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Hyvän tutkijan päämääränä on rakentaa teorioita ja hypoteeseja sen pohjaksi, että ne 
voidaan kyseenalaistaa ja näin saada selville sellaista, mikä kaataa teoriat ja hypoteesit 
ja antaa ainekset uuden mallin rakentamiseen. Uusi malli saattaa olla yhtä epäilyttä-
vä kuin entinenkin, mutta se antaa tutkijan pitää uudet faktat koossa jollakin tavalla 
hallittavana kokonaisuutena. Tutkijan työn perustana on varmuus siitä, että se, mitä 
hän epäilee, on hänen rakentamansa malli, toisin sanoen tapa, jolla hän on projisoinut 
oman älyllisen kapasiteettinsa häntä ympäröivään maailmaan ja keräämiinsä faktoi-
hin. … Todellisuus on vakaa, se on olemassa. Tutkijan laatima malli on todellisuuden 
vajavainen ilmentymä. Todellisuus ei muutu, vaikka malli osoittautuisikin huteraksi.

Jollet ole valmis katsomaan todellisuutta, omia ajatuksiasi ja muiden ajatuksia roh-
keasti ja hyvin kiinnostuneena, jollet ole varma siitä, että viimeinen sana ei ole epäilys, 
ei hämmennys eikä tyrmistys, vaan että se on löytö, silloin tuhlaat aikaasi. 

– Anthony Bloom –
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Työhönsä myönteisesti sitoutunut työntekijä on arvokas työnantajalle, työyhteisölle 
ja lähipiirilleen. Hän on motivoitunut, innostunut, hyvinvoiva ja tuottava. Myöntei-
nen työhön sitoutuminen rakentuu muun muassa myönteisten tunteiden, merkityk-
sellisyyden, työn imun, energisyyden, vuorovaikutuksen ja autonomian varaan. Osa 
näistä tekijöistä on sellaisia, joihin työntekijä voi omalla asenteellaan ja toimillaan 
vaikuttaa, osa on työyhteisön johtamiseen ja toimintakulttuuriin liittyviä tekijöitä. 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisena työhön sitoutuminen näyttäytyy eri-
tyislaatuisessa työyhteisössä, Puolustusvoimien Ilmasotakoulussa. 

Puolustusvoimien tehtävänä on varmistaa turvallinen elämä Suomessa asuville 
ihmisille. Ilmasotakoulu osana Puolustusvoimia vastaa omalta osaltaan Suomen 
ilmatilan valvonnasta ja koskemattomuudesta. Tarvittaessa Puolustusvoimat – Puo-
lustusvoimien henkilöstö – on valmis asettamaan itsensä vaaraan tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Erilaisissa kriisitilanteissa toimivissa ja niissä toimimiseen valmis-
tautuvissa organisaatioissa sekä työhön sitoutuminen että työhyvinvointi ovat orga-
nisaation tavoitteiden saavuttamisen ja onnistumisen kannalta olennaisia tekijöitä; 
vain sitoutunut henkilöstö tulee paikalle, pysyy paikallaan ja toimii kriisitilanteissa 
sekä pystyy kestämään kriisin aiheuttaman (henkisen) kuormituksen ja hoitamaan 
tehtävänsä onnistuneesti. Henkilöstön myönteinen sitoutuminen työhönsä, organi-
saation arvoihin ja tavoitteisiin on siten korostuneessa asemassa. 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena olivat Ilmasotakoulun henkilöstön 
käsitykset työhön sitoutumisestaan. Tutkimuskysymyksissä keskityttiin analysoi-
maan, miten henkilöstöryhmien jäsenet kuvasivat työhön sitoutumistaan, mitkä 
tekijät tukivat työhön sitoutumista heidän käsitystensä mukaan ja millaisia eroja eri 
henkilöstöryhmien käsityksissä oli havaittavissa.

Tutkimus on fenomenografinen tapaustutkimus, jossa aineisto kerättiin kyse-
lyllä (N = 45) ja fokusryhmien teemahaastatteluilla henkilöstöryhmistä (N = 16 
haastatteluun osallistunutta) vuoden 2021 aikana. Kysely loi pohjaa henkilöstö-
ryhmien käsitysten fenomenografiselle analyysille. Kyselyn avoimet vastaukset 
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ja teemahaastatteluaineisto analysoitiin fenomenografisesti. Fenomenografisessa 
analyysissä Ilmasotakoulun henkilöstön työhön sitoutumisen käsitykset jakautuivat 
yksilöön, yhteisöön ja organisaatioon liittyviin pääkategorioihin. Näiden katego-
rioiden perusteella tutkimuksessa muodostui kuva Ilmasotakoulun henkilöstön 
sitoutumiskäsityksistä. 

Ilmasotakoulun henkilöstön käsitysten mukaan yksilöön liittyvät sitoutumisteki-
jät muodostuivat asenteesta, työn mielekkyydestä ja kehittämisestä. Ilmasotakoulun 
henkilöstön käsityksissä yhteisöön liittyvät sitoutumistekijät koostuivat johtami-
sesta, työyhteisön ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta. Organisaatioon liittyvien si-
toutumistekijöiden Ilmasotakoulun henkilöstö käsitti rakentuvan työn olosuhteista 
ja reunaehdoista, arvoista ja tavoitteista sekä arvostuksesta ja huomioinnista. Hen-
kilöstön arvojen, asenteiden ja tavoitteiden sisällöllinen yhdenmukaisuus, työhön 
sitoutumisen ja maanpuolustustahdon voimakkuus sekä kehittämisen merkitys 
korostuivat tutkimuksessa. Vastaajien käsitysten mukaan työhön sitoutumista tue-
taan hyvällä vuorovaikutuksella, yhteisöllisyydellä, toimivalla arjen johtamisella ja 
organisaatiokulttuurilla. Käytännössä käsityksissä kuvattiin hyviä tapoja ja yhteisten 
sääntöjen noudattamista, yhteisön jäsenyyttä, jossa välitetään toisista, hyväksytään 
toiset ihmiset, tuetaan, autetaan ja luotetaan, organisaation tavoitteiden määrittä-
mistä ja niiden kertomista yhteisölle, tasapuolisuutta ja tasa-arvoa, oikeudenmukai-
suutta sekä kehittämisen ja kehittymisen tukemista. 

Ilmasotakoulun henkilöstöryhmien sitoutumiskäsitykset olivat erittäin yhden-
mukaisia. Ilmasotakoulun henkilöstö ymmärsi työhön sitoutumisen ja maanpuo-
lustustahdon moniulotteisena ilmiönä, joka haastaa sekä yhteisöä että erityisesti 
johtamista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet Ilmasotakoulun henkilöstön edusta-
jat olivat erittäin sitoutuneita työhönsä, työnantajaansa ja maanpuolustukselliseen 
tehtäväänsä, he halusivat tehdä parhaansa sekä kehittää omaa osaamistaan ja orga-
nisaatiotaan. Henkilöstöryhmästä riippumatta Ilmasotakoulun henkilöstöä kuvaa 
halu ”tehdä työtä, jolla on tarkoitus”.

Tutkimus tuotti uutta tietoa Ilmasotakoulun johtamiseen ja toimintakulttuurin 
kehittämiseen. Tuloksilla on merkitystä myös laajemmin Puolustusvoimien eri hen-
kilöstöryhmien sitoutumisen luonteen ymmärtämisessä. Lisäksi tutkimus syventää 
sitoutumisen tarkastelua tuoden tieteellisen kontribuution sotilasorganisaatioiden 
henkilöstöryhmien sitoutumiseen liittyviin erityisiin piirteisiin.

AVAINSANAT: Sitoutuminen, työhyvinvointi, työn imu, fenomenografia, 
käsitykset
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Abstract

Riitta Penttinen
Work engagement in Finnish Air Force Academy based  
on conceptions among different personnel groups
Published by the University of Lapland, 2023, 213 pages
Acta electronica Universitatis Lapponiensis 351
ISBN 978-952-337-340-2
ISSN 1796-6310

An employee who is positively committed – engaged – to his or her work is valuable 
to the employer, the organisation and those around him or her. He or she is motivated, 
enthusiastic, and healthy as well as productive. Positive work engagement is built on 
positive emotions, meaningfulness, flow at work, energy, interaction and autonomy, 
among other things. Some of these factors are those that the employee can influence 
with his or her own attitude and actions while others are factors relating to the 
management and operating culture of the organisation. This study examines how 
work engagement manifests itself in a special kind of organisation – in the Finnish 
Defense Forces, Air Force Academy.

The task of the Finnish Defence Forces is to ensure a safe life for people living in 
Finland. The Air Force Academy, as part of the Finnish Defence Forces, is responsible 
for the surveillance and integrity of Finnish airspace. If necessary, the Finnish 
Defence Forces personnel are ready to put themselves at risk in order to achieve 
this goal. In organisations operating and preparing to act in various crisis situations, 
both work engagement and well-being at work are essential factors for achieving the 
organisation’s goals and success: only engaged personnel will show up, stand still and 
act in the event of a crisis, as well as be able to withstand the mental load caused by 
the crisis and perform their duties as intended. The positive engagement of the staff 
to their work and the values and goals of the organisation are thus highly important.

This research focused on the conceptions of work engagement among the 
personnel of the Finnish Air Force Academy. The research questions aimed to 
provide an analysis how the members of different personnel groups described 
work engagement, what factors supported work engagement according to their 
understanding, and what differences were noticeable in their conceptions .

In this phenomenographic case study the data was collected through a survey 
(N = 45) and thematic interviews of focus groups (N = 16) among different 
personnel groups during the year 2021. The survey was the foundation for the 
phenomenographic analysis of the conceptions the personnel groups had. The 
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open-ended responses to the survey and the thematic interview data were analyzed 
phenomenographically. In the phenomenographic analysis, the concepts of work 
engagement among the personnel of the Finnish Air Force Academy were divided 
into the main categories relating to the individual, community and organisation. 
Based on these categories, the study formed a description of the work engagement 
conceptions among the Finnish Air Force Academy’s personnel.

According to the conceptions among the personnel of the Finnish Air Force 
Academy, the work engagement factors relating to the individual included attitude, 
meaningfulness of work and development. The work engagement factors relating to 
the community were connected with leadership and the atmosphere and interaction 
of the work community. The personnel understood the organization related work 
engagement factors as being built on the working conditions and boundary conditions 
at work, values and goals, as well as appreciation and recognition at work. The 
content-wise uniformity of the personnel’s values, attitudes and goals, the strength 
of engagement to work and the will to defend the country, and the importance 
of development were highlighted in the study. According to the respondents’ 
conceptions, work engagement is supported by good interaction, sense of community, 
well-functioning everyday management and organizational culture. In practice, the 
conceptions included descriptions of good manners and adherence to common rules, 
community membership in which one cares about others, accepts other people, 
supports, helps and trusts others as well as descriptions of how the organization’s 
goals were defined and shared with the members of the community, descriptions of 
equity and equality, justice, and support for development and improvement.

The engagement conceptions among the different personnel groups of the 
Finnish Air Force Academy were very consistent. The Air Force Academy’s 
personnel understood the work engagement and the will to defend the country 
as a multidimensional phenomenon that challenges both the community and 
leadership in particular. All the personnel representatives involved in the study 
were very engaged to their work, their employer and their national defence task. 
They wanted to do their best and improve their own skills as well as develop the 
organisation. Regardless of the personnel group, the Air Force Academy’s personnel 
is characterized by the desire to “do work with a purpose”.

The research produced new information for the management of the Finnish Air 
Force Academy and the development of its operating culture. The results are also 
important in understanding the nature of the engagement of the Defence Forces’ 
personnel groups more broadly. In addition, the study deepens the examination of 
work engagement bringing out the specific features of scientific contribution relating 
to the engagement of personnel groups in military organisations.

KEYWORDS: Work engagement, well-being at work, work flow, phenomenography, 
conceptions
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Esipuhe

Uteliaisuus on vahva voima, joka saa ihmisen sekaantumaan monenlaisiin asioihin. 
Se on ihmiselle hyvin luonteenomaista, ja siihen perustuu oikeastaan koko ihmisyys 
hyvin pitkälle – uteliaisuuteen, yhteyteen ja välittämiseen. Pieni lapsi kokeilee samo-
ja asioita uudestaan ja uudestaan testatessaan luonnonlakeja. Lapsi kurottaa toisen 
ihmisen suuntaan, toisen ihmisen yhteyteen jo ensimmäisistä hetkistään alkaen, ja 
hänen olemassaolonsa on mahdollista vain välittämisen kautta. 

Tämä tutkimusprojektini perustui uteliaisuuteen, yhteisöllisyyteen ja välittämi-
seen. Tutkimustani vei eteenpäin tarve ymmärtää ja kyseenalaistaa, halu oppia lisää 
sekä ehdottomasti kiltteys, joka kytkee yhteyden ja välittämisen. Samalla tämä pro-
jektini ilmentää työhön sitoutumistani olemalla konkreettiseksi muuttunut kehittä-
misen ja kehittymisen tarve sekä sen toteutus. Se sisältää optimistisen ajatuksen siitä, 
että minä voin: voin kysyä, tutkia, ihmetellä ja kehittää. Minä voin löytää vastauksia, 
joita me voimme yhdessä hyödyntää ja kehittää eteenpäin.

Ja koska ihminen ei ole koskaan valmis, aina on mahdollisuus kehittymiselle.
Tämän tutkimukseni ovat mahdollistaneet ihmiset ympärilläni. Te, jotka olette 

luottaneet ja uskoneet minuun. Ja kaikki, joita olen kohdannut tähän mennessä 
elämäni matkalla. Olen teille kaikille paljosta kiitollinen, vaikka kohtaamiset eivät 
olisikaan olleet miellyttäviä. Olen onnekas ja kiitollinen, minua on siunattu run-
sailla mahdollisuuksilla ja upeilla ihmisillä. Siksipä haluan kiittää erityisesti tämän 
tutkimukseni ohjaajia Satu Uusiauttia ja Antti-Tuomas Pulkkaa – kun on oppinut 
aivan toisenlaisen tavan ajatella ja toimia ja haluaisi vain kiitää suoraa eteenpäin, 
te olette lempeästi ja kärsivällisesti hillinneet vauhtia ja ohjanneet kiertotielle, josta 
on avautunut huikea näköala, jota vauhdissa ei olisi voinut nähdä. Omassa työssäni 
ohjaajana haluan toimia kuten te, Satu ja Antti-Tuomas!

Suuret kiitokseni myös työni esitarkastajille professori Riitta Viitalalle ja dosentti 
Matti Meriläiselle. Antamanne kommentit ovat vieneet työtäni ja osaamistani 
eteenpäin. Teette arvokasta työtä!

Kiitän koko työyhteisöäni ja erityisesti kahta ryhmää – teitä, jotka osallistuitte 
tutkimukseeni, ja teitä, jotka uskoitte tutkimukseeni. Osallistumisenne ja kannus-
tuksenne on ollut enemmän kuin arvokasta ja joskus merkityksellinen myötäelä-
minen on ollut iloinen tervehdys aamulla tai kahvitauko kevyesti jutellen. Usein 
unohdamme kehua ja kiittää toisiamme riittävästi, ja siksi oikeastaan minun tulisi 
nimeltä mainita jokainen yhteisömme jäsen, mutta varsinkin vanha lähitiimimme 
eli me kolme, minä, Pia ja Liisi – olemme olleet aika monessa mukana ja jotenkin 
tuntuu, että sama meno tulee jatkumaan. Seuraavaksi on teidän vuoro! Vielä haluan 
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lausua muutamille työyhteisömme jäsenille vuosien varrelta suuret kiitokset (aak-
kosjärjestyksessä!): kiitos Aku, Anneli, Antit, Artut, Arto, Eeva, Hanna, Hannu, 
Harri, Henrit, Jesse, Joni, Katjat, Laurat, Lasse, Lauri, Maija, Marko, Markus, Merja, 
Mika, Oskar, Pekat, Reima, Riitta, Sari, Terttu, Timo, Tommi, Tuukat, Vesa ja kaik-
ki muut. Me olemme aika mainio porukka!

Minulla on elämässäni paljon hienoja ja rakkaita ystäviä, upea perhe ja suku, joita 
haluan myös kiittää yleisesti ja yhteisesti. Rakkaani, kyllähän te minut tunnette – 
kukaan meistä ei mahdu tarjottuihin raameihin. Maria, Mika ja Jooa, Eero ja Väinö, 
olette aarteitani! Simo, rakastan sinua. Nyt ja aina.

Kiitos
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1  JOHDANTO 

1.1  Tutkimuksen taustaa

Työyhteisön kehittäminen ja tutkiminen kiinnostavat minua monella tapaa. Työyh-
teisön sosiaaliset suhteet, organisoituminen ja hierarkia, vuorovaikutus, johtaminen 
ja johtamiskulttuuri muodostavat monimutkaisen, moniulotteisen ja muuttuvan 
kokonaisuuden heijastaen yhteisön arvoja ja asenteita niin yksittäisten jäsenten kuin 
kokonaisuuden toiminnassa (Diefenbach 2013, 1–5; Watson 2013, 1–5, 63–81). 
Työyhteisön kehittämiseen lisäarvoa tuo se, että kyse on omasta työyhteisöstä. Tämä 
tutkimukseni kohdistuu tiettyyn työympäristöön, sotilasorganisaatioon ja siinäkin 
rajattuun kokonaisuuteen, Ilmavoimiin ja erityisesti Ilmasotakouluun. Olen työs-
kennellyt tässä organisaatiossa tutkimuspäällikkönä kohta parin vuosikymmenen 
ajan, ja haluan kehittää Ilmasotakoulua monipuolisesti sekä työtehtävääni liittyen 
että omasta mielenkiinnosta johtuen.

Tutkimukseni kohteena ovat Ilmasotakoulun henkilöstön käsitykset työhön 
sitoutumisesta. Varsinaisesti keskityn työnantajaan, työnantajan tavoitteisiin ja 
työtehtäviin kohdistuvaan myönteiseen sitoutumiseen. Siinä eräänä näkökulmana 
on työhön sitoutumisen ja työhyvinvoinnin suhde, jossa työhön sitoutumisen ja 
työn tuloksen tai tavoitteen saavuttamisen yhteys konkretisoituu. Turvallisuusalan 
kriisiorganisaatioille olennaista on organisaation tehtävien onnistunut hoitaminen, 
mikä edellyttää sitoutunutta ja hyvinvoivaa henkilökuntaa, joka kestää kriiseistä ai-
heutuvan kuormituksen (Aalto 2016, 105–116; Mäkinen 2016; Sipilä 2013). Tässä 
tutkimuksessa en pyri muodostamaan kaiken kattavaa käsitystä tai teoriaa työhön 
sitoutumisesta, vaan tuomaan esille sen moniulotteisuutta ja merkitystä työn kan-
nalta niin työntekijälle kuin työnantajalle. 

Työhön sitoutuminen kytkeytyy ilmiönä laajaan kenttään, jossa voidaan tarkastel-
la esimerkiksi työhön sitoutumisen ja sen voimakkuuden vaikutuksia sitoutumisen 
kohteeseen, työhön sitoutumisen näkymistä käytöksessä tai asenteissa ja sen vaiku-
tuksia työhyvinvointiin (ks. esim. Pouramini & Fayyazi 2015; Stairs & Galpin 2013; 
Seligman 2011; Uusiautti & Määttä 2015a). Työhön sitoutuminen on työnantajalle 
tavoiteltava tila, sillä sen on todettu olevan suotuisaa sekä työntekijän että työnan-
tajan kannalta: työhönsä sitoutuneen työntekijän kokemien myönteisten tunteiden 
myötä hänen jaksamisensa ja hyvinvointinsa vahvistuu, luovuus kukoistaa ja vaikeudet 
voitetaan helpommin, mikä näkyy yhteisön kokonaistuloksessa ja toiminnassa ja on 
mitattavissa esimerkiksi vähentyneinä sairauspoissaoloina (Pouramini & Fayyazi 
2015). Näin työhön sitoutumisessa ei ole kyse vain henkilökohtaisesta hyvinvoinnista 
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ja työssään viihtymisestä tai onnistumisesta, vaan se liittyy vahvasti koko organi-
saation toiminnan sujuvuuteen ja organisaatiotasolla tapahtuvaan onnistumiseen: 
sitoutuneet työntekijät tekevät pääsääntöisesti parempaa laatua ja enemmän töitä 
kuin vähemmän sitoutuneet ja sitoutuneet haluavat myös kehittää työtään ja työyh-
teisöään. Työhön sitoutuneisuuden myönteisistä vaikutuksista huolimatta vain noin 
viidenneksen työssäkäyvistä väitetään olevan sitoutuneita työhönsä – työstään naut-
tivia tai siitä myönteisiä tuntemuksia saavia on toki enemmän (Stairs & Galpin 2013). 
Etenkin asiantuntijatyön lisääntyessä työhön sitoutuminen ja sitouttaminen ovat 
aiempaa merkittävämmässä asemassa asiantuntijan kouluttamisen ja asiantuntijaksi 
kasvamisen vaativuuden, hitauden ja kustannusten takia – asiantuntijan irtisanoutu-
minen on organisaatiolle monella tavalla huono vaihtoehto (Stairs & Galpin 2013). 

Työhön sitoutumista ja sitä sivuavia tai sen osa-alueita koskevia tutkimuksia eri 
työyhteisöistä on tehty jonkin verran. Työhön sitoutumisen tutkimus on viime 
vuosina kohdistunut esimerkiksi esimiestyön merkitykseen, työn muutoksiin ja 
perehdyttämiseen sitoutumista tukevina ja horjuttavina tekijöinä (Purcell 2014; 
Uusiautti 2008; Uutela 2019; Viitala & Järlström 2014). Hyvinvoiva työyhteisö on 
sekä tuottava että houkutteleva työpaikka, mikä kilpailun kiristyessä tarkoittaa mer-
kittävää etua osaavan henkilöstön sitoutuessa työtehtäviinsä (Uutela 2019, 12–23). 
Puolustusvoimien kontekstissa keskusteluissa työhön sitoutumisesta näkyy erityises-
ti työn merkityksen ulottuvuus (Kosonen 2019) – maanpuolustus on ”tarkoitus”, 
sen merkitys on omien läheisten suojeleminen.

Tarkastelen tutkimuksessani Ilmasotakoulun henkilöstöryhmien sitoutumista 
työhönsä. Sitoutumiseen liittyy kiinteästi henkilöstöryhmien ymmärrys työnanta-
jan tehtävästä ja tavoitteesta, omasta tehtävästä suhteessa tavoitteeseen, työantajan 
toteuttamasta sitouttamisesta ja sen kohdistumisesta eri ryhmiin. Siihen kytkeytyvät 
myös ryhmien erilaiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Lisäksi sitoutumiseen 
liittyvät johtamisteot eli kaikki ne tilanteet, joissa otetaan kantaa sitoutumiseen 
ja sitouttamiseen. Näitä johtamistekoja ovat suorat keskustelut aiheesta sekä esi-
merkiksi juhlapuheet, ohjeistukset, palkitsemiset, kouluttautumisen tukeminen ja 
sotaharjoituksiin tai muuhun sotilaalliseen toimintaan osallistaminen. Sitoutumista 
ja sitouttamista ilmentävät myös työehdot, työtehtävät ja niiden välinen yhteys. 
Sitoutuminen näkyy työntekijän suhteessa poikkeusolojen tehtäviin, mutta niitä ei 
tässä kohdassa käsitellä asian tietoturvaluokituksen takia (Laki julkisen hallinnon 
tiedonhallinnasta 906/2019). 

Henkilöstöryhmien – siviilien, aliupseereiden, erikoisupseereiden ja upseereiden 
– välillä eroja on vastuissa, velvollisuuksissa ja oikeuksissa. Vähintäänkin kahvipöy-
täkeskusteluissa niitä epäillään olevan myös asenteissa. Mutta onko todella näin? 
Millaisia käsityksiä työntekijöillä on sitoutumisesta ja siihen liittyen maanpuolus-
tustahdosta, hyvästä työstä, työn imusta ja työyhteisöstä? 

Tutkimukseni kohteena on Puolustusvoimien organisaatioon kuuluva Ilmasota-
koulu. Ilmasotakoulu kuuluu Ilmavoimiin, mutta Ilmavoimien eri paikkakunnilla 
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sijaitsevat organisaatioyksiköt eroavat toisistaan toimintakulttuuriensa, tehtäviensä 
ja rakenteidensa osalta. Luonnollisesti, kun kyse on Puolustusvoimien toiminnasta, 
eri organisaatioyksiköillä etenkin samassa puolustushaarassa on paljon yhteistä, 
mutta niissä on myös eroja, jotka juontuvat esimerkiksi paikallisista olosuhteista tai 
henkilöstörakenteesta, mikä taas riippuu yksikön tehtävästä. Oletettavaa kuitenkin 
on, että tässä tutkimuksessa saamiani tuloksia voidaan jossakin määrin hyödyntää 
vähintäänkin muissa Ilmavoimien organisaatioyksiköissä sekä todennäköisesti myös 
koko Puolustusvoimissa pohdittaessa henkilöstön työhön sitoutumista ja sitout-
tamista. Toteutin tutkimuksen tapaustutkimuksena, jolle onkin luontevaa toimia 
eräänlaisena keskustelunavauksena, tutkimuksen ensiaskeleena tai näkökulman 
laajentajana (Laine ym. 2007; Peltola 2007; Yin 2014).

Tutkimukseni sijoittuu kasvatustieteen alaan, jossa eräs keskeisistä tutkimuskoh-
teista on ihmisen toimijuus erilaisissa toimintaympäristöissä elämänkaarensa aikana 
(Kivelä ym. 1996; Knowles ym. 2005, 115–116; Siljander 1997; Suoranta 1996a; 
Suoranta 1996b). Tutkimukseni keskittyy aikuisuuteen ja työssäkäyntiin, työhön 
sitoutumiseen. Työ sekä ihmisen ja työn suhteen tarkastelu ovat osa aikuisuuden 
toimijuuden kenttää, johon myös työhön kytkeytyvän sitoutumisen tarkastelu kuu-
luu. (Knowles ym. 2005, 165–173, 308–319; Suoranta 1998; Takala 1983.) 

Sotilasorganisaatio on mielenkiintoinen tarkastelukohde kasvatustieteellisestä 
näkökulmasta, sillä sotilasorganisaatiossa henkilöstön toimijuuteen vaikuttavat voi-
makkaasti organisaation hiearkkisuus ja byrokraattisuus, joihin kytkeytyy kunkin 
työntekijän asemaan ja sotilasarvoon liittyviä oikeuksia, velvollisuuksia, vastuita 
ja rajoituksia (Asevelvollisuuslaki 1438/2007; Laki puolustusvoimista 551/2007; 
Puolustusvoimat 2017). Yhdessä nämä organisaation erityispiirteet rajoittavat ja 
ohjaavat toimijuutta. Samalla ne selkeiden sanallistettujen ja kirjallisten sääntöjen 
muodossa, kuten esimerkiksi Yleisessä palvelusohjesäännössä (Puolustusvoimat 
2017), tarjoavat säännöt hyvin tunteville varsin hyvät mahdollisuudet omannä-
köiseen toimintaan työntekijän vastuulla olevissa asioissa. Vaikka sotilasorgani-
saatio on tietyllä tavalla hyvin rajoittava, se on samalla selkeiden sääntöjen myötä 
toimintaa mahdollistava järjestelmä, jossa työntekijän ei lähtökohtaisesti tarvitse 
yrittää arvata oikeita toimintamalleja. (Fornaciari & Harni 2017, 40–47; Mutanen 
& Värri 2013; Mäkinen 2016; Ojala ym. 2009, 22–26; Saarinen 2009; Toiskallio 
2001; Virkki 2004, 22, 277.) Kuten muissakin organisaatioissa, myös sotilasor-
ganisaatiossa toimijuus perustuu ryhmien ja yksilöiden tarpeisiin ja tavoitteisiin, 
on suhteellista sekä kytköksissä organisaation sääntöihin ja sosiaalisiin suhteisiin 
(Fornaciari & Harni 2017, 40–47; Virkki 2004, 16–21, 279; Ylitapio-Mäntylä 
2009). Toimijuus kulkee myönteisen työhön sitoutumisen rinnalla ja myöntei-
nen työhön sitoutuminen lisää suorituskykyä ja työhyvinvointia niin siviili- kuin 
sotilasorganisaatioissa.
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1.2  Puolustusvoimat turvallisuustoimijana

Puolustusvoimat on organisaatio, joka varautuu ja on koko ajan varautunut erilaisiin 
kriiseihin. Näin se on pysyvä ja jatkuva kriisiorganisaatio, jota luonnehtii valmius. 
Kriisiorganisaatiolla voidaan tarkoittaa organisaation osaa, joka on varautunut 
toimimaan häiriötilanteissa eli kriiseissä, tai Puolustusvoimien tapaista koko ajan 
varuillaan olevaa organisaatiota, jonka tehtävänä on reagoida kriiseihin. (Hakala 
2011, 70–74; Seeck 2009, 5–8, 16–17; Sipilä 2013.) Tässä tarkoitan valmiudella 
kykyä reagoida nopeasti poikkeavaan tilanteeseen. 

Suomessa viranomaisen voimankäyttöä säädellään tiukasti lailla ja asetuksilla. 
Turvallisuusalan muista toimijoista poiketen pelastustoiminnassa poliisin ja Puo-
lustusvoimien valmiuteen liittyy voimankäytön ulottuvuus, mikä tarkoittaa kykyä 
ja oikeutta käyttää voimaa eli väkivaltaa tietyissä tilanteissa (Asevelvollisuuslaki 
1438/2007; Laki puolustusvoimista 551/2007; Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta 556/2007; Meripelastuslaki 1145/2001; Pelastuslaki 379/2011; Sisäminis-
teriö 2013; Turvallisuuskomitea 2017a; Turvallisuuskomitea 2017b; Valtioneuvos-
ton kanslia 2010). Poliisi ja Puolustusvoimat ovat organisaatioita, jotka ovat koko 
ajan valmiina erilaisten kriisien varalle ja joilla on lupa käyttää voimaa tilanteen 
selvittämiseksi (Sipilä 2013). 

Poliisin voimankäytöstä poiketen Puolustusvoimien voimankäyttö on luonteel-
taan massiivisempaa, ja vaikka Puolustusvoimat voi tarvittaessa auttaa poliisia tai 
pelastuslaitosta tietyissä tehtävissä – esimerkiksi metsään eksyneen henkilön etsin-
nöissä – lähtökohtaisesti toiminnassa varaudutaan enemmän äärimmäisen väkival-
lan käyttöön. Näin Puolustusvoimien toimintaa ja organisaatiota leimaa väkivallan 
mahdollisuus ja väkivallan toteuttamisen koulutus (Aalto 2016, 105–116; Mäkinen 
2016). Voimankäyttö eli väkivallan käyttö nähdään kuitenkin viimeisenä oljenkorte-
na tilanteen – Suomessa asuvien puolustamisen – hallinnan keinoissa. (Sipilä 2013.) 
Tällainen voimankäytön mahdollisuus kuitenkin lyö leimansa organisaatioon, ja 
varautuminen voimankäyttöön näkyy jollakin tasolla arjessa. Lähtökohtaisesti koko 
organisaatio, koko henkilöstö, on varautunut tähän, ja näin ollen kaikilla tulisi olla 
jonkinlainen tuntuma ja osaaminen voimankäyttöä vaativien tilanteiden varalle. 
(Aalto 2016, 105–116; Mutanen & Värri 2013; Sipilä 2013.) 

Puolustusvoimat on organisaatio, jonka suorituskyky ja toiminnan tuloksellisuus 
kytkeytyvät vahvasti henkilöstön osaamiseen ja työtehtäviin sitoutumiseen. Tehtä-
vissä tarvittava osaaminen on hyvin eriytynyttä, eikä ole olemassa kaikkia työnte-
kijöitä yhdistävää koulutustaustaa tai -vaatimusta – toki kaikilla sotilasviroissa pal-
velevilla on yhteisenä osaamisena tietyt sotilaalliset taidot. (Laki puolustusvoimista 
551/2007; Mäkinen 2016; Sipilä 2013.) Tänä päivänä sotavoima on hyvin pitkälle 
teknistynyt kokonaisuus, jossa tehtäväkirjo on laaja aina järjestelmien käytöstä, yllä-
pidosta, huollosta ja kehittämisestä niiden kouluttamiseen – ja ylläpidon, huollon ja 
kehittämisen kouluttamiseen sekä käytön suunnitteluun (taktiseen ja strategiseen) 
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ja sen johtamiseen (Nikunen 2018b; Nokkala 2005; Sipilä 2013). Menneiden aiko-
jen sotajoukoissa eriytyneitä tehtäviä oli suhteellisesti vähemmän kuin tänä päivänä; 
vuosituhansien takaa sotateoreetikot, kuten Sun Tzu tai Sunzi (nimen länsimaisesta 
kirjoitusasusta on useita versioita), tunnistivat selkeästi osan näistä tehtävistä. So-
takoneiden moninaistuminen ja teknistyminen on historian kuluessa muuttanut 
sodankäynnin luonnetta ja lisännyt eriytymistä, minkä seurauksena sotakoneen tai 
-laitteen käyttäjä on nykyään vain pieni osa organisaatiota (Mäkinen 2016). Vas-
taavasti suomalaisessa sotilasorganisaatiossa suoraan voimankäyttöön kytkeytyvien 
henkilöiden lisäksi Puolustusvoimissa on paljon huoltoon, logistiikkaan, koulutuk-
seen ja moneen muuhun toiminnallisuuteen liittyvää henkilöstöä, joista iso osa on 
siviiliviroissa1 (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 6–8). 

Sotilasorganisaatioiden ja niiden toiminnan tarkastelussa, analysoinnissa ja tut-
kimisessa on oltava tietoinen niiden siviiliorganisaatioista poikkeavasta tehtävästä. 
Voimankäytön ja väkivallan mahdollisuus sekä siihen kouluttaminen vaikuttavat 
koko organisaatioon (Aalto 2016, 105–116; Mutanen & Värri 2013; Mäkinen 
2016). Tämän lisäksi yhteiskunnalliset, poliittiset, taloudelliset ja historialliset teki-
jät vaikuttavat siihen, miten organisaatio on rakentunut, millainen oikeutus ja oikeus 
sillä on toimintaansa ja miten sitä valtion hallinnon taholta ohjataan (Diefenbach 
2013, 11–18; Kosonen 2019; Mälkki 2013; Watson 2013, 25–27). Nämä tekijät 
vaihtelevat maakohtaisesti, mutta esimerkiksi eurooppalaisten sotilasorganisaati-
oiden kesken on rakennettu yhteistyötä ja myös koulutusta on yhdenmukaistettu 
vuosien varrella (Laitinen 2005; Nokkala 2005; Penttinen 2013; Sipilä 2013).

Suomalainen sotilaallisen maanpuolustuksen malli on joiltakin osin omalaa-
tuinen2: suomalainen puolustusratkaisu eroaa monen muun maan ratkaisusta 
ollen yleiseen miesten asevelvollisuuteen perustuva reserviläisarmeija (Asevelvol-
lisuuslaki 1438/2007; Sipilä 2013). Tällaisena se kattaa kaikki yhteiskuntaluokat, 
koulutustaustat ja maantieteelliset alueet. Toistaiseksi sotilaallinen toiminta koskee 
pakollisena vain miessukupuolta naisten osallistumisen ollessa vapaaehtoista. Näin 

1  Siviiliviroista tai siviileistä puhuttaessa tarkoitan myös työsopimussuhteisia siviilejä – en siis ota kan-
taa henkilön palvelussuhteen muotoon. Tänä päivänä viran tai työsopimussuhteen työsuhde-erot ovat 
varsin vähäisiä toisin kuin aiemmin. Lisäksi nykyään pyritään yhtenäistämään palvelussuhteita vähentä-
mällä työsopimussuhteisten määrää tarjoamalla heille mahdollisuutta siirtyä virkaan.
2  Asevelvollisuus vaihtelee maakohtaisesti, sen rinnalla tai sijalla voi olla erilaisia palkka-armeijaratkai-
suja. Sotilashenkilöstön rekrytointi voi olla kohdennettu tiettyyn osaan kansasta tai se voi kattaa kaikki 
kansalaiset. Upseerikoulutus voidaan toteuttaa suomalaisen mallin mukaan kokonaan sotilasopetuslai-
toksissa tai sen akateeminen osuus osittain tai kokonaan ulkoistettuna siviiliyhteiskunnan puolelle ja opin-
tojen ajan opiskelijat saattavat asua kasarmilla tai siviiliopiskelijoiden tapaan itse etsimissään asunnoissa 
yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamien normaalien tukien ja käytäntöjen mukaisesti. Sotilasammatillisen 
koulutuksen osalta suomalaisessa mallissa jokaisella sotilaalla on vähintään noin kuuden kuukauden 
pohjakoulutus (asepalvelus kestää noin 6-12 kk) ja Maanpuolustuskorkeakoulun upseerikoulutukseen 
valittavilla on noin vuoden sotilaskoulutus, minkä lisäksi upseerikoulutuksessa sotilasammatillista kou-
lutusta vielä jatketaan. Tätä upseerikoulutusta ennakoivaa eli varusmiespalvelusta vastaavaa koulutusta ei 
ole kaikkialla Euroopassa (Nokkala 2005; Nokkala 2008; Sipilä 2013).
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turvallisuusorganisaation ja väkivallan ulottuvuuden lisäksi Suomessa Puolustusvoi-
mien toiminnassa on oma erityinen koko väestöä joko suoraan tai välillisesti kos-
kettava ja maanpuolustukseen sitouttava piirre, asevelvollisuus (Asevelvollisuuslaki 
1438/2007; Kosonen 2019; Mäkinen 2016; Sipilä 2013). Jokaisen Suomessa asuvan 
lähipiiristä löytyy vähintäänkin henkilö, joka on suorittanut, suorittaa parhaillaan 
tai tulee lähiaikoina suorittamaan varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen.

