkiin ky-
symyksiin. Mielestäni tämän esille tuominen oli kuitenkin kunnioittavaa toimintaa (kts. Ala-
suutari 2005, 18) haastateltavaitä kohtaan.  
 
Tutkimuseettiset periaatteet koskevat myös kerätyn tutkimusaineiston suojaamista ja hävit-
tämistä (Kuula 2011, 240). Kerroin haastattelujen alussa haastateltaville, että haastattelut 
tullaan äänittämään ja pyysin tähän vielä erikseen luvan. Kaikki haastateltavat hyväksyivät 
äänityksen. Sovimme, että kerron kun aloitan äänityksen, jotta he tietävät, että alun kuulu-
misten vaihdot eivät tallennu mihinkään. Äänitin keskustelut tietokoneestani löytyvää nau-
huria käyttäen, jotta videokuva ei tallennu. Teams:in perusominaisuus on nimittäin se, että 
se äänittää samanaikaisesti ääntä ja kuvaa. Tutkimukseni analyysin kannalta ei ole oleellista 
nähdä haastateltavien kasvoja, joten videoäänitys ei ollut tarpeen. Äänitin haastattelut lisä-
varmistuksena myös puhelimeni nauhurilla. Tietokoneeni ja puhelimeni ovat molemmat 
henkilökohtaisilla salasanoillani suojattuja, joten haastatteluäänitteet eivät päässeet muiden 
kuin minun saatavilleni, ja niitä käytettiin ainoastaan tätä tutkimusta varten.  
 
Äänitteet tulen poistamaan heti tietokoneeltani ja puhelimestani kun Pro gradu –tutkielmani 
on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa. Äänitetyssä aineistossa on kuitenkin mukana henkilön 
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ääni, joka ainutlaatuinen ja siten tunnistettavissa, joten siksi tällaisen tutkimusaineiston hä-
vittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Samoin tulostetut litteroidut aineistot tulen hävittämään 
samalla asianmukaisesti käyttämällä työpaikkamme tietosuojaroska-astiaa.  
 
Yksi yleisimmistä tutkimuksen etiikkaan liittyvistä kysymyksistä on vaatimus siitä, että tut-
kittavia ei voi tunnistaa raportista (Alasuutari 2005, 20). Näin ollen olen jättänyt kirjaamatta 
kirjoitettuun ja tulostettuun aineistoon mitään tietoja, joiden perusteella haastateltavan ano-
nymiteetti vaarantuisi. Nimikoin litteroidut aineistot erillisiksi otsikoinnilla: Haastateltava 
1, Haastateltava 2 ja niin edelleen. En myöskään ole kirjannut tutkielmaani mitään haasta-
teltavien tunnistetietoja. Olen tuonut tutkielmassani esille haastateltavien ikähaarukan, su-
kupuolijakauman ja esimerkkejä haastateltavien työnimikkeistä, jotta olen voinut tuoda tut-
kimusaineistoni heterogeenisyyden esille, mikä on mielestäni oleellinen tieto tutkimukseni 
kannalta. En ole kuitenkaan määritellyt Haastateltava 1:n työnimikettä, sukupuolta tai ikää 
erikseen, koska se ei ole tutkimukseni kannalta relevanttia.  
 
Alasuutarin (2005, 20) esille tuoman vaatimuksen mukaan tapaustutkimuksen kohteena ole-
via tutkittavia tai instituutioita ei saa tunnistaa raportista, tuodaan tässä tutkielmassa kuiten-
kin ilmi, että tutkimukseni koskee Baronaa. Tämä saattaa esimerkiksi innostaa muitakin 
työnantajia tekemään samanlaisia ratkaisuja perehdytyksen kehittämiseksi ja voi toimia sa-
malla yrityskuvamarkkinointina. Päätin siis pitää case-organisaation julkisena tämän tutki-
muksen osalta. Baronan henkilöstöjohtaja hyväksyi tämän päätöksen. Myös ohjaajastani 
tämä oli hyvä ajatus. Case-organisaation julkisena pitämistä puolsi myös se, että Barona 
pyrkii uudistamaan työelämän ja olemaan kumppani työn ja elämän muutoksessa, joten 
myös tällaisen tutkimuksen olemassaolo heidän “omalla nimellään” on tämän tarkoituksen 

mukaista: uudistaminen vaatii tietoa ja tiedon jakamista. Harvalla suomalaisyrityksellä on 
vielä tällaista perehdytyspeliä käytössään, joten Barona on tämänkin suhteen yksi edelläkä-
vijöistä. Ja koska työelämä muuttuu jatkuvasti ja ihmiset vaihtavat työpaikkoja aiempaa 
enemmän, voi tämä tutkimus antaa tärkeää tietoa siitä, 1) mitkä tekijät ja 2) miten perehdytys 
ja digitaalinen perehdytys vaikuttavat uusien työntekijöiden organisaatiositoutumiseen, 
mikä on myös arvokasta tietoa työelämän uudistamisessa.  
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Tämä case-organisaation julkisuus tässä tutkielmassa ei kuitenkaan vaaranna haastateltavien 
anonymiteettiä, sillä aineistonkeruuhetkellä Baronalla työskenteli noin 700 toimihenkilöä ja 
uusia vuonna 2020 aloittaneitakin on useampi kymmenen, eikä heidän tietojaan ole missään 
julkisesti saatavilla. Tutkimukseen ei myöskään osallistuneet kaikki vuoden 2020 alussa 
aloittaneet toimihenkilöt, mikä osaltaan parantaa anonymiteetin säilymistä myös organisaa-
tion sisällä. Näiden eettisten kysymysten lisäksi pyrin pohtimaan tutkimukseni ja tutkimis-
tuloksieni luotettavuutta tutkielman luvussa 5, heti tutkimustulosten yhteenvedon ja tarkas-
telun jälkeen. 
 
4.3 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Nykyisille yhteiskuntatieteellisille tapaustut-
kimuksille on tyypillistä, että tutkitaan ilmiöitä, jotka määräytyvät ajan, paikan tai jonkin 
muun kriteerin mukaan (tapahtuma, toiminto, yksilö, ryhmä tms.). Tapaustutkimuksessa tar-
kastellaankin nimensä mukaisesti tapausta (case, cases), jonka määrittely, analysointi ja rat-
kaisu on tapaustutkimuksen keskeisin tavoite. (Eriksson & Koistinen 2005, 1, 4.)  
 
Tutkimukseni tutkimusmenetelmäksi valikoitui tapaustutkimus, sillä tutkimuskysymykseni 
ovat muotoa: “Mihin” ja “Millä tavoin”. En ole myöskään löytänyt perehdytyspeleistä em-

piiristä tutkimusta ja verkkoperehdytystenkin osalta vain vähän, verrattuna esimerkiksi “pe-

rinteistä perehdytystä” koskeviin tutkimuksiin. Tutkimuskohteeni on lisäksi tämän ajan elä-

vässä elämässä oleva ilmiö. (Eriksson & Koistinen 2005, 4–5.) 
 
Lisäksi tutkimusmenetelmän valintaa vahvisti se, että tapaustutkimukselle tyypillisesti, tut-
kimuksessani tarkastellaan yhtä tapausta: Baronan digitaalista konserniperehdytystä – pe-
rehdytyspeliä. Kyseinen perehdytys on ainutlaatuinen, yrityksen tarpeisiin räätälöity, eikä 
vastaavaa ole missään muualla. Tapaustutkimukselle tyypillisiä rajattavissa olevia tutkimus-
kohteita ovatkin muun muassa organisaatioissa toteutettavat projektit ja kehityshankkeet. 
Tapauksen kontekstin (Context) muodostavat sen sijaan toimijat ja toiminnot, joihin valittu 
tapaus liittyy läheisesti. Kontekstin muodostavat tapauksen historiallinen tausta ja laajempi 
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ympäristö, kuten esimerkiksi kulttuuriympäristö, toimiala, toimintaympäristö tai poliittinen 
tilanne, jonka piirissa tapaus on. (Eriksson & Koistinen 2005, 5, 7.) 
 
Eriksson ja Koistinen (2005, 7) tuovat esille Pettigrewn ajatuksen, jonka mukaan konteks-
tilla on eri tasoja, kun tutkitaan yrityksessä tapahtuvaa prosessia: 1) ulompi konteksti, joka 
määrittää yrityksen taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen ympäristön sekä yrityksen toimi-
alaympäristön ja sen kilpailullisuuden 2) sisempi konteksti, joka viittaa yrityksen omaan ra-
kenteelliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen ympäristöön. On siis erityisen tärkeää, että tapauk-
sen kuvaus liittyy kontekstiinsa, koska juuri konteksti tekee tapauksen ymmärrettäväksi eli 
osaltaan selittää sitä. “Kontekstin ja toimijoiden välinen vuorovaikutus on molemmin suun-
taista ja kumulatiivista” – eli konteksti muovaa tapausta ja tapaus muovaa kontekstia. (Eriks-
son & Koistinen 2005, 7.)  
 
4.4 Haastateltavat- ja aineistonkeruumenetelmä  
 
4.4.1 Haastateltavat  
 
Kanasen (2013, 94) mukaan haastateltavat valitaan niin, että ilmiö liittyy heihin, eli valitaan 
ne henkilöt, joita ilmiö koskettaa. Näin ollen haastateltaviksi tähän tutkimuksiin valikoitui-
vat ne Baronan toimihenkilöt, jotka ovat aloittaneet työskentelyn Suomessa Baronan eri yh-
tiöissä ja eri rooleissa vuoden 2020 alkupuolella. Toinen kriteeri haastateltavaksi valikoitu-
miseen oli se, että he olivat joko jo suorittaneet Baronan digitaalisen konserniperehdytyksen 
(perehdytyspelin) osana perehdytystään tai heidän oli tarkoitus suorittaa perehdytyspeli pe-
rehdytysjakson aikana. Baronan ulkomaanyhtiöillä kyseinen perehdytyspeli ei ollut vielä 
käytössä, kun rajasin haastateltavaitä tutkimukseeni, joten siksi haastateltavina on ainoas-
taan Suomen yhtiöiden henkilöstöä.  Baronan Ruotsin toimihenkilöt saivat perehdytyspelin 
käyttöönsä syksyllä 2020.  
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Haastateltavaitä ei ole rajattu tässä tutkimuksessa minkään muiden asioiden perusteella kuin, 
mitä tutkimuskysymykset edellyttivät. Tutkimukseen saivat osallistua kaikki halukkaat yh-
tiöstä, työskentelykaupungista, iästä, sukupuolesta ja roolista riippumatta. Haastateltavat oli-
vat haastatteluhetkellä 22–41-vuotiaita ja heistä kahdeksan on naisia ja kaksi miehiä. Haas-
tateltavat työskentelevät erilaisissa toimihenkilötehtävissä, kuten työuravalmentajina, har-
joittelijoina, rekrytoijina ja päälliköinä. Näin ollen haastateltavat ovat hyvin heterogeeninen 
joukko ainakin heidän tehtävänimikkeitään, toimialojaan ja yhtiöitä katsoen. Tämä on mie-
lestäni Baronaa koskevan tutkimuksen kannalta tärkeää, sillä Baronalla työskentelee erilaisia 
ihmisiä hyvin erilaisissa rooleissa. Näin ollen minulla on mahdollisuus saada “aitoa Baro-

naa” edustavia tutkimustuloksia, kun haastateltavien joukko on näin monipuolinen.  
 
Viitalan (2004, 261) mukaan perehdytyksellä on suuri merkitys organisaatiositoutumiseen 
ja etenkin sen kaksi ensimmäistä viikkoa ovat organisaatiositoutumisen suhteen merkityk-
sellisimpiä. Näin ollen haastateltavien kohdalla sitoutuminen oli todennäköisesti vasta ra-
kentumassa ja sen vuoksi heidän valikoitumisensa haastateltaviksi oli perusteltua. Kaikki 
haastateltavat ovat aloittaneet työskentelynsä Baronalla vuoden 2020 alussa ja osalla työ-
suhde oli haastattelujen aikaan ehtinyt kestää jo muutaman kuukauden ja osalla puolestaan 
muutaman viikon verran. Osa oli pelannut perehdytyspelin kuukausia sitten ja osa lähem-
pänä haastatteluajankohtaa. Kuitenkin kaikilla haastateltavilla perehdytys ylipäätään oli 
vielä enemmän tai vähemmän kesken ja siksi he olivat sopivia haastateltavaitä tähän tutki-
mukseen. 
 
Sain tiedon uusista aloittaneista toimihenkilöistä kollegaltani, joka on yksi henkilöstötieto-
järjestelmämme pääkäyttäjistä. Lisäksi sain itse tiedon perehdytyspelin suorittaneista uusista 
toimihenkilöstä hyödyntämällä LMS-pääkäyttäjän rooliani. Vertasin kollegaltani saamaani 
uusien toimihenkilöiden listaa perehdytyspeli –kurssin suorittaneiden listaan. Haastatelta-
vista kahdeksan kymmenestä oli jo suorittanut perehdytyspelin osana perehdytystään. Kes-
kusteltuani Pro gradu –ohjaajani kanssa haastateltavien valitsemisesta, hän ehdotti, että ot-
taisin tutkimukseeni mukaan myös heitä, jotka eivät olleet vielä pelanneet perehdytyspeliä. 
Tällä tavoin sain kahden haastateltavan osalta myös näkökulmaa siihen, mitä perehdytyspe-
liltä odotetaan ennen kuin siitä on vielä minkäänlaista käsitystä. Lisäksi heiltä sain muiden 
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kahdeksan haastateltavan tapaan ihan yhtä arvokasta tietoa heidän sitoutumiseensa vaikutta-
vista tekijöistä, joka on myös tärkeä viitekehys tässä tutkimuksessa.  
 
Lähestyin kaikkia perehdytyspelin suorittaneita vuonna 2020 aloittaneita toimihenkilöitä 
sähköpostitse. Lähetin sähköpostin heille siten, että vastaanottajalista on piilotettuna vas-
taanottajilta, joten tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys pysyi salaisena myös muille 
haastateltaville. Sähköpostimuotoinen kutsu piti sisällään lyhyen esittelyn minusta ja Pro 
gradu -tutkimukseni aiheesta ja tarkoituksesta. Painotin viestissä, että tutkimukseen osallis-
tuminen on vapaaehtoista, ja että haastateltavat ja heidän vastauksensa pysyvät anonyy-
meina. Tutkimukseen osallistuneiden kesken luvattiin arpoa Baronan lahjoittamana osaami-
sen kehittämiseen liittyvä palkintopaketti. Lähestyin arvonnan voittajaa, kun kaikki haastat-
telut oli toteutettu. Uskon, että olisin saanut osallistujia tutkimukseeni ilman arvontaakin 
baronalaisten aktiivisuuden ansiosta, mutta se varmasti kuitenkin auttoi haastateltavien saa-
misessa.  
 
4.4.2 Aineistonkeruumenetelmä ja aineistonkeruun toteutuksen kuvaus 
 
Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui haastattelu, ja tarkemmin puolistruk-
turoidut teemahaastattelut. Valitsin haastattelun aineistonkeruumenetelmäkseni, koska tar-
vitsen kuvaavia esimerkkejä aiheista, joista ei ole objektiivisia testejä (Metsämuuronen 
2008, 39; Hirsjärvi & Hurme 2008, 36). Baronan toimihenkilöiden organisaatiositoutumisen 
tekijöitä mittaavia testejä eikä perehdytyksen ja digitaalisen konserniperehdytyksen suhteen 
myöskään ole tarjolla mitään valmista aineistonkeruutyökalua- tai testiä. Perehdytyspelin 
suorituksen myötä LMS:stä lähtee toki automaattinen palautekysely sähköpostitse, mutta sen 
vastauksien perusteella (ainakaan pelkästään) ei pystytä lähteä selvittämään perehdytyspelin 
ja pelin pelanneiden organisaatiositoutumisen yhteyttä.  
 
Haastattelu on yksi yleisimmistä laadullisen tutkimuksen aineiston keruumenetelmistä 
(Tuomi & Sarajärvi 2018a, 83).  Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuk-
sessa haastateltavan kanssa, mikä luo lisäksi mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa itse 
tilanteessa ja saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja. Haastattelu mahdollistikin 
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minulle sen, että pystyin säädellä haastatteluaiheiden järjestystä, minkä ansiosta haastattelut 
sujuivat luontevasti ja ihmislähtöisesti. Haastattelut eivät ainakaan oman kokemukseni mu-
kaan olleet kankeita, vaan jokainen sai ilmaista itseään rennossa ilmapiirissä, ja samalla he 
saivat tauon töidensä ääreltä. En usko, että mikään muu aineistonkeruumenetelmä olisi mah-
dollista yhtä aitoa vuorovaikutusta, joka on avain asemassa, kun puhutaan näinkin henkilö-
kohtaisista asioista kuin sitoutuminen. Lisäksi haastattelu aineistonkeruumenetelmänä mah-
dollisti lisäkysymysten esittämisen. (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 34).  
 
Haastattelun etuna onkin ennen kaikkea sen joustavuus, sillä haastattelijalla on mahdollisuus 
kysyä kysymyksiä uudestaan, oikaista väärinymmärryksiä, selventää ilmausten sanamuotoa 
ja käydä keskustelua haastateltavan kanssa. Lisäksi haastattelun etuna on se, että kun haas-
tattelusta sovitaan henkilökohtaisesti, haastateltavat harvoin kieltäytyvät haastattelusta tai 
kieltävät haastattelunsa käytön tutkimusaineistona. (Tuomi & Sarajärvi 2018a, 85–86.)  
 
Teemahaastattelu on yksi käytetyimmistä case-tutkimuksen tutkimusaineiston hankintakei-
noista. Tutkimukseni haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa 
edettiin etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. 
Teemahaastattelu on avoimuudeltaan lähellä syvähaastattelua ja sen etuna on se, että haas-
tattelussa voi tarkentaa ja syventää kysymyksiä haastateltavien vastauksien pohjalta. (Tuomi 
& Sarajärvi 2018a, 87–88). Teemahaastattelu ei voi kuitenkaan koskaan olla luonteeltaan 
sellainen, että tutkijalla on vain muutamat teemat, jotka käydään mekaanisesti läpi, ilman, 
että uusia keskustelupolkuja syntyisi (Kananen 2013, 93). Näin ollen, vaikka olinkin ennalta 
määritellyt haastattelun aiheiksi organisaatiositoutumisen, perehdytyksen ja digitaalisen pe-
rehdytyksen, niiden myötä syntyi aina uusia keskustelupolkuja kunkin haastateltavan koh-
dalla. Analyysivaiheessa näiden haastatteluiden pohjalta aineistosta ilmeni teemoittelun 
myötä erilaisia ylä- ja alateemoja.  
 
Teemahaastattelun tarkoituksena on kuitenkin onkia tutkimuskysymyksiin liittyviä asioita 
tutkittavien ilmiöiden ymmärryksen kasvattamiseksi (Kananen 2013, 94), joten jos keskus-
telupolut vievät tämän ilmiön syiden lähteelle, niin keskustelun ajautuminen valmiiksi mie-
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tittyjen teemojen ohi on ihan suotavaa. Kanasen (2013, 94) mukaan yleisin virhe onkin tee-
mahaastattelussa valmiiden teemojen tai kysymysten lukkoon lyöminen. Ainakin itse huo-
masin, että haastattelun kysymykset elivät myös haastateltavan vastausten mukaan. Välillä 
kaipasin syventävää tai tarkentavaa vastausta esiin nousseisiin asioihin. Toki minulla oli kui-
tenkin valmis ohjaava haastattelurunko valitsemieni osa-aihealueiden ja teemojen ympärille. 
Minusta se on kuitenkin välttämätöntä, jos haluaa olla valmistautunut haastatteluun. Lisäksi 
olin miettinyt haastattelukysymyksiä valmiiksi viitekehystäni ympäröivien teoreettisten kä-
sitteiden ja ilmiöiden pohjalta, jotta haastattelut koskevat tutkimuksen kannalta relevantteja 
aiheita. 
 
Teemahaastatteluiden etuna on myös se, että niiden avulla voidaan selvittää heikosti tiedos-
tettavia asioita, kuten arvotuksia, ihanteita ja perusteluja, mutta haastattelut liittyvät kuiten-
kin ennalta valittuihin teemoihin (Metsämuuronen 2008, 41). Teemahaastattelut ottavat li-
säksi huomioon ihmisten tulkinnat asioista ja sen, että heidän asioillensa antamat merkityk-
set ovat keskeisiä sekä sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & 
Hurme 2008, 48). Juuri nämä tulkinnat ja merkitykset, sekä niiden syntyminen, ovat avain-
asemassa, tutkiessani, mitkä tekijät vaikuttivat uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutu-
miseen ja millä tavoin perehdytys ja perehdytyspeli on vaikuttanut siihen.  
 
Koen, että tällä menetelmällä sain parhaiten vastauksia tutkimuskysymyksiini. Sain teema-
haastatteluiden myötä mahdollisuuden olla suorassa vuorovaikutuksessa haastateltavien 
kanssa, kysyä tarkentavia ja syventäviä kysymyksiä sekä vastata kysymyksiin. Koen näiden 
tekijöiden vuoksi, että esimerkiksi kyselylomake ei olisi ollut tutkimuksessani yhtä hedel-
mällinen aineistonkeruumenetelmä. Monesti haastattelut alkavat sujumaan luontaisen kes-
kustelun tavoin ja näin ollen haastattelun etuna on myös se, että haastattelukysymyksiä pää-
see kysymään haluamassaan järjestyksessä. Kyselylomakkeessa tätä mahdollisuutta ei ole. 
Lisäksi kirjoitetut vastaukset saattavat olla vastaajalle monesti raskaampia ja aikaa vieväm-
piä kuin puhuminen, joten haastatteluiden kautta vastauksista saattaa saada syvempiä. Toi-
saalta joillekin vastaajille kasvokkain vastaaminen saattaa rajoittaa vastauksia ja asioiden 
kirjoittaminen saattaa olla helpompaa. En kuitenkaan usko, että olisin saanut kyselylomak-
keiden avulla yhtä kattavia ja autenttisia vastauksia kuin mitä haastatteluiden avulla sain. 
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Baronalaiset ovat kuitenkin pääsääntöisesti rohkeaa ja avointa porukkaa, joten sain haasta-
teltavilta oikein kattavia vastauksia haastatteluiden avulla. Toivon myös, että henkilökohtai-
seen vuorovaikutukseen pohjautuvien haastatteluiden avulla uusi toimihenkilö kokee, että 
hänen mielipiteellään on aidosti merkitystä.   
 
En valinnut kyselylomaketta aineistonkeruumenetelmäksi myöskään siitäkään syystä, että 
uudet toimihenkilöt saavat perehdytyspelin käytyään sähköpostitse vastattavakseen palaute-
kyselyn koskien perehdytyspeliä yleisesti. En siis pitänyt tarkoituksenmukaisena tai positii-
vista työnantajamielikuvaa lisäävänä asiana sitä, että heitä lähestyttäisiin kahden samaan ai-
heeseen liittyvän kyselylomakkeen tiimoilta uuden työsuhteensa ensimmäisinä hetkinä. 
Heillä on tällöin mielessä varmasti paljon muutakin, kuin kyselylomakkeisiin vastaaminen. 
Perehdytyspeliin liitetty automaattinen palautekysely on kuitenkin sen verran geneerinen, 
että jätin siihen tulleet vastaukset pois tästä tutkimuksesta. Jos se olisi kohdistettu tutkimuk-
sen teemoihin liittyväksi, olisin voinut hyödyntää myös näitä anonyymeja palautekyselyn 
vastauksia tutkimukseni aineistona joko tukemaan tai haastamaan tutkimustuloksiani.  
 
Lisäksi pidetyt haastattelut ajoittuivat koronaviruspandemian alkuajoille, joten tällä tavoin 
tutkijan, mutta myös HR-henkilöstön ominaisuudessa, ei varmasti ollut haittaa, että kyselin 
samalla heidän kuulumisiaan ja jaksamisiaan uuden työn aloittamisen ja etätyön sovittami-
sen suhteen. Näitä vastauksia en luonnollisestikaan äänittänyt, joten ne eivät ole mukana 
tutkimusaineistossa. Kuitenkin koronaviruspandemia kulkee monissa haastateltavien vas-
tauksissa mukana, mikä on ihan luonnollista, kun henkilöitä haastatellaan heidän tämänhet-
kisiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa liittyen.  
 
Haastattelujen tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tietoa halututusta aiheesta. 
Näin ollen se, mitä olisin voinut tehdä haastattelujen osalta toisin, on se, että olisin lähettänyt 
haastattelukysymykset haastateltaville jo etukäteen. Haastattelun onnistumisen kannalta 
suositellaan, että haastateltavat pääsevät tutustumaan haastattelukysymyksiin ja teemoihin 
hyvissä ajoin ennen haastattelua. (Tuomi & Sarajärvi 2018b.) Tätä en valitettavasti vielä 
tiennyt aineistonkeruuvaiheessa. Etenkin perehdytyspeliin liittyvien kysymysten osalta 
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koen, että tämä etukäteen lähettäminen olisi voinut olla hyvä ratkaisu, sillä monien haasta-
teltavien oli vaikea palauttaa mieleensä pelissä olleita asioita. Toisaalta kuitenkin toin esille 
haastattelukutsussa, että tutkimuksen aihe liittyy perehdytyspeliin ja mainostin perehdytys-
peliä vielä erikseen viestissä. Laitoin haastattelukutsuun myös suoran linkin, jonka kautta 
osallistujat voivat käydä tutustumassa peliin tai muistelemassa, mitä se pitikään sisällään. 
Saattoi olla, ettei kukaan haastateltavista kuitenkaan hyödyntänyt tätä vinkkiä.  
 
Toteutin haastattelut etänä Microsoft Teams -alustan välityksellä. Pidin itse web-kameran 
päällä jokaisen haastattelun aikana, jotta etähaastattelusta saatiin mahdollisimman vuorovai-
kutteinen. Myös suurin osa haastateltavista piti kameran koko ajan päällä. Kymmenen äänit-
teen kokonaiskestoksi tuli yhteensä noin seitsemän tuntia. 
 
4.5 Tutkimusaineiston analyysimenetelmä ja analyysin kuvaus 
 
Edellä esitettyjen tutkimusmenetelmä- ja aineistonkeruumenetelmävalintojeni pohjalta pää-
dyin käyttämään tutkimukseni aineiston analyysimenetelmänä kvalitatiivista sisällönanalyy-
sia. Sisällönanalyysi on menetelmä, jota voi käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perin-
teissä ja sen avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). 
Laadullinen sisällönanalyysi sopii tutkimukseni analyysimenetelmäksi, koska aineistonani 
on teemahaastattelut ja sisällönanalyysissa analysoidaan nimenomaan haastatteluissa puhut-
tuja sisältöjä, jotka on haastatteluiden jälkeen litteroimalla kirjoitettu sanatarkasti tekstimuo-
toon (Ruusuvuori & Nikander 2017, 430). Kun kaikki tutkimushaastattelut olivat käytynä, 
litteroin koko äänitetyn aineiston eli kirjoitin sen puhtaaksi sanatarkasti tekstimuotoon (Hirs-
järvi ja Hurme 2000, 138), jonka jälkeen tulostin sen tekstimuotoon. Litteroidun aineiston 
kokonaispituus on 131 sivua (fontti Times New Roman, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5).   
 
Tarkemmin tutkimukseni analyysin muoto on teoriaohjaava analyysi, sillä tutkimuksessani 
on teoreettisia kytkentöjä, jotka auttavat analyysissa, mutta analyysini ei pohjaudu kuiten-
kaan suoraan teoriaan. Tutkimuksessani teorian pohjalta laadittu haastattelurunko toimii 
analyysissa ohjaavana ajatuksena ja analyysissani auttaakin aikaisempi tieto esimerkiksi or-
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ganisaatiositoutumisesta, perehdytyksestä ja perehdytyksen pelillistämisestä. Kuitenkin var-
sinaiset analyysin analyysiyksiköt (tässä tapauksessa teemat) ovat ilmenneet ja poimittu suo-
raan aineistosta. (kts. Tuomi & Sarajärvi 2019b.) Aikaisemman tutkimustiedon valossa or-
ganisaatiositoutumiseen vaikuttavat esimerkiksi esimiestyö, työilmapiiri, autonomian tunne, 
sopivan haastavat työtehtävät ja yksilön motivaatio, joten myös haastattelurunkoni pitää si-
sällään kysymyksiä näihin tekijöihin liittyen. Kuitenkaan en ennalta ole määritellyt, mitkä 
tekijät juuri haastateltavien osalta vaikuttaa heidän organisaatiositoutumiseensa, vaan he 
ovat saaneet mahdollisuuden kertoa siitä itse ja heidän kokemustensa ja ajatustensa perus-
teella olen sitten aineistosta poiminut vastauksia organisaatiositoutumiseen vaikuttavista te-
kijöistä. Tutkijana ajatusprosessiani on siis ohjannut niin tutkimukseni aineistolähtöisyys ja 
sieltä ilmenneet seikat, mutta myös valmiit mallit (Tuomi & Sarajärvi 2019b). Pääasiassa 
haastattelurungon ensimmäisessä osiossa korostuu Baronaan ja haastateltavan työhön liitty-
vät kysymykset. 
 
Haastattelurungon kysymyksiini kuuluu kuitenkin myös suoraan kysymys, jossa haastatel-
tavat saivat pohtia omaan organisaatiositoutumiseensa vaikuttavia tekijöitä. Näiden vastaus-
ten pohjalta ilmenneisiin teemoihin voi löytyä tarkempia alateemoja analyysin tueksi muista 
haastattelukysymyksistä. Esimerkiksi jos haastateltava mainitsee työyhteisön organisaatio-
sitoutumiseensa vaikuttavana tekijänä, voidaan perehdytykseen liittyneen kysymyksen ja 
sen vastauksen kautta saada arvokasta tietoa siitä, mitkä tekijät työpaikan sosiaalisten suh-
teiden osalta ovat haastateltavalle tärkeitä ja siten mahdollisesti myös organisaatiositoutu-
mista selittäviä. Analyysissani olen pyrkinyt löytämään teemoittelun avulla niin sanottuja 
yläteemoja, jotka ilmenevät haastateltavien positiivisina kokemuksina Baronasta ja heidän 
työstään ja sitä kautta mahdollisesti vaikuttavat positiivisesti organisaatiositoutumiseen.  Li-
säksi olen pyrkinyt löytämään alateemoja, jotka vaikuttavat näihin positiivisiin kokemuk-
siin. Olen koostanut tämän luvun loppuun analyysini lopputulemat taulukkoon (Taulukko 
1).  
 
Hirsjärven ja Hurme (2000, 145; 2008; 143) tuovat esille Deyn (1993) ajatuksen, jonka mu-
kaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa ei voida analysoida, ennen kuin sen on luke-
nut. Aloitinkin aineistoni analyysin lukemalla koko aineiston läpi ja pyrin samalla esittä-



69 
 

   
 

mään kysymyksiä aineistolleni, kuten: Kuka? Mikä? Milloin? Missä? Ja Miksi? Deyn mu-
kaan kvalitatiivisen aineiston analyysi on kolmivaiheinen prosessi, jossa 1) aineistoa kuva-
taan, 2) aineistoa luokitellaan ja 3) aineistoa yhdistellään.  Ensimmäinen vaihe, eli aineiston 
kuvaileminen nähdään analyysin perustana, jossa pyritään kartoittamaan henkilöiden, tapah-
tumien ja kohteiden ominaisuuksia ja piirteitä. Tässä analysointivaiheessa pyritään yleensä 
saamaan vastauksia yllä esitettyihin kysymyksiin, sekä “kuinka paljon ja kuinka usein”. 
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 145.) Toinen vaihe, eli aineiston luokittelu luo Hirsjärven ja Hur-
meen (2000, 147–149) pohjan tai kehyksen, jonka varassa haastatteluaineistoa voidaan tul-
kita, yksinkertaistaa ja tiivistää. Se on välttämätön vaihe, jos haluamme esimeriksi vertailla 
aineiston osia tai tyypitellä vastauksia. Kolmas vaihe eli aineiston yhdistely puolestaan tar-
koittaa sitä, että luokkien väliltä yritetään löytää säännönmukaisuuksia tai samankaltaisuuk-
sia. Usein tarkastelussa löytyy myös säännönmukaista vaihtelua ja muista poikkeavia ta-
pauksia.  
 
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 92) tuovat esille Jyväskylän opiston tutkija Timo Laineen esittä-
män rungon laadullisen tutkimuksen analyysin etenemisen kuvaamisesta. Olen pyrkinyt 
noudattamaan tätä etenemiskuvausta, jonka mukaan tulee ensinnäkin 1) tehdä vahva päätös 
siitä, mikä aineistossa kiinnostaa, 2a) käydä läpi aineisto, erottaa ja merkitä asiat, jotka si-
sältyvät kiinnostukseeni, 2b) jättää pois kaikki muu tutkimuksesta, 2c) kerätä kaikki merkityt 
asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta, 3) teemoitella aineisto, ja lopuksi 4) kirjoittaa 
yhteenveto. Tämä yleinen kuvaus paljastaa kuitenkin laadullisen tutkimuksen suurimmat 
pullonkaulat, kuten sen, että aineistosta löytyy aina kiinnostavia asioita, jotka on vain suosi-
olla jätettävä seuraaviin tutkimuksiin.  
 
Vahva päätökseni analyysin suhteen oli se, että keskityn etsimään aineistosta yleisesti asi-
oita, joita haastateltavat kokevat tärkeäksi, kun keskustellaan Baronasta ja heidän työstään. 
Lisäksi koska olen kysynyt heiltä myös suoraan organisaatiositoutumiseen vaikuttavia teki-
jöitä, keskityin erityisesti näihin vastauksiin. Näiden jälkeen etsin perehdytykseen ja pereh-
dytyspeliin liittyvistä vastauksista näitä haastattelun ensimmäisessä osiossa esiin nousseita 
teemoja, sekä mahdollisesti kokonaan uusia teemoja.  
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Ennen varsinaista teemojen etsimisen aloitusta aineistosta, voidaan aineisto ryhmitellä esi-
merkiksi haastateltavien iän, sukupuolen tai muun tekijän mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
93). Jaottelin itse oman aineistoni haastateltavien työsuhdetyypin (toistaiseksi voimassa 
oleva/määräaikainen) mukaisesti, koska työsuhdetyypillä on tilastollisesti erittäin merkittävä 
yhteys organisaatiositoutumiseen.  Henkilöt, jotka työskentelevät toistaiseksi voimassa ole-
valla työsuhteella, saavat organisaatiositoutumista kuvaavalla mittarilla selvästi korkeammat 
keskiarvot kuin määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät. (Jokivuori 2002, 52.) Jaoin 
näin ollen aineiston kahteen osaan haastateltavien työsuhdemuodon mukaan: toistaiseksi 
voimassa olevan työsuhteen ja määräaikaisuuden perusteella. Vakituisessa eli toistaiseksi 
voimassa olevassa työsuhteessa oli kahdeksan haastateltavaa ja määräaikaisessa työsuh-
teessa kaksi haastateltavaa.  
 
En jaotellut aineistoani haastateltavien iän tai sukupuolen mukaan, koska haastateltavat ovat 
kaikki aikuisia, eikä sukupuoli ole tämän tutkimuksen kannalta relevantti jaottelutekijä, eikä 
sukupuoli luo eroja organisaatiositoutumiselle (Jokivuori 2002, 54). Jokivuori (2002, 52) 
kuitenkin toteaa, että iän on todettu olevan erittäin voimakkaasti yhteydessä organisaatio-
sitoutumiseen ja että vanhemmat (yli 50–vuotiaat) henkilöt ovat sitoutuneempia organisaa-
tioonsa kuin nuoret. Tämä ero selittyy hänen mukaansa kuitenkin sillä, että nuoret työsken-
televät yleisimmin määräaikaisissa työsuhteissa, joissa sitoutuminen on heikompaa. Toi-
saalta Jokivuori tuo myös esille, että samanikäiset vakituisessa ja määräaikaisessa työsuh-
teessa työskentelevät eivät kuitenkaan eroa sitoutumiseltaan. (Jokivuori 2002, 57.) 
 
Kaikki tutkimukseni haastateltavat ovat reilusti alle 50-vuotiaita, joten näin ollen heidät 
kaikki voidaan luokitella ikänsä puolesta Jokivuoren (2002, 52) mukaan samaan tarkastelu-
luokkaan organisaatiositoutumisen suhteen. Näin ollen en ole valinnut ikää tämän tutkimuk-
sen aineiston jaottelevaksi tekijäksi. En myöskään kokenut tässä tutkimuksessa tarvetta 
myöskään millekään muulle jaottelulle. Lisäksi haastateltavien määrä on sen verran pieni, 
että laajempi jaottelu saattaisi vaarantaa haastateltavien anonymiteetin. Päädyin siis erittele-
mään aineiston ainoastaan haastateltavien työsuhdemuodon mukaan.  
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Aineiston teemoittelulla järjestetään aineistoa ja määritellään teemat. Teemoittelussa painot-
tuu se, mitä kustakin teemasta on sanottu. Lopulta teemoittelussa on kyse laadullisen aineis-
ton pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien mukaan. Tämä mahdollistaa aineis-
tossa esiintyvien tiettyjen teemojen vertailun. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Näin ollen aloi-
tin työn selvittääkseni haastateltavien, tapahtumien ja kohteiden ominaisuuksia ja piirteitä ja 
saamaan vastauksia kysymyksiin: kuka, mikä, missä, milloin, miksi, kuinka paljon ja kuinka 
usein (Hirsjärvi & Hurme 2000; 145, 2008, 145). 
 
Ensimmäisen aineiston lukukerran jälkeen, etenin toisella kerralla hieman hitaammin, ja yli-
viivasin sinisellä yliviivaustussilla haastateltavien vastauksista asioita, joita he olivat halun-
neet tuoda esiin kysyessäni heiltä asioita Baronaan ja heidän työhönsä liittyen (Haastattelu-
runko, kysymykset 1–10). Tämän jälkeen listasin erilliseen Word –tiedostoon asioita rans-
kalaisinviivoin, joita haastateltavat ovat kokeneet tärkeäksi mainita vastauksissa. Lisäksi 
merkkasin tähän tiedostoon jokaisen avainsanan- tai ajatuksen perään tukkimiehen kirjanpi-
dolla, kuinka monessa vastauksessa sama asia oli esiintynyt. Näiden yleisimpien vastausten 
pohjalta aloitin teemoittelun ja kirjasin lopulta havaintojani analyysitaulukkoon (Taulukko 
1). 
 
Kun olin saanut selville teemat, jotka vastauksissa esiintyivät, ympyröin samalla sinisellä 
yliviivaustussilla haastattelurungon perehdytyksen ja perehdytyspelin aihepiirin (Haastatte-
lurunko, kysymykset 10>) osalta vastauksia, joissa nämä samat teemat ilmenivät. Lisäksi 
katsoin, mitä muuta haastateltavat kokivat tärkeäksi kertoa vastauksissaan perehdytyksen ja 
perehdytyspelin osalta. Yliviivasin perehdytykseen liittyvät muut oleelliset vastaukset kel-
taisella yliviivaustussilla ja perehdytyspeliin liittyvät vihreällä yliviivaustussilla. Kirjasin lo-
puksi myös nämä erilliseen tiedostoon ranskalaisia viivoja ja tukkimiehen kirjanpitoa hyö-
dyntäen. Näiden analysointikeinojen perusteella pystyin määrittelemään aineistossa useim-
miten esiintyvät ylä- ja alateemat, ja näiden teemojen pohjalta olen koonnut myös tutkimus-
tulokseni. Vaikka tietyt teemat toistuivat toisia enemmän haastateltavien vastauksissa, myös 
vastausten sisältö ja mielipiteet erosivat joissakin teemoissa saman teeman sisällä. Näitä sa-
mankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista avaan tarkemmin tutkimustuloksissa tuomalla esille 
myös lainauksia aineistosta.  
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Teemoittelu mahdollistikin haastattelurungon eri osioista ilmenneiden tärkeimpien teemojen 
löytymisen, tarkastelun ja vertailun. Teemoittelu mahdollisti näin ollen myös tutkimukseni 
tutkimustulokset: yleisesti organisaatiositoutumiseen liittyvien tekijöiden löytymisen sekä 
perehdytykseen ja perehdytyspeliin liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat organisaatiositoutumi-
seen.  Lisäksi aineiston erottelu työsuhdetyypin mukaisesti mahdollisti toistaiseksi voimassa 
olevassa- ja määräaikaisessa työsuhteessa olevien vastauksien vertailun, joka mahdollisti tu-
lokset myös sen osalta, löytyikö organisaatiositoutumiseen vaikuttavissa tekijöissä eroja 
tässä tutkimuksessa näiden kahden työsuhdetyypin välillä.  
 
Taulukko 1. Analyysin lopputulema ja teemat 
Haastattelurungon 
osa-alueet ja tutki-
muskysymykset  

 
Yläteemat 

 
Alateemat 

 
Barona ja oma työ 
 
1. Mitkä tekijät vaikut-
tavat uusien toimihen-
kilöiden organisaatio-
sitoutumiseen? 

 
 
 
 
Työyhteisö, tiimi ja työilmapiiri 
 

Yhdessä tekeminen 
Apu ja tuki 
Yhteydenpito ja 
kommunikointi 
Yhteisöllisyys ja psy-
kologinen turvalli-
suus 
Esimiestyö 
Luottamus 

 
 
 
 
Työnkuva ja työsuhde 

Oman roolin selkeys 
Oikeanlaiset resurssit 
Monipuoliset työteh-
tävät ja haasteet 
työssä 
Autonomia 
Palkka ja palkitsemi-
nen 
Perehdytys ja psyko-
loginen sopimus 
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Työn merkitykselli-
syys ja työpanoksen 
arvostus 
Onnistumiset (tavoit-
teet ja tulokset) 

Organisaation kulttuuri, strategia ja 
arvot 

Byrokratian ja hierar-
kian vähyys 
Vaikuttamisen mah-
dollisuudet 
Psykologinen sopi-
mus 
Kulttuurin rakenta-
miseen panostami-
nen 
Avoimuus ja vies-
tintä 
Arvojen ilmenemi-
nen työarjessa 

 
Kehittymis- ja urakehitysmahdolli-
suudet 
 

Kehittyminen työssä 
Mahdollisuus uralla 
etenemiseen 
Koulutukset 

 
Perehdytys ja pereh-
dytyspeli  
 
2.Millä tavoin pereh-
dytys ja pelillinen digi-
taalinen konsernipe-
rehdytys  vaikuttavat 
uusien toimihenkilöi-
den organisaatiositou-
tumiseen? 

 
 
 
 
 
 
Perehdytykseen 
panostaminen  
 
 
 

 
 
 
 
Perehdytyksen 
suunnitelmallisuus 

Kirjallinen perehdy-
tyssuunnitelma 
Perehdytyksen aika-
taulu 
Mahdollisuus osallis-
tua oman perehdy-
tyksen suunnitteluun 
Yksilöllisyys pereh-
dytyksessä 
Autonomia 

 Tiimin tuki ja apu 
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Perehdytykseen 
panostaminen  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Työyhteisö, tiimi ja 
työilmapiiri 
 

Arvostus ja tasaver-
taisuus 
Psykologinen sopi-
mus 
Oman paikan löytä-
minen yhteisöstä 

 
 
 
 
Osaamisen kehittä-
minen 

Aiemman osaamisen 
huomioiminen 
Kattava ja monipuo-
linen perehdytys 
Tietämys kehittymis- 
ja urakehitys mah-
dollisuuksista 
Mahdollisuus osaa-
misen kehittämiseen 
ja uuden oppimiseen 
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5 TUTKIMUSTULOKSET  
 
 
Esittelen tässä osiossa tutkimukseni tulokset. Tulokset perustuvat tutkimushaastatteluista 
saamiini vastauksiin ja niiden pohjalta analysoituun aineistoon. Alaluvut ovat jaoteltu tutki-
muskysymysten ja aineistosta löytyneiden teemojen mukaisesti. Määräaikaisessa työsuh-
teessa olevien haastateltavien vastausten lainaukset on merkitty M-kirjaimella muodossa: 
“H4(M)” ja “H5(M)”. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevien vastaukset on 
merkitty ilman kirjainkoodia: “H2”. Perehdytyspelin liittyvien tutkimustulosten osalta käy-
tän lainauksissa kahden pelin pelaamattomien lainauksissa E-kirjainta symboloimaan pelaa-
mattomuutta seuraavanlaisesti: “H9(E)” ja “H6(E)”. Näin ollen tutkimustuloksissa pystyy 

erottamaan, keiden ajatukset pelistä pohjautuvat vielä odotuksiin, eivätkä varsinaisiin koke-
muksiin. 
 