Tällaisen maanpuolustusratkaisun taustalla vaikuttavat historiallisten kehityskul-
kujen lisäksi puolustuspoliittiset tekijät, joissa kansan yhtenäisyys on merkittävässä 
roolissa. Myös sosiaaliset ja taloudelliset vaikuttimet ovat vahvat: asevelvollisuus on 
yhteiskunnan viimeinen systemaattinen keino yrittää napata kiinni syrjäytymisvaa-
rassa olevista nuorista aikuisista (miehistä). (Kiuru & Riipinen 2007; Laitinen 2005; 
Mälkki 2013; Raunio 2018; Simola 2007; Sipilä 2013.) Nykyaikainen varusmies-
koulutus tuottaa osallistujille onnistumisen kokemuksia ja sisältää sotilaan taitojen 
ja tietojen lisäksi paljon aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista tukevaa opetusta ja 
ohjausta. (Sipilä 2013; Tuominen 2013.) Se ei siis ole vain sotimisen oppimista, vaan 
siinä on mukana esimerkiksi itsestä ja muista huolehtimiseen liittyvää koulutusta 
(omista ja joukon tavaroista huolehtimista), ensiapukoulutusta, tapakasvatusta ja 
liikuntakoulutusta. Se myös tuottaa kollektiivisen kokemuksen, joka yhdistää koko 
kansakuntaa iästä ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Taloudellisesti tarkasteltuna 
tehokkaan maanpuolustuksen kannalta riittävät suuren sotilasmäärän ylläpito ja 
varmistaminen ei ole muilla keinoilla mahdollista – rauhan aikana nykyinen hen-
kilöstö riittää, mutta kriisin hetkellä väkeä tarvitaan enemmän. (Kiuru & Riipinen 
2007; Simola 2007; Sipilä 2013; Tuominen 2013.)

Suomessa upseerien koulutus tapahtuu Puolustusvoimien omassa korkeakoulus-
sa, Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa sekä koulutuksen tiettyjen osien 
osalta puolustushaara- ja aselajikouluissa (Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 
1121/2008; Liimatta 2018; Ilmavoimat. Ilmasotakoulu 100 vuotta; Maanpuolus-
tuskorkeakoulu 2018a; Maanpuolustuskorkeakoulu 2018c; Vaahtolammi 2018). 
Upseerikoulutus, joka tuottaa Puolustusvoimien tarvitseman vakinaisessa palveluk-
sessa olevan upseerikunnan3, toteutetaan sisäoppilaitosmaisena ratkaisuna, jossa yh-
teiskunta tarjoaa opiskelijalle asunnon (varuskunnassa), ruoan, vaatteet, harrastus-
mahdollisuudet ja koulutuksen (Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 1121/2008). 
Luonnollisesti tässä vaatetus ja harrastusmahdollisuudet ovat rajalliset, vaatetuksen 
kattaessa sotilasvarusteet ja harrastusten osalta kaiken sen, mitä kussakin varuskun-

3  Reservin upseerit ja palkattuun henkilökuntaan kuuluvat upseerit eroavat toisistaan koulutustaus-
tan osalta: reservin upseerit ovat suorittaneet varusmiespalveluksen ja sen osana sekä aliupseeri- että reser-
vinupseerin koulutuksen; palkattuun henkilökuntaan kuuluvat upseerit taas ovat varusmiespalveluksensa 
jälkeen reservin upseereina hakeutuneet opiskelemaan Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteitä ja ovat 
valmistuneet sieltä sotatieteiden kandidaateiksi ja maistereiksi. 
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nassa voidaan järjestää – tyypillisesti varuskunnissa on ainakin lenkkeily-, hiihto- ja 
pyöräilymahdollisuus sekä kuntosali. Lisäksi varuskunnallisesti saatetaan tehdä 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuus uimahallin 
käyttöön. Tätä koulutusratkaisua on tarkastellut muiden muuassa Vanhatalo (2008). 
Näin toteutettu upseerikoulutus on harvinaisuus eurooppalaisten koulutusmallien 
joukossa (Penttinen 2013).

1.3  Sotilasorganisaatio työympäristönä ja tutkimuksen kohteena 

Tutkimukseni sijoittuu Puolustusvoimien toimintaympäristöön, joten on paikal-
laan esitellä lyhyesti, minkälaisesta työkontekstista tällöin puhutaan. Kuten muut-
kin pitkäikäiset organisaatiot, myös Puolustusvoimat on organisaationa kehittynyt 
nykyiseen muotoonsa tiettyjen historiallisten kehityskulkujen, yhteiskunnallisten ja 
kansainvälisten tilanteiden ohjaamana (Diefenbach 2013, 11–17; Kosonen 2019; 
Mälkki 2013; Raunio 2018; Sipilä 2013) – ja kuten muissakin organisaatioissa, 
myös Puolustusvoimissa näin muovautunutta mallia tarkastellaan ajoittain ja pyri-
tään muokkaamaan sitä vastaamaan paremmin vallitsevaan tilanteeseen ja arvomaa-
ilmaan (Mäkinen 2016). 

Puolustusvoimat on kategorisoiva organisaatio, jossa henkilöstö jaetaan monin 
eri tavoin erilaisiin ryhmiin. Jako on selkeä, se näkyy ulkoasusta ja se vaikuttaa työ-
suhde-ehtoihin. (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 6–8; Raunio 2018; 
Vaahtolammi 2018.) Työntekijöitä kohdellaan eri tavoin, heitä koskevat erilaiset 
säännöt, oikeudet ja velvollisuudet ja he käyttäytyvät eri tavoin riippuen henkilös-
töryhmästä. Sotilasorganisaatioissa tämä on varsin luonnollista. Sotilaat jakaantuvat 
vähintäänkin päällystöön ja miehistöön sekä sotilasorganisaation mallista riippuen 
mukana voi olla myös siviilihenkilöstöä. (Diefenbach 2013, 4–5; Sipilä 2013.) 
Suomalaisessa sotilasorganisaatiossa erot näkyvät käytännössä selkeästi: ylemmän 
upseerin saapuessa huoneeseen muut henkilöt nousevat seisomaan käskystä, siviilin 
saapuessa tervehditään rennosti. Eroja selitetään erilaisilla oikeuksilla, velvollisuuk-
silla ja vastuilla, joista osa voi perustua vuosikymmenten takaisiin lähtökohtiin. 

Puolustusvoimissa työskentelee sotilashenkilöstöä ja siviileitä eli ei-sotilaita. 
Lähtökohtaisesti sotilasvirassa henkilöllä pitää olla suoritettuna asepalvelus. Mikäli 
tätä koulutusta – varusmieskoulutusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta – ei 
ole suoritettuna, henkilö ei täytä sotilasviran ehtoja, eikä häntä voida nimittää soti-
lasvirkaan. (Laki puolustusvoimista 551/2007; Puolustusvoimien henkilöstötilin-
päätös 2020, 6–8.)

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus tuli Suomessa mahdolliseksi 1990-luvun 
puolessa välissä (Liimatta 2018; Raunio 2018; Tallberg & Rahikka 2021; Vaahto-
lammi 2018). Näin sotilasvirkojen osalta poistui osittain sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän mahdollisuus. Tallbergin ja Rahikkaan (2021) raportti paljastaa kuiten-
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kin sotilaskoulutukseen liittyvän kehityksen keskeneräisyyden. Tämä ei sinänsä ole 
mitenkään ihmeellistä, sillä onhan asepalveluksen suorittaminen lähtökohtaisesti 
edelleen epätasa-arvoista sen ollessa puolelle väestöstä pakollista ja puolelle vapaa-
ehtoista. Sotilasuran kannalta huomioitavaa on se, että naisten kohdalla kyse on 
vapaaehtoisesta koulutuksesta. Mikäli nainen ei tiettyyn ikään mennessä ole suo-
rittanut tätä vapaaehtoista koulutusta, hänellä ei ole mahdollisuutta sotilasvirkaan, 
vaikka hän olisi siihen muuten sopiva työtehtävän luonteen ja muun koulutuksensa 
perusteella. Tämän käytännön takia siviiliviroissa palvelee henkilöitä, jotka muun 
koulutuksen ja työtehtävien kannalta sopisivat yhtä lailla sotilasvirkaan – jako soti-
las- ja siviilitehtävistä on muuttunut aiemmasta hieman epämääräisemmäksi naisten 
kouluttautuessa yhä useammin esimerkiksi insinööreiksi ja lääkäreiksi4. Insinööri tai 
diplomi-insinööri voi siten toimia samassa tai lähes samanlaisessa tehtävässä joko 
sotilaana erikoisupseerin virassa tai siviilinä. Luonnollisesti osa siviilitehtävistä on 
myös selkeämmin ei-sotilaallisia tehtäviä. Näistä kuitenkin suuri osa on siirretty 
Puolustusvoimien kumppaneiden vastuulle – tällaisia ovat esimerkiksi ruokahuolto 
ja siivouspalvelut, jotka molemmat olivat aiemmin osa Puolustusvoimia. 

Puolustusvoimien henkilöstön tehtävien eriytyminen sekä toiminnan luonne 
kriisiorganisaationa edellyttävät työhönsä sitoutunutta henkilöstöä. Henkilöstön 
sitouttamisen lähtökohtana ovat toiminnan oikeuttaminen, järkevä organisointi, 
johtaminen ja toimintakulttuuri sekä suomalaisessa kokonaisvaltaisessa turvalli-
suusratkaisussa kansan tuki. Nämä on tunnistettu varsinaisen sotaan liittyvän tek-
nologisen tutkimuksen ja kehittämisen rinnalla merkittäviksi kehittämisen kohteik-
si, mistä kertoo niihin kohdistetun huomion määrä: vaikka Puolustusvoimat ei ole 
tutkimusorganisaatio, näistä aiheista käydään organisaation omalla tavalla aktiivista 
keskustelua. Tätä keskustelua ja siihen liittyvää osaamisen kehittämistä käydään 
sotatieteellisessä tutkimuskentässä virkatöinä tehtävien tutkimusten, selvitysten ja 
kehitystehtävien sekä niihin liittyvien julkaisujen lisäksi opinnäytetöiden avulla. 
(Lagerstam 2018; Mälkki 2013; Nikunen 2018a.) Olen koonnut joitakin näitä tut-
kielmia erilliseen liitteeseen (liite 1) havainnollistaakseni tätä keskustelua.

Puolustusvoimien toiminnan oikeutukseen liittyen maanpuolustustahtoa (ks. 
esim. Leimu ym. 2008; Kosonen 2019; Sinkko 2009; Terho 2010) sekä asevelvollis-
ten (ks. esim. Harinen 2013a ja 2013b; Kosonen 2019; Lemström 2017; Tuominen 
2011) ja reserviläisten (Salo 2010) asenteita seurataan aktiivisesti. Myös sotilasuraa, 

4  Suomessa naiset ovat päässeet opiskelemaan tekniikkaa korkea-asteella jo 1880-luvulta lähtien, mut-
ta vuoteen 1917 mennessä opintonsa aloittaneista naisista vain 45 suoritti tutkintonsa loppuun ja näis-
täkin suurin osa valmistui arkkitehdiksi (Paju 2018). Nykyään naisten osuus suoritetuista tutkinnoista 
tekniikan alalla oli vuonna 1987 16 % ja vuonna 2017 20 % ja tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) 
kohdalla vuonna 1987 37 % ja vuonna 2017 16 %. ICT-alan osuuksiin vaikuttaa alan uutuus ja siten 
opiskelijamäärien voimakas muutos (kaksinkertaistuminen) alkuvuosista. Lääkärien kohdalla kehitys 
on muuttunut miesenemmistöisestä naisenemmistöiseksi alaksi. Kaikkiaan terveys- ja hyvinvointialoilla 
vuonna 2017 naisten osuus korkeakoulututkinnoista oli 84 %. (Keski-Petäjä & Witting 2018.) 
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sen houkuttelevuutta ja upseerin identiteettiä seurataan ja analysoidaan yleisesti 
(Kailaheimo & Häyhä 2017; Tuominen 2010) sekä tiettyihin ihmisryhmiin keskit-
tyen (Häyrynen 2017; Kouri 2017). Tähän liittyen asevelvollisten ja henkilökunnan 
koulutusta kehitetään koko ajan vastaamaan toimintaympäristön ja teknologioiden 
muutoksiin sekä ajan henkeen, kuten opiskelijan yksilöllisyyden huomioimiseen 
(Maanpuolustuskorkeakoulu 2018a; Maanpuolustuskorkeakoulu 2018b; Maan-
puolustuskorkeakoulu 2018c). Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on tarkas-
teltu pedagogista johtamista, oppivaa organisaatiota, osaamisen kehittämistä ja 
ylläpitoa sekä luovuutta (Liikola 2019). Koulutuksen kehittämisen halu näyttäytyy 
opinnäytteissä esimerkiksi opetussuunnitelman ja opetuksen suhteen analyysinä 
(Kaipia 2007) ja opetuksen monimuotoistamisena (ks. esim. Kotala 2008; Waris 
2008; Huttunen 2011) sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen haasteiden tarkas-
teluna ( Jäntti 2011). Analyysin kohteina ovat olleet vallitsevat oppimiskäsitykset ja 
opetuksen opiskelijalähtöisyys sekä opetuksen pedagoginen perusta (ks. esim. Pent-
tinen 2019). Koulutuksen kehittämisessä vertailu siviiliyhteiskuntaan on ollut yhte-
nä kehittämisen keinona (Varjola 2015). Teorian ja käytännön – akateemisuuden ja 
ammatillisuuden – kohtaaminen on myös ollut useamman työn aiheena (ks. esim. 
Kallio 2017; Koskinen 2011). Vaikka kyse on pääsääntöisesti pro gradu -tutkielmis-
ta, tutkielmien aiheet kuvaavat sitä kiinnostusta ja tahtotilaa, jota Puolustusvoimissa 
tunnetaan koulutuksen ja organisaation kehittämistä kohtaan.

Sitoutuminen sinänsä on Puolustusvoimia kiinnostava aihe. Organisaation on 
voitava luottaa siihen, että sen toiminta on menestyksekästä kaikissa tilanteissa. 
Heikkinen (2011) tarkastelee työntekijän sitoutumista organisaation tavoitteesta 
käsin – miten työntekijän tahtoon toimia organisaation tavoitteiden mukaan 
voidaan vaikuttaa. Tässä sitoutuminen ymmärretään työntekijän tahtona toimia 
organisaation tavoitteiden mukaan – kyse on siis työntekijän sitoutumisesta orga-
nisaatioon (organisational commitment). Näkökulmana on se, miten varmistetaan 
organisaation tavoitteiden saavuttaminen hyödyntämällä työntekijän sitoutumista. 
Tämä kuvaa myös Heikkisen omaa sitoutumista organisaation tavoitteeseen. Omas-
sa tutkimuksessani painopiste on enemmänkin siinä, miten työntekijä sitoutuu, 
millaiset tekijät vaikuttavat työhön sitoutumiseen ja miten oma ja toisten työhön 
sitoutuminen koetaan. Aihe tunnistetaan laajemminkin sotilassosiologiassa, jossa 
mielenkiinnon kohteena ovat muun muuassa ryhmät, ryhmäkiinteys ja työntekijöi-
den motivaatio, jonka nähdään kytkeytyvän työnantajaan tai tehtävään sitoutumi-
seen (Harinen 2011, 7–9). Lisäksi on tutkittu muun muassa varusmiesten (Kosonen 
2019) sitoutumista ja työhön sitoutumisen kytköstä muutosjohtamiseen.

Kansainvälisesti turvallisuusorganisaatioiden kohdalla on selvitetty työhön si-
toutumiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä (ks. sotilaallisten poliisivoimien 
osalta Ten Brummelhuis ym. 2010; sotilasorganisaatiossa Seligman 2011). Samat 
siviiliyhteiskunnassa havaitut lainalaisuudet pätevät myös turvallisuusalalla. Kuten 
muuallakin, myös henkilöstöhallinnolla on merkitystä organisaatioon sitoutumi-
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sessa (Battistelli ym. 2019; Liggans ym. 2019). Turvallisuusorganisaatioiden alan 
luonteesta johtuen työhyvinvointiin ja yksilön kukoistamiseen olisi syytä kiinnittää 
entistä enemmän huomiota, sillä turvallisuustoimijat joutuvat tehtäviensä luontees-
ta johtuen lähtökohtaisesti enemmän tekemisiin väkivallan kanssa ja se taas voi ai-
heuttaa omanlaista kuormitusta – vaikka väkivalta ei olisi arkityössä juurikaan läsnä. 

Sitoutumista sotilasorganisaatiossa on tutkittu nimenomaan organisaatioon si-
toutumisen (organizational commitment) kannalta, ei niinkään työhön sitoutumise-
na (work engagement) (Heikkinen 2011). Nämä käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan, 
mutta niissä on näkökulmaeroja. Molemmat tarkoittavat kuitenkin pohjimmiltaan 
samankaltaista työn kokemusta eli työn tekemiseen liittyvää nautintoa ja hyvinvoin-
tia. Avaan sitoutumisen teoriaa ja lähikäsitteitä tarkemmin luvussa 2.

Sitoutumisen tutkimus sotilasorganisaatiossa kytkeytyy esimerkiksi urake-
hityksen tarkasteluun kutsumusammatin näkökulmasta (DiRenzo ym. 2022). 
DiRenzon tutkimusryhmän (2022) tutkimukseen osallistui 237 sotilashenkilöä, 
joilta kerättiin tietoja kahteen otteeseen 1,5 vuoden välein. Tutkimuksessa havait-
tiin henkilöstön vaihtuvuuden haastavan johtajuutta sotilasorganisaatiossa, jolloin 
henkilöstön koulutukseen käytetyt resurssit menevät hukkaan, jos sitouttaminen 
epäonnistuu. Samaan aikaan suhde työhön saa oman säväyksensä, mikäli se koetaan 
kutsumuksena. Tällöin työltä ja työyhteisöltä odotetaan enemmän kehittymisen 
ja uusien haasteiden mahdollisuuksia. (DiRenzo ym. 2022.) Tätä samaa heijaste-
lee ylempien upseereiden voimakas identifioituminen organisaatioon (Alvinius 
ym. 2017). Alvinius ja kumppanit (2017) toteavat, että sotilasorganisaatiot ovat 
luonteeltaan hyvin hierarkkisia ja kerroksisia, mikä voi vaikuttaa tutkimustulok-
siin. He toteavat, että työtyytyväisyys osoittaa upseereiden kohdalla voimakasta 
samaistumista ja sitoutumista organisaatioon. Identiteetillä ja organisaatioon tai 
yhteisöön sitoutumisella on havaittu olevan kytkös, joka on hyvä huomioida upsee-
rikoulutuksessa ( Johansen ym. 2014). Yhteisöllisyyden merkitystä korostaa myös 
Johansenin ryhmän (2014) havainto individualismin kielteisestä vaikutuksesta 
organisaatioon sitoutumiseen. Näitä tutkimuksia tarkasteltaessa on hyvä huomata, 
että organisaatiolla ja yhteisöllä voidaan tarkoittaa samaa asiaa, mutta organisaatio 
viittaa enemmän järjestäytyneeseen ihmisryhmään ja toimintaan kuin yhteisö. Li-
säksi yhteisön jäsenyys on luonteeltaan vapaaehtoista. Yhteisöllä voidaan tarkoittaa 
kaikkea muutaman henkilön ryhmästä aina maailmanlaajuisiin joukkoihin tai sillä 
voidaan viitata ihmisten ja ihmisryhmien väliseen vuorovaikutuksen tapaan. (Ha-
risalo 2009; Lehtonen 1990.) 

Sotilasalalla työskentely vaatii tietyllä tapaa myös perheeltä sitoutumista sotilas-
organisaatioon. Työhön sitoutumisen kannalta tällä on merkitystä, sillä puolison 
myönteisen suhtautumisen on todettu heijastuvan sotilasorganisaatioon sitoutumi-
seen (Bull Schaefer ym. 2013; Gade ym. 2003). Vaikka työhön sitoutumisessa ei ole 
kyse vain yksilöön kytkeytyvästä ilmiöstä, rajaan kuitenkin työntekijän lähipiiriin 
liittyvät sitoutumiseen vaikuttavat tekijät tutkimukseni ulkopuolelle. On silti tär-
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keää tiedostaa, että kokonaisuutena työhön sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä on 
löydettävissä niin työpaikalta kuin työn ulkopuolisesta elämästä.

Maanpuolustuskorkeakoulun opinnäytetöissä on tarkasteltu lisäksi työhön sitou-
tumiseen liittyen johtamista ja johtamiskulttuuria. Puolustusvoimien yhteydessä 
johtajuuteen oman sävynsä tuo se, että Puolustusvoimat kouluttaa omat johtajansa. 
Tämän takia on luonnollista tarkastella opinnäytteissä johtajaksi kehittymistä esi-
merkiksi auktoriteetin (ks. esim. Ollila 2018) ja yhteisön sisältä nousevan johtajuu-
den tai johtajan näkökannalta (ks. esim. Korhonen 2018). Kiiskinen (2009) lähes-
tyy johtamisen haasteita naisupseerien näkökulmasta. Naisjohtajuuteen vaikuttava 
kulttuuri ei ole vain Puolustusvoimien sisäinen ilmiö, vaan se on heijastuma yhteis-
kunnan sukupuolikulttuurista (Kiiskinen 2009), jossa voimankäyttö ja aggressiivi-
suuden ilmenemismuodot ovat sukupuolittuneita ( Jokinen 2000; Kavoura 2018). 

Motivaatio ja johtaminen kytkeytyvät sitoutumiseen. Niiden suhdetta ovat tutki-
neet esimerkiksi Auvinen (2015) johtajien esimerkillisyyden ja johdettavan joukon 
toimintakyvyn, toimintavalmiuden ja itseluottamuksen kannalta, Jaatinen (2015) 
vuorovaikutuksen, luottamuksen, toiminnanvapauden ja palautteen sekä Nikkinen 
(2015) palkitsemisen, ryhmähengen ja esimerkillisyyden osalta. Myös varusmiesten 
johtajakoulutuksen analyysissä luottamus nousee merkittävään asemaan ( Juup 
2016). Johtajuuden ja persoonallisuustekijöiden suhdetta on pohdittu johtamisen 
kehittämisen ja kouluttamisen kannalta (ks. esim. Sandström 2018). Aihe on kou-
lutuksen kannalta ongelmallinen, sillä jos johtajuus on ratkaisevasti riippuvainen 
persoonallisuudesta, sen kouluttaminen kyseenalaistuu. 

Puolustusvoimat toimii joka puolella Suomea, joten yksiköiden hajasijoittami-
nen, etätyöskentely, arvomaailman heterogeenisyydestä johtuva motivaatioiden 
moninaistuminen ja johtajan persoonaan liittyvät haasteet ovat tuttuja. Leimallista 
on asiantuntijaorganisaation hajasijoittamisen merkitys organisaatiokulttuurille 
(Aaltola 2013). Tiedottamisen ja yhtenäisen toimintakulttuurin luomisen lisäksi 
asiantuntijoiden johtamiseen sellaisenaan liittyvät haasteet ja mahdollisuudet nou-
sevat pohdinnoissa esiin: asiantuntijat kaipaavat luottamusta, vastuuta ja haastavia 
tehtäviä – tähän sotilaallinen johtajakoulutus antaa valmiuksia tietyiltä osin, mutta 
olennaisempaa on lopulta kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa (Renko 
2017). 
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2  TYÖHÖN SITOUTUMISEN  
TEOREETTINEN TAUSTA

Työhön sitoutuminen on moniulotteinen ilmiö, johon vaikuttavat monet tekijät ja 
joka vastaavasti vaikuttaa laaja-alaisesti niin yksilöön kuin yhteisöön. Työhön sitou-
tuminen voidaan ymmärtää esimerkiksi intohimona työhön, myönteisenä tunteena 
ja haluna tehdä parhaansa ja jopa enemmän. Sitä on kuvattu tutkimusalasta ja pai-
notuksista riippuen tarkastellen siihen kytkeytyviä emotionaalisia, kognitiivisia ja 
psykologisia sekä sosiaalisia tekijöitä. Se vaikuttaa asenteisiin ja käytökseen ja siihen 
voidaan vaikuttaa monitahoisesti sekä yksilökohtaisesti että työympäristön tekijöi-
den välityksellä. (Bakker ym. 2005; Gorgievski yms. 2010; Ouweneel ym. 2012; 
Schaufeli ym. 2002; Schaufeli & Bakker 2004; Stairs & Galpin 2013.) Keskityn 
myönteisen työhön sitoutumisen teoreettisessa tarkastelussa siihen, mitä työhön 
sitoutuminen on, mitkä ovat sen edellytykset ja millaisia vaikutuksia sillä on.

Työhön sitoutumisen tutkimusta haastaa käsitteiden tietynlainen vakiintumat-
tomuus erilaisista tutkimusperinteistä johtuen, mikä näkyy tässäkin tutkimuksessa 
käsitteiden työhön sitoutuminen ja työn imu kohdalla. Yksilön ammattiin tai työ-
hön ja organisaatioon sitoutumiseen viitataan englanninkielisessä kirjallisuudessa 
ilmauksella occupational and organizational commitment, joka kuuluu organisaatio-
tutkimuksen piiriin (esim. Meyer & Allen 1991). Positiivisen psykologian piirissä 
taas sitoutumisesta puhuttaessa viitataan työhyvinvointikäsitteeseen work engage-
ment, joka on suomeksi käännetty yleensä sanalla työn imu (esim. Hakanen 2014). 
Työn imulla taas voidaan tarkoittaa työhön sitoutumisen lisäksi työssä koettu su-
juvuuden tilaa. Tässä tutkimuksessa työhön sitoutumisen käsitteen ymmärtämisen 
ensisijaisena lähtökohtana minulla on ollut positiivisen psykologian positive work 
engagement eli myönteinen työhön sitoutuminen, jossa kuitenkin on samoja ele-
menttejä kuin organisaatiotutkimuksen commitment-tutkimuksissa. Commitment 
viittaa enemmän velvollisuuteen ja sitoutumiseen, kun taas myönteisessä työhön 
sitoutumisessa kyse on selkeämmin sitoutuneisuudesta.

2.1  Myönteinen työhön sitoutuminen ja sen lähikäsitteet

Myönteinen työhön sitoutuminen on työhön kohdistuvaa asennetta, tunnetta ja 
työstä saatua tyydytystä ja mielihyvää. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö työssä silti voisi 
olla hetkiä, työkavereita, asiakkaita, esimiehiä, tilanteita tai työtehtäviä, jotka eivät 
välttämättä innosta. Myönteisessä työhön sitoutumisessa yleisesti ottaen työ siihen 
liittyvine ulottuvuuksineen on myönteisiä tunteita ja kokemuksia tuottava kokonai-
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suus, johon liittyy halu tehdä kyseistä työtä. Laajemmin myönteisen sitoutumisen 
ilmiön voidaan ajatella kuuluvan positiivisen psykologian piiriin erityisesti ihmisen 
myönteisen toimijuuden ja kehityksen tutkimukseen (Seligman 2002; Seligman 
2011).

Työhön sitoutuminen ja myönteinen työhön sitoutuminen ovat ilmiöitä, joita 
voidaan tarkastella hyvin monelta eri kannalta (Schaufeli ym. 2002; Schaufeli & 
Bakker 2004). Työhön sitoutumisen merkitystä ja sen laatua voidaan analysoida 
suhteessa työn tulokseen ja sen laatuun, työyhteisön toimivuuteen tai henkilökoh-
taiseen hyvinvointiin (Bandura ym. 2014; Gorgievski yms. 2010; Ouweneel ym. 
2012). Työhön sitoutumisen ja johtamisen sekä erilaisten johtamistyylien yhteyttä 
voidaan mallintaa ja esimerkiksi työskentelytapojen yhteyttä työhön sitoutumiseen 
tai työn tulokseen voidaan tarkastella tavoitellen organisaation toiminnan kehittä-
mistä (Lyons & Bandura 2021; Nikolova ym. 2019; Rahmadani ym. 2020; Robijn 
ym. 2020). 

Minun tavoitteenani on muodostaa kokonaiskuvaa myönteisestä työhön sitoutu-
misesta ilmiönä. En oleta tavoittavani kaikkia ilmiön ulottuvuuksia, vaan tavoittelen 
sellaista ymmärrystä, jonka varassa tutkimusaineistosta nousevia havaintoja on mah-
dollista analysoida rakentavassa hengessä. Tämän takia tarkastelen tässä yhteydessä 
joitakin työhön sitoutumista selittäviä malleja sekä niihin liittyviä ilmiöitä. Työhön 
sitoutumista, työtyytyväisyyttä ja työssä jaksamista on mallinnettu monin eri ta-
voin. Mallien painotukset vaihtelevat niiden tarkastelunäkökulmien, taustateorioi-
den ja tavoitteiden mukaan. Tähän valitsemani mallit tarkastelevat ihmisen ja työn 
suhdetta eri näkökulmista: myönteisen organisaatiokäyttäytymisen malli tarkastelee 
ihmisen ja työn suhdetta organisaation kannalta (Bakker ym. 2005; Ouweneel ym. 
2012; Pouramini & Fayyazi 2015), työn vaatimusten ja työn voimavarojen malli kes-
kittyy ihmisen ja työn keskinäiseen vuorovaikutukseen (Bakker & Albrecht 2018; 
Demerouti ym. 2001; Hakanen ym. 2006; Schaufeli & Bakker 2004) ja kukoistami-
sen mallissa tarkastellaan yksilön asennetta ja näkökulmaa (Seligman 2011).

Työhön sitoutumiseen liitetään tiettyjä ilmiöitä, jotka vaikuttavat ja ilmentävät 
ihmisen ja työn suhdetta. Tällaisia tässä tutkimuksessa tarkasteltavia ilmiöitä ovat 
työn imu, työhyvinvointi ja työtyytyväisyys sekä yhteisöllisyys. Työn imulla tarkoi-
tetaan tiettynä ajanhetkenä koettua erityistä toimintaan kytkeytyvää tunnetilaa 
(Bakker 2005; Hakanen 2014; Lehto 2014; Schaufeli ym. 2002; Seligman 2011). 
Työhön sitoutuminen vaikuttaa voimakkaasti työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyden 
kokemuksiin, vaikka työhyvinvointi tai työtyytyväisyys ei välttämättä aina tarkoita 
työhön sitoutumista, sillä työhyvinvointi voi olla hyvällä tasolla, vaikka ei olisikaan 
työhönsä sitoutunut (Bakker ym. 2005; Lyons & Bandura 2021; Ouweneel ym. 
2012; Pouramini & Fayyazi 2015). Työhön sitoutumisella ja yhteisöllisyydellä on 
myös yhteys, mutta sekään ei välttämättä ole aivan yksioikoinen (Meneghel ym. 
2016; Robijn ym. 2020). Avaan työhön sitoutumisen moniulotteisuutta ja erilaisia 
näkökulmia edellä mainittuihin teorioihin ja käsitteisiin nojaten.
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2.1.1  Työhön sitoutumista selittäviä malleja 
Työhön sitoutumisen tutkimuksessa on kyse työntekijän ja työn emotionaalisen 
suhteen tarkastelusta. Lähtökohtana on ajatus, että työhönsä sitoutunut henkilö 
kokee työnsä voimaannuttavana ja energisoivana. Lisäksi hän kokee voivansa vaikut-
taa työhönsä, työssään ja työnsä kautta. Työhönsä sitoutunut henkilö haluaa tehdä 
työtään, panostaa oman työtehtävänsä suorittamiseen ja voittaa siihen liittyviä 
vaikeuksia. Työhön sitoutunut kokee tekemisen merkitykselliseksi, tuntee innok-
kuutta, inspiraatiota, ylpeyttä ja haastetta sekä työhön syventymistä, työn imua ja 
työniloa. (Bakker ym. 2005; Coo & Salanova 2018; Gorgievski yms. 2010; Schaufeli 
ym. 2002.) 

Työhön sitoutumisen tutkimus on lähtenyt liikkeelle työuupumuksen ja työhön 
sitoutumisen yhteyden tutkimuksesta sekä tutkimuksista työroolien ja organisaa-
tioon sosiaalistumisen heijastumisesta yksilön käytökseen. Organisaatiopsykolo-
giassa kiinnostuksen kohteena on ollut 1980–1990-luvuilla työn kielteiset vaiku-
tukset, kuten työuupumus (esim. Kahn & Byosiere 1992) ja työstä poissaolo (esim. 
Hensing ym. 1998). Samoihin aikoihin tutkittiin myös organisaatioon sitoutumista 
(esim. Meyer & Allen 1991), jonka tutkimusta on tehty jo muutama vuosikymmen 
aiemminkin (Heikkinen 2011). Tutkimus on jatkunut tästä yksilön identiteetin 
ja työn (tai ammatin) suhteen tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu voimakkaasti 
työhönsä sitoutuneen henkilön halua tulla identifioiduksi työnsä kautta. (Bakker 
& Demerouti 2007.) Sittemmin työhön sitoutumista on määritelty ja ymmärretty 
monin eri tavoin: aluksi työhön sitoutuminen nähtiin työuupumuksen vastakoh-
tana ja myöhemmin laajempana työuupumuksesta erillisenä ilmiönä. (Hakanen & 
Schaufeli 2012; Lyons & Bandura 2021; Schaufeli ym. 2002; Schaufeli & Bakker 
2004.) 

Työhön sitoutumisen määritelmiä ovat koonneet esimerkiksi Heikkinen (2011) 
sekä Stairs ja Galpin (2013) omissa julkaisuissaan. Yhteistä näissä määritelmissä on 
yksilön suuntautuneisuus työhön ja työn tavoitteisiin sekä halu ylittää itsensä tavoit-
teen saavuttamiseksi. Vaikka työhön sitoutumista on tutkittu ja määritetty yksittäi-
sen tekijän tai näkökulman avulla, kyse on monimutkaisemmasta ilmiöstä: sitä ei 
voida määrittää pelkästään motivaation, työtyytyväisyyden ja työn tuloksellisuuden 
mukaan, vaan näiden lisäksi on oltava vielä jotakin enemmän. (Bakker ym. 2005; 
Pouramini & Fayyazi 2015; Stairs & Galpin 2013.) Henkilö voi olla motivoitunut, 
tyytyväinen olosuhteisiin ja tehdä tuloksellista työtä, mutta hän ei silti ole lainkaan 
sitoutunut työhönsä.

Työhön sitoutumisen ilmiön moniulotteisuuden hahmottamiseksi tässä yhtey-
dessä käydään läpi kolme sitoutumiseen liittyvää mallia, jotka esittävät erilaiset 
näkökulmat sitoutumisen ilmiön tarkasteluun, ilmiötä selittäen tai sitoutumisen 
luonnetta tarkastellen: myönteisen organisaatiokäyttäytymisen malli, työn vaati-
musten ja työn voimavarojen malli sekä kukoistamisen malli. 
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Myönteisen organisaatiokäyttäytymisen malli (Positive Organizational Behavior)
Myönteisen organisaatiokäyttäytymisen (Positive Organizational Behavior, POB) 
mallissa lähtökohtana on ajatus ihmisen teoista ajatusten ja arvostusten heijastajana. 
Siinä ajatellaan, että työhön sitoutuminen näkyy käytöksenä ja käytöksen perus-
teella voidaan arvioida työhön sitoutumista. Toisin sanoen myönteisessä organi-
saatiokäyttäytymisessä on kyse työntekijän käytöksessä ilmenevästä tulevaisuuteen 
suuntautuvasta myönteisyydestä ja työstä saatavasta myönteisestä tunne-elämykses-
tä. Myönteinen organisaatiokäyttäytyminen on yksilön myönteinen psykologinen 
tila tai kehitysvaihe. Sitä luonnehtivat (itse)luottamus tai luottamus onnistumiseen 
vaativissa tehtävissä, optimistinen asenne ja oletus onnistumisesta nyt ja tulevaisuu-
dessa, tavoitesuuntautuneisuus, kyky löytää tarvittaessa uusia reittejä maaliin sekä 
resilienssi vastoinkäymisissä. (Bakker ym. 2005; Pouramini & Fayyazi 2015.) Se on 
siis asennetta ja ajattelumalleja, jotka heijastuvat käytökseen.

Ouweneel ryhmineen (2012) on tutkinut toivon, myönteisten tunteiden ja 
työhön sitoutumisen yhteyttä. He tarkastelivat 59 yliopistotyöntekijän päivittäistä 
tunnetilaa selvittääkseen myönteisten tunteiden ja toivon kokemisen suhdetta työ-
hön sitoutumiseen. Tutkimuksessaan he totesivat myönteisten tunteiden kokemi-
sen vaikuttavan epäsuorasti tarmokkuuteen, (työlle) omistautumiseen ja (työhön) 
syventymiseen toivon tai toiveikkuuden kokemisen kautta. (Ouweneel ym. 2012.) 

Optimismi, myönteinen asenne ja luottamus siihen, että kaikki sujuu hyvin niin 
työssä kuin maailmassa yleensä – myös vastoinkäymisten kohdatessa – tarjoavat 
työhön sitoutumiseen tulevaisuuteen suuntautuneen näkökannan ilmentäen siten 
myönteistä toimijuutta työssä (Bakker ym. 2005; Ouweneel ym. 2012; Pouramini & 
Fayyazi 2015; Uusiautti 2016; Uusiautti & Määttä 2015a). Kuvatun kaltainen resi-
lientti toimijuus voi ilmentää niin yksilöä kuin yhteisöä (Meneghel ym. 2016), mut-
ta tutkimuksessani sivuan sitä vain kevyesti sitoutumisen näkökulmasta; ymmärrän 
sen yksilöön ja yhteisöön liittyväksi ominaisuudeksi, eräänlaiseksi joustavuudeksi 
ja sitkeydeksi kohdattaessa vastoinkäymisiä, mikä ilmentää sitoutumista ja halua 
mukautua haastaviin tilanteisiin ja reagoida niihin hallitusti. (Bakker ym. 2005; 
Meneghel ym. 2016; Pouramini & Fayyazi 2015.) 