5.1 Mihin tekijöihin uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen perustuu? 
 
Haastateltavien vastauksista löytyi analyysin ja teemoittelun avulla neljä keskeisintä organi-
saatiositoutumiseen vaikuttavaa laajempaa tekijää: 
 
1) Työyhteisö, tiimi ja työilmapiiri, 
2) Työnkuva ja työsuhde, 
3) Organisaation kulttuuri, strategia ja arvot sekä 
4) Kehittymis- ja urakehitysmahdollisuudet 
 
Nämä yläteemat pitävät sisällään lukuisia organisaatiositoutumiseen vaikuttavia tekijöitä, 
jotka olen koonnut analyysitaulukkoon (Taulukko 1) alateemoiksi. Käyn tässä luvussa läpi 
tutkimukseni tutkimustulokset näiden neljän yläteeman kautta. 
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5.1.1 Työyhteisön, tiimin ja työilmapiirin merkitys organisaatiositoutumisessa 
 
Yhdeksän haastateltavaa kymmenestä mainitsi työyhteisön, tiimin tai työilmapiirin yhtenä 
tärkeimpänä organisaatiositoutumiseen vaikuttavana tekijänä. Lisäksi vastauksissa ilmeni 
kommunikoinnin ja toisten asiallisen kohtelun merkitys organisaatiositoutumisessa. Puolet 
haastateltavista toivat esille työyhteisön, työilmapiirin tai tiimin eniten vaikuttavana tekijänä 
heidän organisaatiositoutumiseensa:  

 H1: “Must tärkein on työyhteisö, työilmapiiri.. Se on kaikkein tärkein asia. Sil 

on valtava merkitys. ”  
H4(M): “Sitoutumiseen vaikuttaa semmonen niinkun kommunikointi ylipää-
tään.. Varsinkin esimiesten suunnalta.. Jos se on sellasta negatiivissävytteistä 
tai sanotaan epäasiallisia asioita niin se on kyllä ainakin sellanen, mikä saa 
mut aika nopeesti vaihtamaan paikkaa”. 
H7: “Varmaan ensimmäisenä mä sanoisin niinkun se oma tiimi.. Ja miten mä 

koen, että se mun tiimini toimii.” 
H8: “Työyhteisö jälleen kerran kyllä vaikuttaa tosi paljon.. Mulle se on vähän 

silleen, et mä kestän niinkun paskempaakin työtä, jos se työyhteisö on hyvä. 
Jos työyhteisö on huono ja myrkyllinen ja työtehtävä ois kuitenki semmonen 
mieluinen niin kyllä mä ennemmin sillon lähtisin ettii uusia haasteita.” 
H10: “..Kyllähän se niinkun että jos sä koet olevasi niinkun yks osa sitä työyh-
teisöö ja tykätty ihminen ja tuut ihmisten kans toimeen..” 
 

Kaksi haastateltavaa mainitsivat työyhteisön, tiimin tai ilmapiirin toisena organisaatiositou-
tumiseen vaikuttavan tekijänä joko suoraan tai välillisesti: 

H2: “..Ja sitten se et mietitään yhessä sitten se, että mikä se päämäärä on..” 
H3: “..Mut myös se työyhteisö ja se työilmapiiri..” 
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Puolestaan kolme haastateltavaa eivät maininneet työyhteisöön, tiimiin tai työilmapiiriin 
vaikuttavia tekijöitä lainkaan, kun heiltä kysyttiin organisaatiositoutumiseen vaikuttavia te-
kijöitä yleisesti. He mainitsivat kuitenkin tiimin, kollegat ja työilmapiirin työsuhteen alussa 
eniten Baronaan sitouttaneena tekijänä tai töissä motivoivana tekijänä. Tärkeänä tekijänä 
haastateltavien vastauksissa nousi siis myös esille se, että heihin ja heidän työhönsä luote-
taan, ja että he saavat apua kollegoiltaan aina tarvittaessa: 

H5(M): “No ehdottomasti toi tiimi.. Ja semmonen et on ollu vahva luotto.. ja 

et mut otettiin tavallaan, toivotettiin niinkun tervetulleeksi heti alusta asti.. 
Niin se on varmasti ollut se merkittävin tekijä et on ollu sellanen viihtyisä 
olo..” (työsuhteen alussa sitouttaneet tekijät) 
H6(E): “Tosi, tosi ihanat kollegat. Jotenki se, et mä oon saanu niinku apua 

sieltä koko ajan..” (työsuhteen alussa sitouttaneet tekijät) 
H9(E): “No just se, et on hyvä työilmapiiri..” (motivoiva tekijä) 
 

Neljän haastateltavan vastauksissa korostui työyhteisöön, tiimin ja työilmapiiriin lisäksi 
luottamukseen vaikuttavat tekijät sitoutumisessa: 

H2: “No siis varmaan sitoutumiseen vaikuttaa se, että jos me sovitaan joku 

asia et tehdään näin, niin et sitä ruvetaan oikeesti tekemään niinkun sovittiin, 
eikä olla koko ajan muuttamassa sitä, niin se on yks semmonen sitoutumisen 
juttu.” 
H4(M): “No kyllä se on toi toimiston porukka, että ne on ollut mulle niin tosi 
mukavii ja just antanu vastuuta tässä kohtaa.. Et muhun luotetaan.” 
H5(M): “Ja kukaan ei niinkun kyttää sun työntekoo ja silleen et saa tehdä it-
senäisesti, suhun luotetaan.” 
H6: “..Ollaan alettu tekemään etätöitä niin et luotetaan, et ei oo semmosta 
kyttäystä tai oikeesti luotetaan et tehdään hommia.. Se on hyvä juttu.” 

 
Puolet haastateltavista mainitsivat työyhteisön, tiimin ja työilmapiriin tärkeimpinä tekijöinä 
töissä viihtymisessä ja työssä motivoivana tekijänä. Haastateltavat kokivat, että kollegat ovat 
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Baronalla hyväntuulisia, hyvällä fiiliksellä, ja että ihmiset tykkäävät olla Baronalla töissä. 
Lisäksi koettiin, että kollegat Baronalla ovat auttavaisia. Haastateltavat kokivat olevansa 
myös itse auttavaisia, ja kokivat mahdollisuuden muiden auttamiseen motivoivana tekijänä 
heidän työssään. Näissä vastauksissa käy ilmi, että Baronalla on haastateltavien mukaan 
hyvä yhteishenki, “tekemisen meininki”, ja että Baronalla halutaan tehdä yhteistyötä: 

H3: “Pääosin viihdyn (töissä) ja tykkään myös siitä, et on se työyhteisö.” 
H5(M): “Viihtymiseen varmaan niinkun yks suurin tekijä on ollu tää mun tiimi, 

että ne on aivan ihania tyyppejä, ja niistä niinkun huomaa, että he haluu tehdä 
yhteistyötä minun kanssa ja minä heidän.” 
H7: “Mul on ihan hirveen hyvä kokemus kaikista ihmisistä täällä. Et apua saa 
aina kun pyytää.. Ihmiset on hyväntuulisia ja hyvällä fiiliksellä vaikkakin on 
tämmöinen poikkeustila (viittaa koronaviruspandemiaan).. Ja se oli oikees-
taan niinkun ensimmäinen mitä mä havaitsin kun tulin haastteluun.. jäi sem-
monen tunne, että ihmiset tykkää olla täällä töissä.. Eikä se oo muuttunut.. Et 
on tota semmonen tekemisen meininki. Tuntuu olevan hirveen hyvä semmonen 
yhteishenki ja tekeminen ja ihmiset on tyytyväisen oloisia.” 
H8: “Töihin menoon mua motivoi tosi paljon niinkun työyhteisö.. Ihmisten 

kohtaaminen ja.. Et voi niinkun auttaa”.  
H9(E): “Hyvä työilmapiiri.” 
 

Kun haastateltavilta kysyttiin heidän sosiaalisista suhteistaan töissä, nousi puolella haasta-
teltavista vastauksissa esille työyhteisö, tiimi ja työilmapiiri. Tarkemmin näissä vastauksissa 
nousi esille omien alaisten mukavuuden, yhteydenpidon, kommunikoinnin ja yhteisöllisyy-
den merkitys töissä. Vastauksissa korostui myös tuen saamisen, esimiestyön ja psykologisen 
turvallisuuden merkitys töissä: 

H2: “Meil on semmonen oikeen hyvä tiimi.. Ja sitten tää henkilö, joka alotti 
kaks päivää mun jälkeen.. Niin meillä on tosi hyvä.. Toistemme sparrausmei-
ninki. Me sparrataan päivittäin toisiamme. Myös alaiset on mukavia. Hyvä 
meininki. Tykkään.” 
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H3: “Tosi aktiivista se oman tiimin kanssa yhteydenpito.. Ja esimies on niinkun 
joka viikko nyttenkin iha soitellu ja kysyny vielä, että miten menee.” 
H5(M): “Mun tiimi otti mut oikein hyvin vastaan ja must se oli ihanaa jo siinä 

rekrytointivaiheessa, niin mä pääsin heidän kaikkien haastateltaviksi.. Tai no 
se oli enemmänkin tällänen keskustelu ja tutustuminen.. Tosi hyvin koen saa-
neeni oikein iloisen lämpimän vastaanoton ja aidosti niinkun pidetään huolta, 
että tiimiläiset voi hyvin ja saa sitä tukea, mitä tarvii ja on niinkun one-to-one-
keskusteluita.” 
H8: “..Ollaan puhuttu tiimin kanssakin siitä semmosesta psykologisesta tur-
vallisuudesta niin tota mä koen et se oli tosi hyvä ja niinkun et se on tosi hyvä 
olla olemassa.. En ehkä sano et mä koen et se ois niinkun sataprosenttista 
omalla kohallani koska on kuitenki uus ja niinkun vielä tunnustelee.. Mutta 
kyllä mä näkisin, että sosiaaliset suhteet on tosi hyvät.” 
H9(E): “Tosi hyvät. Meil on tosi hyvä porukka ja niinku ei oo tavallaan sem-

mosii kuppikuntii niinku edellises duunipaikassa.. On kyl tosi kiva, että teitsä 
mitä vaan niin kaikki tavallaan me ollaan koko ajan yhes.. Kaikki on niinku 
aina valmiit auttaa” 
 

Neljällä haastateltavista työyhteisö, tiimin yhteishenki, kollegat ja työilmapiiri vaikuttavat 
myös siihen, mikä pitäisi haastateltavat Baronalla töissä jatkossakin: 

H1: “Työyhteisö”. 
H2: “Meil on hyvä jengi täs ja jos tää pysyy tämmösenä niin ei täs oo mitään.” 
H8: “Jos tää tiimin tämmönen yhteishenki säilyy ja kehittyis.. Et kuhan on se 

oma tiimi niinkun tavallaan sitten on se tämä psykologinen turvallisuus siinä.” 
H10: “..pystyy ylläpitää sen hyvän fiiliksen ja se että jengillä on hyvä meiniki 

yhessä.. Niin tuota ei oo varmasti tarvetta lähtee, että kyllä niinku ite tullu sillä 
asenteella, että vähintään yhtä pitkä ura ku oli edellisessä.” 
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5.1.2 Työnkuvan ja työsuhteen merkitys organisaatiositoutumisessa 
  
Kahdeksan haastateltavaa kymmenestä koki omaan työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyvät 
asiat yhtenä tärkeimpinä organisaatiositoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. Kaksi haastatel-
tavista mainitsi, että työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten palkka, joustavuus, 
roolin selkeys, autonomian kokemukset, perehdytys, onnistumiset ja heidän työpanoksensa 
arvostaminen ovat tärkeimpiä tekijöitä heidän organisaatiositoutumisessaan: 

H3: “.. No tottakai varmaan palkka vaikuttaa.. Ja sitten se, että koenko mä, 
että mun työtä arvostetaan ja.. Että mun panoksella on niinkun väliä siinä 
työssä.. Onnistumisen kokemukset” 
H9(E): “Joustetaan puolin ja toisin, et se ei oo vaan niin, että työntekijä jous-

taa.. Just se et esimerkiks mä teen jonain päivänä vaik yheksän tunnin päivän.. 
Niin et sitten mä voin ihan hyvällä omaltunnol tehä vaik seittemän tunnin päi-
vän seuraavana päivänä.. Et jos antaa extrapanoksen niin sitten myös saa niin-
kun takasin ja kiitosta siitä.. Ja mä oon alusta asti saanut tavallaan niinkun 
hyvän perehdytyksen ja mua on otettu mukaan ja näytetty.. Heti alusta asti 
mulle on ollu selkee et mitä mä teen ja mitä mä tuun tekee ja mitä mulle kuuluu 
ja sitte just se vapauski siinä et oon saanu niinku ite suunnitella niit viikkoja.. 
Kaikki asiat on ollu tosi helposti sovittavissa.” 

 
Viisi haastateltavista mainitsi myös samansuuntaisia työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyviä 
asioita organisaatiositoutumiseen vaikuttavina tekijöinä, mutta pitivät kuitenkin työyhteisöä, 
tiimiä ja työilmapiiriä tai organisaation kulttuuria, strategiaa ja arvoja näitä tekijöitä tärke-
ämpinä sitoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. Työnkuvan ja työsuhteen osalta heidän orga-
nisaatiositoutumiseensa vaikuttaa kuitenkin positiivisesti työpanoksen arvostaminen, oike-
anlaiset resurssit työn tekemiseen, palkka, hyvä perehdytys, tulokset ja tavoitteiden saavut-
taminen, onnistumiset, monipuolinen työ ja haasteet: 

H1: “Tokana tulee sit ne tehtävät ja työnkuva ja tommoset asiat.. se itse työ ja 
sen tulokset.. Täähän on aika paljon ihmisten auttamista niin se, että pystyy 
oikeesti muuttamaan jonkun ihmisen elämän.. Ja sit palkka tietysti. Nekin on 
merkityksellisiä.” 
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H4(M): “..Tottakai sitten se työn haastavuus on sellanen, mikä pitää tavallaan, 
että jos musta tuntuis siltä, että mä teen samaa hommaa ja mikään ei etenis.. 
Niin en mä usko, että mä jaksaisin sit kovin kauaa olla samassa paikassa.” 
H5(M): “Niin kauan kun mä koen, että mun työpanosta arvostetaan ja että 

mulle annetaan mahdollisuus tavallaan sen tekemiseen, oikeanlaiset resurssit, 
niin musta saa sitoutuneen ja motivoituneen työntekijän”. 
H7: “.. Ja niinkun just ne onnistumiset.. Niin se tekee sen, että et sit on niinkun 
entistä sitoutuneempi.. Siihen tekemiseen niiden henkilöiden kanssa.” 
H8: “Työtehtävät.. että saa tehdä työtä ja saa tehdä niinkun monipuolista työtä 
ja et saa niitä uusia haasteita.” 
 

Perehdytys nähtiin myös mahdollisuutena lisätä organisaatiositoutumista. Yksi haastatelta-
vista koki, että jos hän saisi työsuhteensa alussa enemmän perehdytystä, voisi se sitouttaa 
häntä paremmin Baronaan: 

H7: “Varmaan nyt tässä kohtaa jos saisin ehkä enemmän perehdytystä..” 
 

Yksi näistä kuudesta haastateltavasta peilasi sitoutumista myös edelliseen työpaikkaansa ja 
tuo esille, että hän pysyi pitkään saman työnantajan palveluksessa muun muassa siksi, että 
hänellä oli tavoitteet ja hän sai ylitettyä ne. Hän tuo myös esille sen, että odottaa uudelta 
työltään samaa mahdollisuutta: 

H10: “..kun ne tulokset tosiaan niinkun täytty, ne tavotteet, ja sitte tuota ylit-

tykin, niin sitten ei ollut semmosta niinkun, että lähtis kattelemaan muuta.. Oli 
sillain niinku tyytyväinen siihen omaan karsinaan siellä.. Et sitä jotenki hakee 
tässä samaa..” 
 

Lisäksi työssä motivoivina asioina haastateltavat kokivat työn mukavuuden, tavoitteet ja nii-
den saavuttamisen, ihmisten auttamisen, rahan, onnistumiset ja mielenkiintoisen työnkuva, 
eli aika samanlaisia asioita, kuin mitä organisaatiositoutumiseen liittyviksi tekijöiksi tuotiin 
esille: 
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H1: “No se itse työ ja sen tulokset.. Täähän on aika paljon ihmisten auttamista 

niin se, että pystyy oikeesti muuttamaan jonkun ihmisen elämän.. Ja sit palkka 
tietysti. Nekin on merkityksellisiä.” 
H3: “Onnistumisen kokemukset” 
H4(M): “Mielenkiintonen se työnkuva, että se motivoi, motivoi ylipäätään te-

kemään sitä työtä” 
H7: “Ehdottomasti onnistumiset.. Niinkun omia onnistumisia ja et mä saisin 

nää mun omat alaiset onnistumaan.. Toki sit kaikki muukin, raha ja muu.” 

(naurahtaa) 
H10: “Tulokset on yks semmonen.. Että työ on mukavaa.. Asetetaan tavoitteet 

ja miellellään niiden yli pääseminen ja ne motivoi.. Kyllähän rahakin hyvä 
motivaattori on, mut mä puhuisin rahaa enemmän just niistä tuloksista.” 

 
Yhdeksän kymmenestä haastateltavasta mainitsi työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyviä asi-
oita, kun kysyin heidän odotuksiaan Baronasta ja heidän työstään sekä näiden odotusten 
täyttymisestä. Haastateltavat odottivat, että pääsevät tekemään töitä monipuolisesti, vaikut-
tamaan omaan työnkuvaansa, heidän hyvinvointiinsa panostetaan, heistä välitetään ja että 
heidän perehdytyksensä tullaan hoitamaan hyvin. Heidän odotuksensa ovat täyttyneet vas-
tausten mukaan pääosin hyvin ja he kokevat, että odotukset on tietyiltä osin jopa ylittyneet:  

H3: “kyllä tästä (työstä) sai vähän käsitystä sen hakuprosessin aikana, muttan 
oikeestaan ei ollut täysin sitä käsitystä ennen kun alotin, että minkälaista tää 
on.. Mä tiesin et tähän niinkun monenlaista sisältyy ja semmosta niinkun ko-
konaisvaltasta.. Kyllä sitä osas odottaa ja niin se on myös ollut.” 
H4(M): “Vaikka siinä työpaikkailmoituksessa oli sitä, että pääsee oikeesti te-

kemään asioita niin en mä silti aatellut, että mä pääsisin näin paljon tekee näin 
lyhyessä ajassa. Et oon kyllä positiivisesti yllättyny.” 
H6(E): “No ehkä se, että mä olin kuullut, että henkilöstöstä välitetään niin se 
on kyllä iso painanut aika paljon vaakakupissa.. On täyttynyt (odotukset). 



83 
 

   
 

H5(M): “Mä odotin ja oletin tulevani uudenmanlaiseen työyhteisöön, moder-

nimpaan mis pääsee toteuttamaan itseään ja että siellä on myös se asiantun-
teva perehdytys.. Odotukset täytty erinomaisesti kyllä, että mul oli oikeen asi-
antunteva perehdytys.” 
H8: ”..Oon nauttinut mun työstä ja työtehtävistä ja oon päässyt niinkun teke-
mään kaikkee.. Jos aatellaan niinkun työtehtäviä niin on vastannut odotuksia 
kyllä.” 
H9(E): “Mitä me tavallaan puhuttiin sillon haastattelussa niin mä sain just 

semmosen kvuan et mä saan oikeesti tehä paljon niinku asioit ja ite vaikuttaa 
omaan työnkuvaan.. Et mä myös vähän jännityksellä ootin sitä koska on koke-
musta just työpaikoist et on luvattu kaiken näköst ja sitte ne ei tavallaan pidä 
paikkaansa.. Mut nämä niinkun lupaukset on kyllä lunastettu.” 

 
Kuitenkin kolmella haastateltavalla näistä yhdeksästä koronaviruspandemia oli vaikuttanut 
heidän perehdytykseensä negatiivisesti ja sitä kautta myös osittain odotusten täyttymiseen: 

H2: “No siis mullahan odotukset.. Että tällänen perehdyttäminen ja työsuhteen 

asiat.. On niinkun viimesen päälle hoidettu tässä Baronalla.. Sitä mä niinkun 
oikeestaan odotin.. No oishan toi (perehdytys) voinut vähän eri tavalla mennä 
mut toki tässä tää koronakin vähän vaikutti, että jää noita perehdytyksiä väliin 
ja siirretty eteenpäin”.  
H7: “..kaikki suunnitelmat siitä (perehdytyksestä), miten oli niinkun ajateltu 

niin se meni kumoutui nyt ihan kokonaan.”  
H10: “Tottakai se, että pääsee hyvin sisään ja mahdollisimman pian tähän ja 

niinku sitä kautta lähtee normiarki pyörimään.. Nyt tää (korona) aiheuttaa 
oman hankaluutensa.. Kyllähän mä silleen, että tää perussetti (perehdytys) on 
niinku täyttynyt.” 

 
Kysyessäni tarkemmin palkan ja palkitsemisen vaikutuksesta organisaatiositoutumiseen, 
puolelle haastateltavista neljälle palkalla ja palkitsemisella on selkeästi merkitystä organi-
saatiositoutumisessa: 
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H1: “Jos mä oisin tosi tyytymätön palkkaan niin kyl mä kattoisin muita hom-

mia. Et kyl mä oon tyytyväinen tavallaan, et se pitää mut tuolla, et se on se 
palkka mitä pyysin.. Ja se pitää mut tuolla. Sitouttaa.” 
H2: “Niin näissähän ei saa sanoa koskaan, että raha.” (naurahtaa) 
H5(M): “Mä aattelen aina et okei mul on korkeakoulututkinto ja mul on tän 

verran niinkun työkokemusta et kyl sen (palkan) pitää jollain tavoin vastata 
sitä et mikä se mun panos on.. Et ehkä ei ihan joka penniä tarvisi laskee.”  
H10: “Kyllähän se raha motivoi ja tottakai täytyy saada järkevä korvaus siitä 

työstä”. 
 