Pouramini ja Fayyazi (2015) tutkivat myönteisen organisaatiokäyttäytymisen 
mallin toimivuutta julkishallinnon työntekijöiden keskuudessa (N= 108) Iranissa. 
Heidän tutkimuksensa mukaan myönteisellä organisaatiokäyttäytymisellä on vahva 
kytkös työtyytyväisyyteen ja työhön sitoutumiseen, ja tämä kytkös on sitä voimak-
kaampi mitä vahvempaa myönteinen organisaatiokäyttäytyminen on. (Pouramini 
& Fayyazi 2015.) Myönteinen tunne on sisäinen tila, joka liittyy työhön ja siihen 
kytkeytyviin kokemuksiin. Tällainen työtyytyväisyys vaikuttaa työntekijän sitou-
tumiseen ja käytökseen heijastuen työn tulokseen, organisaation suoritukseen ja 
toimintaan. (Bakker ym. 2005; Ouweneel ym. 2012; Pouramini & Fayyazi 2015.)
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Työn vaatimusten ja työn voimavarojen malli ( Job Demands-Resources Model)
Toisen näkökulman työntekijän ja työn suhteeseen antaa työn vaatimusten ja työn 
voimavarojen ( Job Demands-Resources Model, JD-R) malli, jossa tarkastellaan työ-
hön sitoutumisen ja työuupumuksen ulottuvuuksia ja yhteyksiä (Bakker & Albrecht 
2018; Crawford ym. 2010; Demerouti ym. 2001; Hakanen ym. 2006; Schaufeli & 
Bakker 2004). Tässä mallissa ajatuksena on, että työn vaatimusten ja työn voimava-
rojen epätasapaino aiheuttaa työuupumusta, kun taas kohtaaminen tuottaa työhön 
sitoutumista (Van den Broeck ym. 2008). Työn vaatimuksia ovat esimerkiksi vaati-
vat asiakastilanteet ja työkuorma, työn voimavaroja taas työyhteisön sosiaalinen tuki 
sekä palaute toiminnasta. Mallissa työn vaatimukset voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, 
sosiaalisia tai organisatorisia tekijöitä tai niiden yhdistelmiä. (Bakker ym. 2003; 
Bakker ym. 2005; Bakker & Demerouti 2007; Demerouti ym. 2001; Hakanen ym. 
2006; Schaufeli & Bakker 2004.) 

Schaufelin ja kumppaneiden (Schaufeli ym. 2002; Schaufeli & Bakker 2004) 
työuupumusta ja sitoutumista tarkastelevissa tutkimuksissa pyrittiin selvittämään 
työuupumuksen ja työhön sitoutumisen keskinäistä yhteyttä sekä löytämään 
mittareita työuupumuksen ja sitoutumisen arvioimiseen. Perusajatuksena näissä 
tutkimuksissa oli, että työuupumus ja työhön sitoutuminen eivät ole toistensa täy-
dellisiä vastakohtia. Schaufeli tutkimusryhmineen (2002) keskittyi työuupumuksen 
ja sitoutumisen mittareiden kehittämiseen, ja koehenkilöinä heillä oli sekä yliopis-
to-opiskelijoita (N = 314) että työntekijöitä (N = 619). Schaufelin ja Bakkerin 
(2004) tutkimuksessa jatkettiin työuupumuksen ja työhön sitoutumisen tutkimusta 
kehittämällä niiden välistä yhteyttä selittävää mallia, jossa havainnollistettiin työn 
kuormittavia ja energisoivia ulottuvuuksia. Tätä työn vaatimusten ja työn voimava-
rojen mallia testattiin neljän eri organisaation edustajilla (N = 1698).

Työhön sitoutumisen tekijät työn vaatimusten ja työn voimavarojen mallissa 
antavat työlle merkitystä, vastuuttavat työntekijöitä työprosessin ja tuloksen osalta 
sekä tuottavat työtekijöille tietoa työn tuloksista. Työn vaatimukset eivät ole pelkäs-
tään kielteisiä, vaan sopivassa määrin, sopivanlaisina ne tukevat työhön sitoutumis-
ta. Mikäli työntekijällä ei ole mahdollisuutta täyttää näitä vaatimuksia, ne kääntyvät 
kielteisiksi tekijöiksi. Työn voimavarat taas kompensoivat vaatimuksia ja esimerkiksi 
tukevat henkilökohtaista kehittymistä. (Bakker ym. 2005; Demerouti ym. 2001; 
Hakanen ym. 2006; Schaufeli & Bakker 2004.) Mallissa kyse on henkilökohtaisesta 
kokemuksesta, jossa työntekijän elämäntilanne, ominaisuudet ja esimerkiksi osaa-
minen vaikuttavat siihen, miten työn vaatimuksen ja voimavarat koetaan (Bakker & 
Oerlemans 2016). Huomattavaa on myös liian vaatimattomien vaatimusten työhy-
vinvointia heikentävä vaikutus, sillä tylsistyminen työssä heikentää tuloksen lisäksi 
myös sitoutumista työhön (Harju ym. 2016).

Työn vaatimusten ja voimavarojen malli tarkastelee työhön sitoutumista, työuu-
pumusta ja työhyvinvointia kahden rinnakkaisen prosessin, energiapolun ja moti-
vaatiopolun, avulla. Lisäksi mallissa nämä prosessit ovat yhteydessä ja vaikuttavat 
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toisiinsa moniulotteisesti. Vaatimuksiin ja voimavaroihin liittyvät monipuolisesti 
työn tekemisen ja työyhteisön käytännöt. Kyse ei ole vain työturvallisuudesta, vaan 
myös työn psyykkisistä ja sosiaalisista ulottuvuuksista ja niiden vaikutuksesta jaksa-
miseen, työhön sitoutumiseen ja uupumiseen. (Bakker ym. 2005; Demerouti ym. 
2001; Hakanen ym. 2006.) Työn voimavaroilla voidaan vahvistaa sitoutuneen hen-
kilöstön sitoutumista ja innovatiivisuutta esimerkiksi työyhteisön muutostilanteissa 
(Meneghel ym. 2016; Seppälä ym. 2018; Van den Broeck ym. 2008). Tarkastelles-
saan vaatimuksia ja voimavaroja tämä malli mahdollistaa konkreettisesti keskustelun 
siitä, mikä merkitys on työntekijän mahdollisuuksilla oman työnsä ja työtehtävänsä 
muokkaamiseen paremmin itselle sopivampaan suuntaan. Työn ja työtehtävän 
muokkaaminen voi kohdistua suoraan tehtäviin, työhön liittyviin sosiaalisiin 
suhteisiin, omiin asenteisiin ja oletuksiin tai se voidaan nähdä työn vaatimusten ja 
voimavarojen välisen tasapainon säätämisenä (Mäkikangas & Schaufeli 2021). 

Työn vaatimusten ja työn voimavarojen malli ei ole syntynyt hetkessä, vaan sitä 
on kehitetty vaiheittain. Bakker (2003) tutkimusryhmineen tarkasteli mallia ravit-
semustyöntekijöiden (N = 214) kohdalla. He tutkivat sitä, miten mallin kattamat 
työskentelyolosuhteet suhtautuvat tulevien poissaolojen määrään ja pituuteen. 
Hakanen (2006) kumppaneineen kehitti mallia edelleen keskittyen sen sisältämiin 
prosesseihin ja niiden olemassaolon todistamiseen. Tutkimushenkilöinä oli joukko 
suomalaisia opettajia (N = 2038) ja lähtökohtana opetustyön stressaavuus.

Van den Broeck työryhmineen (2008) jatkoi mallin yksityiskohtien tutkimusta 
selvittäen itseohjautuvuuteen liittyvien perustarpeiden tyydyttämisen merkitystä 
työn voimavarojen ja työn vaatimusten suhteen. Tutkimusjoukko koostui 745 bel-
gialaisesta työntekijästä. Tutkimuksen tuloksena todettiin perustarpeiden tyydyttä-
misen selittävän osittain työn voimavarojen ja työn vaatimusten suhdetta. Bakker ja 
Oerlemans (2016) jatkoivat mallin kehittämistä keskittyen tutkittavien (N = 136) 
hetkellisiin kokemuksiin työn tuottamasta tarpeiden tyydytyksestä ja onnellisuu-
desta. Tutkimuksessa tarkasteltiin työntekijöiden ajankäyttöä eri tehtäviin ja sen 
vaikutusta kuormittumiseen ja sitoutumiseen.

Työn voimavaroja on tutkittu myös suhteessa työhön sitoutumiseen ja minä-
pystyvyyteen. Llorens kumppaneineen (2007) tarkasteli näiden tekijöiden – työn 
voimavarojen, työhön sitoutumisen ja minäpystyvyyden – keskinäistä vaikutusta 
110 espanjalaisen yliopisto-opiskelijan joukossa. Tutkimuksen tuloksena oli ha-
vainto itseään vahvistavasta kierteestä: työhön sitoutuminen vahvistaa minäpysty-
vyyttä, mikä lisää työn voimavaroja. Aiemmissa tutkimuksissa esimerkiksi Bakker 
kumppaneineen (2003) ja Demerouti työryhmineen (2001) ovat todenneet työn 
voimavarojen vahvistavan työhön sitoutumista ja sitä kautta tuottavan minäpysty-
vyyttä ja sitoutumista organisaatioon. Hakanen ja Perhoniemi (2012) ovat omassa 
tutkimuksessaan havainneet vastaavasti näiden itseään vahvistavien kierteiden 
olemassaolon – hyvässä ja pahassa. Tosin he toivat esille myös myönteisen kierteen 
mukanaan tuomat haitat, kun työ vie liian voimakkaasti mukanaan.
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Työn vaatimusten ja voimavarojen mallissa on erityisen kiinnostavaa se, miten se 
tuo tarkasteluun jaksamisen ja uupumisen moniulotteisen kokonaisuuden. Siinä ei 
ole kyse vain työtehtävästä ja siihen kiinteästi liittyvistä tekijöistä, vaan ilmiöistä, 
joihin vaikuttavilla tekijöillä voi olla yhtä aikaa myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia 
riippuen tilanteesta, henkilöistä sekä muista tekijöistä. Esimerkiksi työtehtävän 
haastavuus voi olla liiallista tai liian vähäistä, jolloin työtyytyväisyys heikkenee. 
Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä riippuen työntekijän muista työtehtävistä 
ja elämäntilanteesta työtehtävän haastavuuden kokemus voikin muuttua merkittä-
västi: pienten lasten vanhemmille omaan taitotasoon nähden vaatimaton työtehtävä 
voi olla helpotus lapsiperhearjen keskellä tai vastaavasti vähän vaativampi tehtävä voi 
virkistää hiekkalaatikkoleikkien rinnalla. 

Työhön sitoutumisessa mielenkiinnon kohteena on työntekijän ja työn suhde, 
jonka keskiössä on ollut työuupumuksen ja työhön sitoutumisen yhteys. Kyse on kui-
tenkin huomattavasti moniulotteisemmasta ilmiöstä (Schaufeli ym. 2002; Schaufeli 
& Bakker 2004). Työhön sitoutuminen rakentuu työn tuottamasta nautinnosta, 
työn tuomasta haasteesta ja työn merkityksestä (Bakker & Oerlemans 2016; Harju 
ym. 2016; Stairs & Galpin 2013). Näihin vaikutetaan suoraan johtamisen ja toimin-
takulttuurin kautta ja epäsuorasti vuorovaikutuksella; työyhteisössä koettu tunnetila 
siirtyy yhteisön jäsenten kautta heidän vapaa-ajan yhteisöihinsä ja päinvastoin.

Kukoistamisen malli (Flourish)
Kolmannen näkökannan työhön sitoutumisen tarkasteluun tuo kukoistamisen 
(Flourish, PERMA-malli) malli, joka auttaa tarkastelemaan työhön sitoutumista 
työntekijän henkilökohtaisella tasolla. Siinä pyritään analysoimaan yksilön asennoi-
tumista elämän eri osa-alueisiin ja vallitseviin olosuhteisiin (yhteisöön, työhön ja 
muuhun tekemiseen). (Goodman ym 2018; Seligman 2011.) Vaikka malli keskittyy 
yksilöön, sen kokonaisvaltainen lähestymistapa antaa mahdollisuuden tarkastella 
myös työhön sitoutumista, kun mallin elementit rinnastetaan työhyvinvointiin. 
(VanderWeele 2017; VanderWeele 2019.)

Kukoistamisen mallissa eli PERMA-mallissa yksilön myönteiset tunteet (positive 
emotion), tekemiseen uppoutuminen (engagement), hyvät ihmissuhteet (positive re-
lationship), merkityksellisyyden kokemus (meaning) ja aikaansaaminen (accomplish-
ment) muodostavat hyvän elämän perustan (Goodman ym 2018; Seligman 2011; 
ks. myös Leskisenoja 2016, 49, 66–67). Malli tunnistaa hyvinvoinnin rakentumisen 
osittaisen ristiriitaisuuden, sillä mallissa myönteisten tunteiden vaikutusta kuvataan 
ilmaisulla ”miellyttävä elämä” (pleasant life) ja tekemiseen uppoutumista ilmaisulla 
”sitoutunut elämä” (engaged life). Uppoutumiseen ei liity juurikaan tunteita, vaan 
Seligman (2011) tarkoittaa sillä flow-kokemusta tai työn imua eli tilaa, jossa ihminen 
kokee olevansa yhtä tekemisensä kanssa, aika pysähtyy, aktiivinen tietoisuus omasta 
tekemisestään häviää ja keskittyminen kohdistuu tekemiseen. Uppoutumisessa ei 
siten ole juurikaan tunteita mukana, vaan itsetietoisuus häviää ja ihminen on yhtä 
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tekemisensä kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tietämättömyyttä tai tiedosta-
mattomuutta omasta tekemisestä. Miellyttävä elämä taas on tunnepitoinen tila. 
Seligmanin (2011) mukaan kukoistamisen kannalta olennaista olisi kokea sekä 
tunnepitoista miellyttävää elämää että tekemiseen uppoutumista.

Kukoistamisen mallissa hyvät ihmissuhteet heijastavat yhteisöä ja sen toimivuutta, 
mutta niitä tarkastellaan nimenomaan yksilön näkökulmasta. Hyvät ihmissuhteet 
näyttäytyvät muiden osa-alueiden yhteydessä sekä tarkasteltaessa malliin liittyviä 
yksilön vahvuuksia (Seligman 2011). Henkilökohtaisella tasolla kukoistamisen 
mallin hyvän elämän rakenteita lähestytään yksilön vahvuuksien kautta. Seligman 
(2011) nojaa 24 vahvuuden luokitteluun, joka sisältää ominaisuuksia, jotka ilmen-
tävät ihmistä parhaimmillaan (Peterson & Seligman 2004; Seligman ym. 2005). 
Näitä ovat esimerkiksi rehellisyys, rakkaus ja ystävällisyys. Näistä vahvuusalueista 
ainakin yhdeksässä näkyy suoraan yhteisöllisyys: Rehellisyys on rehellisyyttä itseä 
ja muita kohtaan ja vastuunkantoa omista teoista. Rakkaus on kiinteää, rakastavaa 
vuorovaikutusta, välittämisen antamista ja saamista. Ystävällisyys on auttavaisuut-
ta, empaattisuutta sekä hyvien tekojen tekemistä toisille ilman palkkion odotusta. 
Sosiaalinen älykkyys tarkoittaa omien ja muiden tunteiden tunnistamista ja tiedos-
tamista. Yhteistyökyky on avuliaisuutta ja vastuullisuutta ryhmän jäsenenä. Reiluus 
on kaikkien tasapuolista kohtelua. Johtajuus on vastuunkantoa ja ryhmän jäsenten 
välisen hyvän vuorovaikutuksen rakentamista. Anteeksiantavuus ja kiitollisuus koh-
distuvat suoraan toisiin ihmisiin. (Seligman 2011.)

Kukoistamisen mallin kaksi viimeisenä mainittua osa-aluetta eli merkityksellisyys 
ja aikaansaaminen liittyvät toisiinsa. Merkityksellisyys elämässä (ja työssä) kytkey-
tyy elämän tarkoitukseen, tarpeeseen kuulua johonkin ja palvella tai toimia jonkin 
itseään suuremman hyväksi, oli sitten kyse uskonnosta, poliittisista puolueista tai 
aatteista tai perheestä. Aikaansaaminen ymmärretään tässä mallissa laaja-alaisesti 
kokemuksena, että on saanut jotakin tehtyä tai valmiiksi – siihen ei siis sellaisenaan 
välttämättä kytkeydy kyvykkyyden tai minäpystyvyyden ulottuvuutta. Aikaansaami-
nen voi yksilöstä ja tilanteesta riippuen olla niinkin vähäistä, että on aamulla päässyt 
sängystä ylös ja saanut vaatteet päälle. (Seligman 2011.) Aikaansaamisen kokemus 
vahvistuu, jos tekeminen kohdistuu merkityksellisiin asioihin. Vastaavasti merkityk-
sellisiä asioita halutaan tehdä ja viedä eteenpäin, niiden eteen halutaan nähdä vaivaa.

Kukoistamisen malli on sovellettavissa muuhunkin tekemiseen kuin palkka-
työhön (Goodman ym. 2018; Seligman 2011; VanderWeele 2017; VanderWeele 
2019). Työhyvinvoinnin kohdalla kukoistamisen mallissa kyse on työntekijän oman 
henkilökohtaisen vastuun tunnistamisesta oman hyvinvointinsa tukemisessa sekä 
hyvinvoinnin tukemisen keinojen osoittamisesta. Se, että keskitytään myönteisiin 
asioihin ja niiden tukemiseen, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työyhteisön tai elä-
män ongelmat kiellettäisiin, niiden olemassaoloa ei tunnustettaisi eikä niille tehtäisi 
mitään. Positiivisessa psykologiassa lähtökohtana on myönteisten asioiden huo-
maaminen kielteisten rinnalla eikä vain keskittyminen kielteisiin (Seligman 2002; 
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VanderWeele 2017; VanderWeele 2019). Näin näköalat laajentuvat ja olemassa ole-
vat vahvuudet saadaan paremmin käyttöön (Bakker & Oerlemans 2016; Hakanen 
2014; Martela 2014; Ouweneel ym. 2012; Seligman 2002; Uusiautti 2016).

Kukoistamisen mallissa kiinnitetään huomiota yksilön asenteeseen ja sen käytän-
nön sovelluksessa siihen, että yksilö kykenisi näkemään elämässään ja tekemisissään 
myönteisiä asioita, kokisi saavansa aikaan itselleen merkityksellisiä tekoja (Good-
man ym 2018; Seligman 2011). Mallin anti työhön sitoutumiselle on nimenomaan 
myönteisten tunteiden ja kokemusten merkityksen korostaminen konkreettisesti 
osoittamalla yksilön oman asenteen ja näkökulman merkityksen (VanderWeele 
2017; VanderWeele 2019). Mikäli yksilö kiinnittää huomiota onnistumisiin, hän 
samalla ruokkii myönteisiä tunnekokemuksia, mikä taas vahvistaa onnistumisten 
havaitsemista ja niistä nautinnon saamista (Goodman ym 2018; Seligman 2011). 

Kukoistamisen mallin avaama toinen näkökulma on työnjohdollinen. Esimies-
työssä onnistumiset tai vastaavasti epäonnistumiset voidaan nostaa tarkastelun kes-
kiöön ja vaikuttaa sitä kautta työntekijän hyvinvointiin. Asia, johon yhteisö kiinnit-
tää toistuvasti huomiota, saa merkityksellisen aseman ja vaikuttaa merkityksellään 
yksittäiseen yhteisön jäseneen. Huomion kiinnittyminen toistuvasti myönteiseen 
tekoon tai toimintaan palkitsee onnistumisesta ja vahvistaa myönteisten tekojen ha-
vaitsemista. (Goodman ym 2018; Seligman 2011.) Esimiestyössä voidaan suoraan 
ohjata huomion kohdistumista onnistumisiin tai epäonnistumisiin. Työntekijä voi-
daan velvoittaa etsimään tekemisistään onnistumisia säännöllisesti ja siten vahvistaa 
kukoistamisen mallin mukaista myönteistä kierrettä tai huomio voidaan kohdistaa 
epäonnistumisiin heikentäen kukoistamista. Näin kukoistamisen malli on yhteisöl-
linen, vaikka se lähtökohtaisesti keskittyykin yksilön ajatuksiin ja kokemuksiin: jos 
yhteisö tukee tietynlaista havainnointia osoittamalla tietynlaiset teot tavoiteltaviksi, 
se samalla ottaa kantaa yksilön onnistumiseen korostamalla yhteisölle merkitykselli-
siä asioita (Goodman ym 2018; Seligman 2011). 

Yhteenveto erilaisten mallien annista
Edellä esittelemäni kolme mallia valottavat eri näkökulmista työhön sitoutumista ja 
siihen liittyviä ilmiöitä. Myönteisen organisaatiokäyttäytymisen mallissa painopiste 
on käyttäytymisen analyyseissä. Siinä keskitytään toivoon, optimismiin, resilienssiin 
ja minäpystyvyyteen. (Bakker ym. 2005; Ouweneel ym. 2012; Pouramini & Fayyazi 
2015.) Työn vaatimusten ja työn voimavarojen mallissa taas huomio kiinnittyy vai-
kuttavien tekijöiden keskinäisiin suhteisiin ja prosesseihin. Malli korostaa vaikutusten 
yhteyksien monimutkaisuutta sekä tuo esille sen, että yksittäisen tekijän vaikutus 
riippuu olosuhteista. (Bakker & Albrecht 2018; Demerouti ym. 2001; Hakanen 
ym. 2006; Schaufeli & Bakker 2004.) Kolmantena esitellyssä kukoistamisen mallissa 
huomio on yksilön hyvinvoinnin myönteisissä tekijöissä eli myönteisissä tunteissa, 
tekemiseen uppoutumisessa, hyvissä ihmissuhteissa, merkityksellisyydessä ja aikaan-
saamisessa (Seligman 2011). Tutkimuksessani myönteinen työhön sitoutuminen 
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ilmentää työhön liittyvää mielihyvän tunnetta, aikaansaamista ja sitoutunutta toi-
mintaa, työn imua ja myönteistä työasennetta sekä yhteisöllistä osallistumista työssä 
(Bakker ym. 2005; Ouweneel ym. 2012; Schaufeli ym. 2002). 

2.1.2  Työhön sitoutumista selittävät rinnakkaisilmiöt
Tarkastelen seuraavaksi myönteistä työhön sitoutumista selittäviä muita työhön 
liittyviä ilmiöitä. Jaottelen ne työn myönteiseen kokemiseen ja ominaisuuksiin, työn 
myönteisiin sosiaalisiin ulottuvuuksiin, työn myönteiseen johtamiseen sekä työn ja 
muun elämän suhteeseen.

Työn myönteinen kokeminen ja ominaisuudet 
Sekä myönteisen sitoutumisen että kukoistamisen mallissa puhutaan sitoutumisesta 
ja uppoutumisesta (Bakker ym. 2005; Seligman 2011). Nämä käsitteet on tärkeää 
erottaa toisistaan: Esimerkiksi Leskisenoja (2016, 34) tarkoittaa työhön sitoutu-
misella samaa kuin uppoutumisella. Hakanen (2004) taas on kääntänyt työhön 
sitoutumisen (work engagement) työn imuksi, mutta tarkoittaa sillä kokonaisvaltai-
sempaa kokemusta kuin vain työhön uppoutumista. 

Käsitteen määrittelyä sekoittaa vielä se, että työn imun rinnalla käytetään käsitettä 
flow (Csikszentmihalyi 1990). Jälleen tutkijasta riippuen tällä tarkoitetaan samaa tai 
eri asiaa kuin työn imulla riippuen siitä, kohdistuuko käsitteeseen liittyvä tekeminen 
työhön vai muuhun tekemiseen. Eroa tehdään tekemisen tai harrastamisen (ei työ-
tä) ja työn välillä ja erityisesti niistä nauttimisessa käsitteiden flow-kokemus ja työn 
imu kohdalla (Hakanen 2014; Lehto 2014; Schaufeli ym. 2002). Näissä erotteluissa 
flow-kokemus nähdään monimutkaisempana, lyhytaikaisena huippukokemuksena, 
kun taas työn imu on pidempiaikainen ja pysyvämpi tila, jonka yksi ilmentymä teke-
miseen uppoutuminen on. Mielestäni merkityksellistä ei kuitenkaan ole toiminnan 
luonne, vaan kiinnostavaa on kyseinen tila ja sen suhde työhön sitoutumiseen.

Työn imu kuvaa työhön tai tekemiseen sitoutumiseen sisältyvää kokemusmaa-
ilmaa, joka syntyy työssä toimimisesta ja tekemisestä ja siitä koetusta nautinnosta. 
Tunnetta luonnehtivia ilmaisuja ovat uppoutuminen, omistautuminen, tarmok-
kuus, energisoituminen, aktiivisuus, vireystila, nautinnollisuus tekemisen itsensä 
takia, ajantajun katoaminen, fyysinen, tiedollinen ja tunnetason läsnäolo tekemises-
sä – tekeminen tai työ koetaan inspiroivana, merkityksellisenä ja siitä ollaan ylpeitä. 
(Bakker 2005; Hakanen 2014; Lehto 2014; Leskisenoja 2016, 47–54; Schaufeli 
ym. 2002; Seligman 2011.) Työn imussa tekeminen koetaan niin kiehtovana, että 
sitä halutaan jatkaa muusta välittämättä – muulla kuin tällä tekemisellä ei ole väliä 
(Csikszentmihalyi 1990). Olennaista tunnetilassa on kokonaisvaltainen uppoami-
nen tekemiseen (Bakker 2005).

Työn imua kuvaava ilmaus imeytyminen tai uppoutuminen tarkoittaa tilaa, jossa 
työn tai toiminnan tekijä on täysin keskittynyt tekemiseensä, täysin sen lumoissa. 
(Bakker 2005; Csikszentmihalyi 1990). Työtä tehdessään tekijä nauttii tekemises-
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tään ja kokee onnellisuutta tekemisestään ja tekemisessään. Motivaatio tekemiseen 
on sisäsyntyistä, tekeminen itsessään on motivoivaa. (Bakker 2005.)

Bakker (2005) tutki musiikin opettajien (N = 178) ja heidän oppilaidensa (N 
= 605) työn imun kokemusta. Hän toteaa tutkimuksensa perusteella, että työn 
voimavarat vaikuttavat myönteisesti opettajien kokeman työn haasteiden ja omien 
taitojen tasapainoon vahvistaen tätä kautta heidän kokemaansa työn imua. Tämä 
tulos on sopusoinnussa Csikszentmihalyin (1990) flow-teorian kanssa. Samalla 
Bakkerin (2005) mukaan opettajien saama sosiaalinen tuki työyhteisöltään vah-
visti työn haasteiden ja taitojen tasapainoa. Opettajien näkökulman lisäksi Bakker 
(2005) tarkasteli työn imun kokemuksen siirtymistä opettajien oppilaille. Tutki-
mus vahvisti opettajien ja heidän oppilaidensa kokeman työn imun yhteyden: mitä 
enemmän opettajat kokivat työn imua, sitä vahvempi myös opiskelijoiden kokemus 
oli.

Kuten työhön sitoutumista, myös työn imua on tutkittu monelta kannalta. Työn 
imun yksittäisten tekijöiden ja osa-alueiden keskinäisiä suhteita, merkityksiä ja 
vaikutuksia on mallinnettu ja tutkittu erilaisissa toiminnoissa (Bakker 2005). Työn 
imua suhteessa hyvinvointiin ovat tutkineet esimerkiksi sekä Seligman (2011) että 
Järvilehto (2014). Järvilehto (2014) on pohtinut työhön ja työn imuun liittyvän 
motivaation merkitystä hyvinvoinnin kannalta. Seligmanilla (2011) taas työn imu 
tai tekemiseen uppoutuminen on osa kukoistamisen mallia.

Työn imu kuvastaa myös tyytyväisyyttä työhön, mitä toki esiintyy työn imusta 
erillisenäkin kokemuksena. Onnellisuus, tyytyväisyys ja hyvinvointi rinnastetaan 
usein toisiinsa, mutta käsitteille on myös selkeästi annetut määritelmät. Niissä 
onnellisuus usein operationalisoidaan mitattavaksi tyytyväisyydeksi, kun taas hyvin-
vointi on moniulotteisempi käsite (Seligman 2011). 

Tarkasteltaessa tyytyväisyyttä positiivisten tunteiden valossa kohteena on myön-
teisten tuntemusten määrän ja niiden aiheuttajan (onko kyse tietyn tavoitteen saa-
vuttamisesta vai tavoitteen saavuttamisesta yleisesti ottaen) vaikutus onnellisuuden 
kokemukseen (Quinn 2015, 1; Uusiautti & Määttä 2015b, 6–7, 32–34, 114–115). 
Tyytyväisyyttä tai onnellisuutta työssä voidaan tarkastella myös suhteessa kompe-
tenssiin, motivaatioon, hyvään suoriutumiseen, (selviytymis)strategioihin tai kon-
tekstiin (Bakker & Oerlemans 2016; Uusiautti & Määttä 2015b, 9–17, 123–124). 
On kuitenkin muistettava, että tyytyväisyyden arvioihin vaikuttavat yksilön aiem-
mat kokemukset ja henkilökohtaiset ominaisuudet (Feldt, Mäkikangas & Kokko 
2015; Feldt, Mäkikangas & Piitulainen 2015). Tyytyväisyyden ja onnellisuuden 
elementit perustuvat kokemuksiin ja olosuhteisiin läpi elämän (Martikainen 2006, 
24–41; Uusiautti & Määttä 2015b, 7–17, 57–78, 117–126). 

Myönteinen työhön sitoutuminen rakentuu nautinnon, haasteen ja merkityksen 
varaan (Bakker & Oerlemans 2016; Harju ym. 2016; Stairs & Galpin 2013). Nämä 
kolme tekijää mahdollistavat työntekijän tyytyväisyyden ja onnellisuuden, mikä tuo 
työhön sitoutumiseen erityisen lisän ja samalla erottaa sitoutumisen myönteisestä si-
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toutumisesta: pelkkä työhön sitoutuminen ei välttämättä tuota onnellisuutta, mutta 
myönteinen työhön sitoutuminen tuottaa (Stairs & Galpin 2013).

Hyvä esimerkki siitä, miten pyritään vaikuttamaan työntekijän kokemaan onnel-
lisuuteen, työhön sitoutumiseen ja työssä suoriutumiseen, on Coon ja Salanovan 
(2018) tutkimus mindfulness-harjoituksen vaikutuksesta. Vaikka tutkimukseen 
lopulta osallistui vain 19 sairaalatyöntekijää, se silti osoitti harjoitteiden myöntei-
sen vaikutuksen. Sinänsä tulos ei ole yllättävä, sillä mindfulnessissa ja myönteisen 
työhön sitoutumisen taustalla olevassa myönteisessä lähestymistavassa on useita 
yhteneväisyyksiä: molempien tavoitteena on kehittää ja lisätä taitoja ja työkaluja 
ihmisen hyvinvoinnin ja optimaalisen toiminnan saavuttamiseen (Coo & Salanova 
2018; Seligman 2002). Tämän yhteisen tavoitteen lisäksi mindfulnessin ja (työ)hy-
vinvoinnin yhteyttä on selitetty mindfulnessin psykofyysisillä vaikutuksilla (Garland 
& Fredrickson 2019; Leroy ym. 2013). Tähän psykofyysiseen ulottuvuuteen liittyen 
Hakanen ja Schaufeli (2012) tarkastelivat työhyvinvoinnin ja terveyden suhdetta 
ja erityisesti työperäisen hyvinvoinnin heijastumista työn ulkopuolelle seitsemän 
vuoden aikana toteutetussa kolmiosaisessa tutkimuksessaan (N1 = 3255, N2 = 2555 
ja N3 = 1964). Työhyvinvoinnin (ja vastaavasti työstä aiheutuvan pahoinvoinnin) 
todettiin heijastuvan työn ulkopuolelle esimerkiksi masennukseen ja yleiseen tyyty-
väisyyteen. Huomattavaa on, että he totesivat työuupumuksen ennustavan masen-
nusta, mutta ei toisin päin. (Hakanen & Schaufeli 2012.)

Työtyytyväisyyttä tutkittaessa huomio voi siten kohdistua niin objektiivisesti 
mitattaviin olosuhteisiin kuin työntekijän subjektiiviseen tyytyväisyyden kokemuk-
seen (Martikainen 2006, 27, 30–31). Tässä omassa tutkimuksessani kiinnostavaa 
eivät ole ihmisten henkilöhistoriasta nousevat syyt kokemuksille, vaan enemmänkin 
sitoutumisen kokemus itsessään ja siihen vaikuttaminen. 

Työhön sitoutumista edistävät myönteiset kokemukset pohjautuvat tiettyihin 
työn ominaisuuksiin. Tutkimusten mukaan niistä tärkeimpiä ovat merkityksellisyys, 
vaihtelevuus, itsenäisyys ja palautteen saaminen (Lyons & Bandura 2021; Martikai-
nen 2006, 32–35). Elo ja Feldt (2015) toteavat työhyvinvoivan ja terveen organi-
saation tuntomerkeiksi työntekijän kokeman merkityksellisyyden, itsenäisyyden ja 
asiallisen palautteen. Vaikuttamalla näiden edellä mainitun neljän tekijän kautta 
koettuun työtyytyväisyyteen vaikutetaan samalla myös työhön sitoutumiseen (Cro-
panzano & Wright 2001; Uusiautti 2016). Koska myönteinen työhön sitoutuminen 
on ilmiönä moniulotteinen kokonaisuus, jossa sen eri osa-alueet vaikuttavat toisiin-
sa, näiden tekijöiden avulla voidaan tavoittaa joitakin niistä konkreettisista teoista, 
joilla sitoutumiseen vaikutetaan.

Työn kokeminen merkitykselliseksi on työhön sitoutumisessa olennaista (Bakker 
ym. 2005; Coo & Salanova 2018; Gorgievski yms. 2010; Schaufeli ym. 2002; Se-
ligman 2011). Oman työn näkeminen järkevänä ja tarpeellisena osana laajempaa 
kokonaisuutta on merkityksellisyyden ydin ja myönteisen organisaatiokulttuurin 
edellytys (Cartwright & Holmes 2006; Robijn ym. 2020; Quinn 2015, 72–86). 
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Merkityksettömän työn tekeminen on turhaa eikä se tuota mielihyvää. Merkityksel-
lisyys on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen tekijä, jossa kyse on siitä, millaisen mer-
kityksen henkilö antaa omalle tekemiselleen tai asialleen ja millaisen merkityksen 
muu yhteisö sille antaa. Oman tekemisen merkitykselliseksi kokemisessa vaikuttaa 
sosiaalinen yhteys ja yhteisö (Robijn ym. 2020). Merkitys pohjautuu kulttuuriseen 
eli yhteisölliseen vuorovaikutukseen, jossa henkilö on oppinut tietyt arvot ja arvos-
tukset. Merkitys muodostuu suhteessa toisiin ihmisiin – harva meistä kokee merki-
tykselliseksi asioita, joita oma yhteisö ei arvosta edes jossain määrin. 

Vaihtelevuus työssä katkaisee rutiineja, lisää mielenkiintoa ja tuo uusia haasteita. 
Samalla se tukee ja haastaa kehittymistä ja tuottaa onnistumisen kokemuksia työn-
tekijän selvitessä vaihtelevista tilanteista ja työtehtävistä (Harju ym. 2016; Lyons 
& Bandura 2021; Martikainen 2006, 32–35; Nikolova ym. 2019; Uusiautti 2016; 
Uusiautti & Määttä 2015b, 32–34). 

Myönteisen työhön sitoutumisen kannalta tärkeää on työn itsenäisyys, millä tar-
koitetaan työntekijän mahdollisuutta päättää mitä, miten ja missä työnsä tekee (Har-
ju ym. 2016; Quinn 2015, 11–16; Nikolova ym. 2019; Uusiautti & Määttä 2015b, 
29–34). Itsenäisyys on yksilöön ja yksilön vapauteen kytkeytyvä, yksilöllisyyttä 
korostava tekijä, joka kuitenkin voi toteutua vain osana yhteisöä: itsenäisyydellä tar-
koitetaan yksilön toimintamahdollisuuksia ja -vapauksia nimenomaan yhteisössä. 
(Cartwright & Holmes 2006; Uusiautti & Määttä 2015b, 44–51, 128–130.)

Palaute on työhön sitoutumisessa tärkeää. Se liittyy erityisesti merkityksellisyy-
teen tuottaen palautteen saajalle kokemuksen tekemisensä merkityksellisyydestä ja 
arvosta omassa yhteisössä ja mahdollisissa yhteisön erilaisissa rajapinnoissa. Palaute 
on luonteeltaan täysin yhteisöllistä. Sen saaminen vaatii vuorovaikutusta muun 
yhteisön ja ympäristön kanssa. (Cartwright & Holmes 2006; Uusiautti & Määttä 
2015b, 44–51, 128–130.)

Työhön sitoutumisen kannalta yhteistä näille edellä mainitulle neljälle tekijälle, 
merkityksellisyydelle, vaihtelevuudelle, itsenäisyydelle ja palautteelle, on tietynlainen 
positiivinen kokemus työstä. Tämän lisäksi erityisesti merkityksellisyydessä ja palaut-
teessa myönteinen työhön sitoutuminen yhdistää yksilöllisiä ja yhteisöllisiä asioita 
kokonaisuudeksi (Robijn ym. 2020). Merkitys syntyy yhteisön tai oikeammin yh-
teisöjen kautta, kun työn merkityksellisyys peilaa työntekijälle tärkeiden yhteisöjen 
arvoja. Vastaavasti työntekijän eli yksilön tekemästä työstä yhteisöltä saatu palaute 
tuottaa merkityksellisyyden kokemusta ja samalla ohjaa tekemistä yhteisön halua-
maan suuntaan. Merkityksellisyyden ja palautteen konkreettisena ilmentymänä ovat 
hyvä työilmapiiri sekä koetut kehittymis- ja kehittämismahdollisuudet (Uusiautti 
2016). Merkityksellisyys koetaan yksilöllisesti, mutta sitä tuotetaan yhteisöllisesti 
vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten kesken. Tämä näkyy konkreettisesti yhteisön 
ilmapiirinä.