Kuitenkin kuusi kymmenestä haastateltavasta toi esille, ettei palkka vaikuttaa sitoutumiseen, 
mutta se ei ole tärkein asia sitoutumisessa. Näille kuudelle haastateltavalle muut tekijät, ku-
ten työn sisältö, työtyytyväisyys ja pienet palkinnot ovat palkkaa tärkeämpiä: 

H3: “No tottakai varmaan palkka vaikuttaa.. No kyl mä tärkempäänä nään sen 
työtyytyväisyyden ja sen työn, kuin se palkka.. Mutta tottakai se motivoi sitten 
niinkun niinä vaikeina hetkinä.. Mutta kyl se tärkeämpi on se työn sisältö.” 
H4(M): “hmm, no kyllähän se jonkun verran vaikuttaa, mutta sitten jos ruve-

taan jostain satasista esimerkiks puhumaan niin sit sillä ei oo niin suurta mer-
kitystä, et tavallaan tiettyyn pisteeseen asti se palkkakin vaikuttaa, mutta sitten 
jos ois vaikka työtarjous, missä on parempi palkka, mutta mää en esimerkiksi 
tiiä et viihtysinks mä siellä, nii mä en usko, että mä sillon lähtisin”. 
H6(E): “No kyl sekin (palkka) vaikuttaa. Että kyl mä osaan arvottaa oman 

työni.. Et se ei oo se tärkein, mutta kyl se vaikuttaa siellä. Koska sit se ehkä 
motivoi tekemään vielä enemmän.” 
H7: “Se on elinehto mut se et vaikka sitä palkkaa tulisi valtavasti mut se työ ei 

oo motivoivaa eikä kiinnostavaa niin ei se, ei se pitkän päälle sit tietenkään 
ole avain onneen:” 
H8: “Tottakai pitää tietty taso olla ja sen pitää niinkun vastata sitä vastuuta.. 
Mut et niinkun jos se peruspalkka vastaa suurinpiirtein sitä sun työtehtävää 
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niin enemmän mä arvostan sellasta niinkun sellasia pieniä palkintoja.. Jos pe-
rusasiat on ok niin en mä nää, että se (palkka) ois suurin syy siihen sitoutumi-
seen.” 
H9(E): “No onhan siinä just merkitystä, että kylhän se antaa sellast lisä-

boostii.. Jotta tietää et tavallaan sil on jotain merkitystäkin mitä tekee..en mä 
voi sanoo, että raha motivoi, mut onhan se semmonen kiva bonus.. Mut just se, 
et mä en koskaan ottais jotain työtä vastaan vaan sen takii, et mä voin saada 
siitä vaikka enemmän palkkaa” 
 

Kun kysyin haastateltavilta, että mitkä ovat sellaisia tekijöitä, jotka heidät saisi jatkossakin 
pysymään Baronalla, puolet heistä vastasi työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyviä tekijöitä. 
Haastateltavat kokivat, että he jatkaisivat Baronalla työskentelyä, jos pystyvät kehittymään 
roolissaan, palkkakehitys menee roolissa kehittymisen mukaan, työnsisältö on mielekästä ja 
työtehtäviin saa vaihtelua. Määräaikaisten työsuhteiden osalta haastateltavat olivat myös ha-
lukkaita jatkamaan Baronalla työsuhteen päätyttyä. Myös heidän vastauksissaan korostui 
työnsisällön merkitys jatkohalukkuudessa. Kuitenkin viimeisessä vastauksessa tuodaan toi-
saalta esille, että nykymaailmassa jo kaksi vuottakin on pitkä aika tehdä töitä samassa pai-
kassa: 

H3: “Tätä ihan samaa työtä ei välttämättä jaksais sitten monia vuosikymme-

niä.” 
H4(M): “Kyl mä haluisin jatkaa.. Että kyllä nyt vaikuttaa ainakin sellaiselta 
työltä, että haluisin sitä tehdä.” 
H5(M): “Mä luulen, et täs vaiheessa ratkasevat tekijät alkas olee just varmas-

tikin niinkun työnkuvan vaik laajeneminen tai korkeampi palkka.” 
H6(E): “No et mä pystyn kehittyy siinä mun roolissa ja sitä mukaa tottakai se 
mun palkkakehityskin menee niinkun sen mukaan.” 
H8: ”Ne työtehtävät.. Niin ehkä siinä jossain vaiheessa sitä vaihtelua vois toi-
voo mutta jos tää nyt tällä tavalla samalla kaavalla tavallaan jatkuis niin kyllä 
kokisin sitoutuvani tähän pariks vuodeks... mut kyl mä sit taas toisaalta oon 
semmonen, joka sitten toivoo jotakin freesausta niinkun siihen työntekoon.. Et 



86 
 

   
 

toki kaks vuottakin on aika pitkä aika nykymaailmassa tehdä töitä samassa 
paikassa että aika näyttää.” 
 

5.1.3 Organisaation kulttuurin, strategian ja arvojen merkitys  organisaatiositoutumi-
sessa 
 
Organisaation kulttuurilla, strategialla ja arvoilla on merkittävä yhteys organisaatiositoutu-
miseen. Neljä haastateltavaa kymmenestä vastasi organisaation kulttuurin, strategian tai ar-
vot yhtenä tärkeimpänä organisaatiositoutumiseen vaikuttavana tekijänä. He korostivat vas-
tauksissaan etenkin arvoja, organisaation avointa viestintää ja oikeudenmukaista kohtelua: 

H1: “..Must tärkein on työyhteisö, työilmapiiri ja se kulttuuri. Se on kaikkein 
tärkein asia. Sil on valtava merkitys.” 
H5(M): “No se on varmaan myös noi arvot. Elikkä et mulla on vapaus, vastuu, 

sitten on sitä yhdessä tekemistä ja rohkeutta.” 
H6(E): “Mä haluan, että se organisaatio, missä mä oon töissä, niin se on avoin 

viestinnässä.. Semmonen oikeudenmukainen kohtelu kaikkia kohtaan niin 
myös se. Se vaikuttaa aika paljon siihen sitoutumiseen.” 
H7: “Kyllä nää strategia ja arvot. Et jos ne on sellaiset, mihin mä koen, että 

mä pystyn samaistumaan ja mä pystyn ne allekirjoittamaan ja mä pystyn niiden 
kanssa toimimaan, niin silloin se tekeminen on sitoutunutta.. Et jos ne on täysin 
ristiriidassa mun omien arvojen ja ajatusten kanssa niin se tekeminen muodos-
tuis mahottomaksi jossain vaiheessa. Et sillon ei pelkkä raha riitä vaik sitä 
tulisi ovista ja ikkunoista.. Niin se ei olisi pitkäjänteistä”.  

  
Kun kysyin haastateltavilta, miten he kokevat Baronan arvojen sopivan heidän omiin ar-
voihinsa, vastaukset olivat hyvin yhteneväisiä. Kaikki haastateltavista kokivat Baronan ar-
vojen, etenekin vastuullisuuden, vapauden ja yhdessä tekemisen, sopivan yhteen heidän 
omien arvojen kanssa. Vastauksissa tuli esille, että arvot olivat olleet myös Baronalle hake-
miseen vaikuttava tekijä. Lisäksi vastauksissa ilmeni, ettei arvoja koettu sananhelinänä vaan, 
että ne näkyvät aidosti työarjessa: 
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H1: “ Se on mun mielestä justiinsa sitä, mitä itekin haluaa.. Erityisesti must 
just se vastuu ja vapaus, se ettei kukaan kyttää mitä mä teen.. Ja sitä yhessä 
tekemistä, ja sitä, ettei pelätä kokeilla uusia asioita, jos ei onnistu joku niin 
sitten keksitään muuta.” 
H2: “No joo kyllä nuo, vapaus ja vastuu on mulla aina esimiehenä kun oon 

ollu niin, mä oon omilta alaisiltani vaatinu sen. Et vapaus ja vastuu. Niin hyvin 
sopii, ei oo ongelmaa.” 
H3: “Oikeestaan niinkun tollain olin ajatellukin, että tietenki se vastuu.. Tun-

tee ite sen vastuun, mutta sitten myös, että on sitä vapautta, että voi myös tehdä 
niitä omia toimintatapoja.. Ja myös se yhessä tekeminen niin mun mielestä se 
on tosi hyvä.. On myös rohkeutta varmasti.. Täytyy tehä välillä niitä rohkeita 
ja vaikeitakin päätöksiä.  
H4(M): “No sopii kyllä tosi hyvin et erityisesti toi yhdessä tekeminen on sella-

nen, mikä on kyllä mun omia arvoja myös todella vahvasti ihan henkilökohtai-
sessa elämässäkin.. Sitten mä tykkään ottaa myös vastuuta ite niin siinä mie-
lessä sekin täyttyy.. Ja sit mä arvostan tota, et tavallaan toi vapaus ja vastuu 
kulkee käsikädessä.. Ja mä koen, että mä niinkun normaalissakin elämässäkin 
rohkee lähestyy ihmisiä ja teen rohkeitä päätöksii.. Kyl mä ainakin sillon kun 
mä hainkin niin koin, että noi arvot on semmoset, jotka sopii tosi hyvin mun 
omaan elämään, niin se oli myös yks syy, miks hain ylipäätään.” 
H5(M): “Mitä täs nyt ollaan juteltuki niin must tuntuu et näähän täältä var-

maan eniten niinkun nousee ylöskin että.. Ehdottomasti olen samaa mieltä ja 
et se ei ole semmonen päälleliimattu arvomaailma vaan aidosti niinkun välittyy 
kyllä tuolta tekemisestä..” 
H6(E): “Hyvin. Hyvin mun mielestä menee.. Se mistä juuri tykkään työssä ja 

haluankin sitä niin tuo vapaus ja vastuu. Että mä en ehkä pystyis olemaan sem-
mosessa paikassa, missä mikromanageerataan paljon.. Ja yhessä tehään niin 
must se kyllä.. Todella hyvin tulee esille ja.. On rohkeutta tehä nopeita päätök-
sii.. Mistä mä tykkään ettei jäädä niinkun miettimään viikkokausiksi.. Että kyllä 
noi menee hyvin mun arvoihin.. Nimenomaan se vastuullisuus et se pitää olla 
niinkun.. Eettistä myös se työ.” 
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H7: “Oikein hyvin. Ja ne olikin yksi syy, miksi kiinnostuin Baronasta.. Ja sillon 
sanoinkin, että mä toivon, että ne pitää sit paikkansa ettei ne oo vaan sanan-
helinää (naurahtaa), mut hyvä arvot ovat.. Osa on toteutunut ja osassa on pa-
rantamisen varaa.” 
H8: “Sopii kyllä tosi hyvin ja se oli niinkun jotenkin yritin niinkun ton lipun 
alla sillon tänne hainkin.. Niin tota purjehtia tänne, että musta ne oli mahta-
via.. Mä en tiiä kuka on kirjottanut, mut siis jotenkin niinkun aivan runollinen 
tää et ei tarvii peitellä sitä niinkun omaa elämäänsä.. Et mä melkein liikutuin 
siitä.” 
H9(E): “Noh oikeestaan tosi hyvin.. Itelki just on ollu tosi tärkee.. Sen yrityk-
sen ajastusmaailma niinku et jos se on iha eri ku itellä , niin ei se sit vaan 
pelitä.” 
H10: “No kyllä ne sopii hyvin.” 

 
Kysyin haastateltavilta heidän odotuksiaan Baronasta, puolet heistä toi esille organisaation 
kulttuuriin, strategiaan tai arvoihin liittyviä asioita. Monien odotukset pohjautuivat Baronan 
Internet-sivuilta löytyneeseen tietoon, ystäviltä kuultuihin kokemuksiin Baronasta työnanta-
jana tai rekrytointiprosessin aikana selvinneisiin tietoihin tai lupauksiin. Haastateltavat toi-
vat esille, että he odottavat, että Barona on iso, mielenkiintoinen, rento, nuorekas, moderni 
ja eteenpäin katsova yritys, missä panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin ja saa tehdä pää-
töksiä itsenäisesti.  Osa haastateltavista odottikin Baronalta myös sitä, ettei Baronalla ole 
korkeaa byrokratiaa tai hierarkiaa: 

H1: “Mä olin aikasemmin kilpailijalla, et mä loikkasin. Ja mä tunsin etukäteen 
porukkaa.. Tiesin vähän mitä odottaa ja oli silleen toimintakulttuuri osin tuttu. 
Ja hyvä kuva oli jäänyt.. Mä aattelin, tai mitä olin kuullu ja olettanu et aika 
semmosta niin kun niissä toimintatavoissa semmosta ketteryyttä ja vähän sem-
mosta edelläkävijämeininkiä. Ja nuorta porukkaa, valmiina kehittämään sitä 
juttua. Ja ilmapiiri on hyvä. Sen mä olin kansa kuullu.” 
H3: “No siinä (haastattelussa) moneen kertaan painotettiin sitä semmosta toi-
mintakulttuuria ja semmosta työntekijöitten hyvinvointia ja siihen panosta-
mista ja sen huomioimista.” 
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H5(M): “..Mulla on kavereita Baronalla ollut töissä tai et on nyt tälläkin het-
kellä ja oon kuullut hyvää palautetta ja että oli, no moderni, nuorekas yritys.. 
ja sua arvostetaan työntekijänä.. Tai vaikka onkin iso yritys niin se ei kuullosta 
siltä, et kaikki menee hirveen byrokratiaan ja tämmöstä niinku portaiden 
kautta vaan että aidosti pääsee niinkun tekee ja saa myös tehdä päätöksii itse-
näisesti.. Mä halusin eteenpäin katsovaan yritykseen.. Ja ehkä myös sellanen 
moderni kasvualusta, missä on semmonen rento.. Et se kivuus ja hauskuus 
siellä töissä ei vähennä yhtään sitä sen työn laatua.. Niin ajattelin, että Barona 
on sellanen yritys, missä näin toimitaan.” 
H7: “Barona itsessään on mielenkiintoinen työnantaja.. Mul oli oikeestaan 

odotus, että nyt mä pääsen niinkun semmoseen isoon, vakavaraiseen, strategi-
sesti hyvin organisoituun yhtiöön ja pääsee niinkun toteuttamaan sitä (strate-
giaa) ja tuomaan sitä tänne (maantieteellinen alue).” 
H8: “No mun yks kaveri tai tuttu on ollut Baronalla tosi pitkään töissä.. Niin 
tota oon saanut häneltä sellasen kuvan, että Barona on tosi niinkun mahtava 
työpaikka.. Sitten tota tuntu hyvältä hakea Baronan kautta.. Ja ehkä tämmöset 
niinkun niin sanotusti pinnalliset asiat myös et kun on toimisto keskustassa.. 
Miten sen nyt sanois, semmoset et on hyvän profiilin yritys.” 

 
Kysyin haastateltavilta myös sitä, kuinka he kokivat näiden odotusten täyttyneen ja suurin 
osa koki, että odotukset olivat täyttyneet hyvin: 

H1: “Hyvin pääasiassa, joo on ollut sitä mitä ootinkin. Ja kulttuuri on just 
semmonen asia mihin tosi paljon kiinnitetään huomiota, ainakin meillä (toi-
miala) huomiota. Ja se on ollut tosi kiva juttu.” 
H3: “Ku alotti niin sai luettavaks semmosen kulttuurilupauksen.. Ja nyt kun on 
sitten työskennellyt niin on huomannut, että se pitää kyllä paikkansa että sillain 
se oli myös hyvä huomata et se ei ollu vaan semmosta houkuttelua.. Puhetta 
tai muuta.” 
H5(M): “Erinomaisesti kyllä.. Koen kyllä, että odotukseni on palkittu.. Ihan 
niinkun Barona-tasolla koen jotenkin, että täällä mun mielipiteet otetaan huo-
mioon ja niitä arvostetaan.” 
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H8: “No hyvin.. Tietysti täs on ollut aika paljon muutoksia et on remonttia.. Ja 
tää korona-aika mutta jos aatellaan sitä aikaa kun oltiin toimistolla niin tota 
hyvin on kyllä vastannut odotuksia.. Ja mun esimies tituleeraa itseensä kolle-
gana et must se on aika kiva silleen et on se niinkun matala hierarkia” 
 

Yhden haastateltavan odotuksiin ja niiden toteutumiseen koronaviruspandemia oli kuitenkin 
vaikuttanut negatiivisesti: 

H7: ”No tota varmaan odotukset ois ehkä täyttynyt paremmin jos ei ois tää 

korona tullut tähän..” 
 
Kysyin haastateltavilta, mitä he kokevat, että Barona on tähän mennessä tarjonnut heille, 
seitsemän haastateltavan vastauksissa korostui Baronan organisaatioon, kulttuuriin, strategi-
aan ja arvoihin liittyviä vastauksia. Heidän vastauksissaan korostui vaikuttamisen mahdolli-
suudet, autonomian kokemukset, työntekijöistä välittäminen, asioista puhuminen, palautteen 
antaminen, kulttuuriin ja viihtymiseen panostamista, esimiestyö, yhdessä tekeminen, hyvät 
henkilöstöedut, tervetulleen olon ja mahdollisuuden pohtia omaa urakehitystään: 

H2: “No siis Barona on näyttänyt kyllä nyt aika hyvän tämmösen poikkileik-

kauksen henkilöstöalasta ja siitä, miten näitä asioita oikeesti tehään.” 
H3: “No ainaki siis kokemuksen tosi hyvästä työyhteisöstä, semmosesta niin-

kun välittävästä.. Ja hyvästä esimiestyöskentelystä, että nää on semmosia mitä 
hämmästelee edelleen tai niinkun musta ollaan kiinnostuneita ja siitä mitä 
mulle kuuluu ollaan kiinnostuneita.” 
H4(M): “No Barona on ainakin antanut hyvän katsauksen siitä, että miten näin 

iso yritys toimii alalla ja sitten vähän sellasta suuntaa, että miten paljon eri 
rooleja on tällasen organisaation sisällä ja sit ehkä omalta osaltaan myös aut-
tanut sitä, että pystyy pikkusen rajaamaan takemmin, et mihin ite haluis rupee 
suuntautuu.” 
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H5(M): “..Että jos sulla on hyviä ideoita niin kaikki kantsii aina tuoda esiin.. 
Ja myös sen, että on aidosti olemassa tiimejä, joissa välitetään niinkun työnte-
kijöistä ja oikeesti niinkun puhutaan asioista ja pystyy antamaan palautetta.. 
Että semmonen terve työyhteisö, ilmapiiri ja hyvinvoiva.” 
H6(E): “No hyvät henkilöstöedut ainakin.. Huomaa et on iso organisaatio ja 
kaikki toimii silleen niinkun et siel on tietyt stepit miten toimitaan, niin sen kyl 
huomaa.” 
H8: “Kyllä se on antanut mulle tietyllä tavalla itsevarmuutta ja niinkun joten-

kin varsinkin sen jälkeen kun oli pitkään työtön.. Että sosiaalinen piiri on taas 
niinkun suurentunut..” 
H9(E): “Se on antanu mulle just sitä et mä saan ite vaikuttaa ja tavallaan 

suunnitella ne omat viikot ja aikataulut.” 
 

Kun kysyin haastateltavilta, mitä he ovat itse valmiita antamaan Baronalle, vastauksissa ko-
rostui puolestaan oman ajan ja työpanoksen antaminen, luotettavuus, oma asiantuntijuuden 
ja osaamisen antaminen ja myös “kaikkensa antaminen" 

H1: “Ainakin aikani ja työpanokseni.. Ja sen että teen näitä hommia mahdol-
lisimman hyvin ja tietysti myös sen niinkun, kaiken sen persoonan mikä tarvi-
taan siihen työyhteisön muodostumiseen ja tietysti joustavuutta.. Ja toisaalta 
myös sen, et annan palautetta ja uskallan avata suuni myös.” 
H2: “No jos mä lähen johonkin työhön mukaan niin kyllä mä niinkun itteni 

täysin annan siihen ja sitoudun siihen työtehtävään..” 
H3: “No tietenkin kehittymään niin hyvin kun voi.. Kaiken osaamiseni annan 

käyttöön mitä mahdollista.” 
H4(M): “No mä oon valmis antamaan tietysti omaa työpanostani niin hyvin 
kun vaan pystyn ja olemaan osana tätä (paikkakunta) tiimiä.” 
H5(M): “Semmosen pirtsakan tiimipelaajan.. Mä oon semmonen reipas työn-

tekijä.. Ja mä oon tosi tunnollinen ja mä tuon luotettavan työntekijän taloon 
(naurahtaa).  
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H6(E): “Kyllä mä oon valmis antamaan sen mun oman panoksen ja osaamisen 

ja kuitenkin vaikka mä sanoin, ettö niinkun työ ei oo mulle kaikki kaikessa niin 
sillon kun mä teen töitä niin mä haluan keskittyä siihen sitten kyllä ihan täysillä 
ja oon valmis joustamaan.. mä haluun tehdä laadukasta työtä.” 
H7: “Mä oon valmis myymään mun vapaa-aikaa (nauraa).” 
H8: “Kyllä mä niinkun aika paljon niinkun oon panostanut ja valmis painostaa 
niinkun Baronaan ja tottakai niinkun koko ajan mietin, että miten mä edustan 
tätä brändiä, miten mä edustan niinkun Baronaa.. Haluaa.. Tehdä niinkun hyö-
tyä tietenkin tota yritykselle.” 
H9(E): “No tietysti kaikkeni mitä mä pystyn firman eteen tehä että et just se 
niinku sanoin et mä aina haluun hoitaa hommat mitkä mulle kuuluu niin niin 
hyvin jo kerralla, ettei niit tarvii sit lähtee paikkailee niinkun jälkikäteen.” 
H10: “No kyllähän tässä on aika paljon (valmis antamaan Baronalle) (nau-
rahtaa), koska kuitenki niinku jos puhutaan siitä, että se joka kuukausinen 
tuota niin mahollistaja sinne tilille kilahtaa niin kyllähän se vaatii myös pal-
jon.. Että kyllä niinkun töitä on tehtävä.” 