Työhön sitoutumisen edellytyksiksi mainitaan useimmiten myös vapaaehtoisuus, 
kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus itseohjautuvuusteorian mukaan (Bakker & Oerle-
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mans 2016; Deci & Ryan 2000; Ryan & Deci 2000; Nikolova ym. 2019; Robijn 
ym. 2020; Uusitalo-Malmivaara 2014; Vansteenkiste ym. 2007). Aihetta on tut-
kittu monipuolisesti, esimerkiksi Vansteenkiste kumppaneineen (2007) tarkasteli 
kaksiosaisessa tutkimuksessaan belgialaisten työntekijöiden (N = 885) kokemuksia 
itseohjautuvuusteorian valossa. Tutkimuksia tarkasteltaessa on hyvä huomata, 
että itseohjautuvuusteoriaan liittyviä työhön sitoutumisen edellytyksiä saatetaan 
tutkijasta ja tutkimusryhmästä riippuen nimittää hieman eri tavoin. Esimerkiksi 
yhteenkuuluvuuden sijaan voidaan puhua vuorovaikutuksesta, yhteisöllisyydestä tai 
sosiaalisuudesta, kyvykkyyden5 sijaan aikaansaamisesta ja vapaaehtoisuuden kohdal-
la autonomisuudesta. Olennaista kuitenkin on tiettyjen piirteiden tai ominaisuuk-
sien esiintyminen näissä kuvauksissa. Eräs näistä piirteistä on itsensä toteuttaminen, 
joka kytkeytyy esimerkiksi itseohjautuvuusteorian vapaaehtoisuuteen ja kyvykkyy-
teen – jotta voi toteuttaa itseään, siihen pitää olla mahdollisuus (vapaaehtoisuus) 
ja riittävä osaaminen (kyvykkyys). Toinen piirre on merkityksellisyyden kokemus, 
jossa on jotakin samankaltaista kuin kyvykkyydessä ja yhteenkuuluvuudessa, joista 
etenkin viimeinen liittyy myös ihmissuhteisiin. Se, mitä tekee ja minkä osaa tehdä 
(on siis kyvykkyyttä tehdä jotain), saa merkityksensä yhteisöllisyyden kautta – toki 
tekeminen voi olla merkityksellistä pelkästään itselle, ja joillekin se riittää, mutta 
hyvin usein olennaista on itselle tärkeän yhteisön hyväksyntä. (Bakker & Oerlemans 
2016; Deci & Ryan 2000; Ryan & Deci 2000; Nikolova ym. 2019; Robijn ym. 2020; 
Uusitalo-Malmivaara 2014; Vansteenkiste ym. 2007.)

Itseohjautuvuusteorian ytimessä on kyse psykologisista perustarpeista, joiden 
tyydyttyminen liittyy työhön sitoutumiseen, työhyvinvointiin ja työuupumukseen 
(Bakker & Oerlemans 2016; Nikolova ym. 2019; Robijn ym. 2020; Van den Broeck 
ym. 2008). Nämä ilmentävät sitä, että ihminen on peruslähtökohdiltaan aktiivinen 
toimija, joka tekee itseään kiinnostavia asioita, ja tähän aktiivisuuteen ympäris-
tö vaikuttaa horjuttaen tai tukien sitä (Deci & Ryan 2000; Ryan & Deci 2000). 
Aktiivisen toimijuuden moottorina toimivassa sisäisessä motivaatiossa tekeminen 
itsessään innostaa. Tähän motivaatioon vaikuttavalla ihmisen vapaaehtoisuudella eli 
autonomialla tarkoitetaan toiminnan vapautta, vapautta päättää itse tekemisistään 
ja valinnoistaan tiukan kontrollin vastakohtana. Käytännössä tämä tarkoittaa mah-
dollisuutta oman tehtävän tai tekemisen tavan muokkaamiseen, mikä lisää luovuutta 
ja työn imua. (Hakanen 2014; Mäkikangas & Schaufeli 2021.) 

Kyvykkyys on kokemusta siitä, että osaa tekemisensä ja saa jotakin aikaan, että ky-
kenee suoriutumaan tehtävästään. Itseohjautuvuusteorian kyvykkyys (Deci & Ryan 

5  Kyvykkyyden kohdalla kyse on oppiarvojen ja tutkintojen sijaan osaamisen tunteesta ja sen suh-
teesta käsillä olevaan tehtävään. Työn imun säilymisen kannalta olennaista on, että tehtävän vaativuus on 
sopivassa suhteessa kyvykkyyteen – tehtävä on riittävän haastava, jotta mielenkiinto säilyy, mutta ei liian 
vaikea. Liian helppo tai liian vaikea tappaa kiinnostuksen, toinen turhautumisen takia ja toinen mahdot-
toman vaatimuksen tähden. (Leskisenoja 2016, 49-50.)
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2000; Ryan & Deci 2000) eroaa minäpystyvyydestä (Bandura 1986) siinä, että tässä 
kyvykkyydellä viitataan enemmän tarpeeseen kokea osaavansa ja minäpystyvyydellä 
uskomukseen omasta osaamisesta. Tietyllä tavalla kyvykkyys suuntautuu enemmän 
menneeseen perustuen aiempiin kokemuksiin omasta osaamisesta ja minäpystyvyys 
tulevaisuuteen ollen luonteeltaan uskomus. Kyvykkyyden kokeminen ei välttämät-
tä ohjaa henkilöä välttelemään tehtäviä, joissa ei koe onnistuvansa, vaan vaikuttaa 
enemmän tehtävästä koettuun nautintoon tai tuskaan. Minäpystyvyysuskomukset 
taas ohjaavat usein valitsemaan tehtäviä, joissa olettaa pärjäävänsä jo ennakkoon. 
Itseohjautuvuusteorian kolmantena elementtinä oleva yhteenkuuluvuus on toisista 
välittämistä ja toisten välittämistä – oman toiminnan myönteistä vaikutusta toisiin 
ihmisiin. (Leskisenoja 2016, 49–50; Lyons & Bandura 2019; Martela 2014; Robijn 
ym. 2020.) 

Itseohjautuvuuden tai autonomisuuden, oppimisen, kehittymisen ja kehittämi-
sen yhdistelmä on monipuolisesti hyödyllinen (Harju ym. 2016; Van den Broeck 
ym. 2008). Yhdessä ja yksittäisinä tekijöinä ne tuottavat ja vahvistavat työnteki-
jöiden työhyvinvointia. Tämän lisäksi ne vahvistavat yhteisössä koettua työhön 
sitoutumista, motivaatiota, luovuutta ja työssä suoriutumista. Työhön sitoutuminen 
motivaation ja luovuuden välityksellä puolestaan tukee erilaisissa haasteissa selviä-
mistä, oppimista ja kehittymistä. Itseohjautuvuuden, oppimisen, kehittymisen ja 
kehittämisen yhdessä tuottamat hyödyt kohdistuvat niin yksilöön, työyhteisöön 
kuin työnantajan toiminnan tuloksellisuuteen. (Harju ym. 2016; Lyons & Bandura 
2020; Lyons & Bandura 2021; Mäkikangas & Schaufeli 2021; Robijn ym. 2020; 
Uusiautti 2016.) Yhteenvetona voin todeta, että työhön sitoutuminen näyttäytyy 
kokonaisvaltaisena prosessina, jota vahvistaa mahdollisuus kehittymiseen ja op-
pimiseen. Samalla työhön sitoutuminen lisää voimavaroja (esimerkiksi vahvistaa 
motivaatiota ja luovuutta) ja tukee siten oppimista. Näin työhön sitoutuminen siis 
tuottaa ja vahvistaa työhön sitoutumiseen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä.

Työn myönteiset sosiaaliset ulottuvuudet
Työhön sitoutumisessa vuorovaikutus ja yhteisö ovat läsnä osallistumisessa ja yh-
teenkuuluvuudessa (Meneghel ym. 2016; Robijn ym. 2020). Osallistuminen eli olla 
osana yhteisöä, kokea itsensä (merkitykselliseksi) osaksi yhteisöä on vuorovaikutuk-
seen ajava tarve ja voima. 

Osallistuminen toteutuu vuorovaikutuksen kautta ja toteutuessaan vahvistaa 
itseään. Kaikki vuorovaikutus ei kuitenkaan ole tällaista osallistumista vahvistavaa. 
Laadullisesti vuorovaikutus voidaan jakaa neljään luokkaan: aktiiviseen ja raken-
tavaan, passiiviseen ja rakentavaan, aktiiviseen ja hajottavaan sekä passiiviseen ja 
hajottavaan. Näistä myönteistä vuorovaikutusta on aktiivinen ja rakentava vuoro-
vaikutus. Se on perustava tekijä ja vahvuus hyvinvoinnissa. (Seligman 2011.) Vaikka 
vuorovaikutus työssä ja sitä myöten osallistuminen työyhteisössä ovat kyseisen 
työyhteisön säätelemää ja ohjaamaa, siinäkin vaikuttaa vuorovaikutuksen laatu 
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eli se, miten yhteisön jäsenet toisensa kohtaavat riippumatta heidän asemastaan 
yhteisössä. Työyhteisön johtamisessa vuorovaikutus ja yhteisöllisyys vaikuttavat 
laajemmin kuin vain yksittäisten yhteisön jäsenten välillä. Erityisesti yhteisöllisyys 
vaikuttaa yhteisön sosiaaliseen resilienssiin eli yhteisön pärjäämiseen ja selviämiseen 
ryhmänä. Tämän lisäksi sekä vuorovaikutuksen laatu että yhteisöllisyys vaikuttavat 
myös yksilöön. (Leskisenoja 2016, 68; Seligman 2011.) 

Työhyvinvointiin liittyy yhteisöllinen elementti (Costa ym. 2014; Demerouti ym. 
2001; Nikolova ym. 2019; Robijn ym. 2020), joka näkyy esimerkiksi myönteisenä 
suhtautumisena muihin yhteisön jäseniin (Bandura ym. 2014). Bandura työryhmi-
neen (2014) tutki työyhteisössä pyyteetöntä auttamishalua eli työntekijöiden halua 
auttaa ilman palkkiota tai pakkoa. Heidän tutkimushenkilöinään oli 70 opiskelijaa, 
jotka olivat lähiaikoina siirtymässä työelämään. Heidän tutkimuksensa lähtökohta-
na oli nykyisen työelämän rakentuminen aiempaa voimakkaammin vapaaehtoisen, 
ei kenellekään kuuluvan auttavan työn varaan. Lisäksi he totesivat aiempien tutki-
mustulosten osoittavan työntekijöiden auttamishalukkuuden vaikuttavan myöntei-
sesti organisaatioon ja sen tulokseen. (Bandura ym. 2014.)

Työyhteisössä ilmenevässä auttamishalussa kyse voi olla joko pelkästä kohteliai-
suudesta tai altruistisesta, epäitsekkäästä käytöksestä, jossa yksilö haluaa ja on si-
toutunut auttamaan toisia yhteisön jäseniä. Tässä yhteydessä auttaminen tarkoittaa 
selkeästi muiden auttamista, vaikka se ei kuuluisi omiin työtehtäviin ja kohdistuu 
lähinnä kollegoihin tai heiksi ajateltuihin ihmisiin (Bakker ym. 2005; Bandura ym. 
2014). Vaikka avuliaisuus ja auttaminen liittyvät vahvasti työhön sitoutumiseen, ne 
eivät kuitenkaan sellaisenaan yksin kerro ihmisen sitoutumisesta, sillä kyse voi olla 
yleisesti kohteliaasta käytöksestä. (Bakker ym. 2005; Pouramini & Fayyazi 2015.) 

Avuliaisuus ja siihen liittyvä hyväntahtoisuus ovat ihmiselle luonteenomaista ja 
luontaista. Ne lisäävät hyvinvointia, ja vastaavasti pahantahtoisuus vähentää sitä 
aiheuttamalla yhteisössä epäluuloa ja jännittyneisyyttä. Yhteisön kannalta huomat-
tavaa on myös, että luottavaisuus lisää luovuutta ja mahdollistaa kukoistamisen ja 
ongelmanratkaisun. (Bandura ym. 2014; Sajaniemi & Mäkelä 2014.) Kyse ei ole 
vain psyykkisestä ilmiöstä, vaan avuliaisuudella on myös myönteisiä biokemiallisia ja 
neurobiologisia vaikutuksia (Pessi 2014). Jos työhön liittyy sosiaalinen ulottuvuus, 
jossa toiminnassa nähdään muille ihmisille tuotettu lisäarvo, apu tai hyvä, tuetaan 
mielihyvän syntymistä. Samalla aktiivisuus ohjautuu sellaiseksi toiminnaksi, jossa 
työn imu mahdollistuu ja työhön sitoutuminen vahvistuu. (Bandura ym. 2014; 
Järvilehto 2014.) 

Liike-elämässä yritystoiminnassa avuliaisuuden ja myötätunnon on raportoitu 
tuottavan parempaa tulosta. Myötätunto- ja myönteisyysharjoitteilla on lisätty 
työmotivaatiota ja tehokkuutta, parannettu tulosta, lisätty myönteisiä tunteita, 
vähennetty stressiä, parannettu terveyttä, edistetty tasapainoa työn ja kodin välillä 
sekä kirkastettu tavoitteita ja sisäistä motivaatiota. Myötätunnon lisääntyminen on 
kehittänyt työyhteisöä ja sen sosiaalisia yhteyksiä. Tämä taas on lisännyt työntekijöi-



40
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

den merkityksellisyyden ja arvon tunnetta. Myötätuntoiset ja työhön sitoutumiseen 
myönteisesti suhtautuvat esimiehet lisäävät työntekijöiden hyvinvointia ja samalla 
sitoutuneisuutta. (Bandura ym. 2014; Pessi 2014; Robijn ym. 2020; Vuorinen ym. 
2021.)

Työhön sitoutumisessa ei kuitenkaan ole kyse vain yksittäisestä työntekijästä ja 
hänen suhteestaan organisaatioon tai organisaatiokulttuuriin. Tavallisesti työntekijä 
ei toimi yksin töissä, vaan hänellä on yhteisö ympärillään. Työyhteisössä yksilöiden 
ja ryhmien dynamiikkaa suhteessa työhön sitoutumiseen ja työyhteisön tulokseen 
sekä esimerkiksi resilienssiin on tutkinut Meneghel tutkimusryhmineen (2016). He 
tekivät kyselyn pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstölle (N = 1633) keskittyen 
työskentelyryhmien epävarmuuden sietoon. Myös Hakanen on tutkinut Perhonie-
men kanssa (2012) työyhteisön dynamiikkaa hammaslääkärien keskuudessa (N = 
2756). Tunteiden ja asenteiden on havaittu siirtyvän, mutta siirtymismekanismi 
vaatii vielä lisätutkimuksia.

Kuten edellä on todettu, työhön sitoutumiseen liittyvien emotionaalisten tilojen 
ja asenteiden kannalta olennaista on ihmisen yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys ja yhtei-
sön hyväksytty jäsenyys ovat yhteydessä merkityksellisyyden kokemukseen, jolloin 
yhteisöstä erilleen joutunut eli syrjäytynyt kokee itsensä merkityksettömäksi yhtei-
sölle. Merkityksellisyyden tunne liittyy resilienssiin ja yhteisöön, se vahvistaa sekä 
yksilön että yhteisön vaikeuksissa selviämistä ja niistä ylipääsemistä (Leskisenoja 
2019, 66–67; Meneghel ym. 2016). Lisäksi merkityksellisyys, jolla on siis vahvas-
ti yhteisöllinen perusta, lisää työn tekemisen laatua (Hakanen 2014; Robijn ym. 
2020). Merkityksellisyyden kokemuksen heikentymisen lisäksi joukon ulkopuolelle 
jättäminen eli eristäminen ihmiskontakteista aiheuttaa samanlaisen reaktion ai-
voissa kuin fyysinen kipu. Näin yksilön suhde yhteisöön on vahvasti fysiologisilla 
reaktioilla ladattua toimintaa. (Sajaniemi & Mäkelä 2014.) Yhteys muihin ihmisiin 
on siten fyysisesti ja psyykkisesti perustavaa laatua oleva tarve ja mahdollisuus. 

Myönteisen työhön sitoutumisen kannalta yhteisö toimii työhön sitoutumisen 
tuottajana ja estäjänä, vertailupintana ja mittarina. Työhön sitoutuminen ei tapahdu 
erillään yhteisöstä. (Costa ym. 2014; Demerouti ym. 2001; Lyons & Bandura 2021; 
Nikolova ym. 2019; Robijn ym. 2020.)

Työn myönteinen johtaminen
Yhteisön jäsenyys ja hyvin toimiva yhteisö tukevat myönteistä työhön sitoutumista 
(Lyons & Bandura 2021; Robijn ym. 2020). Hyvin toimivan, terveen ja menestyvän 
organisaation taustalta löytyvät esimiestyön tuloksena organisaation henkilöstön 
yhteiset arvot ja yhteinen toimintaa ohjaava visio. Arvot näkyvät käytännön toi-
missa ja visioon voivat kaikki sitoutua. Lisäksi toimintaa läpäisee kokonaisvaltainen 
strategia, jonka avulla visio kuvautuu konkreettisiksi tavoitteiksi. Johtamisen tehtä-
vänä on välittää visio, arvot, päämäärä ja tehtävät kaikille yhteisön jäsenille. (Lyons 
& Bandura 2021; Quinn 2015, 39–41; Watson 2013, 34–43.) 
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Tämän lisäksi organisaation rakenteen tulisi tukea toimintaa ja johtamista mah-
dollisimman tarkoituksenmukaisesti, jolloin toiminnan organisointi, johtamiskäy-
tännöt ja järjestelmät tukevat strategiaa (Simola & Kinnunen 2015; Quinn 2015, 
39–41). Johtajuuden ja johtamiskäytäntöjen, vuorovaikutuksen ja toteutuvien arvo-
jen välityksellä työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri sekä johtaminen linkittyvät 
toisiinsa (Mauno & Ruokolainen 2015; Nikolova ym. 2019). 

Johtamista on tutkittu useista näkökulmista. Nikolova tutkimusryhmineen 
(2019) tutki työhön sitoutumisen ja johtajuuden suhdetta hotellityöntekijöiden 
keskuudessa vuoden välein (N1 = 759 ja N2 = 273). Vaikka Nikolovan ryhmän 
(2019) tutkimus keskittyi tietyn johtamistyylin, sitouttavan johtajuuden, vaikutuk-
siin, se nosti silti esille johtamisen ja työhön sitoutumisen moniulotteisen suhteen: 
johtamisen tapa ei suoraviivaisesti kaikissa tilanteissa vaikuttanut samalla tavalla 
kaikkiin työntekijöihin, vaan johtamisen vaikutus riippui myös työntekijästä ja olo-
suhteista. Rahmadani kumppaneineen (2020) vahvisti Nikolovan ryhmän (2019) 
tuloksia tutkimalla sitouttavaa johtajuutta 412 maataloustyöntekijän kohdalla. 
Robijn työryhmänsä (2020) kera laajensi samaisen sitouttavan johtamistyylin tar-
kastelua ristiriitatilanteisiin. Tässä tutkimuksessa toteutettiin kysely johtajuuden 
valmennusohjelmaan osallistuneiden esimiesten alaisille (N = 133). Tutkimuksen 
tulokset korostivat sosiaalisten voimavarojen merkitystä työntekijän hyvinvoinnin 
ja yhteisön kannalta (Robijn ym. 2020). Kaikkien näiden tutkimusten taustalla oli 
työn vaatimusten ja työn voimavarojen malli, jonka pohjalta tarkasteltiin sitouttavaa 
johtajuutta (Nikolova ym. 2019; Rahmadani ym. 2020; Robijn ym. 2020). 

Lyons ja Bandura (2021) ovat tarkastelleet valmentavaa johtajuutta ja toteavat 
saman havainnon kuin Nikolova ym. (2019) ja Rahmandani ym. (2020): kaikki 
työntekijät eivät toimi samalla tavalla, joten esimiehen on tiedostettava tällaiset erot 
ja sovitettava oma toimintansa sen mukaan. Samasta työntekijöiden yksilöllisten 
ominaisuuksien ja asenteiden osuudesta kertovat myös muut tutkimukset (ks. esim. 
Feldt, Mäkikangas & Kokko 2015; Feldt, Mäkikangas & Piitulainen 2015; Uusi-
autti & Määttä 2015a, 2015b). Yhdessä nämä tutkimukset korostavat johtamisen 
vaativuutta kahdella tavalla: esimiestehtävässä toimivan on oltava hyvin tietoinen 
erilaisten johtamistapojen ja käytäntöjen vaikutuksista ja merkityksestä sekä toimin-
nan tuloksellisuuden että alaisten työhön sitoutumisen ja työhyvinvoinnin kannal-
ta. Lisäksi esimiehen on tunnettava alaisensa niin hyvin, että hän pystyy sovittamaan 
johtamistaan tilanteen ja henkilöstön mukaan. 

Pelkkä johtamistyyli ei tuota sellaisenaan työhön sitoutumista, vaan myös orga-
nisaation toimintakulttuurilla on merkitystä. Organisaatiokulttuurin merkitystä 
avaavat esimerkiksi Mauno ja Ruokolainen (2015), Simola ja Kinnunen (2015) sekä 
Quinn (2015), jotka kaikki painottavat toimivan organisaatiokulttuurin merkitystä 
strategian toteutuksessa ja henkilöstön hyvinvoinnissa. Esimerkiksi organisaation 
suhtautuminen kehittämiseen riippuu vallitsevasta kulttuurista. Toisaalta kehittä-
misen mahdollistamisella voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin (Elo & Feldt 2015). 
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Työhön sitoutumisen näkökulmasta kehittämisen mahdollisuus on merkityksellistä 
siksi, että kehittäminen tarkoittaa omaan työhön vaikuttamista eli mahdollisuutta 
muovata omaa työtä ja näin myös sitoutua siihen myönteisemmin (Mäkikangas & 
Schaufeli 2021; ks. myös Wrzesniewski & Dutton 2001). Se siis vahvistaa työnteki-
jän toimijuuden kokemusta.

Mäkikankaan ja Schaufelin (2021) tutkimuksessa tarkasteltiin yksilön näkökan-
nalta omaan työhön vaikuttamista suomalaisten esimiesten joukossa (N = 419) ta-
voitteena hahmottaa yksilöllisten toimintatapojen vaikutusta. Tutkimus tuki havain-
toa siitä, että organisaation toimintakulttuuri vaikuttaa johtamiseen ja johtaminen 
toimintakulttuuriin. Niiden tarkastelu toisistaan erillisinä työhön sitoutumiseen ja 
työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä ei tue kokonaiskuvan muodostumista. 

Johtamisella on suuri merkitys työhön sitoutumisessa ja työtyytyväisyyden ko-
kemisessa (Bakker & Albrecht 2018; Bakker & Oerlemans 2016; Lyons & Bandu-
ra 2021; Nikolova ym. 2019; Robijn ym. 2020; Uusiautti 2016). Johtaminen on 
avainasemassa suhteessa edellä kuvattuihin työn ominaisuuksiin, kuten merkityk-
sellisyyteen, itsenäisyyteen ja palautteeseen (Lyons & Bandura 2021; Nikolova ym. 
2019; Robijn ym. 2020). Työn merkityksellisyyteen vaikuttaminen tapahtuu ja on 
mahdollista hyvin pitkälti johtamisella ja vuorovaikutuksella (Martikainen 2006; 
Robijn ym. 2020). Itsenäisyyden kokemus liittyy vahvasti kontrolliin ja kontrollin 
tuntemukseen, mikä taas kertoo suoraan työnantajan tai esimiehen luottamuksesta 
työntekijään ja siten organisaatiokulttuurista ja sen arvoista. Niin ikään johtamisella 
luodaan ja mahdollistetaan rakentava palautteenantokulttuuri.

Myös Martikaisen (2006, 32–35) mainitsemien neljän työhön liittyvän tyytyväi-
syyden tekijän osalta – merkityksellisyys, vaihtelevuus, itsenäisyys ja palaute – kolme 
on suoraan kytköksissä esimiestyöhön ja johtamiseen vaihtelevuuden ollessa sitä rajal-
lisesti. Esimiestyössä määritetään, arvotetaan ja toteutetaan työhön sitoutumisen edel-
lytyksiä, sillä todellisuudessa esimies asettaa rajat työskentelyn itsenäisyydelle, antaa 
palautetta työstä ja näillä rajoilla ja palautteilla osoittaa konkreettisesti työtehtävien 
merkityksellisyyden. Negatiivisen tai korjaavan ja positiivisen tai kehuvan palautteen 
lisäksi merkityksellisyyden kannalta olennaista on se, annetaanko palautetta lainkaan: 
palautteen puuttuminen on viesti työn (ja työntekijän) merkityksettömyydestä. Myös 
se, millainen reaktio on sallittu annettuun palautteeseen, on tärkeää – voidaanko 
palautteesta olla eri mieltä ja voidaanko siitä keskustella. (Lyons & Bandura 2021; 
Nikolova ym. 2019; Robijn ym. 2020; Uusiautti & Määttä 2015b, 98–108.)

Työn ja muun elämän suhde
Kuten aiemmin todettiin, työntekijä ei ole yksin työyhteisössään. Vastaavasti hän 
ei elä muuta elämäänsä yksin, erillään muista ihmisistä. Työntekijän ja vapaa-ajan 
sosiaalista vuorovaikutusta, työn ja kodin tasapainoa tai sen puuttumista on myös 
tarkasteltu monissa tutkimuksissa. Bakkerin ja kumppaneiden (2005) tutkimuk-
sessa tarkasteltiin työhön sitoutumisen ja työssä kuormittumisen siirtymistä puo-
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lisoiden välillä. Tutkimuksessa toteutettuun kyselyyn vastasi 323 pariskuntaa, joissa 
molemmat puolisot kävivät töissä. Bakker kumppaneineen (2005) vahvisti toisaalta 
tunnetilojen siirtymisen ja toisaalta sen, että työtä ja vastaavasti perhe-elämää ei voi 
erottaa toisistaan. Ihmisen elämä on kokonaisuus, jonka eri osa-alueet vaikuttavat 
toisiinsa. 

Chernyak-Hai ja Tziner (2016) tarkastelivat kaksiosaisessa tutkimuksessaan (N1 
= 242 ja N2 = 240) työn ja perhe-elämän tasapainoa. He totesivat, että ymmärtääk-
semme paremmin tätä työn ja perheen tasapainoa tutkimuksessa tulisi huomioida 
voimakkaammin yksilöllisiä ulottuvuuksia, kuten arvoja. Arvot heijastuvat yksilön 
asenteisiin ja käytökseen sekä kytkeytyvät vuorovaikutuksen myötä organisaation 
ilmapiiriin. Vaikka tietyt työntekijöiden arvot tukevat organisaation parempaa 
tulosta, voi niiden vaikutus organisaation ilmapiiriin silti olla kielteinen. Työn ja 
perheen yhteensovittamisen kannalta olennaista onkin tunnistaa työhön sitoutu-
misen kielteisiä vaikutuksia, sillä voimakas työhön sitoutuminen ja siihen liittyvä 
myönteinen organisaatiokäyttäytyminen altistavat kuormittumiselle sekä työn ja 
perheen yhteensovittamisen ongelmille. (Chernyak-Hai & Tziner 2016). 

Tunteiden, kokemusten ja ilmapiirin tarttumista on tutkittu myös työntekijän 
perheen ja työyhteisön välillä, eli miten perheen ja työn yhteensovittamisen mah-
dollisuudet ja haasteet vaikuttavat työntekijän itsensä lisäksi hänen työtovereihinsa. 
Työntekijän työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen aiheuttama kuormittuminen 
lisää työtoverien poissaoloja (Ten Brummelhuis ym. 2010), kun taas työhyvinvointi 
työhön sitoutumisen ilmentymänä tukee perheen hyvinvointia helpottamalla työn 
ja perhe-elämän yhteensovittamista (Culbertson ym. 2012). 

Ten Brummelhuis työryhmineen (2010) tutki perheen ja työn yhteensovittami-
sen haasteiden heijastumista työyhteisöön Hollannin kansallisessa poliisiorgani-
saatiossa (Royal Dutch Constabulary Officers organization), jossa työskennellään 
ryhmissä ja käytännössä kaikki tekevät kokopäivätyötä. Tutkimuksen osallistujat 
(N = 2860) jaettiin samoissa yksiköissä työskenteleviksi pareiksi. Heiltä kysyttiin 
perheen ja työn yhteensovittamisesta, kuormittumisesta, työhön sitoutumisesta, 
irtisanoutumishalukkuudesta ja sairaspoissaoloista. Tulokset osoittivat, että perheen 
ja työn yhteensovittamisen haasteet vaikuttivat työyhteisöön kielteisesti lisäämällä 
työtovereiden sairauspoissaoloja. Vaikutus oli havaittavissa isoissakin ryhmissä, ja 
sen todettiin perustuvan tunteiden ja asenteiden siirtymiseen yhteisössä. Culbertson 
ryhmineen (2012) taas totesi omassa tutkimuksessaan (N = 52), että vaikka työhön 
sitoutuminen ja perhe-elämän ja työn yhteensovittamisen helppous vaihtelevat päi-
vittäin, myönteinen sitoutuminen työhön helpotti ja vahvisti perhe-elämän ja työn 
onnistunutta yhteensovittamista. Eräänä tekijänä tässä olivat perheelle kerrotut 
myönteiset tapahtumat työssä, joiden kertomisen ajallista määrää pyydettiin osal-
listujia arvioimaan osana tutkimusta. Tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän 
työntekijät kertoivat mukavista tapahtumista töissä, sitä helpompaa perhe-elämän ja 
työn yhteensovittaminen heille oli.
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Työhön sitoutumisessa ei siten ole kyse vain yksilön ja organisaation välisestä 
suhteesta, vaan siihen liittyvät myös yksilön ihmissuhteet niin työssä (Hakanen & 
Perhoniemi 2012; Meneghel ym. 2016) kuin vapaalla (Bakker ym. 2005; Cherny-
ak-Hai & Tziner 2016). Siten työhön sitoutumisen tarkastelu rajatusti vain yhdeltä 
tai muutamalta näkökannalta voi antaa virheellisen tai vaillinaisen kuvan ilmiöstä.

2.2  Myönteisen työhön sitoutumisen vaikutuksia 
työorganisaatiossa 

Myönteistä sitoutumista selittävät teoreettiset mallit ja käsitteet sekä niihin liittyvät 
tuoreet tutkimustulokset valottavat myönteistä sitoutumista ilmiön mallinnuksen 
näkökannalta. Seuraavaksi avaan tarkemmin myönteisen sitoutumisen vaikutuksia 
työorganisaatioon.

2.2.1  Työhön sitoutumisen vaikutukset
Työhyvinvoinnissa ja työhön sitoutumisessa on kyse hyvinvointiin liittyvien ilmiöi-
den ja tunteiden vaikutuksista sekä yksilöön että yhteisöön – ja niiden yhteydestä 
toisiinsa (Coo & Salanova 2018; Robijn ym. 2020). Toiminnan tuloksellisuuden 
kannalta työhönsä myönteisesti sitoutunut ihminen on tuotannontekijä, jonka 
suoriutumiseen vaikutetaan työhyvinvoinnilla ja johtamisella (Bakker ym. 2003; 
Bakker & Oerlemans 2016; Hakanen & Schaufeli 2012; Ouweneel ym. 2012; Ro-
bijn ym. 2020). 

Työhön ja työnantajaan sitoutumisen näkökulmasta myönteisen organisaatio-
käyttäytymisen malli (Pouramini & Fayyazi 2015), työn vaatimusten ja työn voi-
mavarojen malli (Demerouti ym. 2001) sekä kukoistamisen malli (Seligman 2011) 
yhdessä (työ)hyvinvoinnin fysiologisten vaikutusten kanssa auttavat hahmottamaan 
työhön sitoutumisen eri ulottuvuuksia kokonaisuutena. Fysiologisten, suoraan yksi-
lön terveyteen liittyvien vaikutusten lisäksi myönteinen työhön sitoutuminen tuot-
taa myönteisiä tunteita, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja luovuutta, mikä taas tuottaa pa-
rempia työsuorituksia sekä yksilön että koko yhteisön osalta. Tämä kaikki heijastuu 
työn tuloksiin parantaen laatua, tuottavuutta ja esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä. 
(Bandura ym. 2014; Gorgievski yms. 2010; Lyons & Bandura 2021; Meneghel ym. 
2016; Ouweneel ym. 2012; Seligman 2011; Robijn ym. 2020.) Vastaavalla tavalla 
työn laadun ja tuottavuuden parantumisen on havaittu koskevan myös onnellisia, 
työhönsä tyytyväisiä ihmisiä (Bakker & Oerlemans 2016). Hyvinvointi ja työhön 
myönteisesti sitoutuminen ovat kytköksissä toisiinsa ja menestymiseen työssä 
(Lyons & Bandura 2021).

Myönteisen työhön sitoutumisen terveysvaikutukset perustuvat ihmisen fysiolo-
giaan, kyse ei ole vain psyykkisestä ilmiöstä. Ihmisen hyvinvointi on kompleksinen 
kokonaisuus fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ilmiöitä. Kokonaisuuden ytimessä on 



45
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

ihmisen psyykkisen ja fyysisen olemuksen yhteys, joka pitkälti kytkeytyy stressin-
säätelyyn ja vagus- eli kiertäjähermoon, joka säätelee sydämen sykettä ja vaikuttaa 
esimerkiksi sydänkohtauksiin. Lisäksi se osallistuu katseen kohdistamiseen, kasvo-
jen ilmeisiin ja kuulon suuntaamiseen. Myönteiset tunteet ja tyydytystä tuottava 
sosiaalinen vuorovaikutus vahvistavat vagushermon toimintaa, mikä taas vahvistaa 
myönteisten tunteiden kokemista ja sosiaalista toimintaa (Sajaniemi & Mäkelä 
2014; Seligman 2011). Tutkimusten perusteella välittävänä tekijänä oletetaan ole-
van sosiaalisen liittymisen – myönteiset ihmiset tai oikeammin myönteisiä tunteita 
kokevat ihmiset ovat sosiaalisesti aktiivisempia kuin kielteisiä tunteita kokevat (Sa-
janiemi & Mäkelä 2014). Toisin sanoen vagushermo toimii fyysisten, psyykkisten ja 
sosiaalisten tekijöiden ja vaikutusten välittäjänä: sujuva vuorovaikutus, myönteinen 
ajattelu, asenne ja myönteiset tunteet sekä optimismi vahvistavat vagushermon toi-
mintaa, mikä taas vahvistaa vuorovaikutusta, myönteisten tunteiden kokemista ja 
fyysistä terveyttä synnyttäen itseään vahvistavan kierteen.

Työelämässä hyvästä työntekijästä halutaan pitää kiinni, hänet halutaan sitouttaa 
ja pitää työkykyisenä (Harju ym. 2016; Ouweneel ym. 2012). On huomattu, että 
työtekijän työhyvinvoinnissa ei ole kyse vain työuupumuksesta ja sen puuttumisesta 
tai sairauspoissaoloista, vaan laajemmasta kokonaisuudesta – työolosuhteiden on 
tuettava hyvinvointia, eikä hyvinvointi rakennu vain pahoinvoinnin puuttumisesta. 
Toisin sanoen työhyvinvointi vaatii sitä heikentävien tekijöiden puuttumisen lisäksi 
sitä tukevia asioita. (Bakker ym. 2003; Hakanen 2014; Hakanen & Schaufeli 2012; 
Vondracek & Crouter 2013.) Samalla on havaittu yhteiskunnallisella tasolla, ettei 
työntekijöiden uupuminen ja sairastavuus ei ole vain yrityksen tai työyhteisön sisäi-
nen asia, vaan sillä on vaikutusta laajemmalti koko yhteiskuntaan sekä ulottuvuuksia 
ajassa ja paikassa (Leiter ym. 2013). 

Leiter työryhmineen (2013) tarkasteli pitkäaikaisessa tutkimuksessaan 4356 
suomalaisen työntekijän työuupumuksen ja psyykkisen sairastuvuuden suhdetta. 
Työuupumuksen asteen kasvu ennakoi psyykkisiä sairauksia ja niihin tarvittavaa 
lääkitystä. Pahimmillaan työuupumus ajaa työntekijät pitkille sairauslomille ja 
työkyvyttömyyseläkkeelle, mikä on kielteistä niin yksilöille, työnantajille kuin yh-
teiskunnallekin. Pitkäaikainen työkyvyttömyys ei koske vain yksittäistä hetkeä, vaan 
sillä voi olla vaikutusta henkilön elämänkulkuun ja työuraan laajemmaltikin: se voi 
aiheuttaa ammatinvaihdoksen ja vaikuttaa henkilön ja hänen perheensä elämänlaa-
tuun ja elintasoon merkittävästi pitkän aikaa. Myönteisellä sitoutumisella työhön 
voidaan siis havaita olevan sekä yksilöllisiä ja työorganisaatioon liittyviä että yh-
teiskunnallisia myönteisiä vaikutuksia (ks. esim. Hakanen 2004; Kansanterveyslaki 
66/1072; Kettunen ym. 2022; Mattila 2022).

Työntekijöiden työhön sitoutumisen vahvistaminen tuottaa taloudellisesti mi-
tattavaa hyötyä vahvistuneen terveyden (vähentyneen sairastavuuden) lisäksi esi-
merkiksi työn tehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden myötä (Hakanen & Schaufeli 
2012; Lyons & Bandura 2021; Pouramini & Fayyazi 2015; Robijn ym. 2020; Selig-
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man 2011; Vondracek & Crouter 2013). Työhön sitoutumisen tuottamat hyödyt 
eivät siten kohdistu vain yksilöön, vaan ne jakaantuvat laajemmalle.

Työn ja terveyden keskinäisen suhteen kohdalla mielenkiintoista on asenteiden ja 
ajattelutapojen vaikutus terveyteen. Myönteisen optimistisen ja pessimistisen ajatte-
lun terveysvaikutuksista on tehty useita tutkimuksia, joissa on osoitettu positiivisen 
ajattelun ja erityisesti optimismin voima: tyypillisesti optimistien sydänkuolleisuus 
on 20–25 % pienempää kuin keskimäärin ja vastaavasti pessimisteillä 25 % suu-
rempaa. Sydänsairauksien kohdalla toinen merkittävä tekijä optimistisen ajattelun 
lisäksi on merkityksellisyyden tunne, joka myös vaikuttaa terveyteen suotuisasti. 
Tutkimuksia on tehty sydänsairauksien lisäksi syövän ja muiden tautien kohdalla. 
(Labarthe ym. 2016; Seligman 2011). Tosin, kuten sekä DuBois ryhmineen (2012) 
että Labarthe kumppaneineen (2016) toteavat, lisätutkimukset ovat tarpeen vaiku-
tusmekanismien ja tehokkaimpien toimien selvittämiseksi.