 
 
5.1.4 Kehittymis- ja urakehitysmahdollisuuksien merkitys organisaatiositoutumisessa 
 
Neljä haastateltavaa kymmenestä kertoi kehittymis- tai urakehitysmahdollisuudet yhdeksi 
tärkeimmäksi organisaatiositoutumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Heidän vastauksissaan ko-
rostui työtehtävien monipuolistuminen ja sopiva haastavuus, kehitys- ja etenemismahdolli-
suudet, lupaukset, koulutukset ja jatkuva oppiminen: 

H4(M): “..Öö vaikuttaa kyllä aika paljon. Että tosiaan haluan kehittyy ja ha-
luun myös kehittää uraa niin se on kyl tosi tärkees roolis mun mielestä.. totta-
kai sitten se työn haastavuus on sellanen, mikä pitää tavallaan, että jos musta 
tuntuis siltä, että mä teen samaa hommaa ja mikään ei etenis.. Niin en mä usko, 
että mä jaksaisin sit kovin kauaa olla samassa paikassa.” 
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H6(E): “Kyl sitten jos on puhuttu et on etenemismahdollisuuksia ja kehitys-

mahdollisuuksia et sit ne oikeesti niinkun pitää paikkansa, niin se, mää tiedän, 
että niinkun mun kannattaa jäädä ja sitoutua.” 
H8: “..Et saa niitä uusia haasteita, tulee välillä sit.. Koulutuksia ja niinkun 
semmosta.. Uutta niinkun siihen työhön.. Kehittymismahdollisuudet.” 
H10: “..Et jatkuvaa oppia ja sitä just sitte niinku erilaista..” 

 
Kaikki haastateltavista kokivat, että heillä on mahdollisuuksia uralla etenemiseen sekä osaa-
misensa kehittämiseen ja erilaisiin koulutuksiin osallistumiseen. Vastauksissa tuli ilmi myös 
hyvät verkostoitumismahdollisuudet ja kansainvälistymisen mahdollisuudet Baronalla: 

H1: “No esimies sano heti alussa, et heti kun tuntuu siltä, et haluun lisää vas-

tuuta ja tekemistä, niin pyritään järjestämään.. Mitä mä oon kattonut niin mä 
tiedän tuolt ihmisii, jotka ollut siel viis vuotta, niin onhan ne kaikki nyt edennyt 
sit joko ylempiin asiantuntija- tai esimiestehtäviin täs kohtaa.. Et siinä mieles 
mä luulen, et ihan ookoo, en tiiä sit onko se mitä ite haluut mut.” 
H2: “Kyl mä luulen, et mul on ihan hyvät.. Mun mielestä ne on hyviä tapahtu-

mia semmoset, et näkee kollegoita ja saa keskustella..” 
H3: “..Uusien vastuualuettein saamista.. Olkoon sitten samalla nimikkeellä tai 
sitten jollain toisella työnimikkeellä.” 
H4(M): “No mä koen et aika paljonkin.. Et on hyvät mahdollisuudet.” 
H5(M): “No mä koen, että Baronalla tavallaan on mahdollisuudet edetä jos 
sä oot skarppi ja aikaansaava tyyppi ja olet mukava ihmisille tai silleen et oot 
hyvä tyyppi.. Hyvät on varmasti niinkun tai onkin Baronalla etenemis- ja ver-
kostoitumismahdollisuudet. Koen näin.” 
H6(E): “Kyllä mulla on.. Niistä puhuttiin jo haastattelussakin. Ihan ensimmäi-

sessä haastattelussa. Mul on niinku tän roolin sisällä, ton tiimin sisällä ja sit 
ihan muihinkin rooleihin.. Jos näen, että siellä Baronalla on koulutuskalente-
rissa joku, mikä mua kiinnostaa niin saan osallistua.” 
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H7: “..Uskosin et ihan hyvät ja ainakin niinkun tääl on niin paljon kaikkee 
erilaista ja mielenkiintosta.. Täällä on myös tota kansainvälistä puolta niin 
sekin kiinnostaa.” 
H9(E): “Kyl mä just koen, että jos vaan herää semmosii asioi, mitkä niinku 
kiinnostaa ja mihin mä haluisin päästä mukaan niin mä uskon, että niinku et 
firma ei ainakaan pistä hanttiin.” 
H10: “Omaan rooliin, mitä se pitää sisällään niin kehitysmahdollisuudet on 

hyvät.. Ja sitten jos aattelee sitä, että jossakin vaiheessa haluais vaikka edetä 
omalla urallaan.. Esimerkkejähän on meillä paljonki, jotka on tehny pidempiä 
uria ja mennyt sitten talossa hyvinkin paljon eteenpäin ja ylöspäin.. Koen 
kyllä, että niitäkin mahdollisuuksia on sitten kun hoitaa asiat vaan silleen.” 
 

Yhdessä vastauksessa tuli ilmi, ettei hän tiedä, mikä seuraava urakehitysmahdollisuus hä-
nellä voisi olla tarjolla Baronalla, mutta hän koki kuitenkin kehittymismahdollisuutensa hy-
vänä: 

H8: “Jos aatellaan tämmöstä niinkun positio-asiaa niin mä en tiiä, mikä se 
vois niinkun olla. Mihin mä voisin niinkun mihin positioon mä voisin seuraa-
vaks mennä jos mä haluisin.. Mutta toki mä voin kehittää itseäni tässä tilan-
teessa ja Barona Academylla on kyllä tosi mielenkiintoisia koulutuksia.. Ootan 
kyllä kovasti, että pääsen niinkun sitä kautta kehittämään itseäni.” 
 

Myös työsuhdemuodolla on merkitystä kehittymis- ja uramahdollisuuksien kokemisessa. 
Yksi haastateltavista, joka oli haastatteluajankohtana määräaikaisessa työsuhteessa, koki, 
että hänellä on kehittymismahdollisuuksia Baronalla. Hän tuo kuitenkin esille, että hänellä 
ei ole nyt yhtä hyvät mahdollisuudet kehittyä urallaan päättyvän työsuhteensa vuoksi. Toi-
sella määräaikaisessa työsuhteessa olevalla haastateltavalla tällaisia  vastaavia 
kokemuksia ei kuitenkaan ollut. Näihin vastauksiin voi toki vaikuttaa se, että “missä vai-
heessa” määräaikaista työsuhdetta ollaan; alussa vai lopussa:  

H4(M): “..Ainakin tässä kohtaa koen, että on ihan hyvät.” 
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H5(M): “Koen, että on. Toki nyt on ehkä vähän silleen hankala sanoa kun tuo 

työ loppuu tuossa pian.. Mutta jos tilanne olisi toisin niin mä uskon, että olisi 
varmasti hyvät mahdollisuudet ja silleen väyliä kyllä edetä ja verkostoitua.” 
 

Kun kysyin, mikä sai heidät hakeutumaan Baronalle töihin ja mitä he odottivat Baronalta, 
myös näissä vastauksissa ilmeni kehitys- ja etenemismahdollisuudet: 

H5(M): “Mä halusin eteenpäin katsovaan yritykseen, jossa on mahdollisuuksii 
niinkun edetä ja kehittyy.” 
H9(E): “Just et pääsee kehittyy ja niinku tavallaa etenee ja just se niinku et.. 

Sul niinku avautuu mahdollisuuksii tehdä eri asioita jos vaan ite niinku sit ha-
luu tehä.” 
 

Kolme haastateltavaa kymmenestä korosti kehittymis- ja urakehitysmahdollisuuksia teki-
jöinä, jotka saisivat heidät jatkossakin pysymään Baronalla. Näissä vastauksissa korostui 
myös vaikuttamisen ja autonomian kokemuksien mahdollistaminen: 

H3: “Etenemismahdollisuudet.. Baronalla tai siinä työssä eteneminen..Tätä 

ihan samaa työtä ei välttämättä jaksais sitten monia kymmeniä vuosia tai 
muuta.. Ehkä se sitten jossain vaiheessa toimisi tällasena motivaattorina pysyä 
(Baronalla).” 
H6(E): “No et mä pystyn kehittyy siinä mun roolissa..” 
H9(E): “Jos must tuntuis, että et mult estetään semmonen kehittyminen ja 
niinku etenemisenmahdollisuudet et jos..että annetaan siihen kehittymiseen ja 
etenemiseen mahdollisuudet ja just ite niinkun vaikuttaa ja olla kaikis projek-
teis mukana niin se on semmost.” 

 
Kun kysyin, mitä työ ylipäätään merkitsee haastateltaville, myös näissä vastauksissa nousi 
tärkeänä esille uuden oppiminen ja osaamisen ylläpitäminen: 

H9(E): “Suurin osa sitä arkee ja mulle on just tosi tärkeet työs se et niinku on 
kehitysmahdollisuudet ja etenemismahdollisuudet.” 
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H10: “..Se uuen oppiminen siinä ja vanhan opin jalostaminen ja ylläpitäminen 
niin onhan se tärkeetä.” 

 
5.2 Millä tavoin perehdytys ja pelillinen digitaalinen konserniperehdytys voivat vah-
vistaa uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutumista? 
 
Perehdytykseen panostamisella voidaan vaikuttaa organisaatiositoutumiseen. Näitä pereh-
dytyksen panostamisessa huomioitavia yläteemoja löytyi analyysin ja teemoittelun avulla 
kolme: 
 
Perehdytykseen panostaminen: 
1) Perehdytykseen suunnitelmallisuus, 
2) Työyhteisö, tiimi ja työilmapiiri perehdytyksessä ja  
3) Osaamisen kehittäminen perehdytyksessä  
 
Nämä kolme yläteemaa pitävät sisällään monia perehdytykseen liittyviä osatekijöitä, joilla 
voidaan vahvistaa uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutumista. Nämä osatekijät olen 
koonnut analyysitaulukkoon (Taulukko 1) alateemoiksi. Käyn tässä luvussa läpi tutkimuk-
seni tutkimustulokset näiden kolmen yläteeman sekä pelillisen digitaalisen konsernipereh-
dytyksen näkökulmasta.  
 
5.2.1 Millä tavoin perehdytyksellä voidaan vahvistaa organisaatiositoutumista? 
 
Perehdytyksellä voidaan vaikuttaa merkittävästi organisaatiositoutumiseen. Kun kysyin 
haastateltavilta, miten perehdytyksellä voitaisiin edistää heidän sitoutumistaan Baronaan, 
jopa seitsemän vastaajista toi esille, että perehdytyksellä ja etenkin perehdytykseen panosta-
misella voidaan edistää heidän organisaatiositoutumistaan. Näiden viiden haastateltavan 
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vastauksissa tämä perehdytykseen panostamisen ja sitoutumisen yhteys tulee ilmi yleisem-
mällä tasolla: 

H1: “Mitä parempi perehdytys, sitä sitoutuneempi työntekijä.” 
H3: “..Kyllä mä koen, että oli niinkun sellanen suht, tai ainakin yritetty ees 
panostaa siihen perehdytykseen niin kyllä se sai semmosen niinkun hyvän ku-
van sitten siitä niinkun työstäkin ja työyhteisöstä sitten aikaan.” 
H6(E): “Kyllä sillä voi joo tosi paljon.” 
H7: “..Uskon, että perehdyttämisellä on erittäin iso merkitys ihmisten sitoutu-
miseen työpaikalla yleisesti ottaen.” 
H8: “No kyllä tota ehdottomasti sillä voi tota sitouttaa..” 
 

Yhden haastateltavan vastauksesta ilmeni myös perehdytyksen merkitys organisaatiositou-
tumiselle, mutta hieman eri näkökulmasta. Hän kokee, ettei ole juurikaan saanut perehdy-
tystä, mutta uskoo, että jos sitä olisi ollut, niin se olisi varmasti lisännyt hänen sitoutumistaan 
Baronaan. Haastateltava uskoo myös, että hänellä olisi ollut parempi perehdytys ilman ko-
ronaviruspandemiaa: 

H7: “..Et jos se perehdytys olisi ollut, niin varmasti se olisi lisännyt sitoutu-
mista, mutta koska sitä ei nyt oikeestaan oo ollut niin nyt se.. Mutta mulla var-
masti olisi ollut perehdytys jos ei olisi tullut tätä tilannetta (viittaa koronavi-
ruspandemiaan). 

 
Kaikkien osalta perehdytyksellä ei voida kuitenkaan edistää organisaatiositoutumista. Yksi 
haastateltavista toi esille, että hän on sitoutunut Baronaan perehdytyksestä riippumatta: 

H2: “Mä oon sitoutunut, perehdytettiin tai ei.” 
 
Perehdytyksen suunnitelmallisuudella voidaan edistää organisaatiositoutumista. Kolme 
haastateltavaa viittaavat suunnitelmallisuudella perehdytyssuunnitelmaan- tai runkoon, tie-
tyn perehdytysajanjakson määrittämiseen ja perehdytyssuunnitelman selkeyteen. Lisäksi 
vastauksissa tuli esille yksilökohtaisuuden tärkeys perehdytyksessä ja sen suunnittelussa: 
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H4(M): “No ehkä just se, että ois ollu pikkusen selkeempi se runko..  ja että 

välitetään siitä, että oikeesti oppii ne asiat kerralla oikein.” 
H9(E): “Mä en koe, että mitään ois voitu tehä tavallaan toisin. Että just niinku 

toi, että kaikki on ollu niin selkeetä ja niinku oikeesti sujunu niin hyvin, et en 
mä niinku tiiä, miten paremmin mua voitais enää sitten ottaa yritykseen.. 
Kaikki on niinkun tavallaan modattu just niinku sille henkilölle, eikä silleen et 
noudatetaan jotain kankeet kaavaa, minkä läpi on pakko tavallaan mennä.. Et 
niinkun panostettais just sen henkilön mukaan.” 
H10: “.. Ite käyttäsin sitä jotakin runkoo siinä, että se on niinku selkee ja sitten 
tavallaan siihen jos jonkun ajanjakson määrittää sille perehdytyksellä niin sit-
ten loppuun vaikka kysyis sitte että.. Onko semmonen fiilis, että voi niinku läh-
tee etenemmään niinku itsenäisesti.” 

 
Myös perehdytyksen näkökulmasta työyhteisöllä, tiimillä ja työilmapiirillä on vaikutusta or-
ganisaatiositoutumiseen. Puolet haastateltavista kokivat, että organisaatiositoutumista voi-
taisiin edistää perehdytyksen osalta tervetulleella ololla, arvostuksen kokemuksilla, lähitii-
min tuella ja oman merkityksensä löytämisellä työyhteisöstä. Lisäksi sitoutumista voidaan 
edistää sillä, että perehdytettävästä ollaan kiinnostuneita ja että hänestä välitetään: 

H1: “.. Et tulee sellanen tervetullut olo.” 
H4(M): “No tottakai se, että se perehdytys tehään ylipäätään hyvin niin sehän 
luo jo sellasen kuvan ainakin itelle, että musta ollaan kiinnostuneita..” 
H5(M): ”Just sitä niinkun arvostus tai semmonen, että mulla tulee sellanen 
fiilis, että mulla on merkitystä tässä työyhteisössä ja.. Varsinkin just se lähi-
tiimi on niinkun tukena.. Et se on varmasti se yks tärkeimpii ollu itelle.” 
H6(E): “Must se menee ihan siihen, että onko sulla tervetullut olo edes niinku 

yritykseen, et otetaanko sut tavallaan niinkun oikeesti tosissaan, että sä oot 
täysvaltanen kollega. 
H8: “.. Se on myös yks semmonen sitouttamisen keino, että näytetään sitten 

että välitetään ja halutaan antaa sitten niinkun yksittäiselle työntekijälle sitä 
niin sanottua huomiota ja semmosta.. Aikaa.” 
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Perehdytettävät tavoittelevat perehdytyksellä varmuutta ja tehokkuutta omaan työntekoonsa. 
Perehdytettävän mahdollisuus kehittää osaamistaan ja oppia uusia asioita laadukkaasti ja 
kattavasti perehdytyksen aikana vaikuttaakin organisaatiositoutumiseen positiivisesti. Haas-
tateltava 5:n vastauksesta käy myös ilmi, että hän kokee, ettei hänen määräaikaisella työsuh-
teensa muodolla ole ollut vaikutusta siihen, miten hänen oppimiseensa ja perehdytyksensä 
on panostettu: 

H3: “No siis kyllä mä oisin tosi pettynyt ollut, jos se perehdytys ois ollut tosi 
sellasta kevyttä.. Tai koska se on hirveetä jos on koko ajan semmonen kauhee 
epävarma tunne.”  
H5(M): “Vaik mäki oon määräaikanen niin ei mulla oo missään vaiheessa ol-

lut sellanen olo että mut on otettu tänne kertakäyttötyöntekijäksi ja sit heite-
tään vaan pois vaan silti aidosti on niinkun panostettu siihen et mä opin Baro-
nasta ja käytännöistä ja kaikesta... 
H8: “..Siis ihan se, että niinkun ollaan kiinnostuneita siitä alun osaamisesta ja 
siitä et miten tehokkaasti pystyy lähtee töitä tekemään..” 

 
5.2.2 Millä tavoin perehdytyspelillä voidaan vahvistaa organisaatiositoutumista? 
 
Kahdeksan haastateltavaa kymmenestä oli pelannut perehdytyspelin osana perehdytystään. 
Kaksi haastateltavista ei ollut siis pelannut perehdytyspeliä vielä haastatteluvaiheessa. Kun 
pelin pelanneilta haastateltavilta kysyttiin, mitä Baronaan sitouttavia tekijöitä perehdytyspe-
lissä oli, puolet haastateltavista osasivat mainita heidän sitoutumistaan lisääviä tekijöitä. 
Näitä tekijöitä olivat muun muassa tietämyksen lisääntyminen uralla etenemisen ja erilaisten 
työtehtävien mahdollisuuksista Baronalla sekä se, että pelissä esiintyneistä baronalaista vä-
littyi kuva, että heillä on hyvä olla Baronalla töissä. Lisäksi perehdytykseen panostaminen 
nähtiin perehdytyspelin osalta Baronaan sitouttavana tekijänä:  

H1: “Siitä jäi se positiivinen fiilis, et on osa tällast isoo, laajaa, mielenkiintost 
kokonaisuutta.” 
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H5(M): “Kiinnostusta siihen, että voi itsekin niinkun edetä ja tehä erilaisii jut-

tui ja näin..” 
H7: “Ehkä se kun siellä oli näitä.. Eri toimialojen ihmisten tämmöset haastat-

telut tai kun he kerto itse siellä näis videoissa siitä niin he kerto sen aika hy-
vällä fiiliksellä. Et siit jäi semmonen kuva, et ihmisillä on hyvä olla täällä 
töissä.” 
H8: “..se, että on panostettu tollaseen peliin niin musta se on jo, kertoo tästä, 
että halutaan panostaa siihen perehdyttämiseen ja niinkun siihen yksilön osaa-
miseen.” 
 

Kuitenkin yhden haastateltavan osalta näyttää siltä, että asiaa ei pohdittu Baronaan sitoutu-
misen kautta vaan itse pelin pelaamiseen sitouttavien tekijöiden kautta: 

H3: “Emmätiiä, mä muistan et se oli hyvä, et siinä oli niitä eri toimintoja ja 

oli ideoita ja muuta.” 
 
Kun pelin pelanneilta haastateltavilta kysyttiin, mitä Baronaan sitouttavia tekijöitä perehdy-
tyspelissä oli, osa koki kysymyksen haastavana. Haastateltavista neljä, eli alle puolet pelan-
neista, eivät pystyneet sanomaan mitään Baronaan sitouttavia tekijöitä perehdytyspelistä. 
Kysymys koettiin haastavaksi osittain siksi, että osalla perehdytyspelin pelaamisesta oli jo 
kulunut jo pidempi aika. Kysymykseen vastaamisen haastavuus voi osittain myös selittyä 
sillä, ettei selkeästi sitoutumiseen liittyviä asioita osattu tunnistaa pelistä: 

H2: “Eii, en mä tiiä oliko. Ei varmaan, ei oikeen, ei. 
H4(M): “Mm, no en osaa kyllä sanoo nyt, siit on sen verran aikaa kuitenkin 

kun mä oon sen tehnyt, että en muista ihan noin tarkkaan.” 
H10: “Jaa-a, kauheeta kun siitä on niin pitkä aika.. Ei nyt oikeen muista yksit-
täistä semmosta et mitä siin ois ollu mutta tuota” 
 

Yhdessä näistäkin vastaukista pohdinta ajautui enemmänkin organisaatiositoutumisen tar-
kastelun sijaan siihen, mikä itse pelin pelaamisesta voisi tehdä sitouttavampaa: 
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H1: “Nyt ei tuu mieleen ainakaan. Se ois voinut olla lyhyempi, tai semmonen 

tiiviimpi paketti. Mut ei oikeestaan mitään sellasta erityistä muuta.. Tai en tiiä 
onks toikaan.” 

 
Kaksi haastateltavaa, jotka eivät olleet vielä pelanneet perehdytyspeliä, pohtivat puolestaan 
kysymykseni kautta sitä, millaisia tekijöitä perehdytyspelissä tulisi olla, jotta se tukisi heidän 
sitoutumistaan Baronaan. Näissä vastauksissa korostui lisätiedon haluaminen etenkin työhy-
vinvoinnin johtamisen suunnitelmista ja siitä, millä tavalla Barona haluaa palkita ja sitouttaa 
työntekijöitään. Lisäksi sitoutumista lisäävinä tekijöinä tuotiin esille mahdollisuus oman ke-
hittymisen pohtimiseen: 

H6(E): “No ehkä just jos siellä voi pohtia sitä kehittymistä, sitä omaa amma-
tillista kehittymistä tai siihen liittyvää..” 
H9(E): “No ehkä just se, et mitä niinku konkreettisesti kaikkii suunnitelmii on 

Baronal niinkun työhyvinvoinnin eteen kaikille työntekijöille.. Et nytki mä oon 
vaan kuullu kaikist noist toimialapäivistä ja kaikist niinku tommosist et niist ei 
ehkä tiiä niin paljoo.. Et mitä kaikkee niinkun on ja millä Barona edistää ja 
tavallaan miten se haluu palkita ja sitouttaa meit.” 
 

Myös pelin pelanneiden vastauksissa oli pelaamattomien vastauksien kanssa yhteneväi-
syyttä. Kun kysyin, millaisia asioita pelissä olisi pitänyt olla, jotta se tukisi sitoutumista Ba-
ronaan, nousi vastauksissa esille kehittymis- ja urakehitysmahdollisuuksien esille tuominen: 

H4(M): “Et siel ois vähän niitä mahdollisuuksia, et mikä susta vois tulla ta-
vallaan jos sä haluut edetä tai että miten tää kuvio ylipäätään menee täällä, 
jos haluut edetä tai vaikka jotain et mitä asioita arvostetaan erityisesti niinkun 
työntekijältä tai.. mitkä sitten ehkä edesauttais sitä omaa edistymistä.” 
H7: “Ehkä jotain urapolkuja.. Et ois kertonut jostakin niinkun henkilöstä, joka 

on lähtenyt muualta ja päässyt sitten niinkun.. Ehkä semmonen vois olla.” 
 
Kun kahdeksalta perehdytyspelin pelanneelta kysyttiin, että mitä heille tärkeitä ja motivoivia 
asioita perehdytyspelissä on, haastateltavien vastauksissa nousi esille etenkin uuden tiedon 
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saaminen ja oppiminen, tietoisuus oman osaamisen kehittämisen ja urakehityksen mahdol-
lisuuksista sekä perehdytyksen ajankohtaisuus. Lisäksi motivoiviksi tekijöiksi koettiin pe-
rehdytyspelin ajankohtaisuus osana omaa perehdytystä ja perehdytysmateriaalin ajantasai-
suus: 

H1: “Mua kiinnosti ainakin kaikki.. Siinä oli tämmöstä Baronan organisaa-
tiorakenteesta ja taustatekijöistä, historiasta, se kaikki yritykseen liittyvä tieto. 
Kiinnostavaa.” 
H3: “Mun mielestä on aina hyvä, että on tehty tommosia toimivia niinkun di-

gitaalisia juttuja, että ollaan niinkun pyritään pysyä aallon harjalla.. Ja päivi-
tetään niitä tietoja.. että ei oo vanhentunutta tietoa.” 
H5(M): “..Vaikuttavimpina jäänyt mieleen just nää.. Asiantuntijoiden asian-
tuntijuus, että se on ollut itelle semmonen, että tässä niinkun tavoitteita, että 
minkälaisiin niinkun eri duuneihin voi edetä ja et millasta tavallaan substans-
siosaamista se vaatii.. Se on varmasti ollut tämmönen osaamista syventävä ja 
tavotteita tavallaan konkretisoiva.. Se oli kivasti toteutettu ja niinkun et ylipää-
tään halutaan nähdä se vaiva et saadaan niinkun uusille työntekijöille ihan 
silleen ns. kasvotusten eri ihmisiltä infoo ja tietoo niin kyllä siitäkin tulee sem-
monen fiilis että et perehdytys koskee kaikkia ja halutaan tavallaan kaikki mu-
kaan siihen.” 
H7: “No ehkä se, että siellä oli tosi paljon sitä tietoa ja siinä kohtaa kun itse 

tarvitset sitä tietoa.. Siinä käytiin aika kattavasti läpi mun mielest just tää or-
ganisaatiorakenne ja niinkun konsernirakenne ja sitten nämä eri toimialat.. 
Niin se oli mun mielestä hyvä.” 

 
Pelillisyys nähtiin motivoivana tekijänä digitaalisessa konserniperehdytyksessä ja se motivoi 
käymään opittavia asioita läpi ja myös tuki oppimista. Kun perehdytyspelin pelanneilta ky-
syttiin, että minkälaista yleis- ja konserniperehdytyksen käyminen digitaalisessa ja pelilli-
sessä muodossa oli, korostui vastauksissa nimenomaan pelillisyyden motivoivuus ja verkko-
oppimismuoto. Perehdytyspeli nähtiin hyvänä keinona oppia perehtymisessä vaadittavia asi-
oita omaan tahtiin ja se nähtiin myös hyvänä kertauksena aiemmin opitulle tiedolle: 



103 
 

   
 

H3: “..Tottakai se niinkun ehkä motivoi se semmonen pelimuoto, sitten huomaa 
ne kaikki kohat mitä on, tai että on tullut käytyä läpi..” 
H4(M): “No mun mielestä se oli ihan kiva, että siinä sai kuitenki suurimmaks 
osaks edetä omaan tahtiin.” 
H7: “Se tietysti motivoi, siinä sitten menemään sen läpi ja niinkun katsomaan 
sen et no mitäs sieltä nyt seuraavaks tulee ja mikä tämä on.. Must se oli tosi 
hyvä, siis se et koska tää konsernin rakenne on vähän haastava, vähän erikoi-
nen, niin se oli hyvä et se oli tollasessa muodossa. Niin se tuli niinkun siinä 
hyvin käytyy läpi.” 
H8: “..Hyvää kertausta.. Se oli tosi hyvin rakennettu ja siinä oli just se, että 
tavallaan se keskittyminen aina niinkun jos on jotain ihan samaa koko ajan et 
klikkaat jotain niin se keskittyminen saattaa herpaantua.. Siinä oli hyvä et siinä 
oli niinkun videoita aina välillä ja niinkun sopivissa kohdissa ja vähän eri ta-
valla tuli niinkun ne asiat.. Mä oon tätä nyt sanonut kaikille, että se peli oli tosi 
hyvä ja et kyllä siellä niinkun paljon tietoa sai.” 
H10: “..Siel on niinku ohjeet hyvät ja niihin pystyy palaamaan ja tarkastella 
jälkikäteenki.. Et jos on jotakin mikä askarruttaa niin ei välttämättä tarvii 
mennä aina kysymään joltakin vaan sen voi käyä tarkastaa sieltä.” 
 

Yhden haastateltavan vastauksissa tuli esille, ettei pelillisyyttä kuitenkaan koeta itsessään 
sitoutumista edistävänä tekijänä. Tässä (H9(E)) vastauksessa tulee kuitenkin huomioida, että 
kyseinen vastaaja ole pelannut perehdytyspeliä. Muidenkaan haastateltavien vastauksissa ei 
tuotu ilmi, että nimenomaan pelillisyys olisi millään tavalla Baronaan sitoutumiseen vaikut-
tava tekijä: 

H9(E): “Emmä oikeen osaa sanoo, mikä vois innostaa pelin kautta enemmän.. 

Mä en koe, et mä innostuisin sen enempää pelin kautta.” 
 
Kun haastateltavilta kysyttiin, millainen merkitys heidän kokonaisperehdytyksessään oli pe-
rehdytyspelillä, vastauksien sisältö vaihteli etenkin sen mukaan, millaiseksi haastateltavat 
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olivat muuten kokeneet perehdytyksensä. Jos perehdytys oli ollut muuten onnistunutta, pe-
lillä ei ollut niin suurta merkitystä perehdytyksessä. Peli nähtiin tällöin enemmänkin koko 
muun perehdytyksen kokoavana pakettina ja mahdollisuutena käydä kertaamassa perehdy-
tettyjä asioita myöhemmin.  Jos taas perehdytys oli ollut kokonaisuutena heikkoa, pelin tär-
keyden merkitys korostui perehdytyksessä suurestikin (H7): 

H1: “Se oli merkattu sinne aikatauluun.. Se oli yks pieni palanen muiden jou-
kossa. 
H2: “No se oli yks tehtävä muitten joukossa.” 
H3: “..se oli niinkun tärkeässä osassa siinä niinkun semmosen kokonaiskuvan 
saamisessa niinkun Baronasta ylipäätään.. Niitä niinkun yleisiä asioita.” 
H4(M): “No mun mielestä se oli semmonen hyvä pohja, niinkun teoriapuolel-

tam et mitä tässä on tulossa, mutta tota kyllä mun mielestä tottakai sillä käy-
tännön perehdytyksellä on ollut niinkun isompi merkitys.” 
H5(M): “..Hyvä tukitoiminto niinkun perehdytyksessä.. Siis kyl mä luulen et 
just se peli ja siihen yhdistettynä niinkun se perehdytys tai sanallinen perehdy-
tys ja semmonen niin on ollut tosi hyvä kokonaisuus..” 
H7: “No sehän nyt oli ihan avainasemassa (nauraa) tässä kun eipä juuri muuta 

perehdytystä niinkun tähän organisaatioon oikeastaan ole ollut niin se oli nyt 
kyllä niinkun tässä tilanteessa niin sehän on ollut kaikkein kattavin perehdy-
tyspaketti, mitä mulla on ollut.” 
H8: “Se kokos kyllä tosi hyvin sitä niinkun sitä pakettia kasaan.. Ja niinkun en 

mä nää sitä etteikö joskus vois palata siihen ja niinkun ihan tehdä se uudestaan 
kertauksen vuoksi.” 
H10: “No kyllähän sillä tietenki oli sillain suuri osa että kun me katottiin siinä 

alkuun yhessä niitä ihan paikan päällä esimiehen kanssa.. Kokonaiskuvaltaan 
semmonen aika kattava, että kyllä iso, iso merkitys.” 
 

Haastateltava, joka ei ollut vielä pelannut peliä toi esille sen, että perehdytyspelillä voidaan 
tasapuolistaa perehdytystä, mikä on näiden edellä mainittujen tulosten valossa erittäin tärkeä 
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seikka. Ilman perehdytyspeliä yksi haastateltavista olisi jäänyt lähes kokonaan ilman pereh-
dytystä, joten perehdytyspeli mahdollisti tälle haastateltavalle kuitenkin mahdollisuuden pe-
rehdytykseen: 

H6(E): “Toi (peli) on musta ihan hyvä idea koska toi ehkä vähän tasapuolistaa 

sitä perehdytystä, et ku se ois kaikilla niinkun samanlainen et se, ettei joku saa 
tosi hyvää perehdytystä ja joku jää sit niinkun ilman.” 

 
5.3 Tutkimustulosten yhteenveto 
 
Tämän tutkimuksen mukaan uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen perustuu 
moniin tekijöihin. Tärkeimpinä tutkimustuloksissa nousi esille työyhteisöön, tiimiin ja työ-
ilmapiiriin vaikuttavat tekijät, toimihenkilöiden työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyvät tekijät, 
organisaation kulttuuri, strategia ja arvot, sekä uusien toimihenkilöiden kehittymiseen ja ura-
kehitykseen liittyvät tekijät.  
 
Lähes kaikki haastateltavista (n=9) kokivat siis, että työyhteisö, tiimi tai työilmapiiri on yksi 
tärkeimpiä organisaatiositoutumisen tekijöitä. Puolet haastateltavista kokivat ne kaikista tär-
keimmäksi asiaksi organisaatiositoutumisessa. Kaksi haastateltavaa kymmenestä koki työ-
yhteisön, tiimin tai työilmapiirin toisiksi tärkeimpänä tekijänä heidän organisaatiositoutumi-
sessaan. Kuitenkin kaksi haastateltavaa mainitsi työyhteisön, tiimin tai työilmapiirin tärke-
äksi organisaatiositoutumiseen vaikuttavaksi tekijäksi nimenomaan työsuhteen alussa, 
vaikka eivät muuten maininneet niitä tärkeiksi organisaatiositoutumisen tekijöiksi. Lisäksi 
yksi vastaajista, joka ei maininnut työyhteisöä, tiimiä tai työilmapiiriä missään yhteydessä 
sitouttavaksi tekijäksi, mainitsi kuitenkin hyvän työilmapiirin motivoivana tekijänä töissä. 
Näin ollen kaikki haastateltavat mainitsivat työyhteisön, tiimin tai työilmapiirin joko Baro-
naan sitouttavana tai työssä motivoivana tekijänä. Työyhteisöön, tiimiin ja työilmapiiriin ja 
sitä kautta organisaatiositoutumiseen vaikuttavina tekijöinä ilmeni yhteistyö, avun ja tuen 
saaminen, yhteydenpito ja kommunikointi, luottamus, yhteisöllisyys ja psykologinen turval-
lisuus, sekä esimiestyö. Neljä haastateltavaa koki, että jos työyhteisö, tiimin yhteishenki, 
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kollegat ja työilmapiiri pysyvät hyvänä, pysyisivät he Baronalla töissä jatkossakin. Näin ol-
len nämä tekijät ennustavat pienempää lähtöherkkyyttä ja sitä kautta myös pienempää vaih-
tuvuutta. 
 
Lähes kaikki haastateltavista (n=8) kokivat, että työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyvät tekijät 
ovat yksiä suurimpia organisaatiositoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kuitenkin vain kaksi 
haastateltavaa mainitsi, että työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten palkka, jous-
tavuus ja heidän työpanoksensa arvostaminen ovat tärkeimpiä tekijöitä heidän organisaatio-
sitoutumisessaan. Yli puolet (n=6) haastateltavista mainitsivat työnkuvaan ja työsuhteeseen 
liittyvät asiat organisaatiositoutumiseensa vaikuttavina tekijöinä. He kuitenkin pitivät työ-
yhteisöä, tiimiä ja työilmapiiriä tai organisaation kulttuuria, strategiaa ja arvoja näitä teki-
jöitä tärkeämpinä sitoutumiseen vaikuttavina tekijöinä. Työnkuvan ja työsuhteen osalta hei-
dän organisaatiositoutumiseensa vaikuttaa kuitenkin positiivisesti työpanoksen arvostami-
nen, oikeanlaiset resurssit työn tekemiseen, hyvä perehdytys, roolin selkeys, autonomian ko-
keminen, tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen, onnistumiset, monipuolinen työ ja haasteet 
työssä. Tämän tutkimuksen tutkimustulokset ovat yhteneväisiä näiltä osin myös aiempien 
sitoutumisen tutkimusten kanssa (kts. Viitala 2004, 163), joiden mukaan työ itsessään syn-
nyttää sitoutumista ja etenkin itsenäinen työ lisää sitoutumista. Myös Eklundin (2018, 62) 
mukaan pitkän ajan tavoitteet ja työntekijän henkilökohtaisten tavoitteet vaikuttavat suuresti 
työntekijän kehittymiseen ja sitoutumiseen.  
 
Yhden haastateltavan osalta tuli myös ilmi, että perehdytyksen lisäämisellä voitaisiin paran-
taa hänen organisaatiositoutumistaan. Yksi haastateltavista myös totesi, että hän odottaa uu-
delta työltään samoja sitouttavia asioita, kuin mitä hänellä oli aiemmassa työpaikassa. Yli 
puolelle (n=6) haastateltavasta palkalla ja palkitsemisella oli merkitystä organisaatiositoutu-
misessa, mutta kuitenkin muita asioita vähemmän. Lähes puolella (n=4) haastateltavista pal-
kalla ja palkitsemisella oli kuitenkin selkeä merkitys organisaatiositoutumisessa.  
 
Lähes kaikilla (n=9) oli jotakin odotuksia omasta työstään ja suurimmalla osalla (n=6) nämä 
odotukset täyttyivät tai jopa ylittyivät, mikä ennustaa positiivisesti psykologisen sopimuksen 
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muodostumista. Kuitenkin noin kolmasosalla haastateltavista (n=3) odotukset oman työsuh-
teensa alkuvaiheessa eivät olleet täyttyneet perehdytyksen osalta. Muita odotusten ja todel-
lisuuden ristiriitoja ei näissä vastauksissa ilmennyt. Noin kolmasosa (n=3) haastateltavista 
koki siis, että koronaviruspandemia oli vaikuttanut heidän perehdytykseensä negatiivisesti. 
He kuitenkin uskoivat, että heidän perehdytyksensä olisi ollut odotusten mukaista ilman ko-
ronaviruspandemiaa. Tämä perehdytykseen liittyvien odotusten ja todellisuuden ristiriita en-
nustaa kuitenkin näiden haastateltavien osalta heikompaa psykologisen sopimuksen muo-
dostumista. 
 
Puolet haastateltavista (n=5) nosti työnkuvaan ja työsuhteeseen liittyviä asioita esille, kun 
heiltä kysyttiin, mitkä tekijät pitäisivät heidät jatkossakin Baronalla. Työnkuvaan ja työsuh-
teeseen liittyvistä asioista roolissa kehittyminen, palkkakehitys suhteessa roolissa kehittymi-
seen, mielekäs työnsisältö ja työntehtävien vaihtelevuus ennustavat näin ollen pienempää 
lähtöherkkyyttä ja matalampaa vaihtuvuutta. Yhden haastateltavan vastauksessa tuli kuiten-
kin myös ilmi, että saman työnantajan palveluksessa jo kaksikin vuotta on pitkä aika. Tämä 
saattaa ennustaa lähtöherkkyyttä ainakin tämän haastateltavan osalta.  
 
Työsuhteen määräaikaisuudella ei tämän tutkimuksen mukaan suoraan ole merkitystä orga-
nisaatiositoutumisessa, mutta sillä voi olla välillistä merkitystä. Määräaikaisissa työsuhteissa 
olevat työntekijät olivat ihan yhtä halukkaita jatkamaan Baronalla työskentelyä jatkossakin, 
ja kokevat saaneensa yhtä hyvän perehdytyksen kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuh-
teessa olevat. Heidän jatkamishalukkuudessaan korostui kuitenkin erityisesti työnsisällön 
merkitys.  Määräaikaisten työntekijöiden vastaukset tutkimuksessa eivät poikenneet organi-
saatiositoutumiseen liittyvien haastattelukysymysten osalta muiden haastateltavien vastauk-
sista sen enempää kuin muidenkaan. Ainoastaan yhdellä haastateltavalla (H5(M)) vastaukset 
erosivat muista kehittymis- ja urakehitysmahdollisuuksien osalta. Hän koki, ettei hänen 
uraetenemismahdollisuutensa olleet kovin hyvät Baronalla. Kuitenkin, jos kehittymis- ja 
urakehitysmahdollisuudet koetaan rajallisiksi päättyvän työsuhteen osalta, se on ihan luon-
nollista ja kuuluu määräaikaisen työsuhteen piirteisiin: et voi jatkaa uraasi organisaatiossa, 
jos työsuhteesi ei jatku. Myös Viitalan (2013, 16) mukaan tärkeä edellytys työntekijän si-
toutumiselle on myös se, että työntekijällä on luottamus siihen, että työsuhde jatkuu. Orga-
nisaatiositoutumiseen liittyvissä vastauksissa oli hajontaa ennemminkin yksilöittäin ja sen 
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suhteen, millaiseksi haastateltavat olivat kokeneet perehdytyksensä. Eikä sillä, minkälainen 
työsuhdemuoto haastateltavalla oli. Perehdytyksellä onkin suuri merkitys niin psykologisen 
sopimuksen muotoutumisessa ja sitä kautta myös organisaatiositoutumisessa. Myös Eklund 
2018, 62) tuo esille, että perehdytys on tärkeä vaihe psykologisen sopimuksen muodostumi-
sessa, ja että perehdytysajalla on merkitystä myös pidemmän aikavälin sitoutumiseen. 
 
Organisaation kulttuurilla, strategialla ja arvoilla on merkittävä yhteys uusien toimihenkilöi-
den organisaatiositoutumiseen. Lähes puolet haastateltavista (n=4) koki organisaation kult-
tuurin, strategian tai arvot yhtenä tärkeimpänä heidän organisaatiositoutumiseensa vaikutta-
vana tekijänä. He korostivat etenkin arvojen, organisaation avoimen viestinnän ja oikeuden-
mukaisen kohtelun merkitystä heidän sitoutumisessaan. Kaikki haastateltavat (n=10) koki-
vat Baronan arvojen sopivan heidän omiin arvoihinsa. Etenekin vastuullisuus, vapaus ja yh-
dessä tekeminen koettiin yhteensopiviksi heidän omien arvojen kanssa. Arvot vaikuttavat 
myös uusien toimihenkilöiden hakeutumiseen Baronalle. Arvot näkyivät haastateltavien mu-
kaan myös aidosti työarjessa. Nämä arvojen yhteneväisyydet vaikuttavat positiivisesti orga-
nisaatiositoutumiseen. 
 
Puolella haastateltavista (n=5) oli joitakin odotuksia Baronasta, sen kulttuurista, strategiasta 
tai arvoista ennen työsuhteen alkua ja suurimmalla osalla heistä (n=4) Tämä ennustaa näiden 
haastateltavien osalta positiivisesti psykologisen sopimuksen muodostumista. Kuitenkin 
yksi haastateltavista koki, että hänen odotuksensa olisivat täyttyneet paremmin ilman ko-
ronaviruspandemiaa. Hänen osaltaan näiden odotusten heikompi täyttyminen voi ennustaa 
heikompaa psykologisen sopimuksen muodostumista, vaikka koronaviruspandemia onkin 
ulkoinen tekijä suhteessa Baronaan. Se kuitenkin vaikuttaa väistämättä koko maailmaan ja 
samalla myös toimintaan Baronalla. Sitä kautta koronaviruspandemialla on ollut osittain ne-
gatiivisia vaikutuksia uusien toimihenkilöiden kokemuksiin työsuhteen alkuvaiheessa ja si-
ten myös vaikutusta osan organisaatiositoutumisessa.  
 
Suurin osa (n=7) haastateltavasti koki, että Barona on antanut heille tähän mennessä vaikut-
tamisen mahdollisuuksia, yhdessä tekemisen ja autonomian kokemuksia, kokemuksen hy-
västä esimiestyöstä, hyvät henkilöstöedut, tervetulleen olon ja jopa ideoita siihen, mitä heistä 
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“voisi tulla isona.” Lisäksi haasteltavat kokivat, että Baronalla osataan puhua vaikeistakin 

asioista, ja että palautetta on mahdollista saada ja antaa. Haastateltavat kokivat myös, että 
heistä välitetään Baronalla ja, että Baronalla panostetaan kulttuuriin ja viihtymiseen. Uudet 
toimihenkilöt kokivat, että he ovat vastavuoroisesti valmiita antamaan Baronalle omaa ai-
kaansa ja laadukkaan työpanoksensa, luotettavan työntekijän, oman asiantuntijuutensa ja 
osaamisensa – ja jopa kokonaan oman itsensä. 
 