Ajattelun optimistisuuden lisäksi on tutkittu koettujen tunteiden vaikutuksia ja 
leviämistä yhteisöissä. Myönteiset tunteet edistävät fyysisiä resursseja, kuten taitoja 
ja terveyttä, sosiaalisia suhteita, älyllistä kapasiteettia, kuten havaintokykyä, sekä 
mentaalisia resursseja, kuten optimismia ja luovuutta. Tämän lisäksi mielenkiin-
toista on, että sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvän myötätunnon osoittaminen, 
kokeminen ja sen näkeminen tuottavat myönteisiä tunteita. (Hakanen & Schaufeli 
2012; Pessi 2014; Seligman 2011.) Kyse ei kuitenkaan ole vain yksilön kokemuksista 
tai käytöksestä yhteisössä, vaan tunnetilojen siirtymisestä ihmiseltä toiselle. Tunne-
tilojen peilaamisessa aivojen peilisolujärjestelmän avulla tunteet tarttuvat ihmisestä 
toiseen. Yhtä lailla kielteiset tunnetilat – levottomuus, uupumus, masennus, tyyty-
mättömyys ja psyykkinen terveys – kuin myönteisetkin tunteet – sisäinen motivaa-
tio, nautinto ja uppoutuminen – siirtyvät ja vaikuttavat muihin ihmisiin. (Bakker 
2005; Bakker ym. 2005; Culbertson ym. 2012; Chernyak-Hai & Tziner 2016; 
Hakanen & Perhoniemi 2012; Urien ym. 2021.) Innostunut ihminen tartuttaa 
innostumisen tunnetilaa läsnäolijoihin, joille käsiteltävästä asiasta tai tilanteesta jää 
innostunut tai ainakin myönteinen muistijälki (Sajaniemi & Mäkelä 2014; Robijn 
ym. 2020). Myönteiset tunteet siirtyvät ja parhaimmillaan lisäävät työyhteisöjen ja 
työryhmien resilienssiä ja parantavat työn tulosta (Meneghel ym. 2016). Tunneti-
lojen siirtymisen tarkat mekanismit eivät ole tiedossa, mutta olennaista on ilmiön 
olemassaolo: tunteet siirtyvät ja välittyvät ihmisten välillä – siten työhön sitoutu-
misen, työhyvinvoinnin, työn imun ja onnellisuuden tunteet välittyvät työyhteisön 
jäsenten kesken siinä missä kielteisetkin tunteet ja kokemus kuormittumisesta (Bak-
ker 2005; Bakker ym. 2005; Hakanen & Perhoniemi 2012; Ten Brummelhuis ym. 
2010). Tunnetilojen lisäksi myös muut työhön sitoutumisen ulottuvuudet voivat 
vaikuttaa työyhteisön ulkopuolelle. Työn imuun voi liittyä liiallisen innokkuuden 
takia ristiriitoja perheen ja työn (tai vapaa-ajan ja työn) välillä (Uusiautti & Määttä 
2012). Työn ja perhe-elämän yhdistämisen ongelmia ei kuitenkaan ole havaittu 
kaikissa tutkimuksissa, vaan päinvastoin työn imu on vahvistanut myös työntekijän 
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hyvinvointia, terveyttä ja perhe-elämää pitkällä aikavälillä. (Hakanen & Perhoniemi 
2012; Hakanen 2014.)

Myönteisten tunteiden lisäksi myönteinen työhön sitoutuminen sisältää ke-
hittämisen mahdollisuuden. Se perustuu positiiviseen asenteeseen, toivoon tai 
luottamukseen siitä, että kaikki sujuu. Tällainen toivon mahdollistama rohkea ja 
kehittävä asenne on kehittämisen edellytys. Kehittäminen on mahdollisuus, kun 
henkilö luottaa siihen, että voi työssään tehdä erilaisia kokeiluja – voi siis erehtyä, 
kehittää itseään ja työyhteisöään pelkäämättä kielteistä palautetta tai irtisanomista. 
Sen lisäksi, että tällainen työyhteisön myönteinen asenne mahdollistaa oman osaa-
misen ja tekemisen kehittämisen, se samalla kehittää organisaatiota (Alerasoul ym. 
2021; Lyons & Bandura 2021; Uusiautti 2016). Kehittämishalun ja kehittämisen 
lisäksi myönteinen työhön sitoutuminen ilmenee myös sitkeytenä, päättäväisyytenä 
ja tahdonvoimana (Uusiautti & Määttä 2015a). Työhön sitoutuminen heijastuu 
siten käytökseen ja siihen, miten yksilö täyttää tai pyrkii täyttämään organisaation 
toiveet ja oletukset halutusta toiminnasta ja käytöksestä. Tutkimuksissa onkin to-
dettu tällaisella myönteisellä organisaatiokäyttäytymisellä, työtyytyväisyydellä ja 
työntekijän työhön sitoutumisella olevan voimakkaan keskinäisen kytköksen, joka 
voimistuu myönteisen käyttäytymisen vahvistuessa (Harju ym. 2016; Pouramini & 
Fayyazi 2015). 

Työhyvinvoinnin tukeminen esimerkiksi työn imua tai työhön sitoutumista vah-
vistamalla ei ole pelkästään ihmisen henkiseen puoleen keskittymistä ja mielihyvän 
tuottamista, vaan sillä voidaan vaikuttaa konkreettisesti työntekijöiden paremman 
terveyden ja resilienssin seurauksena koko yhteisön suoriutumiseen tehtävästään. 
(Hakanen & Schaufeli 2012; Sajaniemi & Mäkelä 2014; Uusitalo-Malmivaara 
2014.) Jos johtamisella ja työyhteisön vuorovaikutuksella tuetaan työn imun koke-
musta, sen syntyä ja ylläpitämistä (Robijn ym. 2020), lisätään samalla myönteisten 
tunnetilojen kokemista. Kun myönteisten tunteiden kokemista ja hyvinvointia 
tuetaan työssä, tuetaan samalla yksilöä ja yhteisöä oman tehtävänsä suorittamisessa 
sekä parhaimmillaan vähennetään stressikokemusten määrää. Myönteinen työhön 
sitoutuminen kytkeytyy yhteisöllisyyteen moniulotteisesti (Costa ym. 2014). 

Edellä kuvattu ilmentää sitä, että myönteinen työhön sitoutuminen kytkeytyy 
vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen (Costa ym. 2014; Robijn ym. 2020). Myön-
teinen työhön sitoutuminen sisältää vuorovaikutuksellisen ulottuvuuden osallistu-
misena, ja vastaavasti työhyvinvointiin liittyy vahvasti vuorovaikutus työyhteisön 
jäsenten kesken. Tämän suoran vuorovaikutuksen lisäksi myönteisten tunteiden 
siirtyminen tunnetilojen peilaamisessa vahvistaa vuorovaikutuksen merkitystä ko-
konaisuuden kannalta. Kyse ei siis ole vain vuorovaikutuksesta, vaan myös työhön 
liittyvien tunnetilojen siirtymisestä vuorovaikutuksen ohessa.

Myönteisessä työhön sitoutumisessa ei siten ole kyse vain yksilöön liittyvistä 
asioista, vaan sekä työyhteisöön, työntekijän lähipiiriin että laajemmalle yhteiskun-
taan vaikuttavista fysiologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista ilmiöistä. Näitä yhteyk-
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siä olen avannut taulukossa 1, joissa olen jakanut vaikutukset fyysisiin, psyykkisiin ja 
sosiaalisiin sekä yksilöön tai yhteisöön kohdistuviin.

Taulukko 1. Myönteisen sitoutumisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä vaikutuksia.
 Yksilöön kohdistuvat Yhteisöön kohdistuvat 
Fyysinen vaikutus 
 

terveys 
työhyvinvointi 
parempi laatu, tuottavuus 
paremmat työsuoritukset yksilönä 
 
 
 

terveys 
työhyvinvointi  
parempi laatu, tuottavuus  
paremmat työsuoritukset yhteisönä 
yhteisö suoriutuu paremmin 
taloudellinen tulos, taloushyöty 
tehokkuus 

Psyykkinen vaikutus myötätunto 
myönteiset tunteet  
sitkeys, päättäväisyys, tahdonvoima 
luovuus 
myönteinen 
organisaatiokäyttäytyminen 
työn imu 

myönteiset tunteet  
luovuus 
työn imu 

Sosiaalinen vaikutus vuorovaikutus, osallistuminen 
asiakastyytyväisyys 

vuorovaikutus 
asiakastyytyväisyys 

 

Monet myönteisen työhön sitoutumisen vaikutukset ovat luonteeltaan sellaisia, 
että ne kuuluvat useampaan luokkaan yhtä aikaa. Esimerkiksi vuorovaikutus on 
fyysistä tekemistä (esimerkiksi ystävällinen keskustelu), jolla on hyvin vahva psyyk-
kinen (myötätunnon osoittaminen ja kokeminen) ja sosiaalinen (yhteisöllisyyden 
vahvistuminen) vaikutus. Vastaavasti esimerkiksi työn laatuun vaikuttaa se, mitä ja 
miten yksilö tekee, ja se, miten kokonaisuus yhteisössä syntyy.

Yritysmaailmassa organisaation tehtävän suorittaminen mitataan tuottoina, 
viivan alle jäävänä konkreettisena rahallisena tuloksena. Sen perusteella tyypillisesti 
arvioidaan tehtyjen ratkaisujen laatua riippumatta siitä, onko ollut kyse laitteiden 
tai järjestelmien kehittämisestä, johtamisesta tai työhyvinvoinnista. Tällaisen  
arviointitavan perusteella on havaittu organisaation suoritteen kehittyvän suotui-
sasti – toiminnan olevan tehokkaampaa, tuottavampaa ja taloudellisempaa – kiinni-
tettäessä huomiota työntekijöiden työhön sitoutumiseen, motivaatioon ja työhyvin-
vointiin. (Pouramini & Fayyazi 2015; Seligman 2011). Perusteita asian tutkimiselle 
ja kehittämiselle löytyy niin taloudesta kuin yksilön hyvinvoinnistakin.

Julkisella sektorilla samantapainen taloudellinen mittaaminen on vaikeaa, koska 
lähtökohtaisesti toiminnan ei ole tarkoitus tuottaa sen toteuttajalle tai taustayh-
teisölle taloudellista voittoa. Tyypillisesti julkisen sektorin tehtävänä on hoitaa 
yhteiskunnan kannalta olennaisia perusoikeuksiin liittyviä toimia ja taata samalla 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu ja olosuhteet kaikille yhteiskunnan 
jäsenille. Toiminnan on oltava taloudellisesti järkevää, sillä se perustuu yhteisten 
resurssien käyttöön – pelkkä työntekijöiden hyvinvointi ei riitä. Tämän takia sel-
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lainen tutkimus, jonka perusteella pystytään parantamaan työssä suoriutumista, 
on tärkeää, etenkin jos tutkimuksen ehdottamat toimenpiteet eivät aiheuta suuria 
kustannuksia. Näin ollen työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja työhön sitoutumi-
sen tutkimusten havainnot siitä, että työn imun kokemus on paras ennuste hyvästä 
suoriutumisesta, ovat merkittäviä. Työn imu tuottaa positiivista taloudellista tulosta 
niin yritysmaailmassa kuin julkisellakin sektorilla. Sitä kokeva henkilö suhtautuu 
myönteisemmin asioihin, on luova, avarakatseisempi ja hänellä on enemmän yk-
silöllisiä voimavaroja. Hän on myös terveempi ja työkykyisempi. Työn imu liittyy 
työhön sitoutuneisuuteen myös ennustamalla sitoutumista työpaikkaan. (Coo & 
Salanova 2018; Hakanen 2014). Näin tukemalla työn imua tuetaan samalla myön-
teistä sitoutumista työhön, jolloin työn laatu ja suoriutuminen tehtävistä paranee ja 
myönteisen sitoutumisen seuraukset ja myönteinen asenne leviävät myös työyhtei-
söön, asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin.

2.2.2  Liiallinen työnteko ja työholismi
Myönteisellä sitoutumisella on kääntöpuolensa, sillä työhön sitoutuminen voi men-
nä liiallisuuksiin. Tällöin puhutaan tilanteesta, jossa myönteisenä alkanut sitoutu-
neisuuden tila muuttuu pakkomielteiseksi työnteoksi, energisoivasta toiminnasta 
kuluttuvaksi. Tällainen muutos voi aiheutua useasta eri tekijästä. Carver ja Scheier 
(2005) pohtivat tavoitteellisen toiminnan kääntöpuolta tilanteissa, joissa toiminta 
aiheuttaa turhautumista, ärtymystä ja vihaa. Työntekijä voi turhautua, tylsistyä ja 
stressaantua liian vaatimattomien tehtävien takia. Liian vähäiset haasteet aiheutta-
vat tylsistymistä, mikä taas heikentää sitoutumista työhön. Tylsistymiseen voidaan 
kuitenkin vastata aivan kuten liian suuren työkuorman tai liian vaativien tehtävien 
kohdalla: mahdollistamalla työntekijälle työtehtävän muokkaaminen oman elämän-
tilanteen, persoonallisuuden ja osaamisen mukaiseksi. (Harju ym. 2016; Leiter ym. 
2013.) Sitoutuneen työntekijän turhautumisen lisäksi työelämän erilaiset tilanteet 
heijastuvat työhön sitoutumiseen: Crawford kumppaneineen (2010) on todennut 
haitallisten vaatimusten heikentävän työhön sitoutumista, kun taas myönteiseksi 
haasteeksi koetut vahvistavat sitä. Työhön sitoutumisen tai oikeammin menestymi-
sen ja onnellisuuden tavoittelu sisältää myös vaaran jatkuvasta tavoittelusta, mikä 
itsessään ei lisää hyvinvointia, vaan vähentää sitä (Seligman 2011; Uusiautti & Määt-
tä 2015a).

Työhön sitoutuminen voi ilmetä myös kielteisenä liiallisena työntekona, johon 
liittyy työuupumusta. Ilmiönä työuupumus on moniulotteinen (Leiter ym. 2013; 
McGrady 2007). Kuormittumisen vaikutukset vaihtelevat yksilöittäin, ja osa työuu-
pumuksen oireista on samankaltaisia masennusoireiden kanssa (Chernyak-Hai & 
Tziner 2016; Hakanen 2004; Hakanen & Schaufeli 2012; Kinnunen & Hätinen 
2015). Tämän takia työuupumuksen ja sen kehittymisen kuvaamisessa ja tutki-
muksessa on omat haasteensa. Tietyssä tilanteessa tietynlainen työtehtävä voi olla 
kielteisellä tavalla kuormittava, kun taas toisessa tilanteessa samalle henkilölle sama 
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tehtävä voi olla voimaannuttava – työuupumus on ilmiönä haastava, joten sen huo-
mioiminen työelämän muutoksessa ja johtamisessa on tärkeää ja samalla vaikeaa. 
(Bakker & Oerlemans 2016; Feldt, Mäkikangas & Kokko 2015; Feldt, Mäkikangas 
& Piitulainen 2015; Hakanen 2004; Kinnunen & Feldt 2015; Kinnunen ym. 2015; 
Urien ym. 2021; Woolfolk ym. 2007.) Yksilöllisen tarkastelun lisäksi myös ryhmän 
merkitys kuormittumiseen ja ryhmän yhteisesti kokema kuormittuminen ovat oma 
kokonaisuutensa (Urien ym. 2021). Tässäkin johtamisen rooli korostuu, sillä johta-
misella osoitetulla merkityksellisyydellä on yhteys palkkioihin, oikeudenmukaisuu-
teen ja arvojen toteutumiseen, johtamisessa annettu itsenäisyys liittyy vaikutusmah-
dollisuuksiin ja palaute yhteisöllisyyteen (Bakker & Oerlemans 2016; Kinnunen & 
Hätinen 2015). Kokoavasti voidaan todeta, että johtaminen on suoraan kytköksissä 
työn kuormittavuuteen (tehtäviä sopivasti, liian vähän tai liikaa), vaikutusmahdolli-
suuksiin, palkkioihin ja oikeudenmukaisuuteen; epäsuorasti se heijastuu arvoihin ja 
niiden toteutumiseen sekä yhteisöllisyyteen. 

Työuupumuksessa on kyse emotionaalisesta uupumuksesta eli henkisten voima-
varojen loppumisesta, negatiivisesta tai kyynisestä asenteesta työtä kohtaan sekä 
heikentyneestä ammatillisen pätevyyden, kyvykkyyden tai tavoitteiden saavutta-
misen tunteesta (Bakker ym. 2003; Bakker ym. 2005; Bakker & Oerlemans 2016; 
Chernyak-Hai & Tziner 2016; Hakanen ym. 2006; Hakanen & Schaufeli 2012). 
Työuupumuksessa ei kuitenkaan ole kyse täysin työhön sitoutumisen vastakohdasta, 
vaikkakin näin on monessa kohdassa: myönteiselle työhön sitoutumiselle ominaista 
ovat energisyys, osallistuminen ja tehokkuus, kun taas työuupumukseen liittyvät 
uupuminen, kyynisyys ja ammatillinen tehottomuus. (Bakker ym. 2005; Bakker & 
Oerlemans 2016; Coo & Salanova 2018; Hakanen ym. 2006; Schaufeli ym 2002.) 
Eron tekee se, että sitoutunut tuntee työn imua, jolle ei ole käänteistä vastinetta 
työuupumuksen osatekijöissä (Bakker ym. 2005; Bakker & Oerlemans 2016; Haka-
nen & Schaufeli 2012; Schaufeli ym 2002). 

Työhön sitoutumisen ääripäänä pidetään usein liiallista työntekoa ja työholis-
mia6, jossa kyse on halusta tehdä työtä ylenmäärin, pakonomaisesti, mutta ilman 
ulkopuolista pakkoa siihen. Työholismilla myös viitataan negatiiviseen työn imuun. 
(Chernyak-Hai & Tziner 2016; Salmela-Aro & Nurmi 2004.) Edellä mainittu työho-
lismin määritelmä ei ole täysin tarkka. Olennaista on tarve liialliseen työskentelyyn 
ilman ulkoista pakkoa siten, että työmäärä vaarantaa terveyden, vähentää tyytyväi-
syyden tunnetta sekä rapauttaa ihmissuhteita ja sosiaalista elämää. Työholismi eroaa 
työhön sitoutumisesta siinä, että työholismi ei tuota työniloa tai muita positiivisia 
sitoutumisen ulottuvuuksia. Vastaavasti myönteinen työhön sitoutuminen ei sisällä 
pakonomaisuutta kuten työholismi. Lisäksi työhön sitoutuminen ei suoranaisesti 
ja automaattisesti tarkoita liiallista työntekoa. Sitä voi esiintyä sitoutuneilla työnte-
kijöillä, mutta sen esiintyminen ei ole työhön sitoutumisen määre. (Gorgievski ym. 

6  Työholismista käytetään toisinaan myös nimitystä työppöys (Aro 2003).
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2010; Hakanen & Perhoniemi 2012; Salmela-Aro & Nurmi 2004; Schaufeli ym. 
2008.)

Työn imu ja työholismi ovat siten eri asioita eikä aito myönteinen innostus 
liity työholismiin, sillä työholismissa on kyse kohtuuttomasta työn tekemisestä ja 
sisäisestä pakkomielteestä tehdä paljon töitä. Työn imussa ja työholismissa moti-
vaatioperusta on täysin erilainen. Työn imuun liittyy työn energisoiva ja innostava 
vaikutus sekä optimismi, itseluottamus ja resilienssi. Työholismissa taas kyse ei ole 
työstä nauttimisesta, vaan kykenemättömyydestä irtautua siitä. Lisäksi työholistin 
itseään koskevat uskomukset ovat kielteisiä. Motivaatioperustan erilaisuuden lisäksi 
myös seuraukset ovat erilaisia – työholismiin liittyvät vahvasti stressi- ja työuupu-
musoireet. (Hakanen & Perhoniemi 2012; Hakanen 2014; Salmela-Aro & Nurmi 
2004; Schaufeli ym. 2008.) 

Työholismi vaikuttaa varsinaisiin työn tuloksiin epämääräisesti. Liiallinen työn-
teko ei välttämättä tarkoita järkevää työntekoa ja viisasta toimintaa. Työholistien on 
todettu aiheuttavan haittaa työyhteisölle, kärsivän perfektionismista, olevan jäykkiä 
ja kykenemättömiä delegoimaan. Tällaiset ominaisuudet eivät vaikuta työyhteisössä 
suotuisasti, vaan heikentävät koko yhteisön toimintaa. (Gorgievski ym. 2010.)

Työhön sitoutumisen ja liiallisen työnteon sekä työholismin suhde on haasteelli-
nen. Schaufeli kumppaneineen (2008) on tunnistanut ilmiöiden samankaltaisuuden 
ja tutkinut työntekijöiden (N = 587) hyvinvointia suhteessa työholismiin, työuupu-
mukseen ja työhön sitoutumiseen. Työryhmän tavoitteena oli löytää käytännöllisiä 
mittareita näiden työhön liittyvien ilmiöiden erottamiseen toisistaan. Kaikissa 
näissä ilmiöissä esiintyy samankaltaisia piirteitä, kuten taipumusta työskennellä 
pitkään, joten niiden erottaminen toisistaan mittauksilla on vaikeaa. Gorgievski, 
Bakker ja Schaufeli (2010) tutkivat työhön sitoutumisen ja työholismin suhdetta 
itsensä työllistävien ja palkkatyössä olevien kesken (N = 2162). Heidän mukaansa 
voimakkaampi työhön sitoutuminen liittyy parempaan tehtävien hoitamiseen ja 
innovatiivisuuteen kaikilla, mutta palkkatyössä olevien kohdalla työhön sitoutu-
minen heijastuu myös kontekstuaaliseen käyttäytymiseen eli roolin vaatimusten 
täyttämiseen työyhteisössä. Sitoutunut työntekijä hoitaa tehtävänsä paremmin, on 
innovatiivisempi ja haluaa voimakkaammin täyttää ne odotukset, joita häneen koh-
distuu työtehtävässään ja -roolissaan. 

Liiallisen sitoutumisen, työholismin ja työuupumuksen taustalla vaikuttavat 
erilaiset asenteet ja motivaatio (Salmela-Aro & Nurmi 2004). Näiden asenteiden ja 
terveyden suhteesta on havaittu, että sillä, miten työhön suhtautuu, on merkitystä. 
Työtä voidaan tehdä tavoitteellisena urakkana, jolloin sen merkitys on instrumen-
taalinen. Työ voidaan myös nähdä urana, jolloin se mahdollistaa henkilökohtaisen 
kehityksen, tai kutsumuksena, jolloin työn merkitys on toisten ihmisten palvele-
misessa tavalla tai toisella. Kaikkia näitä asenteita löytyy kaikilta ammattialoilta ja 
kaikenlaisista työtehtävistä. Koulutuksesta, työtehtävästä tai ammattialasta riippu-
matta parhaiten voivat ne, jotka kokevat työn kutsumuksena eli liittyvän johonkin 
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itseään suurempaan. Instrumentaalinen työ uuvuttaa nopeasti, ja näin asennoituneet 
ovatkin huonovointisimpia. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet työn tulokselli-
suuden olevan heikompaa instrumentaalisessa asennoitumisessa (Coo & Salanova 
2018). Ura-asenteella tilanne on hieman parempi, mutta siinä työntekijää uhkaa 
työuupumus ainaisen uuden tavoittelun takia. DiRenzo ryhmineen (2022) toteaa-
kin, että kutsumusasenteelliset ovat terveempiä, sairastavat vähemmän muisti- tai 
muita kognitiivisia sairauksia, kokevat enemmän onnellisuutta, ovat tuottavampia, 
sitoutuneempia työpaikkaansa ja heillä on vähemmän sairauspoissaoloja. Asenteen 
lisäksi on tarkasteltu myös esimerkiksi ihmisen kiintymyssuhteen laadun merkitystä 
työuupumuksen ja työssä suoriutumisen osalta, ja on todettu tietynlaisen kiinty-
myssuhteen altistavan tai liittyvän työuupumukseen (Vîrgă ym. 2019). Näin asenne 
vaikuttaa yksilön olotilan lisäksi myös organisaation suoriutumiseen, tuottavuuteen 
ja kansantalouteen. ( Järvilehto 2014.) 

Työhön sitoutumisessa, työholismissa ja työuupumuksessa vaikuttavia tekijöitä 
ovat siten työyhteisön toimintakulttuurin ja johtamisen lisäksi henkilökohtaiset 
tekijät ja asenteet sekä yksilön suhde työhön. Työntekijän suhde työhön vaikuttaa 
hänen itsensä lisäksi myös hänen lähipiiriinsä töissä ja vapaalla sekä laajemmin koko 
yhteiskuntaan. Työhyvinvoinnin tukeminen ja työuupumuksen ehkäiseminen vai-
kuttavat myönteisesti työn tuloksellisuuteen usealla tavalla: jo pelkkä työuupumuk-
sesta aiheutuvien poissaolojen, muille elämän aloille heijastuvien vaikutusten, kuten 
työn ja perheen yhteensovittamisen, sekä kyynistymisen ja mahdollisen masennuk-
seen sairastumisen ehkäisy on yhteisöllisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä 
– kun vielä työhyvinvoinnilla ja myönteisellä sitoutumisella tuetaan työstä saatavan 
mielihyvän kokemusta ja siten vahvistetaan työntekijöiden yleistä hyvinvointia, vai-
kutukset tehostuvat. (Hakanen & Schaufeli 2012; Leiter ym. 2013.)
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3  TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tarkastelen tässä tutkimuksessa työhön sitoutumista positiivisen psykologian perin-
teeseen nojaten hyödyntäen samalla organisaatiotutkimuksen käsitteistöä. Myön-
teinen työhön sitoutuminen kytkeytyy työtyytyväisyyteen, työssä jaksamiseen ja 
työhyvinvointiin. Se heijastuu organisaatiokäyttäytymiseen ja sitä voidaan kuvata 
työn asettamien vaatimusten ja tuottamien myönteisten elämysten (voimavarojen) 
moniulotteisena prosessina. Se on yhtä aikaa yksilöllistä asennetta ja näkökulmaa 
sekä yhteisön vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden 
sekä yhteisöllisyyden lisäksi myönteistä työhön sitoutumista voidaan tarkastella 
työn imun kokemisen kautta. Työssä koetut asiat heijastuvat työyhteisöön ja sen ul-
kopuolelle – kuten työn ulkopuoliset asiat voivat heijastua työhön ja työyhteisöön. 
Kyse on siten moniulotteisesta ja haastavasta kokonaisuudesta, jossa eri tekijät voivat 
vaikuttaa toisiinsa ja kokonaisuuteen yllättävillä tavoilla.

Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella työhön sitoutumista sotilasorganisaa-
tiossa eri henkilöstöryhmien kuvaamana. Tutkimuksellani pyrin lisäämään tietoa ja 
ymmärrystä työhön sitoutumisen ilmiöstä ja siitä, miten eri tahot työhön sitoutumi-
sen käsittävät. Tutkimus koskee Ilmavoimia ja erityisesti Ilmasotakoulua.

Tutkimukselleni asetetut tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1. Miten Ilmasotakoulun henkilöstöryhmien jäsenet kuvaavat työhön 

sitoutumistaan?
2. Mitkä tekijät tukevat työhön sitoutumista heidän käsitystensä mukaan?
3. Millaisia eroja eri henkilöstöryhmien käsityksissä on havaittavissa?
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4  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimuksessani pyrin kuvaamaan kokonaisuutena työhön sitoutumisen ilmiötä 
tutkimassani kohdeorganisaatiossa. Tutkimukseni edustaa siten tapaustutkimusta, 
jossa työhön sitoutumista Ilmasotakoulussa tarkastellaan monipuolisen aineiston 
avulla. Varsinaisena aineistona käytetään fokusryhmien teemahaastatteluja, joiden 
kysymyksenasettelun pohjana käytettiin kyselyn tuottamaa kuvaa kohderyhmästä. 
Koska päähuomio kiinnittyy kohdeorganisaation henkilöstöryhmien käsityksiin ja 
niiden fenomenografiseen analyysiin, tutkimuksellani on myös selkeä fenomeno-
grafinen painotus. Käsitysten tutkimus on monivaiheinen prosessi, jossa yritetään 
päästä kiinni todellisuuden kokemisesta syntyneen merkityksellistetyn kokemuksen 
sanallistettuun ilmaisuun – käsitykseen (Marton 1988; Marton & Booth 1997; 
Uljens 1993). Niinpä luonnehdin tutkimukseni otetta fenomenografiseksi tapaus-
tutkimukseksi. Esittelen tässä luvussa tutkimukseni metodologisia valintoja, aineis-
tonkeruun toteutusta ja analyysia.

4.1  Fenomenografinen tapaustutkimus

Tapaustutkimuksen perusajatuksena on tarkastella kiinnostuksen kohteena ole-
vaa asiaa tietyssä määritetyssä tilanteessa, olosuhteissa ja ajassa rakentaen siitä 
mahdollisimman kattavan kuvauksen. Tavoitteena on ymmärtää ja kuvata ilmiö 
kokonaisuutena sen omassa luonnollisessa ympäristössään. (Creswell 2012; Eriks-
son & Koistinen 2014, 7–8; Häikiö & Niemenmaa 2007; Malmsten 2007; Peltola 
2007; Peuhkuri 2007; Yin 2014, 2–4, 9–15.) Tapaus voidaan ymmärtää hyvinkin 
laajasti esimerkiksi erilaisina olosuhteina, kuten vuodenaikana, aikakautena tai sää-
tilanteena, tai rajattuna tilana, kuten tietynlaisena rakennuksena, luontoalueena tai 
asutuksena. Samoin sillä voidaan tarkoittaa tietynlaisessa toimintaympäristössä tai 
organisaatiossa tiettynä hetkenä vallitsevaa tilannetta. Tapaus on siten ajassa, paikas-
sa ja olosuhteiltaan rajattu tilanne, prosessi tai kehityskulku, jota voidaan tarkastella 
monin eri tavoin. (Creswell 2012, 97–100; Eriksson & Koistinen 2014, 5–8; Laine 
ym. 2007; Malmsten 2007; Vuori 2021; Yin 2014, 2–4.) 

Tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä kerätään tietoa monipuolisesti, sillä 
tapaustutkimuksen lähtökohtana on ilmiön tutkiminen sen todellisessa ympäristös-
sä (Creswell 2012, 100–106; Eriksson & Koistinen 2014, 9–10; Laine ym. 2007; 
Peltola 2007; Vuori 2021; Yin 2014, 2–4, 9–15). Leimallista on tutkimuksen ko-
konaisvaltaisuus luonnollisessa tapauksessa, kiinnostus sosiaaliseen prosessiin sekä 
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erilaisten aineistojen ja menetelmien hyödyntäminen yhdessä aiemman tutkimuk-
sen kanssa (Creswell 2012, 100–102; Eräsaari 2007; Häikiö & Niemenmaa 2007; 
Laine ym. 2007; Yin 2014). Kuitenkaan tapaustutkimuksissa kaikki edellä mainitut 
piirteet eivät aina toteudu, sillä esimerkiksi sosiaalisen prosessin tarkastelu ei välttä-
mättä ole aina läsnä. Tapaustutkimuksessa kyse ei siis ole yksittäisestä menetelmästä, 
vaan ennemminkin tutkimusstrategiasta tai tutkimustavasta, joka itsessään ei rajoita 
tai ohjaa käytettäviä menetelmiä tai niiden lukumäärää. (Creswell 2012, 103–106; 
Eriksson & Koistinen 2014, 2, 9–10; Häikiö & Niemenmaa 2007; Laine ym. 2007; 
Vilkka ym. 2018.) 

Tapaustutkimuksessa tarkasteltava tapaus tai tapaukset valitaan, määritellään ja 
rajataan riittävän tarkasti (Eriksson & Koistinen 2014, 26–27; Eskola & Suoranta 
1998; Malmsten 2007; Vilkka ym. 2018). Niitä voi olla yksi tai useampia ja tapaus 
voidaan määritellä eri tavoin – se voi olla yksilö, ryhmä, prosessi tai vaikka ilmiö 
(Creswell 2012, 97–100; Eriksson & Koistinen 2014, 1–6; Eskola & Suoranta 
1998; Laine ym. 2007; Vuori 2021). Yksinkertaisimmassa tilanteessa tapauksen ja 
kontekstin välinen ero on selkeä, jolloin usein tarkastellaan yksittäistä tilannetta 
pyrkien joidenkin yleisten periaatteiden kuvaamiseen. Toisessa ääripäässä on laa-
jennettu tapaustutkimus, jossa tapaus ja konteksti ovat sekoittuneet toisiinsa ja 
yksittäisen tilanteen sijaan tarkastellaan tilanteiden sarjaa tai jopa pitkää prosessia. 
Tällaisessa kokonaisuudessa toimijat voivat olla samoja, joskin heidän roolinsa 
voivat muuttua tilanteesta tai prosessin vaiheesta riippuen. Kompleksisemmassa 
tutkimuksessa olennaista on ymmärtää prosessin jatkumon ulottuminen aikaan en-
nen ja jälkeen tutkimuksen. Toisin sanoen tutkimuksen alun tilanteeseen on tultu 
tiettyjen (historiallisten) kehityskulkujen kautta ja tutkimuksen loputtua prosessi 
jatkuu. (Eriksson & Koistinen 2014, 7–8; Häikiö & Niemenmaa 2007; Vuori 
2021.) Olennaista on, että tapaustutkimuksessa ei eristetä tapausta kontekstistaan 
(Creswell 2012, 100–102; Eriksson & Koistinen 2014, 7–8; Malmsten 2007; Yin 
2014, 9–16). Tähän liittyy myös itse kontekstin monimerkityksellisyys (Eräsaari 
2007). Tässä tutkimuksessani tapaus ja konteksti liittyvät varsin kiinteästi toisiinsa 
ja ovat osa historiallista kehitystä. Maanpuolustus on toimintaa, johon liittyy vah-
voja asenteita ja tunteita, jotka saavat merkityksensä ja tulkintansa nimenomaan 
maanpuolustuksen kontekstissa. Puolustusvoimissa tehtävää työtä ei voida täysin 
irrottaa kontekstistaan, vaan sitä pitää nimenomaan tutkia ja tarkastella ymmär-
täen Puolustusvoimien todellisuutta. 

Ennen varsinaisten tutkimusmenetelmien valintaa tapaustutkimuksessa on tar-
kasteltava tapausta ja tutkimuskohdetta. Laine kumppaneineen (2007) ja Malmsten 
(2007) painottavat tapauksen ja tutkimuksen kohteen erottamista toisistaan. Tässä 
tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on todellisessa maailmassa – Ilmasota-
koulun työyhteisössä – esiintyvä ilmiö – työhön sitoutuminen. Tutkimus voi kuitenkin 
tuottaa tuloksia, joita voidaan havaita muissakin työyhteisöissä. (Eskola & Suoranta 
1998; Laine ym. 2007.) Tästä syystä tapauksen tarkastelun rajaaminen on luonteva 
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menettely tutkimuksen onnistumisen varmistamiseksi. Tutkimustani sävyttää myös 
sen kohdistuminen tiettyyn tapaukseen, minkä vuoksi tutkimukseni on luonteel-
taan fenomenografista tapaustutkimusta.

Fenomenografisessa tapaustutkimuksessa kyse on yhtä aikaa tapaustutkimuksen 
tapaan rajatun kohteen tarkastelusta montaa eri menetelmää ja teoriaa hyödyntäen 
sekä fenomenografian keskittyminen tarkasteltavaan ilmiöön liittyviin käsityksiin. 
Fenomenografia ja tapaustutkimus eivät siten ole toisiaan poissulkevia. Sekä tapaus-
tutkimus että fenomenografia voidaan ymmärtää tutkimusstrategiana tai -otteena, 
missä kumpikaan ei ota kantaa tiedonhankintamenetelmiin, vaan molemmissa 
olennaista on tarvittavan tiedon saanti ja mahdollisuus useiden menetelmien käyt-
töön. Fenomenografia kytkeytyy vahvasti kerätyn aineiston analysointiin ja ohjaa 
sitä. Siinä keskitytään selvittämään ihmisten erilaisia käsityksiä määrätystä aiheesta 
tai ilmiöstä, mikä käytännössä rajaa itsessään tutkimuksen tapaustutkimukseksi sen 
keskittyessä tiettyyn rajattuun kohteeseen ja vastaavasti rajattuun ihmisjoukkoon eli 
niihin, joilla on jonkinlainen käsitys kohteesta. (Creswell 2012, 103–106; Eriksson 
& Koistinen 2014, 2, 9–10; Huusko & Paloniemi 2006; Häikiö & Niemenmaa 
2007; Marton 1981; Marton 1988; Marton & Booth 1997.) 

Tutkimukseni keskiössä ovat erään työyhteisön työhön sitoutumiseen liittyvät 
erilaiset käsitykset. Erityisen kiinnostavaa on tarkastella, miten eri henkilöstöryh-
mien käsitykset työhön sitoutumisesta eroavat tai yhtenevät. Kiinnostukseni koh-
teena ei ole työhön sitoutumisen kokemus, vaan kokemuksen pohjalta syntynyt 
käsitys sitoutumisen luonteesta ja edellytyksistä. 

Käsitysten tutkiminen kuuluu sekä fenomenografiaan että fenomenologiaan, 
joissa on paljon yhteistä, mutta myös eroja (Valkonen 2006, 23–25). Fenomeno-
grafisessa käsityksen (eli kokemuksen tulkinnan) tutkimuksessa kyse on siitä, miten 
eri tavoin ihmiset ymmärtävät ja kokevat tarkastelun kohteena olevan ilmiön (Mar-
ton 1988; Marton & Booth 1997, 110–111; Niikko 2003, 14–15; Uljens 1993; 
Uutela 2019, 54–56). Juuri todellisuudesta syntyneiden erilaisten käsitysten erojen 
kartoituksessa fenomenografia eroaa fenomenologiasta. (Cibangu & Hepworth 
2016; Harris 2011; Heikkinen ym. 2005; Huusko & Paloniemi 2006; Uljens 1993; 
Uutela 2019, 55–58.) Fenomenologiassa kiinnostuksen kohteena on subjektiivinen 
kokemus ilmiöstä fenomenografian keskittyessä kokemuksen pohjalta syntyneeseen 
käsitykseen (Marton 1981; Marton & Booth 1997, 116–117). Yhteistä lähestymis-
tavoille on todellisuuden tarkastelu ihmisen kokemuksen ja ymmärryksen kautta 
(Cibangu & Hepworth 2016; Marton 1988; Uljens 1989, 43). Tämän lisäksi niissä 
molemmissa tutkimus on luonteeltaan suhteellista, kokemuksellista, kontekstuaa-
lista ja laadullista. Suhteellisuudella ja kontekstuaalisuudella viitataan siihen, että 
kokemus on suhteessa sekä kokonaisuuksiin että sosiaaliseen vuorovaikutukseen – 
käsitys on kontekstista riippuvaa, sen perustana oleva havaitseminen ja tulkinta ovat 
riippuvaisia kontekstista, sosiaalisesta todellisuudesta ja näistä juontuvista tekijöistä. 
(Huusko & Paloniemi 2006; Marton 1988; Suoranta 1996b.) Toisin sanoen niissä 
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sanallista aineistoa on tarkasteltava asiayhteydessä, kontekstissa, johon ne liittyvät 
(Uutela 2019, 54–58).