Kehittymis- ja urakehitysmahdollisuuksilla on merkittävä rooli uusien toimihenkilöiden or-
ganisaatiositoutumisessa ja ne koettiin uusien toimihenkilöiden keskuudessa tärkeäksi 
osaksi työtä. Lähes puolet haastateltavista (n=4) kokivat, että kehittymis- ja urakehitysmah-
dollisuuksilla ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä heidän organisaatiositoutumisessaan. Tämän 
lisäksi kaikki haastateltavista (n=10) painottivat kehittymiseen ja uralla etenemiseen liittyviä 
asioita pitkin haastattelua ja useammassa yhteydessä, vaikka eivät suoraan kertoneetkaan 
juuri näiden tekijöiden olevan heidän organisaatiositoutumisensa merkittävimpiä tekijöitä. 
Kehittymis- ja urakehitysmahdollisuuksien osalta jatkuvalla työssä kehittymisellä, työtehtä-
vien monipuolisuudella ja vaihtelevuudella, uusilla vastuualueilla, koulutuksiin osallistumi-
sen mahdollisuuksilla, uralla etenemisen mahdollisuuksilla sekä lupausten lunastamisella, 
on organisaatiositoutumista edistävä vaikutus. Jos rekrytointivaiheessa tai työsuhteen alussa 
on luvattu jotakin kehittymis- ja uramahdollisuuksiin liittyen ja niistä lupauksista pidetään 
kiinni, ennustaa se positiivisesti psykologisen sopimuksen muodostumista ja edistää sitä 
kautta organisaatiositoutumista. 
 
Tutkimustuloksissa ilmeni erityisen positiivisena asiana se, että kaikki (n=10) haastatelta-
vista kokivat, että heillä on Baronalla mahdollisuuksia uralla etenemiseen, osaamisensa ke-
hittämiseen ja erilaisiin koulutuksiin osallistumiseen. Lisäksi Baronalla koettiin olevan kan-
sainvälistymisen mahdollisuuksia ja hyvät verkostoitumisen mahdollisuudet. Toisaalta seu-
raavaa mahdollista askelta omalla urallaan ei osattu välttämättä nimetä, mutta sen sijaan eri-
laisista työssä kehittymisen mahdollisuuksista osattiin mainita muun muassa lisävastuun 
saaminen, työtehtävien vaihteleminen ja koulutuksiin osallistuminen. Noin kolmasosa haas-
tateltavista (n=3) toi esille kehittymis- ja urakehitysmahdollisuudet, sekä omaan kehittymi-
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seen vaikuttamisen ja autonomian kokemukset tekijöinä, joiden ansiosta he pysyisivät Ba-
ronalla tulevaisuudessakin. Hyvät kehittymis- ja uramahdollisuudet ennustavat siten myös 
pienempää lähtöherkkyyttä ja matalampaa vaihtuvuutta. 
 
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että perehdytyksellä voidaan pyrkiä sitouttamaan hen-
kilöstöä (Peltokoski & Perttunen 2006, 132) ja Viitalan (2004, 261) mukaan hyvällä pereh-
dyttämisellä voidaan tukea uuden henkilön sitoutumista organisaatioon ja tehtävään. Myös 
tässä tutkimuksessa perehdytys nousi tärkeäksi organisaatiositoutumiseen vaikuttavaksi te-
kijäksi. Pelkästään jo se, että perehdytystä ylipäätään on, vaikuttaa positiivisesti organisaa-
tiositoutumiseen. Jos perehdytykseen on panostettu, edistää se organisaatiositoutumista en-
tisestään. Myös Eklund (2018, 34) tuo esille, että perehdytys vaikuttaa merkittävästi myös 
sitoutumisen tasoon. Perehdytykseen on panostettu, jos siinä huomioidaan perehdytyksen 
suunnitelmallisuus, mutta myös työyhteisön, tiimin ja työilmapiirin merkitys perehdytettä-
vän perehdytysjaksossa. Perehdytykseen panostamisessa tulee huomioida myös perehdytet-
tävän nykyinen osaaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, mikä osaltaan edistää 
organisaatiositoutumista.  
 
Perehdytyksen suunnitelmallisuuden osalta kirjallisella perehdytyssuunnitelmalla- tai run-
golla ja perehdytyksen selkeällä aikataulutuksella voidaan edistää uusien toimihenkilöiden 
organisaatiositoutumista. Myös yksilökohtaisuuden huomioimisella, perehdytyksessä ja sen 
suunnittelussa, voidaan edistää sitoutumista.  Työyhteisön, tiimin ja työilmapiirin osalta or-
ganisaatiositoutumista voidaan puolestaan edistää perehdytyksessä siten, että perehdytettävä 
tuntee olonsa tervetulleeksi, ja että häntä arvostetaan. Kun perehdytettävä kokee, että hänestä 
ollaan kiinnostuneita, ja että hänestä välitetään, edistää se hänen organisaatiositoutumistaan. 
Lisäksi perehdytyksessä lähitiimin tuella ja oman paikkansa löytämisellä työyhteisöstä voi-
daan edistää sitoutumista. Osaamisen kehittämisen monipuolisilla ja kattavilla mahdolli-
suuksilla perehdytyksessä voidaan myös osaltaan edistää uusien toimihenkilöiden organi-
saatiositoutumista. Osaamisen kehittämisessä ja sen suunnittelussa tulee huomioida myös 
perehdytettävän aikaisempi osaaminen.  
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Perehdytyspeli nähtiin uusien toimihenkilöiden keskuudessa osana kokonaisperehdytystä, ja 
koska perehdytys on uusien toimihenkilöiden mielestä erittäin merkittävä tekijä organisaa-
tiositoutumisessa, on myös perehdytyspelillä tässä osuutensa. Perehdytyspelillä voidaan siis 
tukea perehdytystä, mutta se ei itsessään korvaa kaikkea muuta perehdytystä, mikä ei toki 
muutenkaan ole yleis- ja konserniperehdytyksen tarkoitus. Samanlaisia tutkimustuloksia on 
saanut myös Peltokoski ja Perttunen (2006, 131, 138). Heidän mukaansa ovat tutkineet verk-
kopohjainen perehdytysportaali oli oiva apu perehdyttämisessä, mutta se ei kuitenkaan kor-
vannut kokonaan henkilökohtaista vuorovaikutusta, ohjausta tai opettamista (Peltokoski & 
Perttunen 2006, 131, 138.) Heidän tutkimuksensa tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan ver-
tailukelpoisia omaan tutkimukseeni sairaanhoitajien ja Baronan toimihenkilöiden erilaisen 
työnluonteen vuoksi. Myös Williamsin (2004) tutkimuksen mukaan verkkoperehdytyksellä 
ja vertaisohjauksella (Peer Mentoring) yhdessä voidaan edistää uuden työntekijän organi-
saatiokulttuurin omaksumista ja organisaatiositoutumista. 
 
Perehdytyspeli nähtiin tutkimustulosten mukaan perehdytykseen panostamisena, mikä nousi 
tässä tutkimuksessa jo aiemmin esille organisaatiositoutumista edistävänä tekijänä. Lisäksi 
perehdytyspeli tukee organisaatiositoutumista siten, että sitä kautta perehdytettävät saavat 
tietoa oman kehittymisensä ja uralla etenemisen mahdollisuuksistaan Baronalla, mikä myös 
nousi tässä tutkimuksessa esille jo aiemmin vahvasti organisaatiositoutumista edistävänä te-
kijänä. Kun uusilla toimihenkilöillä on tietoa kehittymisen ja urakehityksen mahdollisuuk-
sistaan, he pystyvät paremmin myös kehittämään osaamistaan ja kehittymään urallaan, mikä 
puolestaan edistää organisaatiositoutumista, kuten tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, ja 
joka käy ilmi myös sitoutumisen positiivisen kierteestä (Kuvio 3.). Lisäksi perehdytyspelissä 
esiintyneistä baronalaisista välittyi kuva, että baronalaisilla on hyvä olla töissä Baronalla. 
Nämä pelin kautta saadut mielikuvat tukevat myös uusien toimihenkilöiden sitoutumista Ba-
ronaan. Tässä tutkimuksessa ei tullut esille, että perehdytyspelistä olisi ainakaan mitään hait-
taa tai negatiivista vaikutusta uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutumiselle.  
 
Lähes kaikkien haastateltavat (n=8) olivat sitä mieltä, että perehdytyspelissä mahdollisti 
heille tärkeitä ja motivoivia asioita, kuten uusia tietoja ja oppimista sekä tietoisuutta oman 
osaamisen kehittämisen ja urakehityksen mahdollisuuksista Baronalla. Lisäksi perehdytys-
pelin motivoivana tekijänä pidettiin myös sitä, että se on aina jokaiselle ajankohtainen, koska 



112 
 

   
 

sen voi käydä silloin, kun kokee sille itse tarvetta. Myös perehdytyspelin materiaalin ajanta-
saisuus ja siihen palaamisen mahdollisuus nähtiin motivoivana tekijänä. Verkko-oppimis-
muoto koettiin toimivaksi konserniperehdytyksessä oppimisen, mutta myös perehdytyksen 
tasapuolistamisen näkökulmasta. Perehdytyspeli nähtiin hyvänä keinona oppia perehtymi-
sessä vaadittavia asioita omaan tahtiin ja se nähtiin myös hyvänä kertausmahdollisuutena 
aiemmin opitulle tiedolle. Perehdytyspeliä ei koettu haastavaksi, eikä sen kanssa ollut on-
gelmia. Kuitenkin aikaisempien tutkimusten perusteella verkko-oppimisympäristöjen oppi-
mista estävinä tekijöinä voi ilmetä oppijan yksinäisyys ja eristyneisyys verkkokurssilla, tie-
donhallinnan ongelmat, luontaisen yhteisön puuttuminen, navigoimisen vaikeudet verkko-
kurssilla sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen puute. (Burge 1994; Tella & Tirri 
1999; Turnbull ym. 2019, 4). Näitä haasteita ei tullut tässä tutkimuksessa ilmi. 
 
Pelillisyyttä itsessään ei kuitenkaan tämän tutkimuksen mukaan ole organisaatioon sitout-
tava tekijä. Pelillisyys nähtiin kuitenkin motivoivana tekijänä digitaalisessa konsernipereh-
dytyksessä. Se motivoi uusia toimihenkilöitä käymään opittavia asioita läpi ja peli myös tuki 
oppimista. Nevgin ja Tirrin (2003, 22) mukaan kansainvälisten tutkimusten avulla on todis-
tettu, että verkko-oppiminen parantaa olennaisesti oppimisen tuloksia. Tämän tutkimuksen 
osalta emme saaneet selville, paransiko verkko-oppiminen oppimisen tuloksia, mutta aina-
kin sillä pystyttiin tukemaan oppimista. Armstrongin ja Landersin (2018, 1) mukaan pelil-
listämisen tavoitteena on, etenkin työntekijöiden koulutuksissa, että pelillistäminen parantaa 
harjoituksen lopputulosta, kuten oppimista. Pelillisyys nähtiin tässä tutkimuksessa myös mo-
tivoivana. Myös Eklundin (2018, 185) mukaan pelillistäminen on hyvä keino motivoida ja 
virkistää, sekä tuoda vaihtelua perehdytykseen. Voidaan siis ajatella, että perehdytyspelin 
avulla on onnistuttu tavoitteessa, eli siinä, että tulokas oppii yleisperehdytykseen kuuluvat 
asiat motivoivalla tavalla.  
 
Baronan uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen koostuu monista tekijöistä, 
joista perehdytys on kuitenkin vain yksi tekijä. Näin ollen perehdytyspeli, yhtenä perehdy-
tyksen osana, ei pysty sitouttamaan uutta toimihenkilöä pelkällään, mutta se kuitenkin tukee 
organisaatiositoutumista. Perehdytyspelillä voidaan siis tukea organisaatiositoutumista, 
mutta pelkkä perehdytyspelin läpikäyminen ei vielä yksinään muodosta uuden toimihenki-
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lön organisaatiositoutumista. En onnistunut löytämään aiempaa tutkimusta perehdytyspe-
leistä, joten en pääse vertailemaan oman tutkimukseni tuloksia perehdytyspelin osalta laa-
jemmin. Tutkimustulokseni ovat tältä osin siis harvinaisia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET, KEHITYSEHDOTUKSIA JA JATKOTUTKIMUSAIHEITA 
 

 

6.1 Johtopäätökset  
 
Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mihin tekijöihin Baronan uusien toimihenkilöiden 
organisaatiositoutuminen pohjautuu. Onnistuin selvittämään näitä tekijöitä ja olen kuvannut 
niitä tutkielmani tavoitteen mukaisesti luvussa 5. Lisäksi onnistuin tarkastelemaan, minkä 
muotoisena uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen pääosin esiintyy tutkimuksen 
tuloksissa esiin tulleiden tekijöiden avulla. Tutkimukseni toisena tarkoituksena oli selvittää, 
millä tavoin perehdytyksellä ja perehdytyspelillä voidaan vahvistaa uusien toimihenkilöiden 
organisaatiositoutumista. Onnistuin selvittämään myös näitä organisaatiositoutumisen vah-
vistamiseen vaikuttavia tekijöitä ja olen kuvannut myös niitä tutkielmani tavoitteen mukai-
sesti luvussa 5.  
 
Baronan uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutumiseen vaikuttavat tekijät ennustavat 
pääasiassa affektiivisen eli tunneperäisen sitoutumisen muodostumista (Kuvio 2.). Tutki-
mustulosten pohjalta voidaan todeta, uudet toimihenkilöt hakeutuivat itse Baronalle töihin, 
haluavat olla osa Baronaa, ja jatkaa työskentelyä Baronalla. Lisäksi uusilla toimihenkilöillä 
on odotukset Baronaa kohtaan ovat olleet positiivisia ja pääsääntöisesti täyttyneet hyvin. Osa 
uusista toimihenkilöistä koki jo nyt kuuluvansa Baronan tai oman tiiminsä yhteisöön tai ai-
nakin olivat hyvässä vaiheessa sosiaalistumista. Lisäksi uusien toimihenkilöiden omat arvot 
sopivat hyvin yhteen Baronan arvojen kanssa, mikä osaltaan vaikuttaa samaistumiseen ja 
kiinnittymiseen organisaatioon. Baronan arvoista vapaus, koettiin arvoksi, joka mahdollistaa 
oman näköiset työtavat. Tämä erityisesti edisti kiinnittymistä organisaatioon. (Kuvio 2.) 
 
Kuitenkin myös palkalla ja palkkioilla oli merkitystä uusien toimihenkilöiden sitoutumi-
sessa, mikä osaltaan viittaa mahdollisesti myös jatkuvuuteen perustuvan sitoutumisen (Ku-
vio 2.) muodostumiseen, ainakin osittain henkilöiden sitoutumisessa. Toisaalta uudet toimi-
henkilöt kokivat, että ovat valmiita antamaan Baronalle kaiken osaamisensa ja jopa koko-
naan oman itsensä, joka ei taas viittaa jatkuvuuteen perustuvaan sitoutumiseen. Jatkuvuuteen 
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perustuvassa sitoutumisen muodossa ei anneta organisaatiolle enempää, kuin on työpaikan 
säilyttämiseksi tarpeen. Tulee kuitenkin muistaa, että uusien toimihenkilöiden organisaatio-
sitoutuminen on vasta rakentumassa, ja että ihmiset voivat olla samanaikaisesti sitoutuneita 
niin affektiivisesti kuin jatkuvuuteen perustuvaisestikin. Tutkimuksessani ei sen sijaan il-
mennyt normatiiviseen sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä uusien toimihenkilöiden organi-
saatiositoutumisessa. (Kuvio 2.) Jos uudet toimihenkilöt lopulta sitoutuvat Baronaan pääosin 
affektiivisesti, se tulee tarkoittamaan parempia tuloksia, suorituksia ja työntekijätaitoja sekä 
pienempää vaihtuvuutta ja vähemmän poissaoloja (Kuvio 2.) Kaiken kaikkiaan affektiivinen 
sitoutuminen ennustaa siis taloudellista hyötyä Baronalle.  
  
Miten uudet toimihenkilöt sitten saadaan sitoutumaan Baronaan – ja mielellään vielä af-
fektiivisesti? Ihan alkuun tulee selvittää rekrytointiprosessissa ja työsuhteen alussa uusien 
toimihenkilöiden - eli tulokkaiden - odotukset ja toiveet, ja pyrkiä yhdessä saavuttamaan 
niitä mahdollisuuksien mukaan. On myös tärkeää pitää kiinni lupauksista, joita tulokkaille 
on esitetty. Ei siis kannata mainostaa esimerkiksi hyviä kehittymis- ja urakehitysmahdolli-
suuksia, jos niitä oikeasti pysty tarjoamaan esimerkiksi jonkin tietyn roolin osalta. Lisäksi 
uudet toimihenkilöt saadaan sitoutumaan Baronalla panostamalla perehdytykseen. Eli pe-
rehdytyksessä tulee käyttää kirjallista perehdytyssuunnitelmaa- tai runkoa, jota myös nou-
datetaan. Lisäksi perehdytyssuunnitelman tulee pitää sisällään selkeä aikataulu ja määritellä 
perehdytykselle sopiva ajanjakso- ja kesto. Lisäksi perehdytyksen edistymistä ja sillä tavoi-
tettuja asioita tulee seurata – viimeistään perehdytysjakson lopussa. Perehdytyksen lopussa, 
ja mielellään jo pitkin perehdytystä, kannattaakin kysellä tulokkaan tuntemuksia siitä, miten 
perehdytys on vastannut odotuksia ja olisiko vielä jotakin, mitä tulisi käydä yhdessä läpi. Jos 
tulokas ei tunne oloaan vielä varmaksi itsenäisen työn tekemiseen, kannattaa perehdytystä 
jatkaa.  
 
Uutta toimihenkilöä tulee myös auttaa tutustumaan kollegoihin ja löytämään oman paik-
kansa yhteisössä. Näin ollen hänen sosiaalistumisensa tukeminen onkin avainasemassa pe-
rehdytyksessä. Perehdytyspeli kannattaa ottaa avuksi myös tässä, sillä sen avulla tulokas 
pääsee tutustumaan videoiden ja haastattelujen kautta uusiin kollegoihinsa, sekä mahdolli-
sesti hänen työnsä kannalta merkityksellisiin henkilöihin. Myös toimitusjohtaja tulee tutuksi 
pelin kautta. Tulokasta tulee tukea myös siinä, että hän tietää, mitä hänen rooliinsa kuuluu 
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ja mitä siltä odotetaan. Perehdytyksen aikana kannattaa pitää huolta myös siitä, että pitää 
yhteyttä tulokkaaseen, tekee hänen kanssaan asioita yhdessä sekä tarjoaa tukea ja apua koko 
tiimin voimin. Lisäksi tulee pyrkiä luomaan ilmapiiri, jossa välitetään toisista, luotetaan toi-
siinsa, kohdellaan toisia kunnioittavasti ja asiallisesti sekä arvostetaan toisia.  
 
Baronan arvojen: vastuullisuus, vapaus, rohkeus ja yhdessä tekeminen, huomioiminen ar-
jessa ovat myös tärkeitä asioita uuden toimihenkilön sitouttamisessa. Uudet toimihenkilöt 
Baronalla arvostavat muun muassa mahdollisuutta itsenäiseen työskentelyyn ja oman työnsä 
aikataulutukseen ja suunnitteluun. Tähän tulee antaa mahdollisuus. Tulokkaat arvostavat Ba-
ronalla myös sitä, ettei heidän “niskaansa hengitetä”, vaan heihin ja heidän itsenäiseen työs-

kentelyynsä luotetaan. Tästä tulee siis pitää kiinni Baronalla jatkossakin.  
 
Uuden toimihenkilön osalta myös tavoitteiden asettaminen on tärkeää. Tavoitteisiin pääsystä 
ja ylittämisestä seuraa onnistumisen kokemuksia ja tuloksia, jotka puolestaan edistävät or-
ganisaatiositoutumista. Näin ollen selkeät tavoitteet ja niihin pääsemisessä tukeminen ovat 
tärkeitä. Tulee kuitenkin muistaa, että vaikka palkka ja palkkiot eivät olleet uusien toimi-
henkilöiden keskuudessa eniten sitouttava tekijä, on sillä kuitenkin merkitystä sitoutumi-
sessa. Etenkin, jos tulokas on valmis antamaan kaiken osaamisensa Baronan käyttöön ja si-
toutunut kehittymään työssään, edellyttää hänen sitoutumisensa myös palkkakehitystä suh-
teessa kehittyneeseen osaamiseen.   
 
Uudelle toimihenkilölle tulee antaa mielenkiintoisia, monipuolisia ja sopivan haastavia työ-
tehtäviä. Häneltä kannattaa kysyä suoraan, mitä tällaiset työtehtävät juuri hänelle tarkoitta-
vat. Uudet toimihenkilöt arvostavat jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, joten heille tulee 
pystyä tarjoamaan myös mahdollisuuksia työssään, roolissaan ja urallaan kehittymiseen. 
Näitä mahdollisuuksia voi tarjota antamalla esimerkiksi uusia työtehtäviä, vastuualueita tai 
projekteja, mahdollistaa koulutuksiin osallistuminen ja selkiyttää, mitä uralla etenemismah-
dollisuuksia Baronalla on tulokkaalle. Näiden kehittymis- ja urakehitysmahdollisuuksien 
esilletuomisessa perehdytyspeli on oiva apuväline. Sieltä löytyy vinkkejä oman osaamisensa 
kehittämiseen ja esimerkkejä baronalaisten urapoluista.  
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Myös uusien tulokkaiden jo olemassa olevasta osaamisesta tulee olla kiinnostunut ja tämä 
tulee huomioida myös perehdytystä suunniteltaessa. Ei ole tarkoituksenmukaista käydä esi-
merkiksi jotakin pakollista perehdytyspolun osaa läpi, jonka kyseinen henkilö tuntee asian 
kuin omat taskunsa. Baronan oma LMS bLearning toimiikin oivana apuna esimiehille uusien 
toimihenkilöiden osaamisen nykytilan kartoittamiseen ja siihen, millaista osaamista heidän 
tiimiläisensä tulevaisuudessa mahdollisesti tarvitsevat. bLearning:in avulla esimies ja uusi 
toimihenkilö löytävät myös helposti erilaisia koulutuksia, joiden avulla tulokkaan osaamista 
voidaan lähteä kehittämään. Tulevaisuudessa erilaiset koulutuspolut ja sertifioinnit bLear-
ning:issä tulevat myös tukemaan esimiestyötä tulokkaan osaamisen johtamisessa.  
 