Tutkimuksessa on aina taustaoletuksia, jotka vaikuttavat tehtyihin valintoihin. 
Ensimmäinen taustaoletukseni tässä tutkimuksessa perustui ihmisen sosiaalisuu-
teen, joka on monella tapaa nimenomaan ihmiselle leimallista: kasvumme ja kehi-
tyksemme on monella tapaa yhteisöstä – muista ihmisistä – riippuvaa jo syntymän 
hetkestä lähtien ja jopa sitä ennen. Perustarpeiden lisäksi kyse on myös oppimisesta 
ja oppimaan oppimisesta, kielestä sekä siten maailman ja todellisuuden havainnoi-
misesta, ymmärtämisestä ja tulkinnasta sekä ajattelukyvystä, joka kytkeytyy kieleen 
ja yhteisöön monin tavoin. (Dufva 1999; Berger & Berger 1991; Huusko & Palonie-
mi 2006; Martin 1999; Pitkänen-Huhta 1999; Rauhala 2005, 27–28; Skeggs 2014, 
156–162; Toivainen 1999.)

Toinen lähtökohtani oli se, miten saamme tietoa maailmasta. Käsitys muodostuu 
persoonallisten ominaisuuksiemme ja kokemuksiemme kautta, mutta siihen vaikut-
tavat monella tasolla yhteisöllisyys ja kulttuurit, joissa elämme ja olemme eläneet ja 
kasvaneet (Alasuutari 2011; Berger & Berger 1991; Eskola & Suoranta 1998). En-
sinnäkin kulttuureja on monia – olemme usean eri yhteisön jäseniä, ja näiden yhtei-
söjen kulttuurit voivat olla jopa ristiriidassa keskenään. Näin kulttuuriin pohjautuva 
tulkintamme tilanteesta voi vaihdella runsaastikin. Tietyllä hetkellä, tietyssä kon-
tekstissa sama havainto tai kokemus saa erilaisen merkityksen saman ihmisen ajatte-
lussa. Toisekseen kulttuurit vaikuttavat henkilökohtaisiin tapoihimme reagoida sekä 
siihen, miten koemme asioita – kulttuurit ohjaavat meidän havainnointiamme ja 
tulkintaamme. Havaitsemme sitä, minkä koemme olennaiseksi. Olennaisia asioita 
ovat taas ne, joita pidämme arvossa oman taustamme ja ajattelumme perusteella 
riippuen elämäntilanteestamme ja niistä kulttuureista ja yhteisöistä, joihin olemme 
sosiaalistuneet. Annamme havainnoillemme ja kokemuksillemme tulkinnan omais-
ta lähtökohdistamme, ja jälleen tähän vaikuttaa yhtäältä persoonallisuutemme ja 
kulttuuritaustamme. (Alasuutari 2011; Berger & Berger 1991; Eskola & Suoranta 
1998.) Näiden pohjalta muodostuu käsityksemme, joka on siis kulttuurien ja per-
soonallisten ominaisuuksiemme yhteenkietoutuneen prosessin tulos.

Käsitys maailmasta tai tarkasteltavasta ilmiöstä voi siten erota ihmisten välillä voi-
makkaasti. Sama kokemus voi näyttäytyä eri tilanteissa yksilölle erilaisena ja tuottaa 
erilaisen käsityksen, ja vastaavasti sama kokemus voi tuottaa erilaisen käsityksen eri 
yksilöille. Tältä pohjalta ei voida sanoa, että jokin käsitys olisi enemmän oikea tai 
väärä, arvokkaampi tai arvottomampi kuin toinen. Toki käsityksiä voidaan verrata 
alkuperäiseen kokemukseen tai todellisuuteen ja yrittää arvioida sitä, mistä alkujaan 
oli kyse ja miten tai millä tavalla käsitys on suhteessa alkutilanteeseen. (Marton 1988; 
Marton & Booth 1997; Uljens 1989, 39–43.) Tutkimuksessani tämä ei kuitenkaan 
ole kiinnostuksen kohteena – olennaista ei siis ole käsitysten oikeellisuus, oikeutus 
tai eräänlainen todenperäisyys, vaan käsitykset itsessään eli se, millaisia ne ovat, 
sekä niiden erot ja vaihtelut. Erityisesti minua kiinnostaa eri henkilöstöryh mien  
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käsitysten erot – ovatko ryhmän sisäiset käsitykset homogeenisia ja miten ryhmät 
ryhminä käsittävät tarkasteltavan ilmiön. Loppujen lopuksi kiinnostavaa on sekin, 
mitä nämä erot kertovat tarkastelun kohteena olevasta työyhteisöstä. Näin nämä 
taustaoletukseni ja ajatukseni ihmisyydestä kävivät hyvin yksiin fenomenografisen 
ajattelun kanssa (Marton 1988; Marton & Booth 1997; Uljens 1989, 39–43).

Alkujaan fenomenografian lähtökohtana on ollut puhdas oppimisen tutkimus, 
jossa on pyritty selvittämään, millaisia käsityksiä opittavasta asiasta on syntynyt, 
mutta se on sittemmin laajentunut yleisestikin käsitysten tutkimiseen ja kuvaamiseen 
(Huusko & Paloniemi 2006; Marton 1981; Marton 1988; Marton & Booth 1997). 
Tästä käsitysten kuvaamisesta on edetty seuraavaan vaiheeseen, ja fenomenografian 
suuntauksena on kehittynyt variaatioteoria, joka keskittyy käsitysten eroihin (Pa-
loniemi & Huusko 2016; Pang 2003; Rovio-Johansson & Ingerman 2016; Uutela 
2019, 54–58). Fenomenografia ei ole täysin valmis tai suoraviivainen lähestymista-
pa, tutkimusote tai metodi, joka tarjoaa suoraan selkeät työkalut tutkijalle, vaan se 
on kokonaisuus, jonka sisällä on tehtävä valintoja tutkimuksen lähtökohtien osalta 
(Valkonen 2006, 21). Valkonen (2006, 20–21) toteaakin Martoniin (1988) nojaten 
fenomenografian kolmesta kehityslinjasta yhden keskittyvän selkeämmin käsitysten 
kuvaamiseen kahden muun painottuessa oppimiseen sekä oppimistulosten laadul-
listen erojen ja oppimisen sisältöjen tarkasteluun. Oma tutkimukseni edustaa tätä 
yleistä käsitysten tutkimuksen linjaa, aivan kuten Valkosenkin (2006) tutkimus. 
Haluan tarkastella työhön sitoutumiseen liittyviä käsityksiä ja niiden eroja.

Erilaisiin käsityksiin liittyen Marton (1988) väittää, että on olemassa rajallinen 
määrä laadullisesti erilaisia tapoja ilmiön kokemiseen tai käsittämiseen ja että tut-
kimuksessa kaikki nämä tavat pystytään löytämään. Määrän rajallisuutta voidaan 
epäillä, kuten myös sitä, että käytännössä jokin näistä käsittämisen tavoista voi jäädä 
tutkijalta tavoittamatta: vaikka tapoja olisikin rajallinen määrä, tutkittava aineisto 
ei välttämättä, syystä tai toisesta, sisällä kaikkia mahdollisia tapoja. Uljens (1989, 
44–45) edustaa kanssani samaa ajatusta, eli teoriassa tulkintamahdollisuuksia on 
olemassa rajaton määrä, mutta käytännössä niitä on rajallisesti. Olennaista kuiten-
kin on, että tutkimuksessa yritetään kartoittaa nämä erilaiset tavat mahdollisimman 
kattavasti ja että näkemysten vaihtelu on itsessään varsinainen kiinnostuksen kohde. 
Fenomenografisessa tutkimuksessani huomio on siis eroissa, joita työhön sitoutu-
misen käsittämisessä ilmenee. (Huusko & Paloniemi 2006; Marton 1988; Marton 
& Booth 1997, 110–117; Sin 2010; Uljens 1989, 10, 39–43; Uutela 2019, 55–56; 
Valkonen 2006, 20, 25.)

Käsityksiä tutkittaessa törmätään aina tulkinnan haasteisiin useammassa koh-
dassa. Tulkinnan ja tulkitsemisen haaste ei ole inhimilliselle toiminnalle mitenkään 
vieras. Fenomenografiaa pohtiessaan Marton (1988) puhuu kirjallisuuden tutki-
mukselle tutusta ilmiöstä, jossa kirjallisuuden kokija, lukija, tulkitsee tekstin aina 
omista lähtökohdistaan käsin eivätkä eri lukijat tee välttämättä lainkaan samanlaista 
tulkintaa. Kirjallisuuden tutkimuksen piirissä tätä ilmiötä on lähestytty kirjoittajan 
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näkökulmasta pohtien sitä, mikä vastuu tekstin tuottajalla on sen tulkinnan suh-
teen. (Koskela & Rojola 1997; Rimmon-Kenan 1999.) Kirjallisuudessa tulkinnan 
lähtökohtana on teksti, siinä missä fenomenografiassa yksilön käsityksen perustana 
on todellisuus, joka sinänsä on kaikille sen kokijoille sama, mutta joka havaitaan, 
tulkitaan, koetaan ja ymmärretään eri tavoin. Näin muodostunut käsitys syntyy ko-
kemuksen, ajattelun ja sosiaalisen vuorovaikutuksen seurauksena. (Bowden 2005; 
Marton & Booth 1997, 112–115; Uutela 2019, 54–58.)

Tältä pohjalta fenomenografiassa käsitys ilmentää yksilön ja ympäröivän maa-
ilman välistä suhdetta ja sen kytköstä kokemukseen, missä kokemuksen osuutta ja 
erillisyyttä käsityksestä hahmotetaan ja painotetaan hieman eri tavoin määritte-
lijästä ja tutkijasta riippuen (Leinonen 2003; Marton 1988; Niikko 2003, 26–28; 
Valkonen 2006, 21–22). Tutkimuksessani käsitys tarkoittaa erilaisten kokemusten 
pohjalta syntynyttä ajatusta ja erityisesti sen kielellistä, sanallista muotoa, joka on 
kuvaus siitä, miten henkilö tai henkilöryhmä analysoi ja tulkitsee kokemuksiaan, 
ja johon kaikilla käsityksen muodostumisen tasoilla vaikuttavat kulttuurilliset ja 
yhteisölliset tekijät (Huusko & Paloniemi 2006; Niikko 2003, 26–28; Uutela 2019, 
54–58; Valkonen 2006, 22). Tutkimukseni ytimessä ei ole käsityksen muodostumi-
sen kognitiivinen psykologia tai ajattelun psykologia eikä se, mistä kokemuksesta 
(tilanteesta tai vaikka ajatusten vaihdosta) käsitys on saanut alkunsa. Kiinnostuksen 
kohteena on se, mitä työhön sitoutumisesta ajatellaan. 

Käsitys on käsitteenä haasteellinen myös muuten kuin kokemuksen käsitteen 
suhteen. Käsityksen rinnakkaisia sukulaiskäsitteitä ovat yhtä lailla uskomukset ja 
mielipiteet. (Huusko & Paloniemi 2006; Uljens 1989; Valkonen 2006.) Uskomuk-
sia onkin tarkasteltu kasvatustieteen piirissä hyvin usein käsitysten sijaan (Valkonen 
2006). Mielipiteestä käsitys eroaa arvostuksen osalta (Huusko & Paloniemi 2006; 
Uljens 1989, 9). Käsitys, vaikka senkin muodostumiseen monessa vaiheessa vaikut-
tavat henkilökohtaiset ja yhteisölliset arvot, on tietyllä tapaa vähemmän arvottava 
kuin mielipide. Ero on hiuksenhieno, mutta arvottamisen lisäksi käsitteen suhde 
kokemukseen on eroa tekevä asia (Valkonen 2006, 21). 

Fenomenografian ontologinen oletus on, että todellisuuden merkitystä voidaan 
tutkia ihmisten kokemusten perusteella syntyneiden käsitysten pohjalta. On siis 
olemassa todellisuus ihmisen ulkopuolella, mutta sen merkitys syntyy ihmisen kä-
sittämisen myötä. Näitä ei kuitenkaan eroteta toisistaan itsenäisiksi alueiksi, vaan 
ne ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa, ja juuri tätä suhdetta fenomenografia tutkii. 
(Bowden 2005; Marton 1988; Marton & Booth 1997, 13, 111; Uljens 1993; Val-
konen 2006, 22–23.) Näistä kokemuksista ja käsityksistä ulkoisesta todellisuudesta, 
joka on olemassa kielestä ja ihmisestä riippumatta, välitetään tietoa kielen avulla 
(Huusko & Paloniemi 2006).

Fenomenografiassa tehdään ero näkökulmien välillä puhumalla ensimmäisen 
ja toisen asteen näkökulmista. Ensimmäisen asteen näkökulman kohdalla tutkija 
kuvaa todellisuutta suoraan, toisen asteen näkökulmassa on kyse toisten ihmisten 
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tavasta kokea tai käsittää asioita. Toisin sanoen toisen asteen näkökulmassa ilmiötä 
tarkastellaan epäsuorasti toisen ihmisen käsityksen välityksellä. (Huusko & Palo-
niemi 2006; Marton 1981; Marton 1988; Marton & Booth 1997, 117–121; Niik-
ko 2003, 24–25; Uljens 1989, 13–15.) Juuri tämä on olennaista fenomenografises-
sa tutkimuksessa; fenomenografia ei kuvaa maailmaa ja todellisuutta sellaisenaan, 
vaan tutkimuskohteena ovat erilaiset tavat kokea ja käsittää maailma ja todellisuus 
(Bowden 2005; Marton 1988; Marton & Booth 1997, 110–121; Uutela 2019, 
54–58).

Käsitysten syntymisen perustana on se, miten yksilön henkilökohtaisista omi-
naisuuksista riippuen –nämä ominaisuudet sisältävät fyysisten ja psyykkisten ulot-
tuvuuksien lisäksi myös kulttuurisesti ja yhteisöllisesti opittuja asioita – tehdään 
havaintoja ja koetaan todellisuutta. Toisin sanoen ihmisen ulkopuolella ja ihmisestä 
riippumatta olevasta todellisuudesta tehdään yksilökohtaisia ja siten painottuneita 
ja rajoittuneita havaintoja suoraan ja kokemusten avulla. Näitä yksilöllisiä havaintoja 
ja kokemuksia arvotetaan ja tulkitaan yksilöllisesti sekä yhteisöllisesti jakamalla niitä 
muiden kanssa. Henkilökohtaiseen tulkintaan, kokemusten jakamiseen ja yhteiseen 
tulkintaan vaikuttavat siten jokaisen yksilölliset ominaisuudet, joihin yhteisö on 
lyönyt leimansa eri tavoin. Ei siis ole olemassa täysin yhteisöllisesti jaettua käsitystä, 
ja vastaavasti on virheellistä olettaa, että olisi olemassa puhtaasti yksilöllinen käsi-
tys. Käsitysten muodostumisessa yksilölliset ja yhteisölliset elementit kietoutuvat 
toisiinsa moniulotteisesti. (Ahonen 1994, 114–116; Huusko & Paloniemi 2006; 
Marton 1981; Marton 1988; Marton & Booth 1997, 121–124; Niikko 2003, 
26–28; Valkonen 2006, 23.) Fenomenografia vastaa tähän haasteeseen pyrkimällä 
muodostamaan kokonaiskuvan ilmiöstä ihmisten erilaisten käsitysten kautta – se ei 
yritä muodostaa näistä käsityksistä kompromissia, vaan yrittää tuoda esille käsitysten 
variaatioita. Samalla se tunnistaa ja tunnustaa yksilöllisen ja yhteisöllisen osuuden 
käsitysten muodostumisessa. (Huusko & Paloniemi 2006; Marton & Booth 1997, 
110–112; Uutela 2019, 55–58.)

Näin sosiaalinen todellisuus rakentuu vuorovaikutuksessa syntyneistä merkityk-
sistä ja yhteisille merkityksille. Merkitykset liittyvät maailman hahmottamiseen, 
missä tulkitsemme todellisuutta merkityksellistämisen avulla. Tulkinnan pohjana 
ovat sosiaalinen todellisuus ja yhteisöllisesti tehdyt tulkinnat ja merkitystenannot, 
joihin liittyvät yksilölliset havainnot, kokemukset ja tulkinnat – aiemmat tulkinnat 
vaikuttavat tuleviin. Yhteisöllinen tulkinta perustuu vuorovaikutukseen – keskus-
teluun, jossa ihminen kasvaessaan sosiaalistuu omaan yhteisöönsä, oppii yhteisön 
tavan kokea, havaita ja tulkita. (Alasuutari 2011; Berger & Berger 1991; Huusko & 
Paloniemi 2006; Koskela & Rojola 1997; Leinonen 2003; Rimmon-Kenan 1999.) 

Tutkimukseni kannalta kiinnostavaa on myös se, että työyhteisö luo todelli-
suuttaan, kulttuuriaan sekä ylläpitää ja uusintaa sitä ja sen tärkeiksi mieltämiään 
osa-alueita siirtämällä perinteitä seuraavalle oman yhteisönsä sukupolvelle. (Kor-
kiakangas 1996, 16; Leppämäki 2006, 22; Virtanen 1980, 134–135, 154–158.) Se 
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pitää keskeisiä tulkintojaan ja käsityksiään – perinteitään ja myyttejään – elossa tois-
tamalla ja toisintamalla niitä erilaisissa rituaaleissa. Osallistuminen toisintamiseen 
tarkoittaa konkreettisesti asian hyväksymistä ja sen tietynlaista muuttumattomuut-
ta, mikä samalla rakentaa yhteisön sosiaalista muistia. Toistamalla tärkeästä asiasta 
muodostuu uusi yhteisöllinen ja samalla yksilöllinen muisto. (Connerton 1989, 
4–7, 27, 39–71, 95; Frye 1981, 32–48; Virtanen 1980, 165.) Käsitysten tarkastelun 
kannalta on olennaista tunnistaa ryhmän yhteisen muistin merkitys ryhmän jäsen-
ten vallitsevan sosiaalisen järjestyksen hyväksymisen perustana. Vaikka menneisyys 
vaikuttaa yhteisöllisen muistin välityksellä kokemuksen ja käsityksen nykyisyyteen, 
kyse ei suinkaan ole yksisuuntaisesta yhteydestä, vaan yhtä lailla nykyiset kokemuk-
set vaikuttavat menneen tulkintaan. (Connerton 1989, 2–3; Virtanen 1980, 135, 
158–167.)

Yhteisöön sosiaalistamisessa ja sosiaalistumisessa merkityksellistä on riittien ja 
toistojen lisäksi kieli. Sen avulla tapahtuu oppiminen ja opettaminen, merkitysten 
anto ja tulkinta. Näin se todellisuus, jonka havaitsemme, ymmärrämme ja elämme, 
on samaan aikaan oman persoonamme, omien aiempien kokemustemme, opitun ja 
eletyn sekä omien kulttuuriemme värjäämää. Kuulumme moneen yhteisöön, joissa 
kussakin on omanlainen kulttuurinsa ja tapansa ymmärtää maailmaa sekä puhua 
siitä – emme elä yksilöllisessä tyhjiössä, vaan yhteydessä muihin ihmisiin, nykyisyy-
teen ja menneeseen monin erilaisin kytköksin. Näin jokainen kokemus ja tulkinta 
sellaisenaan on yhtä aikaa yhteisöllisesti värittynyttä ja yksilöllistä sekä kieleen 
kietoutunutta. (Dufva 1999; Martin 1999; Pitkänen-Huhta 1999; Rauhala 2005, 
27–28; Skeggs 2014, 156–162; Toivainen 1999.)

Yksilö voi reagoida kokemukseen monin tavoin. Yhdelle kielteinen kokemus 
on musertava ja toiselle – samassa sosiaalisessa ympäristössä kasvavalle – se voi olla 
oman myönteisen kehityksen lähtökohta. Kuten Marton (1988) toteaa, tarkastelta-
va ilmiö ja maailma ympärillämme yleensäkin voidaan ymmärtää laadullisesti useilla 
erilaisilla tavoilla. Fenomenografian ontologinen lähtökohta on todellisuuden  
sosiaalinen konstruointi, joka tapahtuu yksilöllisesti aiempien käsitysten ja koke-
musten perusteella (Huusko & Paloniemi 2006; Niikko 2003, 22–27; Sin 2010; 
Uutela 2019, 55–56). Fenomenografiassa kuitenkin puhutaan todellisuuden  
sosiaalisesta konstituoinnista konstruoinnin sijaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että  
käsitykset ja niiden erilaiset vaihtelut muodostuvat yksilön tietoisuudessa perus-
tuen hänen aiempien käsitystensä ja kokemustensa pohjalta tehtyihin tulkintoihin. 
(Huusko & Paloniemi 2006; Niikko 2003, 22–23; Uutela 2019, 55–58.) Tämän 
takia käsitys asioista on kiinnostavampaa kuin pelkkä kokemus – toisin sanoen, 
millaisia merkityksiä tapahtuneille ihmiset ja ihmisryhmät antavat ja miten he käsit-
tävät asiat. Fenomenografisen tutkimuksen polttopisteessä on nimenomaan ihmisen 
ja maailman tai todellisuuden välinen suhde riippumatta suhteen ilmenemisen muo-
dosta. (Bowden 2005; Marton 1988; Marton & Booth 1997; Niikko 2003, 20–23; 
Uljens 1989, 19–23, 39–43; Sin 2010.) 
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Näin ollen, kuten myös Valkonen (2006) ja Uutela (2019) toteavat, fenomeno-
grafisessa tutkimuksessa ei oteta kantaa käsitysten oikeellisuuteen tai niiden oikeu-
tukseen. Niitä ei myöskään laiteta paremmuus- tai muuhunkaan järjestykseen, vaan 
kaikki käsitykset ovat samanarvoisia ja yhtä kiinnostavia – erityisesti suhteessa toi-
siinsa. (Huusko & Paloniemi 2006; Marton 1988; Valkonen 2006, 25.) Käsitysten 
syyt eivät ole tutkimuksen tai kiinnostuksen kohteena, sillä käsitykset ovat muuttu-
via ja tilannesidonnaisia (Eskola & Suoranta 1998; Uutela 2019, 54–58; Valkonen 
2006, 25).

Tämä leimaa myös omaa tutkimustani, sillä kyseessä ei ole vain ilmiön (työhön 
sitoutuminen) empiirinen tai teoreettinen tarkastelu irrotettuna siihen liittyvästä 
kokemuksesta eivätkä tietyt ihmiset ilmiön osalta (esim. yksittäisten ihmisten re-
aktiot tai henkilökohtaiset kokemukset), vaan pelkästään se, miten eri tavoin ilmiö 
käsitetään (Bowden 2005; Marton 1988; Sin 2010).

4.2  Aineistonkeruumenetelmät

Tutkimuksessani hyödynsin erilaisia menetelmiä ja aineistoja toistensa tukena 
tapaustutkimukselle tyypilliseen tapaan (Eriksson & Koistinen 2014; Häikiö & 
Niemenmaa 2007; Laine ym. 2007). Tutkimuksen ensimmäisenä vaiheena toteutin 
kyselytutkimuksen, jossa kartoitin erilaisia työhön sitoutumisen muotoja sekä yk-
silöiden suhdetta edustamansa ryhmän kollektiiviseen käsitykseen strukturoitujen  
väittämien ja avointen kysymysten avulla. Pyrin löytämään virallisten työhön  
sitouttamiskeinojen lisäksi tekijöitä, jotka koettiin vastaajaan itseen tai muihin 
kohdistuvana työhön sitoutumiseen vaikuttavana toimintana. Lisäksi keräsin  
tietoa siitä, miten yhteneviä henkilöstöryhmät olivat ajattelussaan ja suhteessa toisiin 
ryhmiin. Kyselyaineistosta nousevien käsitysten yhtäläisyydet ja erot loivat pohjan 
fokusryhmittäin tehtävien teemahaastatteluiden sisällölliselle rakentumiselle. 

Tyypillisesti kyselyn tuottamaa dataa analysoidaan tilastollisesti esimerkiksi 
keskiarvoja, hajontoja ja jakaumia tutkien (Vehkalahti 2014, 11–13; Vilkka 2007). 
Oma painopisteeni kyselyn tulosten analyysissä oli henkilöstöryhmien käsitysten 
erojen tarkastelussa eikä niinkään niiden tilastollisissa ominaisuuksissa. Pyrin 
saamaan esiin erilaisten vastausten kirjon (Vilkka 2007, 19–20). Tämä tutkimuk-
seni tilastollinen eli kyselyn strukturoitujen väittämien osuus ei ollut varsinaisesti 
fenomenografista, vaan osa tapaustutkimusta. Se toi tutkimukseeni lisätietoa 
tutkittavasta yhteisöstä, tutkimushenkilöistä ja ilmiöstä ja siten tuki tutkimukseni 
fenomenografista analyysiä. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tein henkilöstöryhmäpohjaisille fokusryhmille 
teemahaastatteluja, joissa käsittelin työhön sitoutumista eri näkökulmista: miten 
työhön sitoutuminen ymmärretään ja millaisena työhön sitoutuminen näyttäytyy. 
Kyselyn avulla saamani näkemys työhön sitoutumisesta toimi tässä taustamateriaali-
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na. Siinä esiintyneitä käsityksiä nostin keskusteluun, jos ne eivät sinne spontaanisti 
tulleet. Teemahaastattelujen aineistoa analysoin fenomenografisesti muodostaen ku-
vaa eri näkemyksistä. Kyselyn avoimilla vastauksilla tuin tätä analyysiä. Tältä pohjalta 
rakensin kokonaiskuvaa Ilmasotakoulun henkilöstön työhön sitoutumiskäsityksistä.

Tutkimuksessani toteutin aineiston keruun siten kyselyllä ja fokusryhmien tee-
mahaastatteluilla tapaustutkimuksen ja fenomenografian periaatteiden mukaisesti. 
Tutkimuksen toteutuksessa pohdin teorian ja empirian suhdetta, tutkimuksen 
edustavuutta ja tutkijan suhdetta tutkimuskohteeseen, mikä on olennaista myös ta-
paustutkimukselle (Häikiö & Niemenmaa 2007; Laine ym. 2007; Peuhkuri 2007). 
Seuraavaksi esittelen tarkemmin kyselyn ja haastattelun toteutuksen. 

4.2.1  Kysely 
Tutkimuksessani tapaustutkimuksen monimenetelmällisyydellä yhdistämällä 
kyselyn ja haastattelut pyrin tarkastelemaan kohdeorganisaation erityisiä piirteitä 
sitoutumiskäsityksissä. Aloitin aiheen lähestymisen kyselyn avulla selvittäen erilaisia 
työhön sitoutumiseen liittyviä käsityksiä tutkimukseni kohdeorganisaatiossa. (Fet-
ters ym. 2013; Vilkka 2007, 19–20.) Eskola ja Suoranta (1998) toteavat tällaisen toi-
mintamallin olevan tyypillinen tutkimuksen kulku. Kyselyn tavoitteena oli valottaa 
työhön sitoutumiseen liittyviä taustatekijöitä, arvoja ja asenteita, joihin paneuduin 
tarkemmin myöhemmin teemahaastatteluissa. Tietynlaisena ennakko-oletuksena 
minulla oli, että henkilöstöryhmä voisi näkyä vastauksissa siten, että tietyn henki-
löstöryhmän edustajat painottavat tai ymmärtävät asiat keskenään yhtenäisesti ja 
samalla muista poiketen. Tämä tavoite eli jonkinlainen ennakkokäsitys aiheeseen 
liittyvistä käsityksistä ja niiden yhteneväisyydestä oli peruste sille, että muotoilin 
kyselyn tuottamaan tietoa henkilöstöryhmien väliseen vertailuun muiden mahdol-
listen analyysitapojen sijaan (Fetters ym. 2013; Maxwell 2010; Zyphur & Pierides 
2020).

Kysely on eräs perinteisimmistä tavoista aineistonkeruussa (Valli 2002; 2018). 
Siinä korostuu ennakkosuunnittelun merkitys, koska tarkentavia kysymyksiä tai kor-
jaavia selvennyksiä ei voi tehdä kyselyn käynnistyttyä. Kysymysten muoto ja järjestys 
on vakioitu, jolloin kysely on jokaiselle vastaajalle samanlainen. Tämän takia kysy-
mysten tulisi olla yksiselitteisiä ja niistä pitäisi löytyä vastausvaihtoehto jokaiselle 
vastaajalle. (Dolnicar 2013; Valli 2002; Valli 2018; Vehkalahti 2014, 20–24; Vilkka 
2007, 28.) 

Kyselyn väittämät
Rakensin kyselylomakkeen siten, että siinä oli sekä strukturoituja väittämiä että 
avoimia kysymyksiä. Halusin näin pitää vastaukset keskenään vertailtavassa muo-
dossa (strukturoidut väittämät) ja samalla mahdollistaa kysymysten ja vastausten 
kommentoinnin ja selittämisen, mikäli vastaaja koki asian monimutkaisemmaksi 
kuin vastausvaihtoehtojen kautta oli mahdollista ilmaista. 
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Tyypillisesti kysely aloitetaan helpoilla lämmittelykysymyksillä ja vastaavasti pää-
tetään kevyempiin kysymyksiin esimerkiksi vastaajan taustasta. Vaikeimmat ja syväl-
lisemmät kysymykset sijoitetaan kyselyn keskivaiheille. (Dolnicar 2013; Valli 2018; 
Vilkka 2007, 36–44.) Tässä tutkimukseni kyselyssä kaksikymmentä ensimmäistä 
kysymystä olivat luonteeltaan lämmittelykysymyksiä. Ne johdattelivat vastaajaa 
aiheeseen ja samalla niiden vastaukset kertoivat konkreettisesti vastaajan arvoista ja 
veivät ajattelua kohti syvällisempiä kysymyksiä. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot 
löytyvät liitteestä 2.

Ensimmäisillä kysymyksillä tai oikeammin väittämillä (väittämät 1–5, ks. liite 
2) pyrin selvittämään vastaajien suhdetta maanpuolustukseen. Puolustusvoimissa 
käytetään käsitteitä maanpuolustus, isänmaallisuus ja sitoutuminen (työhön, teh-
tävään, maanpuolustukseen, organisaatioon) rinnakkain tarkoittaen hyvin pitkälti 
samoja asioita. Kuitenkin näillä on vivahde-eroja, jotka voivat vaikuttaa vastauksiin 
(ks. esim. Harinen 2013a ja 2013b; Leimu ym. 2008; Lemström 2017; Kosonen 
2019; Salo 2010; Sinkko 2009; Terho 2010; Tuominen 2011). Henkilö voi todeta 
olevansa sitoutunut maanpuolustukseen ollen valmis kohtaamaan väkivaltaa suojel-
lakseen omiaan, mutta ei koe olevansa kovinkaan isänmaallinen perustellen asiaa 
esimerkiksi sillä, ettei osallistu vapaa-ajallaan maanpuolustusjuhliin tai käy sanka-
rihaudoilla. Käsitteinä maanpuolustus ja sen rinnalla isänmaallisuus saattavat olla 
niin arvolatautuneita, että sekin voi vaikuttaa vastauksiin. Tämän takia kysyin ha-
lukkuutta asepalveluksen suorittamiseen, jos vastaaja olisi nyt sopivassa iässä. Tämä 
kertoo enemmän isänmaallisuudesta ja maanpuolustustahdosta kuin vastaajan oma 
arvio, sillä siinä kysyin suoraan halukkuutta aiheeseen liittyvään tekoon. Maanpuo-
lustustahtoa tarkasteltaessa erittelin käsityksiä maanpuolustuksen tarpeellisuudesta, 
järjestelyjen järkevyydestä ja olemassaolon perusteista. Tämä sen takia, että maan-
puolustus voidaan nähdä tarpeellisena, mutta sen järjestelyihin saatetaan suhtautua 
kriittisesti. ( Jalkanen ym. 2020.) Maanpuolustustahtoon liittyvien kysymysten 
taustalla oli tarve selvittää, esiintyikö vastaajien maanpuolustustahdossa vaihtelua, 
joka olisi selitettävissä jollakin taustamuuttujalla. Maanpuolustustahdon tapaisen 
asian kohdalla kyse on asenteesta, joka voi vaikuttaa huomattavasti sitoutumiseen 
(Coo & Salanova 2018; DiRenzo ym. 2022; Järvilehto 2014; Salmela-Aro & Nurmi 
2004; Vîrgă ym. 2019). 

Seuraavissa kysymyksissä (väittämät 6–11, ks. liite 2) tarkastelin omien ja 
organisaation eri tasojen arvojen kohtaamista. Omien ja organisaation arvojen 
yhteneväisyys tukee sitoutumista ja vastaavasti erot saattavat estää sitoutumisen. 
Voimakkaat erot omissa ja yhteisön arvoissa voivat selittää heikompaa sitoutumista. 
(Lyons & Bandura 2021; Quinn 2015, 39–41; Robijn ym. 2020; Watson 2013, 
34–43.) Sitoutumista ei kuitenkaan voi tarkastella vain arvojen kautta, sillä vaikka 
omat arvot vastaisivat yhteisön arvoja, henkilö ei silti välttämättä ole sitoutunut. 
Jokaisen arvolauselman kohdalla tarkastelin sitä, vastaavatko arvot vastaajien arvoja 
ja miten arvot toteutuvat vastaajan mielestä organisaation arjessa. Tässä ei otettu 
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kantaa arvolausekkeiden muotoiluun tai sisältöön, vaan kiinnostavaa oli vastaajien 
suhde näihin arvoihin. Puolustusvoimien arvoja ovat isänmaallisuus, ammattitaito, 
oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyö. Ilmavoimien arvoja 
ovat puolestaan isänmaallisuus, työn merkityksellisyys, vastuullisuus, ammattitai-
to, kehityshakuisuus, rohkeus, yhdessä tekeminen sekä yhteistyö. Ilmasotakoulun 
arvoja ovat ammattitaito, kehittämishalu, yhteisöllisyys ja toimintakyky. Näillä 
kysymyksillä pyrin selvittämään sitä, missä määrin arvojen koettiin toteutuvan tai 
niiden ei koettu toteutuvan, sekä sitä, miten hyvin omat arvot vastasivat yhteisön eri 
tasojen arvoja.

Seuraavilla kysymyksillä selvitin vastaajien kokemaa yhteisöön kuulumista: ensin 
kysyin yhteisöön kuulumisen kokemusta suoraan (väittämät 13–17, ks. liite 2), sitten 
koettua kehittymisen mahdollisuutta ja tukea yhteisön suunnalta (väittämät 19–27, 
ks. liite 2) ja osallistumista organisaation ydintoimintaan eli sotaharjoituksiin (väit-
tämät 28–32, ks. liite  2). Yhteisöön kuulumisen kokeminen ja sen konkreettiset 
ilmenemisen muodot voivat olla keskenään yhteneviä tai ristiriitaisia. Henkilön halu 
kuulua yhteisöön voi olla niin suurta, ettei hän välitä tai suostu näkemään puuttuvia 
tekoja, tai vastaavasti henkilö ei koe yhteisöä tärkeäksi eikä tunnista kuulumiseen 
liittyviä tekoja. Kehittymisen mahdollisuus ja tuki sekä ydintoimintaan osallistumi-
nen ovat konkreettisia yhteisöön kuuluviin kohdistuvia asioita. Niiden olemassaolo 
suhteessa koettuun yhteisöön kuulumiseen kertoo koetun ja todellisuuden suhteesta 
sekä halusta kuulua ja sitä kautta sitoutua yhteisöön. (Bakker ym. 2005; Ouweneel 
ym. 2012; Schaufeli ym. 2002.) Epävirallisissa yhteyksissä henkilöstön edustajat ovat 
puhuneet kokemastaan yhteisöön kuulumisen tunteesta, halusta kuulua yhteisöön ja 
sotaharjoitusten merkityksestä. Näillä kysymyksillä pyrin saamaan kuvaa siitä, miten 
ihmiset kokevat kuuluvansa yhteisöön.

Henkilökohtaisempaa asennoitumista yhteisöön kysyin tuen ja avun saamisen 
ja antamisen kokemuksilla (väittämät 35–41 ja 43–46, ks. liite 2). Mielenkiintoni 
kohteena oli tuen ja avun antajan ja saajan suhde, eli keneltä koettiin saatavan ja 
kenelle annettiin tukea ja apua. Samaan yhteyteen liittyivät kysymykset luottami-
sesta ja luottamuksen kokemuksesta (väittämät 42 ja 47–55, ks. liite 2), missä yhtä 
lailla pyrin hahmottamaan sitä, kehen luotetaan ja kenen koetaan luottavan itseen. 
Tässä yhteydessä kysyin myös esimiesten osoittamasta arvostuksesta (väittämät 48 
ja 50, ks. liite 2). Asenne tukeen ja apuun kertoo paljon vastaajan suhteesta yhtei-
söön (Bakker ym. 2005; Bandura ym. 2014; Pouramini & Fayyazi 2015; Seligman 
2011). Näillä kysymyksillä halusin varmistaa vastaajan työyhteisösuhteen laatua. 
Väittämissä tarkoitin tuella esimerkiksi neuvoja tai myötätuntoa. Avulla näissä kysy-
myksissä tarkoitin konkreettisia tekoja, kuten työtehtävän tekemistä toisen puolesta 
tai tehtävässä auttamista. Avun ja tuen saamista tarkastelin sekä työkavereiden että 
esimiesten suunnasta, jotta saisin kokonaisvaltaisemman kuvan työyhteisön suh-
tautumisesta auttamiseen ja tukemiseen (Bandura ym. 2014; Sajaniemi & Mäkelä 
2014).
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Työn arvostuksen osalta kysyin vastaajan omaa suhdetta työhön (väittämät 
57–64, ks. liite 2) sekä omaa suhdetta organisaatioon ja työyhteisöön (väittämät 
65–70, ks. liite 2). Oma suhde työhön, organisaatioon tai työyhteisöön voi selittää 
mahdollisia sitoutumisen ongelmia (Coo & Salanova 2018; DiRenzo ym. 2022; 
Salmela-Aro & Nurmi 2004). Toisaalta, koska sitoutuminen on hyvin moniuloittei-
nen ilmiö, pelkkä suhde työhön ei välttämättä kerro koko totuutta. Yleisesti ottaen 
esimerkiksi suhde työhön voi olla myönteinen, mutta suhde organisaatioon tai yh-
teisöön voi olla ongelmallinen. Tämä taas voi näkyä vastauksissa ongelmallisen suh-
teen voimakkuudesta riippuen hyvin eri tavoin. Erottelemalla nämä kolme toisistaan 
voidaan saada totuudenmukaisempi kuva tilanteesta. Tämän lisäksi arvostuksen 
kokemiseen vaikuttaa oma suhtautuminen arvostuksen kohteena olevaan asiaan: 
vaikka muut arvostaisivat henkilön työtä, mutta henkilö itse ei pidä sitä tärkeänä, 
arvostuksen kokeminen, sen tunnistaminen ja arvostuksen saamisen tunnustaminen 
voi olla vaikeaa. Arvostuksen kokeminen ja sen tunteminen kertovat sekä omasta 
että työyhteisön asenteesta työtä ja työntekijää kohtaan ja voivat selittää työyhtei-
söön kuulumisen kokemusta. 

Näissä kysymyksissä pyrin tarkastelemaan suhdetta työntekoon nimenomaan 
ilman aatteellisia painotuksia – siis irrallaan esimerkiksi maanpuolustustahdosta. 
Oman työn arvostusta ja asennetta sitä kohtaan arvioitiin väittämissä 57–64 (ks. 
liite 2). Lisäksi kysyin vastaajan suhdetta organisaatioon eri tasoilla ja varsinaiseen 
lähimpään työyhteisöön (väittämät 65–70, ks. liite 2). Työn tärkeys, oma ahkeruus, 
tunnollisuus ja halu tehdä työnsä hyvin sekä halu työskennellä Puolustusvoimissa, 
Ilmavoimissa ja Ilmasotakoulussa kuvasivat sitä, miten sitoutuneeksi vastaajat koki-
vat itsensä ja mihin asiaan he olivat sitoutuneet.

Strukturoitujen kysymysten lisänä annoin avoimilla kysymyksillä mahdolli-
suuden täydentää omaa vastausta vastaajan niin halutessa. Avoimia kysymyksiä oli 
strukturoitujen kysymysten seassa kunkin aihealueen yhteydessä, jolloin vastaaja 
pystyi yhdellä kertaa käsittelemään kunkin aiheen loppuun asti. Hänen ei siis tarvin-
nut jättää tarkennuksiaan tai lisäyksiään kyselyn loppuun.

Rakensin näin kyselyn väittämät ja kysymykset tutkittavan ilmiön pohjalta ope-
rationalisoimalla työssä sitoutumisen konkreettisiksi arjen työtä ja työhön sitou-
tumista kuvaaviksi käsitteiksi: suhde maanpuolustukseen, omien ja organisaation 
koettujen arvojen vastaavuus, koettu yhteisöön kuuluminen, koettu ja annettu tuki 
ja apu, koettu arvostus ja vastaajan suhde työntekoon.

Kyselyn lopussa pyysin vapaaehtoisia ilmoittautumaan fokusryhmien teemahaas-
tatteluihin. Näin pyrin helposti ja huomaamattomasti rekrytoimaan teemahaastat-
teluun osallistujia. 

Väittämien ja kysymysten muotoilua korostaa niiden ymmärtämisen haasteet: 
ymmärtääkö vastaaja väittämän ja vastausvaihtoehdot samalla tavalla kuin kysyjä? 
Näihin haasteisiin vastataan huolellisella esitestauksella. (Dolnicar 2013; Valli 2002; 
Valli 2018; Vehkalahti 2014, 20–24; Vilkka 2007, 28.) Kyselyn esitestauksessa testa-
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sin samalla kertaa väittämät, niiden sähköisen toteutuksen ja saatekirjeen. Toteutin 
testauksen viidellä henkilöllä ja saamani palautteen perusteella pilkoin muutamat 
väittämät useammaksi väittämäksi, jotta jokaisessa kysyttäisiin mahdollisimman 
selkeästi vain yhtä asiaa. Tällaisia väittämiä olivat esimerkiksi väittämät avun ja tuen 
saamisesta sekä luottamuksen ja arvostuksen kokemisesta. Sen sijaan, että olisin ky-
synyt näitä yhdellä väittämällä, jaoin väittämät kahdeksi kysyen kussakin vain yhtä 
asiaa. Samalla tavalla erottelin myös opiskelun ja kehittymisen sekä johtamisen eri 
tasot.

Kuten edellä on totesin, kyselyn rakentamisen yhteydessä nousi esille ajatus siitä, 
että mahdollisten vastausten hajonnan taustalla voi olla kyse henkilöstöryhmän 
lisäksi koulutustaustan tai ikäryhmän vaikutuksesta (Dolnicar 2013; Valli 2018). 
Samoin se, onko vastaaja palvellut vain Ilmavoimissa vai onko tällä kokemusta myös 
Maa- tai Merivoimista voi vaikuttaa käsityksiin – aivan kuten sekin, onko työura 
kokonaan tai vain osittain keskittynyt Ilmasotakouluun. Tämän takia kyselyn lopus-
sa taustakysymyksissä kysyin ikää, sukupuolta, palvelusvuosien määrää Puolustus-
voimissa, Ilmavoimissa ja Ilmasotakoulussa, henkilöstöryhmää ja koulutustaustaa. 
Samalla halusin muodostaa taustakysymysten avulla yleistä kuvaa siitä, mihin henki-
löstöryhmään ihmiset itsensä mieltävät ja muodostuuko samaan henkilöstöryhmään 
kuuluvista yhtenäinen ryhmä esimerkiksi siten, että kaikki ryhmään kuuluvat valit-
sevat samat vastausvaihtoehdot jonkin tai joidenkin jäädessä valintojen ulkopuolelle 
– ja muiden ryhmien tässä valitessa myös näitä ulkopuolelle jääneitä vaihtoehtoja. 
Tarkastelemalla vastauksia esimerkiksi henkilöstöryhmittäin pyrin analysoimaan, 
kuinka homogeenisia nämä ryhmät ovat. Tavoitteeni oli hyödyntää tätä tietoa fo-
kusryhmien teemahaastattelujen toteutuksessa.

Kysely aineistonkeruumenetelmänä
Aineistonkeruumenetelmänä kyselyn toteutustapa valitaan kohderyhmän ja tilan-
teen mukaan. On täysin mahdollista kerätä vastaus ryhmältä yhtäaikaisena yksilö-
vastauksena tai ryhmän tuottamana yhtenä vastauksena. Kysely voidaan toteuttaa 
myös ajallisesti hajautettuna, jolloin siihen vastataan tietyn ajanjakson aikana.
Tutkijan läsnäolo voi vaihdella kyselystä riippuen. Jos tutkija on läsnä kyselyä teh-
täessä, vastaaja voi tarvittaessa kysyä selvennystä kysymyksiin ja väittämiin. Myös 
kyselyn toteutusmedia voi vaihdella suullisesta, esimerkiksi puhelimella toteutetusta 
kyselystä, paperiseen postitse lähetettävään tai tietoverkoissa toteutettaviin. (Dill-
man ym. 2009; Dolnicar 2013; Valli 2018.) Sähköinen kyselylomake mahdollistaa 
nopean ja taloudellisen kyselyn toteuttamisen, jolloin varsin isokin joukko saadaan 
vastaamaan kyselyyn vähillä kustannuksilla. Valitsin kyselyn toteuttamistavaksi säh-
köisen kyselyn juurikin näistä syistä: kyselyn toteutustapa oli vastaajille ennestään 
tuttu, kyselyyn pystyi vastaamaan itselle sopivana ajanhetkenä ja toteutustapa oli ta-
loudellinen ja tehokas. Vastaajia pyrin motivoimaan kyselyn toteutustavan (Dillman 
ym. 2009) lisäksi saatekirjeellä (liite 2). Laadin sen mahdollisimman asialliseksi, 
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selkeäksi ja samalla motivoivaksi. Lisäksi pyrin antamaan vastaajille riittävästi tietoa 
tekemästäni tutkimuksesta (Vehkalahti 2014, 47–48; Vilkka 2007, 78–88). 

Mitta-asteikkona kyselyn strukturoiduissa väittämissä käytin Likertin asteikkoa 
arvoilla 1–6. Likertin asteikko soveltuu hyvin asenteen ja mielipiteen arviointiin, 
jolloin asteikon toinen ääripää edustaa samanmielisyyttä toiseen annetuista vaih-
toehdoista ja toinen ääripää toiseen vaihtoehtoon. Olennaista on pohtia asteikon 
tiheyttä, eli kuinka monta vaihtoehtoa vastaajalle tarjotaan. (Dolnicar 2013; Veh-
kalahti 2014, 33–37; Vilkka 2007, 45–47.) Asteikon parillisuus tai parittomuus on 
pohdituttanut tutkijoita kauan ja etenkin neutraalin/keskimmäisen vaihtoehdon 
tarjoaminen vaikutuksineen (Weijters yms. 2010). Valitsemalla parillisen asteikon 
pyrin pakottamaan vastaajan ottamaan kantaa esitettyyn kysymykseen, jolloin tie-
toisesti tavoittelin sitä, että vastaaja ei voi antaa neutraalia vastausta. Arvioni mu-
kaan kyselyni väittämät olivat luonteeltaan sellaisia, että ihmiset pystyvät ottamaan 
niihin kantaa eli valitsemaan, kuvaako esitetty väite itseä vai ei. Koska käytössä oli 
kuitenkin kuusi vaihtoehtoa, vastaaja pystyi valitsemaan myös melkein neutraalin 
vaihtoehdon. 

Tutkimuksen tavoitteiden kannalta ja ottaen huomioon varsin pienen otoksen 
analyyseilla tarkastelin kyselyaineiston frekvenssijakaumia ja prosenttiosuuksia sekä 
niiden vaihtelua eri taustatietojen suhteen. Vastaajamäärän vähäisyyden takia tar-
kempi tilastollinen analyysi ei ollut tarpeen eikä analyysi olisi antanut luotettavia 
tuloksia – kyselyn tavoitteena oli alkujaankin antaa kuvaa henkilöstön homogeeni-
suudesta (Fetters ym. 2013; Zyphur & Pierides 2020).

Kyselystä saatujen vastausten pohjalta rakensin teemahaastattelun temaattisen 
rungon apukysymyksineen. Kyselyn avoimiin kysymyksiin annetut vastaukset 
käsittelin osana fenomenografista analyysia, jonka kuvaan tarkemmin luvussa 
4.4. Tutkimuksessani toteutetun haastattelun muodoksi valitsin fokusryhmän 
teemahaastattelun, jossa hyödynsin nimenomaan teemahaastattelun avoimuutta 
fenomenografisen tavoitteen toteuttamiseksi. (Eskola ym. 2018; Fetters ym. 2013; 
Maxwell 2010; Rowley 2012; Sin 2010.) Kyselyn pohjalta olennaisiksi aiheiksi 
valitsin maanpuolustustahdon määrittelyn ja sen näkymisen tekoina, työn innosta-
vuuden sekä hyvän työn ja työyhteisön. 

4.2.2  Fokusryhmien teemahaastattelu 
Tutkimuksessani varsinaisen fenomenografisen aineiston hankintamenetelmänä 
käytin fokusryhmän teemahaastattelua, jolla tavoittelin syvällistä tietoa ryhmän kä-
sityksistä tutkittavasta työhön sitoutumisen ilmiöstä. Sinänsä haastattelu on hyvin 
paljon käytetty aineistonkeruun tapa, jota hyödynnetään sekä laadullisissa että mää-
rällisissä tutkimuksissa. Riippumatta haastattelun rakenteesta se on luonteeltaan 
enemmän tai vähemmän ohjattua keskustelua, jossa yritetään päästä selvyyteen haas-
tateltavan ajatuksista (Hyvärinen ym. 2021; Rowley 2012; Stuckey 2013). Haastat-
teluun keskusteluna liittyvät normaalin vuorovaikutuksen psyykkiset, sosiaaliset 
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ja fyysiset tekijät sekä valta-asetelmat, joita huomioidaan menetelmän käytössä eri 
tavoin. (Eskola & Suoranta 1998; Eskola ym. 2018.)

Haastattelu eri muodoissaan on perinteinen fenomenografian aineistonke-
ruumenetelmä, mutta ei suinkaan ainoa – fenomenografia ei rajoita menetelmiä, 
vaan olennaista on menetelmän kyky mahdollistaa ilmiön syvenevä tiedostamis- ja 
refleksointiprosessi. Tyypillisesti eri tavoin hankittu aineisto saatetaan kirjalliseen 
muotoon, ellei se sitä ole jo valmiiksi. (Bowden 2005; Marton & Booth 1997, 
124–136; Uutela 2019, 60–64.) Aineistonkeruussa tavoitteenani oli saada koottua 
kohdehenkilöiden erilaiset käsitykset, joten menetelmän tulee tukea tätä. Toisin 
sanoen leimallista on esimerkiksi esitettyjen kysymysten avoimuus, jolla vastaajia 
kannustetaan monipuoliseen, omia käsityksiä pohtivaan ja kuvaavaan kerrontaan 
(Huusko & Paloniemi 2006; Niikko 2003, 31; Sin 2010; Uutela 2019, 60–64).

Teemahaastattelu on varsin vapaa haastattelumuoto, jossa käsiteltävä aihepiiri on 
ennalta määrätty, mutta kysymysten muoto, järjestys ja käsittelyn syvyys vaihtelee 
kunkin haastattelutilanteen mukaan. Ajatuksena on käsitellä kaikkia teemoja, mutta 
tilanteelle sallitaan monimuotoisuus ja vaihtelevuus eri tavalla kuin tiukasti struk-
turoidussa haastattelussa. (Eskola & Suoranta 1998; Eskola ym. 2018; Hyvärinen 
ym. 2021; Stuckey 2013.) Teemahaastattelu on siten joustava sallien tarkentavien 
kysymysten esittämisen sekä haastattelun kulun vaihtelut tilanteen mukaisesti haas-
tattelijan ohjatessa keskustelua (Eskola ym. 2018; Rowley 2012). 

Käytännössä teemahaastattelu tarkoittaa kysymysten tarkkojen sanamuotojen 
hiomisen sijaan haastattelun aihealueiden kartoittamista. Aihealueet voidaan kuva-
ta teemaluetteloina, kuten Uutela (2019, 60–64) on tehnyt. Yhtälailla kuvauksena 
toimii esimerkiksi miellekartta. Olennaista teema-alueiden määrittelyssä on niiden 
riittävä väljyys, jolloin ilmiöön liitetyt erilaiset käsitykset voivat tulla esiin. Kaik-
kiaan tavoitteena on tutkimuskysymyksen kannalta merkityksellisten vastausten 
löytäminen. (Eskola & Suoranta 1998; Eskola ym. 2018; Hyvärinen ym. 2021.)

Teemahaastatteluun, kuten edellä kyselyynkin, liittyy ennakkovalmistautuminen, 
jossa aineiston keruun käytännöt testataan etukäteen. Suositeltavaa on, että kysy-
mykset ”koekäytetään” useampaan kertaan: pelkän kysymykseen vastaamisen lisäksi 
testaajaa pyydetään kertomaan, mitä hän ymmärtää kysymyksellä eli mitä hänen 
mielestään oikein yritetään kysyä. Vastaavasti kuten kyselyssä, myös teemahaastat-
telun toteutusmedia tulee testata ennakkoon. (Bowden 2005; Eskola & Suoranta 
1998; Eskola ym. 2018.) 

Fokusryhmän käyttö teemahaastattelussa tarkoittaa valikoidun ryhmän haastat-
telua. Haastateltavaa fokusryhmää ei koota satunnaisesti, vaan ryhmäläiset valitaan 
aiheen käsittelyn ja ryhmädynamiikan kannalta suunnitelmallisesti. Näin tilas-
tollinen kattavuus ei ole fokusryhmien kokoamisen lähtökohtana, vaan se, miten 
varmistetaan runsaan ja monipuolisen aineiston saanti. Fokusryhmän muodostami-
sen perusteena on luonnollisesti ryhmäläisten suhde käsiteltävään ilmiöön, toisin 
sanoen heillä on oltava siitä jotakin sanottavaa – tämän lisäksi ryhmän rakenteessa 
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tavoitellaan homogeenisuutta keskustelun ja haastattelun sujuvuuden kannalta 
olennaisissa asioissa. Tyypillisesti tällaisia huomioitavia asioita ovat esimerkiksi 
sukupuoli, sosiaalinen asema, koulutus- tai ammatillinen tausta – tosin näissäkin 
asioissa kulttuurilla on huomattava merkitys. (Bowden 2005; Mäntyranta & Kaila 
2008.)

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimushenkilöiden valinta perustuu tarkoituksen-
mukaisuuteen, koska tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kohteesta. Näin 
tutkimushenkilöiden tulee olla sellaisia, joiden avulla kyseistä ymmärrystä on mah-
dollista hankkia. (Creswell 2012, 156–157; Eskola & Suoranta 1998; Eskola ym. 
2018). Fokusryhmän teemahaastattelussa tarkoitukseni oli saada esille nimenomaan 
kyseistä ryhmää edustavien yksilöiden käsityksiä voidakseni muodostaa niiden avul-
la kuvan ryhmän ajattelusta ryhmän jäsenten yksilöllisiä eroja unohtamatta (Pietilä 
2010). Homogeenisilla fokusryhmillä tavoittelin asian käsittelyn sujuvuutta, kun 
kaikki ryhmän jäsenet puhuvat ”samaa kieltä”. Lisäksi halusin tällä tavalla estää ryh-
män sisäisistä valta-asetelmista johtuvaa käsitysten arvottamista vai vaientamista: 
yhteisön arjessa vallitsevat valta-asetelmat vaikuttavat fokusryhmässä tapahtuvaan 
keskusteluun ja siihen, miten ihmiset puhuvat, millaisia puheenvuoroja he kokevat 
voivansa käyttää ja mistä he voivat puhua – näin ollen koostamalla fokusryhmät 
lähtökohtaisesti asemaltaan tasavertaisista yksilöistä pystyin välttämään tämän ase-
telman. (Alasuutari 2011; Eskola & Suoranta 1998; Mäntyranta & Kaila 2008.)

Koostin teemahaastattelujen fokusryhmät siten fokusryhmähaastattelulle omi-
naiseen tapaan mahdollisimman homogeenisiksi (Mäntyranta & Kaila 2008). Tässä 
tapauksessa tavoitteena oli, että ryhmä koostuisi aina tiettyyn henkilöstöryhmään 
kuuluvista ihmisistä. Myös Eskola ja Suoranta (1998) suosittelevat homogeenisia 
ryhmiä, ja sotilasorganisaation hierarkisuuden tuntien ajatus yhtenäisistä ryhmistä 
vaikutti toimivalta. 

Fenomenografiassa käsitys ei ole vain yksilön subjektiivinen kokemus, vaan siihen 
liittyy voimakkaasti yhteisö sekä yksilön aiempien kokemusten että nykyisyyden 
havaitsemisessa ja tulkinnassa. Lisäksi fenomenografiassa kiinnostus ei ole sinänsä 
yksilön käsityksessä, vaan yhteisössä tarkasteltavaan asiaan tai ilmiöön liittyvissä 
erilaisissa käsityksissä. Näin fokusryhmän käyttö teemahaastattelussa itsessään on 
varsin luonnollinen lähtökohta aineistonkeruulle. Samalla fokusryhmän teemahaas-
tattelussa tutkijan merkitys haastateltavien mielipiteiden ja kulttuuristen jäsennys-
ten osalta on pienempi kuin yksilöhaastattelussa. Toisin sanoen haastattelija ei ohjaa 
haastateltavien näkemyksiä niin voimakkaasti kuin yksilöhaastattelussa. (Eskola & 
Suoranta 1998; Eskola ym. 2018; Pietilä 2010.)

Fokusryhmän homogeenisuudella pyrin tukemaan keskustelun avoimuutta, 
jotta kyseisen ryhmän käsitykset pääsisivät esille mahdollisimman monipuolisesti 
eikä käsityksiä tarvitsisi oikeuttaa erityisillä perusteluilla. Koin tämän tärkeäksi 
tutkimuksen onnistumisen kannalta, sillä esimerkiksi etuoikeuksista puhuminen 
etuoikeutetuksi koetun kanssa voi olla vaikeaa. Jotta puhe olisi mahdollisimman 
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avointa ja vapaata, yritin tehdä tilanteen mahdollisimman helpoksi ja ilmapiirin 
luottamukselliseksi. Fokusryhmien homogeenisuus tarkoitti siten yhteistä kieltä 
sekä lupaa puhua kiusallisista, kielteisistä ja kipeistä asioista joutumatta puolustus-
kannalle. (Eskola & Suoranta 1998; Mäntyranta & Kaila 2008; Pietilä 2010.)

Teemahaastattelun toteuttamisella fokusryhmähaastatteluna tavoittelin myös 
tehokkuutta verrattuna yksilöhaastatteluun: ryhmässä keskustelussa voi osallistujille 
tulla mieleen käsityksiä ja niihin liittyviä vivahteita, jotka yksilötilanteessa saattaisi-
vat unohtua, ja samalla yhdellä haastattelukerralla saadaan tietoa useammalta kuin 
yhdeltä osallistujalta (Eskola & Suoranta 1998; Pietilä 2010; Ronkainen ym. 2011, 
116). Eskola ja Suoranta (1998) toteavatkin ryhmähaastattelun sopivan esimerkiksi 
yhteisten ihanteiden tutkimiseen, kun tavoitellaan ymmärtämistä ja oivaltamista. 
Fokusryhmähaastattelu antoi minulle myös mahdollisuuden tavoittaa haastatteluun 
mahdollisimman runsaasti eri henkilöstöryhmien edustajia. 

Hyödyntääkseni haastatteluun varatun ajan mahdollisimman tehokkaasti kuvasin 
haastateltaville ennakkoon tutkimustani ja teemahaastattelun ideaa. Tavoitteeni oli 
virittää heidät jo etukäteen pohtimaan aihetta, jotta keskustelu haastattelutilanteessa 
lähtisi liikkeelle mahdollisimman ripeästi. (Eskola ym. 2018; Ranta & Kuula-Luumi 
2017, 415.)

Saadakseni kattavan kuvan yksittäisen fokusryhmän näkemyksistä pidin lähtö-
kohtana 3–6 hengen ryhmäkokoa, vaikka ryhmäkoon suositusyläraja on Eskolan ja 
Suorannan (1998) mukaan 8 henkeä ja Mäntyrannan ja Kailan (2008) mukaan noin 
10 henkeä. Pienemmällä ryhmällä keskustelu etenkin etämenettelyillä toteutettuna 
pysyi joustavampana kuin isommassa ryhmässä ja jokaiselle oli mahdollista taata 
yhtä lailla puheenvuorot. Yhteen fokusryhmähaastatteluun varasin aikaa 1–2 tuntia. 
(Eskola & Suoranta 1998.) Teemahaastattelujen osalta varauduin mahdollisuuteen 
tehdä myöhemmin tarkentavia kysymyksiä, haastatella fokusryhmää uudelleen tai 
muodostaa uuden samankaltaisen fokusryhmän. 

Kuten tutkimusmenetelmäkirjallisuudessa kannustetaan, minäkin rakensin 
teemahaastattelurungon alkuun lämmittelykysymyksiä, joilla pyrin virittämään 
tutkimukseen osallistujat aiheeseen. Tätä virittämistä ja johdattamista aiheeseen 
tapahtui toki jo sovittaessa teemahaastatteluajankohtaa ja kertoessani ennen teema-
haastattelun alkua tutkimuksestani sekä teemahaastattelun käytännöistä. Lämmit-
telykysymyksissä keskityin maanpuolustustahtoon, joka on maanpuolustusorgani-
saatiossa toimiville hyvin tuttu ja tietyllä tapaa arkinen aihe. Näkökulma aiheeseen 
oli kysymyksissä hyvin neutraali eli se, miten vastaajat kokevat maanpuolustustah-
don näkyvän käytännössä. Keskustelussa siirryimme tämän jälkeen kohti työhön 
sitoutumisen ja maanpuolustustahdon yhteyden pohdintaa. Maanpuolustustahto 
sisältää tietynlaisen ajatuksen sitoutumisesta, jolloin tämä kytkös osoittautui hyvin 
luontevaksi. 

Muotoilin teemahaastattelun haastattelukysymyksiä useassa vaiheessa. Sen poh-
jana olivat kyselyn tuottamat näkökulmat, ja varsinaisia kysymyksiä sekä teemahaas-
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tattelun runkoa testasin esihaastattelulla, jolla pyrin varmistamaan sitä, että haasta-
teltava ja haastattelija ymmärtäisivät kysymykset mahdollisimman samalla tavalla. 
Suurin muokkaus kohdistui kysymisen tapaan: ensimmäisessä versiossa lähestyin 
aihetta hyvin suoraviivaisesti, toisessa ja myöhemmin lopullisessa versiossa teemoja 
lähestyttiin askel kerrallaan ja pehmeämmin.

Tärkein kiinnostuksen kohteeni oli työhön sitoutuminen, jota lähestyin seuraa-
vaksi työn innostavuuden kautta luonnollisena jatkumona haastattelun aiemmalle 
keskustelunaiheelle sitoutumisen ja maanpuolustustahdon kytköksistä. Tavoitteena-
ni oli saada haastateltavat keskustelemaan työhön sitoutumisesta eri näkökulmista, 
kuitenkin keskittyen työn myönteisiin ulottuvuuksiin, hyvään työhön ja työhyvin-
vointiin. Oletuksenani oli, että suora kysymys työhön sitoutumisesta ei välttämättä 
tuota niin monipuolista keskustelua kuin se, että aihetta lähestytään hieman eri 
suunnista. Työn tarkastelemisen jälkeen haastattelurungon seuraavana teemana oli 
työyhteisö ja sen merkitys sitoutumiselle. Työyhteisö kattaa työtoverit, alaiset sekä 
esimiehet, vallitsevan työ- ja organisaatiokulttuurin ja johtamisen. Niin työn kuin 
työyhteisön kohdalla tavoittelin tämän teeman tarkastelulla haastateltavilta konk-
reettisia esimerkkejä siitä, miten eri ilmiöt ja asiat näkyvät arjessa, millaisina tekoina 
ja mitä teot kertovat. Teemahaastattelun runko on liitteenä (liite 3).

4.3  Aineistonkeruun toteutus ja tutkimushenkilöt 

Tutkimukseni aineisto koostui tutkimusta taustoittavan kyselyn tuloksista ja var-
sinaisesta fokusryhmien teemahaastatteluaineistosta. Teemahaastatteluaineiston 
analysoinnin yhteydessä huomioin myös kyselyn avoimet vastaukset. 

Aineistonkeruun ymmärtämisen edellytyksenä on Puolustusvoimien henkilös-
törakenteen ja sen ikäjakauman tuntemus. Vuoden 2020 lopussa Puolustusvoimien 
henkilöstöstä oli siviileitä 34 %, erikoisupseereita 6 %, aliupseereita ja opistoupsee-
reita yhteensä 32 % sekä upseereita 24 %. Tämän lisäksi on joitakin muita ryhmiä, 
kuten sopimussotilaita tai työllisyysvaroin palkattuja. Koko henkilöstöstä naisia on 
noin 19 %. Henkilöstöryhmäkohtaisesti naisia on siviileistä 45 %, erikoisupseereista 
2 %, aliupseereista 8 %, opistoupseereista vajaa 1 % ja upseereista vajaa 3 %. (Puolus-
tusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020, 6–8.) Huomattavaa on, että henkilöstöryh-
mien jakaumat vaihtelevat yksiköittäin organisaation tehtävästä riippuen. 

Olen havainnollistanut Puolustusvoimien henkilöstön ikärakennetta kuvioon 1. 
Varusmieskoulutus (VM-koulutus) on kuvattu kuvion vasempaan laitaan ja se ajoit-
tuu tyypillisesti ikävuosiin 18–20. Näistä asevelvollisuuden suorittaneista nuorista 
rekrytoidaan sotilasuralle aliupseereiksi ja upseereiksi soveltuvia. Upseereiden kou-
lutus alkaa Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkin-
nolla, johon tyypillisesti hakeudutaan joko suoraan tai muutaman vuoden sisään va-
rusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen palveluksen suorittamisesta, ja jatkuu 
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myöhemmin sotatieteiden maisteriopinnoilla (SM), joita seuraavat jatkotutkinnot 
eli yleisesikuntaupseerikurssi (YEK) ja esiupseerikurssi (EUK). Erikoisupseereiksi 
ja siviilityöntekijöiksi päätyvät henkilöt opiskelevat samassa ikävaiheessa soveltuvia 
tutkintoja yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatti-
kouluissa. (Asevelvollisuuslaki 1438/2007; Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 
1121/2008; Laki puolustusvoimista 551/2007; Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta 556/2007; Liimatta 2018; Maanpuolustuskorkeakoulu 2018a; Maanpuo-
lustuskorkeakoulu 2018c; Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020.)
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Kuvio 1. Henkilöstöryhmät iän mukaan.

Upseerin urapolku on sidottu ikään ja opintojen edellisen vaiheen valmistumis-
vuoteen. Ura kulkee suunnitellulla aikataululla kandidaatin tutkinnosta maisterin 
tutkintoon ja sitä seuraaviin tutkintoihin riippumatta henkilökohtaisista haluista. 
Sitä ei pääsääntöisesti voi nopeuttaa, mutta sen hidastuminen voi olla mahdollista 
pitkien sairauspoissaolojen tai esimerkiksi vanhempainvapaiden yhteydessä, jos 
nämä poissaolot ajoittuvat sopivasti seuraavan koulutusvaiheen alkuun. Upseerien 
eläkeikä on yleistä eläkeikää alhaisempi. Lentäjillä eläkeikä on 45 vuotta (nuorem-
milla nykyään 47), kun taas kaikilla muilla sotilailla Ilmavoimissa se on 54–57 vuot-
ta. Näin tätä vanhemmat Puolustusvoimien työntekijät ovat joko siviileitä tai ylintä 
kenraalikuntaa näiden henkilöstöryhmien korkeamman eläkeiän (65–67 vuotta) 
takia. (Ilmavoimat. Ilmasotakoulu 100 vuotta; Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 
1121/2008; Laki puolustusvoimista 551/2007; Maanpuolustuskorkeakoulu 2018a; 
Maanpuolustuskorkeakoulu 2018c; Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020.)
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Asiantuntijatehtävissä voi siviilinä tai erikoisupseerina työskennellä samalla sivii-
likoulutuksella ja samanlaisessa tehtävässä. Ainoa ero on se, että erikoisupseeri on 
suorittanut varusmiespalveluksen, hän työskentelee sotilasvirassa ja jää eläkkeelle 10 
vuotta aiemmin kuin siviilitehtävässä työskentelevä työtoverinsa. (Laki puolustusvoi-
mista 551/2007; Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020.) Erikoisupseereiden 
tyypillisiä koulutustaustoja ovat insinöörin tai diplomi-insinöörin, lääkärin, papin tai 
lakimiehen tutkinnot – vastaavia löytyy myös siviiliviranhaltijoista, joista näillä koulu-
tustaustoilla siviilinä palvelevista suuri osa on naisia7. Siviili tai erikoisupseeri rekrytoi-
daan Puolustusvoimien palvelukseen tutkinnon suorittamisen jälkeen, mikä tarkoittaa 
usein noin 25–35 vuoden ikää. Käytännössä naisten kohdalla tämä johtaa siihen, et-
teivät noin 30-vuotiaana palvelukseen tulleet naiset ole välttämättä suorittaneet varus-
miespalvelusta eivätkä he enää ikänsä puolesta voi sitä suorittaa. He kuitenkin tekevät 
samoja tehtäviä kuin varusmiespalveluksen suorittaneet työtoverinsa sotilasvirassa.

Erikoisupseerin viran ehtona oleva varusmiespalvelus on ollut naisille mahdollis-
ta vasta noin parikymmentä vuotta ja on vapaaehtoinen. (Laki puolustusvoimista 
551/2007; Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 556/2007; Puolustusvoimien 
henkilöstötilinpäätös 2020.) Lisäksi kun erikoisupseereiden alana on tyypillisesti 
tekniikka, yhdistelmä, jossa nainen on suorittanut asepalveluksen, opiskelee tek-
niikkaa ja hakeutuu Puolustusvoimiin erikoisupseerin virkaan on varsin harvinai-
nen – toki näitäkin on Puolustusvoimissa yhä enemmän. Naisille tyypillisempää on 
hakeutua toisen asteen jälkeen suoraan ammattikorkeakouluun, korkeakouluun tai 
yliopistoon jatkamaan opintojaan, joiden valmistuttua noin 23–25-vuoden iässä 
ryhdytään luomaan uraa ja perustamaan perhettä. Varsin harva nainen lähtee enää 
korkeakouluopintojen jälkeen suorittamaan asepalvelusta, vaan siirtyy enemmin 
suoraan työelämään koulutusta vastaavaan tehtävään ja tulotasoon (ks. Skeggs 2014, 
33, 88–94, 190–191; Therborn 2014).

Tutkimukseeni osallistui kyselyyn vastaamalla 45 ja fokusryhmähaastatteluihin 
yhteensä 16 Ilmasotakoulun henkilöstön edustajaa. Taulukkoon 2 on koottu sekä 
kyselyyn että teemahaastatteluun osallistuneiden taustatiedot. Tarkemmat kuvauk-
set tutkimushenkilöistä löytyvät kappaleista 4.3.1 ja 4.3.2.

7  Vuonna 2020 koko henkilöstöstä naisia oli 2344 henkilöä (18,7 % koko henkilöstöstä). Siviileitä 
oli kaikkiaan 4230 henkilöä, joista naisia oli 1922 henkilöä (45,4 %). Siviileistä korkeakoulututkinnon 
suorittaneita oli 60,1 % eli noin 2542 henkilöä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kaikki miessiviilit (2308 
henkilöä) olisivat suorittaneet korkeakoulututkinnon, silti korkeakoulututkinnon suorittaneita naissivii-
leitä olisi vähintäänkin noin 234 henkilöä (12.2 % naissiviileistä). Todellisuudessa korkeakoulutettujen 
naisten osuus on suurempi, mutta henkilöstötilinpäätös ei kerro koulutuksen sukupuolijakaumaa. Eri-
koisupseereiden henkilöstöryhmässä naisia oli 17 henkilöä eli noin 2,2 %, mikä tarkoittaa, että kaikista 
Puolustusvoimien palveluksessa olevista naisista erikoisupseereita oli noin 0,7 %. Samaan aikaan muissa 
sotilasviroissa naisia on yhteensä 392 henkilöä. Lisäksi muissa kuin erikoisupseereiden ja opistoupsee-
reiden henkilöstöryhmissä naisten määrä on kasvanut varsin tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana, 
upseereiden osalta 69 henkilöstä 84 henkilöön ja sopimussotilaissa 24 henkilöstä 79 henkilöön. (Puolus-
tusvoimien henkilöstötilinpäätös 2020).
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Taulukko 2. Tutkimushenkilöt kyselyssä ja teemahaastattelussa.
Aineistolaji Vastaajamäärä 

 kaikki siviilit 
 
(n/%) 

erikois-
upseerit 
(n/%) 

ali- 
upseerit 
(n/%) 

lentävät 
upseerit 
(n/%) 

ei-
lentävät 
upseerit 
(n/%) 

Kysely 45 6/13,33 % 6/13,33 % 14/31,11 % 13/28,89 % 6/13,33 % 

Teema-

haastattelu 

16 3/18,75 % 3/18,75 % 2/12,5 % 3/18,75 % 5/31,25 % 

 
4.3.1  Kyselyaineiston keruu
Toteutin kyselyn kevään 2021 aikana. Lähetin sen saatekirjeen kera sähköpostilla Il-
masotakoulun henkilöstölle ensimmäisen kerran maaliskuussa ja toistamiseen huh-
tikuussa. Jatkoin vastaamisaikaa huhtikuulle tutkimukseni aineistonkeruun kanssa 
samanaikaisesti toteutetun Ilmasotakoulun strategiatyön takia. Yhteisesti työstetyn 
strategian julkistaminen tapahtui huhtikuussa, minkä jälkeen avasin kyselyn uudes-
taan vastaajille. Kysely saatekirjeineen on liitteenä (liite 2).

Tavoitteenani oli, että kysely lähetettäisiin noin 200 hengelle eli Ilmasotakoulun 
osastojen palkatulle henkilöstölle. Kysely jaettiin linjaorganisaation välityksellä, 
joten tarkkaa tietoa kyselyn jakaantumisesta henkilöstölle ei ole saatavilla. Kyselyllä 
tavoittelin vastaajiksi työntekijöitä eli henkilöitä, jotka eivät ole työnantajavirka-
miehiä tai vastaavassa johtavassa asemassa olevia virkamiehiä. En lähettänyt kyselyä 
koulun ylimmälle johdolle, sillä he ovat henkilöstöryhmänä joukko, jonka asema 
suhteessa työnantajaan on erilainen kuin työntekijöillä ja joka todennäköisesti 
erottuu ja on helposti tunnistettavissa vastauksista. Kyselyn lopussa vastaajilla oli 
mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoisiksi teemahaastatteluun.

Toteutin kyselyn Puolustusvoimien sisäisessä Moodle-ympäristössä, joka on Il-
masotakoulun henkilöstölle varsin tuttu järjestelmä, sillä sitä on käytetty jo useita 
vuosia koululla esimerkiksi opintojen digitaalisena oppimisympäristönä ja erilaisten 
kyselyiden toteuttamiseen. Näin sain kyselyyn vastaamisen luontevaksi ja helpoksi 
hyödyntäen tuttua työkalua. Tällä pyrin välttämään vastaajakatoa vastaajalle vie-
raasta järjestelmästä tai toimintaympäristöstä johtuen (Hirsjärvi ym. 2015; Valli & 
Perkkilä 2018; Vehkalahti 2014; Vilkka 2007).