Verkko-opiskelu nähtiin hyvänä keinona yleisperehdyttämiseen. Perehdytyspelin pelillisyys 
ei silti ole itsessään tutkimustulosten mukaan organisaatioon sitouttava tekijä. Pelillisyys 
nähtiin kuitenkin motivoivana tekijänä digitaalisessa konserniperehdytyksessä. Se motivoi 
uusia toimihenkilöitä käymään opittavia asioita läpi ja peli myös tuki oppimista. Lähes kaik-
kien haastateltavat (n=8) olivat sitä mieltä, että perehdytyspeli mahdollisti heille tärkeitä ja 
motivoivia asioita, kuten uuden oppimista sekä tietoisuutta oman osaamisen kehittämisen ja 
urakehityksen mahdollisuuksista Baronalla. Nämä saattavat puolestaan vaikuttaa siihen, että 
uusi toimihenkilö kokee saaneensa kattavan ja monipuolisen perehdytyksen, mahdollisuu-
den oppia uusia asioita, ja että hänen perehdytykseensä on panostettu. Nämä tekijät puoles-
taan lisäävät merkittävästi organisaatiositoutumista.  
 
Lisäksi perehdytyspelin motivoivana tekijänä pidettiin myös sitä, että se on aina jokaiselle 
ajankohtainen, koska sen voi käydä silloin, kun kokee sille itse tarvetta. Myös perehdytys-
pelin materiaalin ajantasaisuus ja siihen palaamisen mahdollisuus nähtiin motivoivana teki-
jänä. Verkko-oppimismuoto koettiin toimivaksi konserniperehdytyksessä oppimisen, mutta 
myös perehdytyksen tasapuolistamisen näkökulmasta. Perehdytyspeli nähtiin hyvänä kei-
nona oppia perehtymisessä vaadittavia asioita omaan tahtiin ja se nähtiin myös hyvänä ker-
tausmahdollisuutena aiemmin opitulle tiedolle. Perehdytyspeli kannattaa pitää siis jatkossa-
kin Baronalla yleis- ja konserniperehdytyksen välineenä.  
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6.2 Kehitysehdotuksia perehdytyksen ja perehdytyspelin kehittämiseksi organisaatio-
sitoutumisen näkökulmasta 
 
Perehdytyksellä voidaan vaikuttaa merkittävästi uusien toimihenkilöiden organisaatiositou-
tumiseen, minkä lisäksi perehdytyspelillä tukea tätä sitoutumista. Näin ollen Baronalla olisi 
hyvä kiinnittää huomiota myös perehdytyksen ja perehdytyspelin kehittämiseen tai kuten 
yksi haastateltavistakin totesi: “pyrkiä pysymään aallon harjalla”. Perehdytyksen osalta 
haastateltavien vastauksissa nousi esille perehdytyksen suunnitelmallisuuden tärkeys. Eten-
kin kirjallista perehdytyssuunnitelmaa- tai runkoa kaivattiin osaksi perehdytystä, jos sellaista 
ei ollut käytössä. Tällainen runko on kuitenkin Baronalla tarjolla, mutta sitä täytyisi varmasti 
päivittää ja mainostaa esimiehille enemmän.  
 
Erityisen positiivista oli se, että kaikki haastateltavat tiesivät perehdytyspelistä, vaikka eivät 
sitä olleet välttämättä vielä pelanneetkaan. Perehdytyspeli oli otettu käyttöön vasta hieman 
ennen haastatteluita, mutta tietoisuus siitä oli silti levinnyt uusien toimihenkilöiden keskuu-
teen. Yleisesti ottaen perehdytyspelistä pidettiin ja se koettiin hyvänä tukena perehdytyk-
seen. Näin ollen se kannattaa pitää Baronan perehdytysprosessissa mukana myös jatkossa. 
Perehdytyspeliä täytyy kuitenkin päivittää tasaisin väliajoin. Haastateltavien vastauksissa 
tuli ilmi, että yksi hieno asia tässä perehdytyspelissä on se, että sen materiaali on ajantasaista.  
 
Yleisesti ottaen perehdytys on yksi organisaation tärkeimmistä ja kalleimmista prosesseista 
(Eklund 2018, 25). Siksi perehdyttäminen tulisikin aloittaa jo valintamenettelyssä ja se voi-
daan nähdä myös yrityskuvamarkkinointina. (Viitala 2004, 260.) Kjelin ja Kuusisto (2003, 
23) toteavatkin, että kilpailu osaajista on kiihtynyt eikä tulevaisuus tarjoa tilanteeseen hel-
potusta: “Työnantajakilpailussa tulevat voittamaan ne organisaatiot, jotka pitävät kirkkaina 

mielessä, että työnhakija päättää siitä, mihin organisaatioon hän haluaa tulla.” Toki useim-
mitenkaan rekrytointiprosessit eivät mene niin, että työnhakija päättää, mihin organisaatioon 
hän tulee, mutta ilman muuta hän on se, joka päättää mihin hän hakee. Tämä ajattelutapa tuli 
esille myös haastateltavien vastauksissa: enää yritykset eivät valitse työntekijöitään, vaan 
työntekijät valitsevat yrityksensä.  Näin ollen voidaan ajatella, että kun uusi työntekijä on 
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sitten “päättänyt tulla” valitsemaansa organisaatioon, on hänellä muistissaan kaikki työ-
hönottoon liittyvät tapahtumat ja tunteet, mukaan lukien yrityksestä hankitut tiedot ja kerty-
neet mielikuvat (Kupias & Peltola 2009, 65). Miten näihin tunteisiin, hankittuihin tietoihin 
ja kertyneisiin mielikuviin voitaisiin sitten vaikuttaa jo ennen työsuhteen alkua?  
 
Näiden edelle mainittujen pohdintojen pohjalta, ehkä tärkein perehdytyspeliin liittyvä kehi-
tysehdotus koskee ajankohtaa, jolloin uudet toimihenkilöt alkavat sitä pelaamaan. Uuden 
työntekijän tulopäivä uuteen työpaikkaan on aina erityisen tärkeä hetki, jolla on tarkoitus 
säilyä mielessä pitkään. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos yleis- ja konserniperehdyttäminen voi-
taisiin aloittaa jo ennen työsuhteen alkua. Näin ollen ensimmäisenä työpäivänä voitaisiin 
keskittyä konserniperehdytyksen sijaan esimerkiksi kollegoihin tutustumiseen - vaikuttavat-
han työyhteisö, tiimi ja työilmapiiri kuitenkin erittäin vahvasti uusien toimihenkilöiden or-
ganisaatiositoutumiseen. Toki monet suunnittelevat konserniperehdytyksen läpikäymisen 
muutenkin vasta myöhempään vaiheeseen perehdytystä, mutta joillakin se kuuluu varmasti 
myös jo ensimmäiseen päivään esimerkiksi perehdyttäjän omien kiireiden vuoksi. 
 
Viitalan (2004, 260) mukaan uusi työntekijä tulisi pyytää tapaamaan esimiestään mahdolli-
simman pian, jotta he voivat keskustella työsuhteen alkamiseen liittyvistä käytännön asioista 
ja antaa ennakkoon tutustuttavaksi materiaalia yrityksestä ja mahdollisesti työhön liittyvää 
aineistoa, kuten vaikka “tervetuloa taloon” -esitteen. Viitala toteaa, että mitä paremmin työn-
tekijä voi valmistautua työhönsä jo ennen perehdytystä, sitä tehokkaammin tulokas pääsee 
alkuun. Etenkin kun odotusajat uuden työn aloittamiselle voivat venyä irtisanomisaikojen 
vuoksi jopa kuukausienkin mittaisiksi. (Viitala 2004, 260.) Koska Baronan oma “tervetuloa 

taloon –esite" on laadittu perehdytyspelin muotoon, kannattaisi se näidenkin huomioiden 
pohjalta antaa jakoon uusille toimihenkilöille jo ennen työsuhteen alkua. Etenkin kun se on 
jo valmiina verkko-oppimisympäristössä odottamassa uuden toimihenkilön ensimmäistä 
työpäivää. Tässä muutoksessa tulisi kuitenkin huomioida käyttäjätunnushallintaan liittyvät 
asiat: pääseekö uusi toimihenkilö tunnustensa puolesta kirjautumaan Baronan järjestelmiin 
jo ennen työsuhteen alkua ja jos ei, voisiko tätä asiaa muuttaa.  
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Kuten tutkimuksessani tuli ilmi, organisaation kulttuurilla, strategialla ja arvoilla on vahva 
vaikutus uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutumisessa. Kupiaksen ja Peltolan (2009, 
64) mukaan matka yrityksen arvoihin, tavoitteisiin ja kulttuuriin tutustumiseen alkaakin jo 
rekrytointiprosessissa ja jo valintavaiheessa moni laittaa omat ja yrityksen arvot rinnakkain. 
Arvojen tilalla voidaan puhua myös tärkeiksi koetuista asioista, kuten kiinnostuksen koh-
teista, vahvuuksista, heikkouksista tai mielipiteistä. (Kupias & Peltola 2009, 64.) Myös näi-
hin asioihin peilaten, olisi hyvä, että uudet toimihenkilöt pääsisivät pelaamaan perehdytys-
peliä jo ennen työsuhteen alkua. Perehdytyspelin avulla he pääsisivät muun muassa pohti-
maan omien ja organisaation arvojen yhteneväisyyttä tai eroavaisuutta (Kuva 1.) ja tutustu-
maan Baronaan kulttuuriin ja strategiaan Baronan Internet-sivuja tai sosiaalista mediaa sy-
vällisemmin.  
 
Kupiaksen ja Peltolan (2009, 65) mukaan on nimittäin tukalaa olla töissä yrityksessä, jonka 
tapaa toimia pitää voimakkaasti omasta tavasta poikkeavana. Heidän mukaansa työntekijät 
etsivät lähtökohtaisesti jotain yhteneväisyyttä omien ja yrityksen toimintatapojen välillä. 
Tämä vaikuttaa puolestaan työelämän arjen mielekkyyteen ja sitoutumiseen. Eroavaisuudet 
arvoissa voivat myös herättää kiinnostusta ja lyhytaikaista oppimismotivaatiota, mutta pi-
demmän päälle ne eivät edistä sitoutumista. (Kupias & Peltola 2009, 65.) Näin ollen omien 
arvojen pohtiminen suhteessa organisaation arvoihin on tärkeässä roolissa organisaatioon 
sitoutumisessa jo työsuhteen alussa ja jopa ennen sitä. Ei ole työntekijän eikä työnantajan-
kaan etu, jos esimerkiksi arvoristiriidat tulevat esille, kun perehdytykseen on jo ehditty pa-
nostamaan enemmän. Ja vastavuoroisesti mahdollinen arvojen yhteensopivuus ja pelistä 
saatu “hyvä fiilis” Baronaa kohtaan saattaisi vahvistua entisestään, mikä voisi osaltaan tehdä 
muusta perehdytyksestä vielä entistä antoisampaa ja vaikuttaa positiivisesti organisaatio-
sitoutumiseen. 
 
6.3 Loppupohdinta ja jatkotutkimusaiheita 
 
Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, mihin tekijöihin suomalaisen henki-
löstöpalvelualan yrityksen uusien toimihenkilöiden organisaatiositoutuminen pohjautuu. 
Työntekijän sitoutuminen organisaatioonsa on yleisesti hyvin laajasti tutkittu aihe, jota on 
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tutkittu myös monista eri näkökulmista. Tämän tutkimuksen konteksti: Barona sekä sen uu-
sien toimihenkilöiden perehdytys ja perehdytyspeli tuovat kuitenkin lisäksi myös uuden-
laista näkökulmaa sitoutumiseen ja perehdytykseen liittyvään tutkimukseen. Vaikka pereh-
dytyksen yhteyttä organisaatiotutkimukseen on tutkittu paljon aiemmin, en onnistunut löy-
tämään tutkimusta, jossa tutkittaisiin digitaalisen pelin muotoon laaditun perehdytyksen yh-
teyttä organisaatiositoutumiseen – tai tutkimusta perehdytyspeleistä ylipäätään. Tämä tutki-
mus ja sen tulokset ovat näin ollen ainutlaatuisia, mikä on toki myös tyypillistä case-tutki-
muksille. Verkkoperehdytysten ja organisaatiositoutumiseen liittyvää tutkimusta löytyi puo-
lestaan jonkin verran ja niitä olen pohtinut tarkemmin suhteessa omaan tutkimukseeni lu-
vussa 5.  
 
Tutkimukseni rajoittui koskemaan ainoastaan Baronan uusia toimihenkilöitä ja tekijöitä, joi-
hin heidän organisaatiositoutumiseensa pohjautuu, sekä perehdytystä ja pelillisen digitaali-
seen konserniperehdytyksen yhteyttä organisaatiositoutumiseen. Tämän hyvin rajatun ja yk-
sittäisen tapaustutkimuksen pohjalta tutkimustuloksia voidaan kuitenkin pyrkiä hyödyntä-
mään myös laajempia tutkimuksia suunniteltaessa. Esimerkiksi kattavamman kuvan ba-
ronalaisten organisaatiositoutumiseen pohjautuvista tekijöistä saisi tutkimalla koko toimi-
henkilöpuolen henkilöstöä. Lisäksi perehdytys ja etenkin digitaalinen konserniperehdytys 
ovat sitoutumisen näkökulmasta suhteellisen suppea viitekehys, vaikka perehdytysjaksot 
ovatkin ensiarvoisen tärkeitä sitoutumisen muodostumisessa. Jatkotutkimusta voisi kuiten-
kin tehdä myös muista organisaatiositoutumiseen vaikuttavista tekijöistä, joita tutkimustu-
loksissa nousi esille, kuten työyhteisön, tiimin ja työilmapiirin merkityksestä organisaatio-
sitoutumisessa. 
 
Näiden lisäksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi, että tutkittaisiin Baronan toimihen-
kilöiden sitoutumisen muotojen jakautumista koko henkilöstön osalta: onko henkilöstö pää-
osin affektiivisesti sitoutunutta vai vallitseeko Baronalla normatiiviseen ja jatkuvuuteen pe-
rustuvaa sitoutumisen ilmapiiriä. Näiden avulla päästäisiin kiinni siihen, mihin asioihin kan-
nattaa erityisesti panostaa sitoutumisen – ja myös perehdytyksen –osalta. Koska osaamisen 
kehittäminen ja sen mahdollisuudet ovat yksi organisaatioon sitouttava tekijä, olisi mielen-
kiintoista tutkia myös sitä, kuinka baronalaiset näkevät Baronalla käytössä olevan LMS-
verkko-oppimisympäristön ja verkko-oppimisen osana omaa osaamisen kehittämistään ja 
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sen mahdollisuuksia. Lopulta, perehdytyspeli on kuitenkin vain yksi “verkkokoulutus” ba-

ronalaisten verkko-oppimisympäristö bLearning:issa, vaikka se onkin monille tärkeä osa 
perehdytystä. bLearning tarjoaa nimittäin perehdytyksen lisäksi paljon erilaisia osaamisen 
kehittämisen mahdollisuuksia Baronan henkilöstölle. 
 
Lisäksi, koska Barona on konsernina suuri, voisi tutkimusta organisaatiositoutumiseen vai-
kuttavista tekijöistä laajentaa myös muihin kohderyhmiin, kuten asiakkailla työskentelevään 
henkilöstöön: mitkä tekijät heitä sitouttavat Baronaan? Tällaisen tutkimuksen tuloksilla saa-
taisiin jo merkittävää tietoa siitä, mitkä tekijät sitouttavat nykyajan suomalaista työvoimaa 
työnantajaorganisaatioonsa - onhan Barona kuitenkin tällä hetkellä Suomen 6. suurin työn-
antaja (Barona 2021c).  
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LIITTEET 
 
 
Liite 1. Haastattelurunko  
 
HAASTATTELURUNKO 
 
Haastattelurunko sisältää lopussa kaksi eriävää osiota sen mukaan, onko haastateltava pe-lannut perehdytyspelin vai ei. Muuten haastattelurunko on sama kaikille haastateltaville. Li-havoidut kysymykset on esitetty kaikille. Alakysymykset kussakin osiossa ovat täydentäviä kysymyksiä, joita on käytetty tarpeen mukaan. Taustakysymykset on kuitenkin kysytty kai-kilta.  

 
 

TAUSTAKYSYMYKSET: 
o Saanko kysyä, minkä ikäinen olet?  
o Entä mikä on korkein suorittamasi tutkinto?  
o Mikä on työurasi pituus vuosina? (Mukaan lasketaan kaikki työsuhteet). Työ-kokemus vuosina yhteensä. 
o Milloin ja millaisessa tilanteessa aloitit Baronalla? (Työsuhteen kesto). 
o Mihin liiketoimintaan/toimialaan/tukifunktioon kuulut Baronalla?  
o Mikä on työsuhteesi muoto? (toistaiseksi voimassa oleva/määräaikainen) 

 
BARONA JA OMA TYÖ 

 
1. Kertoisitko itsestäsi, taustasi ja siitä, mikä vaikuttanut hakeutumiseesi Baronalle? 

o Mikä sai sinut valitsemaan Baronan työnantajaksi?  
 
2. Minkälaisia odotuksia sinulla oli Baronaa kohtaan? Ja miten nämä odotukset ovat täyttyneet? 

 
3. Kertoisitko työstäsi ja työoloistasi Baronalla? 

o Millaiset sosiaaliset suhteet sinulla on töissä?  
o Minkälainen sinuna ja esimiehesi välinen suhde on? 
o Onko jotakin odotuksia täyttynyt uuden työn osalta jo tähän mennessä? Jos on, niin minkälaisia?  
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4. Mitä työ (ylipäätään) merkitsee sinulle? 
o Mikä motivoi sinua työssäsi?  
o Mitä Barona on antanut sinulle tähän mennessä? 
o Mitä olet itse valmis antamaan Baronalle? 
 

5. Mikä sinua motivoi työssäsi?  
o Mikä tekee työstäsi mielekästä? 
o Mikä voisi lisätä motivaatiotasi? 

 
6. Miten Baronan arvot (vapaus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen ja rohkeus) sopivat omiin arvoihisi? 
(Kirjoitettu myös Microsoft Teamsin chat-toimintoon näkyviin haastateltavalle). 

o Miten nämä arvot ovat näkyneet Baronalla tai työssäsi tähän mennessä? 
 

7. Tiedätkö, mitä sinulta ja rooliltasi odotetaan? 
o Millaista palautetta olet saanut? Keneltä?  
o Millaista tukea saat? 
o Miten sinua kuunnellaan? 
 

8. Mitkä ovat kehittymistarpeitasi työssäsi? Missä sinun tulee vielä kehittyä? 
 
9. Millaisia kehittymismahdollisuuksia sinulla on Baronalla? (osaaminen ja ura) 

o Millaisia mahdollisuuksia sinulla on osallistua työnantajan järjestämiin kou-lutuksiin tai valmennuksiin? 
o Millaisena näet etenemismahdollisuutesi Baronalla? 
 

10. Mitkä asiat vaikuttavat sitoutumiseesi? (työn ja organisaation näkökulmasta) 
o Mitkä työsuhteesi alussa ovat olleet tärkeimpiä asioita, jotka ovat sitouttaneet sinua Baronaan? 
o Mikä sinulle on tärkeää työnantajassa? 
o Mikä merkitys palkalla ja palkitsemisella on sitoutumisessasi? 
o Tunnetko jollakin tavalla velvollisuutta työskennellä Baronalla? 
o Entä koetko, että Baronalla on joitakin velvollisuuksia sinua kohtaan? 
o Mitkä tekijät vaikuttaisit siihen, että et haluaisi jäädä Baronalle töihin? 
o Mitkä asiat saisivat sinut pysymään jatkossakin Baronalla? 

 
 



140 
 

   
 

PEREHDYTYS JA PEREHDYTYSPELI 
 
11. Millaista perehdytyksesi on ollut?  

o Mikä sinulle on tärkeää perehdytyksessä? 
o Miten perehdytys on vastannut odotuksiasi? 
o Miten perehdyttäjäsi on ollut läsnä perehdytyksessäsi? > Onko perehdyttäjä esimiehesi? Ei > miten esimiehesi on ollut mukana perehdytyksessäsi? 
 

12. Miten perehdytyksellä voitaisiin edistää sitoutumistasi? 
o Mitä toivoisit lisää perehdytykseen liittyen?  
o Mitä olisit halunnut, että tehdään toisin? 

 
13. Oletko tutustunut Baronan perehdytyspeliin?  (Kyllä/osittain, Ei) > 
Tästä lähtien haastattelurunkoa käytettiin sen mukaan, oliko haastateltava pelannut perehdy-tyspeliä.  
 
 
PELANNUT PEREHDYTYSPELIÄ: KYLLÄ/OSITTAIN: 
 
14. Olitko ennen saanut perehdytystä digitaalisesti tai pelin muodossa? 
 
15. Millaista (konserni)perehdytys oli pelin muodossa?  

o Mitä odotuksia sinulla oli pelistä? 
o Miten odotuksesi toteutuivat? 
o Mitä sinulle tärkeitä asioita pelissä oli? 

 
16. Oliko pelissä jotakin sinua motivoivia asioita? Jos oli, niin mitä? 
 
17. Oliko perehdytyspelissä asioita, jotka tukevat sitoutumistasi Baronaan? 

o Mikä pelissä innosti?  
o Mikä motivoi? 
o Mikä jäi päällimmäisenä mieleen?  
o Minkälaiset asiat pelissä lisäisivät sitoutumistasi Baronaan (joita ei pelissä mainittu)? 

 
18. Millainen merkitys Baronan perehdytyspelillä oli perehdytyksessäsi? 
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19. Mitä muuta haluaisit sanoa aiheisiin liittyen? 
 
TAI 
 
PELANNUT PEREHDYTYSPELIÄ: EI 
 
Kerroin muutamalla virkkeellä, mistä pelissä on kysymys. 
 
14. Oletko ennen saanut perehdytystä digitaalisesti tai pelin muodossa? 
 
15. Millaista ajattelet (konserni)perehdytyksen olevan pelin muodossa? 

o Mitä odotuksia sinulla on perehdytyspelistä? 
o Mitä sinulle tärkeitä asioita haluaisit, että pelissä on? 

 
16. Millaiset asiat perehdytyspelissä voisivat lisätä sitoutumistasi Baronaan? 

o Mikä pelissä voisi innostaa sinua? 
o Mikä pelissä voisi motivoida sinua?  
o Minkälaiset asiat pelissä voisivat lisätä sitoutumistasi Baronaan? 

 
17. Mitä muuta haluaisit sanoa aiheisiin liittyen? 
 
 