Tyypillisesti tutkimuksissa osa vastaajista ei vastaa kyselyyn, mikä vaikuttaa tu-
losten luotettavuuteen (Vehkalahti 2014, 43–44). Vastaajakadon mahdollisuudesta 
huolimatta tavoitteenani oli, että jokaisesta henkilöstöryhmästä löytyisi muutama 
vastaaja. Kysyin henkilöstöryhmää taustatiedoissa, joissa oli myös avoin kysymys 
siltä varalta, että vastaaja haluaisi tarkentaa henkilöstöryhmäänsä. Vastauksia kyse-
lyyn tuli kaikkiaan 53, mutta kaikkiin ei oltu annettu taustatietoja. Näin ollen tässä 
kyselyssä huomioin 45 Ilmasotakoulussa vastaushetkellä työskentelevää henkilöä. 
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Vastausprosentti jäi matalaksi. Karkea arvio on noin 10–15 %, mutta tarkkaa 
lukua on mahdoton sanoa, sillä kyselyn jakelun haasteiden lisäksi henkilöstön kirja-
vahvuus ja rivivahvuus ovat eri asioita. Kirjavahvuudessa ei ole huomioitu esimerkik-
si kursseilla, pitkillä komennuksilla, työmatkoilla ja sairaslomilla olevia. Vähäinen 
vastaajamäärä ei kuitenkaan tässä kohdassa ollut ongelma, sillä kyselyn tavoitteena 
oli tuoda esiin erilaisia näkemyksiä ja luoda kuvaa henkilöstön homogeenisuudesta 
tai heterogeenisuudesta, mihin kysely näinkin pienellä otoksella antoi riittävää ku-
vaa. Lisäksi kysely toimi virikkeenä varsinaisiin teemahaastatteluihin – haastattelu-
jen teemat valikoituvat kyselyn perusteella. Taulukossa 3 on kuvattu vastaajamäärät 
henkilöstöryhmittäin ja iän mukaan jaoteltuna. Taulukkoon on yhdistetty joitakin 
henkilöstöryhmiä tutkimushenkilöiden anonymiteetin takia.

Vastaajat edustivat seuraavia kyselyssä valittavina olleita henkilöstöryhmiä: sivii-
lit, erikoisupseerit, aliupseerit (sisältää aliupseerit, toimiupseerit ja opistoupseerit), 
sotatieteiden kandidaatin tutkinnon (SK-tutkinnon) suorittaneet lentäjät, sotatie-
teiden maisterin tutkinnon (SM-tutkinnon) suorittaneet lentäjät, SM-tutkinnon 
suorittaneet ei-lentäjät, yleisesikuntaupseerin (YEK) tutkinnon tai esiupseerin 
(EUK) kurssin suorittaneet lentäjät ja YEK/EUK-opinnot suorittaneet ei-lentäjät. 
SK-tutkinnon suorittaneita ei-lentäjiä ei ollut vastaajien joukossa. Edellä mainituissa 
kahdeksassa henkilöstöryhmässä kussakin vastaajamäärät olivat pieniä, kuten taulu-
kosta 3 nähdään. Tämän takia en käsitellyt vastauksia näiden kahdeksan henkilös-
töryhmän ja niiden taustamuuttujien suhteen, vaan muodostin niistä neljä isompaa 
kokonaisuutta. Käytännössä analyysin kannalta tarkastelin ryhminä siviileitä, eri-
koisupseereita, aliupseereita ja upseereita. 

Taulukko 3. Kyselyn vastaajien jakautuminen henkilöstöryhmittäin ja iän mukaan. 

Henkilöstöryhmä lkm ikä 

alle 30 v 30–40 v 40–50 v yli 50 v 

siviilit 6 0 2 2 2 
erikoisupseerit 6 0 0 2 4 
aliupseerit yms. 14 2 4 5 3 
upseerit - lentäjät 13 3 9 1 0 
upseerit - ei 
lentäjät 

6 0 4 2 0 

 45 5 19 12 9 
 

Iän puolesta vastaajat olivat kaiken ikäisiä miehiä ja naisia, mutta ryhmät itsessään 
olivat niin pieniä, ettei niiden perusteella voi tehdä mitään yleistystä. Vertaamalla 
taulukkoa 3 kuvioon 2 voidaan kuitenkin päätellä, että siviilien ikäjakauma vastasi 
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varsin hyvin todellisuutta. Tyypillisesti siviilit ovat työskentelyn aloittaessaan vähin-
tään noin 30-vuotiaita ja he ovat töissä yli 50-vuotiaina sotilaita korkeamman eläke-
iän takia. Kyselyyn vastanneet erikoisupseerit olivat kaikki yli 40-vuotiaita, mikä ei 
aivan vastaa todellisuutta. Erikoisupseereissa on myös nuorempia henkilöitä. Aliup-
seerien kohdalla ikäjakauma oli varsin tasainen, ja se kuvasi hyvin henkilöstöryhmää. 

Kyselyyn vastanneiden upseerien ikäjakauma ryhmittäin kuvaa hyvin ryhmän 
jakautumista erilaisiin uravaiheisiin: sotatieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet 
lentäjät ovat nuoria, kohtuullisen lyhyen aikaa palveluksessa olleita henkilöitä, eikä 
sotatieteen maisterin tutkinnon suorittaneita upseereita ole vanhimmassa ikäryh-
mässä upseereiden alemman eläkeiän takia. 

Sotatieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneista kyselyn vastaajista kaikki 
olivat lentäjiä ja alle 30-vuotiaita. Heidän ikänsä oli siten hyvin tyypillinen kysei-
sessä uranvaiheessa. Sotatieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneista puuttuivat 
kokonaan henkilöt, jotka eivät olleet lentäjiä. Sotatieteen maisterin tutkinnon tai 
tätä seuraavan koulutusvaiheen suorittaneiden vastaajien osalta jakaumat lentäjien 
ja eilentäjien sekä iän mukaan vastasivat varsin hyvin näiden henkilöstöryhmien 
todellisuutta. Iän osalta yli 50-vuotiaat upseerit puuttuivat. Tämä on luonnollista, 
sillä heille ei ole koululla kovin montaa soveltuvaa virkatehtävää – tuossa vaiheessa 
upseeri on jo uransa huipulla työskennellen tyypillisesti ylimmässä johdossa. Kaik-
kiaan voin todeta, että kyselyyn vastanneiden upseereiden ikäjakauma vastasi varsin 
hyvin todellisuutta.

Tutkimushenkilöiden yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden suojaaminen on 
olennainen osa tutkimuksen toteuttamista ja sen eettisyyttä (Creswell 2012, 55–60; 
Häikiö & Niemenmaa 2007; Sin 2010; Tuomi & Sarajärvi 2018, 27, 156; Uutela 
2019, 74). Toteutin tutkimuksen kyselyn nimettömänä, jolloin tutkimushenkilöiden 
yksityisyyden suoja säilyi. Kysyin joitakin taustatietoja, kuten henkilöstöryhmää ja 
työvuosia, mutta niiden perusteella ei ollut mahdollista tunnistaa vastaajaa. Kyselyn 
vastaajien sukupuolta ei käsitellä yksityisyyden suojan varmistamiseksi. Itsemäärää-
misoikeuden osalta jokainen kyselyyn osallistuja vastasi kyselyyn vapaaehtoisesti ja 
pystyi keskeyttämään vastaamisen milloin tahansa (Eskola & Suoranta 1998; Ranta 
& Kuula-Luumi 2017, 414; Sin 2010).

Kyselyn avoimiin kysymyksiin tulleen aineiston fenomenografisessa käsittelyssä 
suorien lainausten kohdalla olen identifioinut vastaajat numeroin K1–K45. Vastaa-
jamäärän rajallisuudesta johtuen numerointi on satunnaista eikä vastaajista anneta 
enempää tietoa. Kyselyn avoimet vastaukset käsitellään osana tutkimusaineisto-
kokonaisuuden fenomenografista analyysiä.

4.3.2  Haastatteluaineiston keruu
Toteutin fokusryhmähaastattelut keskittyen teemahaastattelurunkoon laatimiini 
teemoihin (ks. liite 3). Fokusryhmät kokosin mahdollisimman hyvin samaan hen-
kilöstöryhmään kuuluvista henkilöistä. Varsinaisen haastattelun toteutin fokusryh-
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män keskuudessa teemahaastatteluna, jossa tavoitteenani oli tavoittaa fokusryhmän 
käsityksiä keskusteltavista teemoista. (Mäntyranta & Kaila 2008.) 

Luvussa 4.3.1 kuvatun kyselyn lopussa kysyin vapaaehtoisia haastatteluun, ja heitä 
ilmoittautui 20 henkilöä. Heistä osa ei pystynyt lopulta osallistumaan tutkimuksee-
ni esimerkiksi työkiireiden takia. Vapaaehtoisissa erikoisupseereiden osuus oli kovin 
pieni, joten heitä rekrytoin mukaan lisää. Muuten haastateltavat jakaantuivat varsin 
hyvin kaikkiin neljään henkilöstöryhmään. Teemahaastatteluihin osallistui kolme 
siviilityöntekijää, kaksi aliupseeristoon kuuluvaa, kolme erikoisupseeria, kahdeksan 
upseeria, joista viisi ei-lentävää ja kolme lentävää upseeria, eli yhteensä 16 Ilmasota-
koulun henkilöstön edustajaa. Tutkimushenkilöiden anonymiteetin suojaamiseksi 
heistä ei kerrota muita taustatietoja. 

Haastattelussa käytin Puolustusvoimien sisäiseen etäkokousten pitoon tarkoi-
tettua Skype-järjestelmää, jonka nauhoittamismahdollisuutta hyödynsin. Fokus-
ryhmän haastatteluille onkin tyypillistä niiden nauhoittaminen tavalla tai toisella 
(Mäntyranta & Kaila 2008). Skype-järjestelmä oli sekä minulle että haastateltaville 
ennakkoon hyvinkin tuttu, ja sen toimintavarmuus oli tiedossa. Skypen tapaisilla 
järjestelmillä on tiettyjä etuja haastattelujen toteutuksessa, sillä ne mahdollistavat 
jouston ajankohdan ja haastattelupaikan suhteen sekä haastattelijalle että haastatel-
tavalle itselle turvallisella ja tutulla fyysisellä alueella pysymisen. Ne ovat taloudel-
lisia ja ekologisia tapoja siinä mielessä, että ne eivät vaadi matkustamista tiettyyn 
haastattelupaikkaan (Hanna 2012). Haastatteluaineiston keruu ajoittui myös koro-
napandemia-aikaan, joten etätoteutus oli hyvin perusteltavissa senkin vuoksi. 

Toteutin haastattelut syksyn 2021 aikana. Kuhunkin haastatteluun varasin aikaa 
tunnin ja se riitti hyvin. Toteutin teemahaastattelut fokusryhmissä, joissa oli 2–5 
henkilöä. Jaoin henkilöt näihin ryhmiin keskustelun toimivuutta ajatellen siten, että 
keskustelu haastattelun aikana olisi mahdollisimman sujuvaa ja avointa. Tähän pää-
sin mielestäni hyvin, ja tilanteet olivat rentoja ja puhe sujuvaa. Kenenkään ajatuksia 
ei tyrmätty, vaan pikemminkin osoitettiin arvostusta toisten näkemyksiä kohtaan. 
Haastateltavat esittivät eriäviäkin näkemyksiä ja kommentoivat toistensa sanomisia 
hyvin kohteliaasti ja ystävällisesti. Haastattelujen päätyttyä osa haastateltavista totesi 
haastattelun olleen mukavaa ja että oli mukava keskustella tällaisesta aiheesta.

Suunnittelin käsiteltävät teemat ennakkoon. Teemat, niiden kysymykset ja apu-
kysymykset ovat liitteenä (liite 3). Käytin apukysymyksiä vain, jos keskustelu jäi 
suppeaksi jonkin teeman osalta. Haastattelurunkoon olen kuvannut myös suunni-
tellun ajankäytön, joka oli lähinnä ohjeellinen ja auttoi minua hahmottamaan ko-
konaisuuden etenemistä. Toisin sanoen aikaa käytin jokaisessa kohdassa riittävästi. 
Aloitin teemahaastattelun kuvailemalla tutkimusta ja kertomalla tutkimuksen ja 
teemahaastattelun tavoitteista ja reunaehdoista. Aloituksessa korostin sitä, että kaik-
ki näkemykset ovat yhtä arvokkaita, eikä ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. 
Lisäksi totesin, että tavoitteenani ei ole muuttaa kenenkään mielipidettä, vaan saada 
esiin monipuolisesti henkilöstön käsityksiä. 
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Aloitin teemahaastattelun lämmittelykysymyksillä maanpuolustustahdosta: mitä 
se on, miten se käytännössä näkyy ja miten maanpuolustustahto liittyy sitoutumi-
seen. Tämän jälkeen keskustelimme työn innostavuudesta, siitä, mitä on työhön si-
toutuminen ja työn imu. Tässäkin yritin saada esille esimerkkejä sekä eroja riippuen 
siitä, tarkastellaanko työyhteisöä vai yksilöä tai mitä asioita näihin ilmiöihin kuuluu 
tai ei kuulu. Kolmantena teemana oli hyvä työ ja työyhteisö, joissa jälleen hain konk-
reettisia esimerkkejä ja merkityksiä sekä pyysin pohtimaan työhyvinvointia. 

Litteroin nauhoitukset siten, että anonymiteetti säilyi ja vahvistui. Käytännössä 
tämä tarkoitti nimien poistamista ja persoonallisten puhetapojen (esim. murteellis-
ten ilmaisujen) korvaamista yleiskielisillä ilmauksilla. Myös yksityiskohtaiset hen-
kilöllisyyden paljastavat kohdat muokkasin siten, ettei niistä voi päätellä puhujaa. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavan fokusryhmän sisäinen ryhmädynamiikka ei 
ollut tutkimuksen kohteena, joten litteroin nauhoitetun aineiston keskittyen asia-
sisältöihin. Aineiston analyysin kohteena oli nauhoituksista tehty litterointi, tosin 
tarvittaessa oli mahdollisuus palata alkuperäisen nauhoituksen pariin. (Ruusuvuori 
2010.) 

Fokusryhmän teemahaastattelussa kiinnostukseni kohteena oli fokusryhmän yh-
teinen näkemys, jolloin yksittäisen haastateltavan henkilöllisyys ei ollut tutkimuk-
sen kannalta olennaista. Haastateltavien käsitysten avulla halusin lisätä ymmärrystä 
varsinaisesta ilmiöstä, joten yksilöivä käsitys henkilötietoineen ei ollut toivottu lop-
putulos. Näin pyrin samalla varmistamaan luottamuksellisuutta ja anonymiteettiä. 
(Eskola & Suoranta 1998; Sin 2010.) Fokusryhmän sisällä haastateltavat tiesivät 
toistensa henkilöllisyyden, mutta eivät muihin fokusryhmähaastatteluihin osallistu-
neita. Kokonaisuudessaan haastateltavien henkilöllisyys oli vain tutkijan tiedossa. 
Koska toteutin fokusryhmähaastattelut etämenetelmin, jokainen osallistuja pystyi 
poistumaan keskustelusta oman tahtonsa mukaan. Näin osallistumisen vapaus säilyi 
kaikkien kohdalla koko tutkimuksen ajan (Eskola & Suoranta 1998; Ranta & Kuu-
la-Luumi 2017, 414; Sin 2010). 

Aineiston käsittelyssä suorien lainausten kohdalla haastateltavat on teemahaastat-
telujen osalta identifioitu numeroin H1–H16. Lisäksi suorien lainausten yhteyteen 
on merkitty teemahaastattelun ryhmä numeroin R1–R6.

4.4  Aineiston analyysi 

Keräsin tutkimuksessani kaksi erilaista aineistoa, joiden analysointi jakaantui 
periaatteessa kahteen vaiheeseen: kyselyn strukturoitujen väittämien analyysiin ja 
teemahaastattelun ja kyselyn avointen vastausten fenomenografiseen analyysiin. 
Kyselyn aineiston analyysin perusteella rakensin teemahaastattelun rungon. Kyse-
lyllä selvitin siten vastaajien erilaisuutta, etsin aiheita, joihin olisi syytä paneutua 
tarkemmin, sekä hahmotin yleiskuvaa vastaajien käsityksistä. Kyselyn avoimien 
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vastausten avulla pyrin täydentämään syntynyttä käsitystä, sillä näissä avoimissa 
vastauksissa vastaajat selittivät ja perustelivat väittämiin kirjaamiaan näkökantoja. 
Avoimia vastauksia hyödynsin myös tutkimukseni fenomenografisessa analyysissä, 
jossa tarkastelin niitä suhteessa teemahaastattelujen aineistoon ja sen analyysiin.

Teemahaastattelu toimi varsinaisena fenomenografisen analyysin pääaineistona, 
ja tutkimukseni pääpaino onkin tässä osuudessa. Fenomenografisen analyysin tulok-
sena on kuvaus Ilmasotakoulun henkilöstön sitoutumiskäsityksistä. Tässä analyysis-
sä hyödynsin myös kyselyn avoimia vastauksia. 

4.4.1  Kyselyaineiston analyysi 
Kyselyn määrällistä aineistoa analysoin tarkastellen vastausvaihtoehtojen jakaumia. 
Vastaajamäärän pienuuden takia en voi yleistää kyselyn tuloksia eikä niistä voi tehdä 
tilastollisia johtopäätöksiä. Toisaalta tämän tutkimuksen tavoitteena ei ollut saada 
suoraan yleistettäviä tuloksia johtuen muun muassa tutkimuksen luonteesta tapaus-
tutkimuksena ja fenomenografisena tutkimuksena (Brannen 2005; Creswell 2012, 
156–157; Larsson 2005). Näin pienessä aineistossa keskiarvojen tai hajontojen las-
keminen ei tuota luotettavaa tulosta. Tietyissä henkilöstöryhmissä (siviilit ja erikoi-
supseerit) vastaajia oli vain kuusi, joten yksittäinen vastaus vaikuttaisi keskiarvoon 
ja hajontaan suhteettoman paljon verrattuna isompiin otoskokoihin. Tämän takia 
päädyin laskemaan ja esittämään vastauksista vain frekvenssejä kaikkien vastaajien 
osalta eri vastausvaihtoehdoille. Henkilöstöryhmien kohdalla tarkastelin vastausten 
jakaantumista eri vaihtoehtojen kesken, mutta en laskenut niistä hajontoja. Tarkas-
telussa tavoitteenani oli havaita mahdollisia painotuseroja eri vastausvaihtoehtojen 
välillä.

Analyysissä kiinnostukseni kohteena olivat tilastollisten argumenttien sijaan en-
nakkokuvan tai yleiskuvauksen rakentaminen ilmiöstä ja kohdehenkilöistä – kuinka 
samankaltaisia tai erilaisia vastaajien käsitykset olivat. Jos vastausvaihtoehtojen 
jakauma oli hyvin hajautunut, tarkastelin näitä taustamuuttujien suhteen, jotta 
löytäisin mahdollisesti selittäviä tekijöitä. (Eskola & Suoranta 1998; Vilkka 2007, 
19–20.) Tällaisia olisivat voineet olla esimerkiksi tilanteet, joissa vastausten yleisestä 
linjasta poikkeavat vastaukset olisivat olleet jollakin taustamuuttujalla samankaltais-
ten ihmisten antamia. Tällaisissakaan tapauksissa pienen vastaajamäärän takia yleis-
täminen ei antaisi todellista kuvaa, mutta se olisi voinut ohjata teemahaastattelun 
rakentumista.

Vaikka vastaajamäärä oli pieni, vastaajissa oli edustajia kaikista henkilöstöryh-
mistä ja ikäjakauma ryhmittäin vastasi usemmiten ryhmän todellista ikäjakaumaa. 
Kyselyni tavoitteena oli alkujaankin saada jonkinlainen käsitys henkilöstön ja hen-
kilöstöryhmien tai esimerkiksi ikäryhmien keskinäisestä sekä sisäisestä heterogee-
nisuudesta. Siihen tämä kysely tuotti hyvää taustatietoa. Arvoiltaan ja asenteiltaan 
vastaajat olivat hyvin samanlaisia. Tarkastelin myös koulutustaustaa, jonka kytkeyty-
minen henkilöstöryhmään on luonnollista, eikä siinä ollut paria poikkeusta lukuun 
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ottamatta mitään erityistä – muutamalla aliupseerilla oli korkeakoulututkinto joko 
yliopistosta, korkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta (vast.). Vastaavasti eräällä 
siviilillä oli ammattikoulupohja ja toisella korkeakoulututkinto, muiden ollessa 
ammattikorkeakoulutaustaisia. Tarkastelin vastauksia aluksi eri taustamuuttijien 
suhteen arvioidakseni niiden vaikutusta vastauksiin. Koska taustamuuttujat eivät 
vaikuttaneet erityisesti vastauksiin yksittäisissä henkilöstöryhmissä tai kokonaisuu-
teen, keskityin analysoimaan tuloksia vain edellä mainitsemieni neljän henkilöstö-
ryhmän (siviilit, aliupseerit, erikoisupseerit ja upseerit) suhteen.

Vastauksia analysoidessani pyrin löytämään poikkeamia vastausten yleisestä 
linjasta sekä näille mahdollisille poikkeamille selittäviä syitä. Tällaisia epäilin löyty-
vän vastaajien taustasta, sillä Puolustusvoimien henkilöstörakenteesta johtuen ikä, 
koulutustausta ja työkokemus ovat vahvasti sidoksissa henkilöstöryhmään. Muista 
poikkeavia vastauksia tarkastellessani vertasin näitä taustamuuttujia henkilöstöryh-
mään löytääkseni selittäviä tekijöitä, mutta niitä ei löytynyt. Toisin sanoen tietty 
taustamuuttuja ei näkynyt vastauksissa kyseisen henkilöstöryhmän sisällä. Esimer-
kiksi mikäli nuorimpien vastaukset poikkesivat yleisestä linjasta, tarkemmassa tar-
kastelussa paljastui, että kyseessä olivat upseerikunnan nuorimmat eli sotatieteiden 
kandidaatin tutkinnon suorittaneet eikä joukossa pääsääntöisesti ollut muiden 
henkilöstöryhmien nuorimpia jäseniä. 

Analyysissä kävin kysymykset läpi teemaryhmittäin. Tarkastelin vastausten ja-
kaantumista eri vaihtoehtojen kesken lähinnä suuntaa-antavasti enkä absoluuttista 
tilastollista totuutta kertovina arvoina. Mikäli vastaajamäärä olisi ollut suurempi, 
olisin tarkastellut jakaumia moniulotteisemmin. Nyt kiinnitin huomiota enemmän 
myönteisten ja kielteisten vastausten suhteeseen kuin näiden vastausryhmien sisällä 
olleeseen jakaumaan. Tässä kohdassa valintani käyttää Likertin asteikkoa parillisena 
osoittautui hyödylliseksi, sillä vastaajat olivat joutuneet ottamaan kantaa kysyttyihin 
asioihin puolesta tai vastaan (Weijters yms. 2010). Tällä vastaajamäärällä tarkempi 
analyysi ei olisi tuonut lisäarvoa. 

Kyselyn vastausvaihtoehdot koodasin alkuperäisestä 6-portaisesta asteikosta 
4-portaiseksi tarkasteltavien henkilöstöryhmien vastaajien pienen lukumäärän 
takia. Analyysissä yhdistin vastausvaihtoehdot ”kuvaa minua huonosti” ja ”kuvaa 
minua melko huonosti” sekä ”kuvaa minua hyvin” ja ”kuvaa minua melko hyvin”, 
jolloin tarkastelussa olivat mukana vaihtoehdot ”ei kuvaa lainkaan”, ”kuvaa huo-
nosti tai melko huonosti”, ”kuvaa hyvin tai melko hyvin”, ”kuvaa erittäin hyvin”. 
Lisäksi tarkastelin vastauksia henkilöstöryhmien siviilit, erikoisupseerit, aliup-
seerit ja upseerit kannalta. Koska kunkin henkilöstöryhmän vastaajamäärä oli 
pieni, en laskenut ryhmän sisäisiä keskiarvoja tai hajontoja, vaan tarkastelin niitä 
suhteessa toisiinsa ja kaikkien vastauksiin. Tässä tarkastelussa vertasin kaikkien 
vastaajien ja yksittäisten henkilöstöryhmien vastausten eniten vastauksia saaneita 
vaihtoehtoja keskenään sekä vastausten painottumista myönteisiin tai kielteisiin 
vastausvaihtoehtoihin.
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Teemaryhmittäisellä analyysillä pyrin pääsemään kiinni niihin ilmiöihin tai laa-
jempiin ajatuksiin, joista vastaukset kertoivat. Esimerkiksi maanpuolustustahdosta 
en kysynyt vain yhdellä väittämällä käsitteen moniulotteisuuden takia, vaan lähes-
tyin sitä eri suunnista kysyen näkemyksiä siihen liittyvistä tai siihen vaikuttavista 
asioista. Tavoitteenani oli siten ymmärrys ajattelutavoista sekä mahdollisien näke-
myserojen havaitseminen. Analyysissä tarkastelin vastausten jakaumia ja erityisesti 
myönteisten ja kielteisten vastausten eroja. Tällä tarkastelulla pyrin lisäämään ana-
lyysin luotettavuutta, koska yksittäisen taustamuuttujan suhteen vastaajaryhmän 
koko oli liian pieni ollakseen luotettava. Mikäli jossakin teemaryhmässä esiintyi 
useamman kysymyksen kohdalla yleisestä linjasta poikkeavia vastauksia, tarkastelin 
näiden vastausten taustamuuttujia selvittääkseni sitä, voisiko vastauksia yhdistää 
jokin tekijä. 

Kyselyn avoimet vastaukset analysoin haastatteluaineiston fenomenografisen 
analyysin osana. Kuvaan seuraavaksi tätä analyysiprosessia.

4.4.2  Haastatteluaineiston analyysi 
Fenomenografinen analyysiprosessi koostuu neljästä vaiheesta tai askeleesta: merki-
tyksellisten ilmaisujen löytäminen (merkitysyksiköt), ilmaisujen ryhmittely teemoi-
hin (alakategoriat), käsitysryhmien muodostaminen teemoista (tuloskategoriat) ja 
pääkategorioiden löytäminen (Marton 1988; Valkonen 2006, 33–37). Tutkimus-
prosessi on kirjallisuudessa kuvattu kohtuullisen samankaltaisena – prosessin vaiheet 
voidaan jakaa hieman eri tavoin (vrt. Uljens 1989, Niikko 2003) – mutta muuten 
selkeitä menettelytapoja ei ole olemassa, vaan jokainen tutkija rakentaa oman tapan-
sa (Harris 2011; Marton & Booth 1997, 124–136). Fenomenografiaa on kritisoitu 
sen analyysin vaiheiden kuvauksen heikkouden takia (Huusko & Paloniemi 2006; 
Uutela 2019, 64–67). Tämän takia pyrin tässä tutkimuksessani kuvaamaan vaiheet 
mahdollisimman tarkasti. Samasta syystä aineisto-otteet ovat hyödyllisiä tutkimus-
raportin elävöittämisen ohessa (Ronkainen ym. 2011, 48). 

Teemahaastattelujen fokusryhmät edustivat pääsääntöisesti aina vain yhtä tai 
enintään kahta henkilöstöryhmää. Aineiston suoriin lainauksiin olen merkinnyt 
haastateltavan koodin lisäksi fokusryhmän numeron, joka viittaa siten tiettyyn hen-
kilöstöryhmään. Otin tähän analyysiin mukaan myös kyselyn avoimet vastaukset.

Fenomenografisen analyysin ensimmäinen vaihe
Ensimmäisessä vaiheessa valitsin tutkimusaineistosta merkitykselliset ilmaisut. 
Nämä ilmaisut eli tutkimushenkilöiden käsitykset ovat analyysiyksiköitä eli merki-
tysyksiköitä, ja ne muodostavat tutkittavan aineiston. Ilmausten valinnan perustana 
on tutkimusaineiston lukeminen moneen kertaan pitäen samalla mielessä tutkitta-
van ilmiön. Tällä pyritään löytämään aineistosta kaikki ilmiön suhteen merkityk-
selliset ilmaukset. (Niikko 2003, 31–39.) Ilmaus eli käsitys voi koostua yhdestä 
tai useammasta sanasta, lauseista tai jopa laajemmasta kokonaisuudesta, kuten pu-
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heenvuorosta. (Huusko & Paloniemi 2006; Marton 1988; Marton & Booth 1997, 
124–136; Niikko 2003, 31–39; Uutela 2019, 65–66; Valkonen 2006, 33.) 

Litteroin teemahaastattelut mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Samalla 
kirjasin ylös ensimmäisiä havaintojani ja oivalluksiani. Samaan aikaan luin työhön 
sitoutumisen, työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden teoriaa, jolloin minulle avau-
tui paremmin haastattelujen kokonaisuus: vaikka haastateltavat puhuivat jostakin 
tietystä ilmiön osa-alueesta, he kuvasivat samalla laajempaa asiaa. Saatuani teoriasta 
itselleni tietynlaisen kuvan kokonaisuudesta keskityin haastattelujen litterointien 
lukemiseen. Samalla ryhdyin poimimaan haastatteluista olennaisia ilmaisuja. 

Tässä vaiheessa selkeitä laajempia kokonaisuuksia olivat asiat, jotka kertovat työ-
hön sitoutumisesta ja työn imusta omassa työssä ja työpaikassa, omasta ja muiden 
ihmisten (asevelvollisten, reserviläisten tai sodan kokeneiden sukupolvien) asenteis-
ta sekä sitoutumattomuudesta ja maanpuolustustahdon puuttumisesta. Havaitsin, 
miten maanpuolustustahto ja sitoutuminen tähän nimenomaiseen työnantajaan ja 
työhön ovat ristiriitaisia: Tavallaan ne ymmärretään eri asioiksi, mutta samalla koe-
taan voimakkaasti, että sitoutuminen Puolustusvoimiin tarkoittaa samalla voima-
kasta maanpuolustustahtoa. Muiden kuin Puolustusvoimien henkilöstön kohdalla 
ne tosin ymmärretään eri asioiksi, ja voimakasta maanpuolustustahtoa ja sitoutu-
mista maanpuolustukseen esimerkiksi reserviläistoiminnan muodossa arvostettiin 
voimakkaasti. Maanpuolustustahtoa kuvailtiin aineistossa esimerkiksi seuraavasti:

…ihan käsittämättömän hyvällä asenteella siellä on näitä reserviläisiä liikkeel-
lä, kaverit ovat käytännössä ilman palkkaa liikkeellä, metsässä asuu ja tekee 
24/7 töitä… (H1 / R1)

… jos me nyt puhutaan Ilmasotakoulun henkilöstöstä tai Ilmavoimien henkilös-
töstä… niin ei siinä valikoituneessa joukossa ole semmoisia henkilöitä, joita asia 
ei koskettaisi tai ei pidettäisi tärkeänä… (H7 / R3)

…jokainen, joka on täällä töissä, kaikilla on yhtäläinen tahto ja motivaatio 
maanpuolustamiseen… (H12 / R5)

…ei meille varmaan kovin moni hakeudu töihin, jos ei ole minkäänlaista maan-
puolustustahtoa… (H13 / R5).

Merkittyäni ilmaisuja ja luettuani aineiston muutamaan kertaan läpi ryhdyin 
tarkemmin kokoamaan merkitysyksiköitä, luokittelemaan ja jaottelemaan niitä 
kuvaaviin teemoihin. Ensimmäiseksi poimin teemahaastattelujen litteroinneista 
merkitysyksiköitä, joista poistin samat ilmaisut tai vahvasti samaa tarkoittavat il-
maukset. Tällaisia olivat esimerkiksi 
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…aika menettää merkityksensä… (H6 / R3)

…aika kyllä menettää merkityksensä… (H7 / R3)

…jotenkin ajantaju katoaa … (H8 / R4).

Fenomenografisen analyysin toinen vaihe
Fenomenografisen analyysin toisessa vaiheessa ryhmittelin merkitysyksiköt alakate-
gorioihin sekä erotin ne yksilöstä ja alkuperäisestä kontekstista. Ryhmittely tapahtuu 
vertaillen ja etsien olennaisuuksia, samanlaisuuksia, erilaisuuksia ja rajatapauksia. 
Tarvittaessa palataan alkuperäiseen ilmaukseen ja sen kontekstiin. Tässä liikutaan 
siten alkuperäisen ilmauksen ja sen merkityksen sekä tulkinnan vuorovaikutuksessa. 
Tyypillisesti alkuvaiheessa suuresta määrästä erilaisia ilmauksia löydetään runsas 
joukko eri teemoja. (Huusko & Paloniemi 2006; Marton 1988; Niikko 2003, 
31–39; Uljens 1989, 43; Uutela 2019, 66; Valkonen 2006, 35.) Tässä ja myös muissa 
fenomenografisen analyysin vaiheissa tavoitellaan uskollisuutta käsitysten sisällöille, 
joten kuvauksissa käytetään arkikieltä (Niikko 2003, 38–39). Samasta syystä tut-
kimuksen raportoinnissa käytetään suoria lainauksia lisäämään samalla tutkimuk-
sen luotettavuutta – näin lukija pystyy seuraamaan tutkijan analyysin etenemistä 
(Ahonen 1994, 131; Niikko 2003, 38–39). Samalla on kuitenkin huomattava, että 
tulkinta ei kohdistu vain yksittäisiin sanoihin, vaan enemmin ajatukselliseen koko-
naisuuteen (Huusko & Paloniemi 2006).

Toisen vaiheen alussa minulla oli alustavia merkitysyksiköitä koossa 645 kappalet-
ta. Tältä pohjalta tiivistin merkitysyksiköitä ja rakensin niistä ensimmäisen version 
alakategorioista, tuloskategorioista ja pääkategorioista. Jatkoin aineiston työstämis-
tä saamani ohjauksen mukaan ja palasin uudelleen merkitysyksiköihin ja ryhdyin 
tiivistämään niitä lisää. Nyt ne tiivistyivät ensin 217 yksikköön ja lopulta 60 merki-
tysyksikköön. Tämän jälkeen muodostin 60 merkitysyksiköstä alakategorioita, joita 
syntyi 40. Vertasin näitä aiemmin rakentamiini alakategorioihin ja huomasin niiden 
kattavan aiemmat, sillä aiemmissa alakategorioissa oli päällekkäisyyksiä. Taulukossa 
4 on esimerkkinä muutamia merkitysyksiköitä ja niitä vastaavia alakategorioita. Sa-
malla alakategorioiden nimet muokkaantuivat neutraalimmiksi kuvaten enemmän 
asiaa ottamatta siihen kantaa.
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Taulukko 4. Joitakin merkitysyksiköitä ja alakategorioita.
Merkitysyksiköitä Alakategorioita 
Antaa omaa aikaa ja osaamista ja näkee vaivaa oman 
yhteiskunnan ja oman porukan eteen 
Epäitsekkyyttä 
Ajattelee muitakin  
Kantaa vastuuta siitä joukosta, johon kuuluu  
Maanpuolustus on oman perheen suojaamista, vaikka 
joutuisi olemaan poissa sen luota 

Asenne  
 
Arjen tekoja 
 
 
 

Sitä, että Suomi pärjää  
Poliitikkojen Suomen edun mukaiset päätökset, ilmaisut 
ja liikkeet  
Toimii Suomen hyväksi, ei Suomea vastaan 
Edistää Suomen itsenäisyyttä 
Isänmaan pitämistä itsenäisenä kaikin keinoin 

Asenne  
 
Kansan etu 

 

Alakategorioihin yhdistin siis samasta asiasta kertovat ilmaukset, jotka saattoivat 
olla sisällöllisesti joko neutraaleja, myönteisiä tai kielteisiä. Olennaista oli, että ne 
kertoivat samasta asiasta. Alakategorioiden rakentamisessa jokaisen merkitysyksi-
kön kohdalla pohdin sitä, mistä asiasta kyseinen merkitysyksikkö oikeasti puhui. 
Esimerkiksi mainehaittojen yhteisön sisäinen käsittely, kiusaamistilanteet, ongelmien 
ratkominen ja se, että työntekijää ei jätetä yksin kertovat työntekijän tukemisesta on-
gelmatilanteissa. Toki nämä maininnat voidaan nähdä myös johtamisen tai vuoro-
vaikutuksen osa-alueina, mutta varsinaisesti se, mistä haastateltavat puhuivat, liittyi 
nimenomaan ongelmatilanteiden käsittelyyn, ei vuorovaikutukseen. 

Niin kyselyn kuin teemahaastattelunkin aineisto sisälsi asioita, jotka yhtä aikaa 
linkittyivät useampaan alakategoriaan: esimerkiksi joustavuus suhteessa työkaverei-
hin saattoi ilmentää auttamisen ja tukemisen halua, kokonaisuuden ymmärtämistä, 
arjen tekoja ja asennetta. Tällöin valitsin oikean alakategorian palaamalla alkupe-
räiseen aineistoon ja siihen kyselyn tai teemahaastattelun vaiheeseen, jossa ajatus oli 
tuotu esille.

Fenomenografisen analyysin kolmas vaihe
Fenomenografisen analyysin kolmannessa vaiheessa muodostin toisen vaiheen tee-
moista eli alakategorioista käsitysryhmiä eli tuloskategorioita. Nämä ryhmät pyrin 
määrittelemään kriteerien avulla siten, että kategorian sisällä ryhmillä oli selkeästi 
yhtäläisyyksiä, kun taas kategorioiden välillä tuli olla selkeät erot (Huusko & Palo-
niemi 2006; Marton 1988). Kategoriat edustavat näin ihmisten erilaisia käsityksiä 
(Marton 1981, 196). Ryhmittelyssä voidaan hyödyntää esimerkiksi ilmausten esiin-
tymismääriä, jolloin ytimenä ovat ne käsitykset, joihin liittyy eniten ilmaisuja. Vii-
meisenä jaetaan teemoihin haasteellisimmat ilmaisut, joita on myös lukumääräisesti 
vähemmän – lukumäärä ei kuitenkaan ole määrittävä tekijä, vaan käsitysryhmien 
on katettava koko käsitysten kirjo. (Ahonen 1994, 127; Marton & Booth 1997, 
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124–136; Niikko 2003, 31–38; Uutela 2019, 66; Valkonen 2006, 36.) Taulukkoon 
5 olen kirjannut muutaman esimerkin tästä analyysin vaiheesta.

Taulukko 5. Alakategorioita ja tuloskategorioita.
Alakategorioita Tuloskategorioita 
Asenne  
Arjen teot 
Kansan etu 

Isänmaallisuus 

Hyvä työ 
Työn merkitys 
Työn ja vapaan tasapaino 

Työn mielekkyys 

 

Tässä vaiheessa tiivistin teemahaastattelun alakategorioista tuloskategoriat, joita 
löytyi lopulta yhdeksän (9) kappaletta. Alakategorioiden sijoittelussa tuloskategori-
oiden alle jouduin välillä kertaamaan alakategorioiden taustalla olleita merkitysyk-
siköitä, sillä sinänsä muutamat alakategoriat olisivat sopineet useamman tuloskate-
gorian alle. Näin analyysissä korostui jatkuva palaaminen aikaisempiin vaiheisiin ja 
aineiston äärelle.

Fenomenografisen analyysin neljäs vaihe
Neljännessä vaiheessa muodostetaan pääkategoriat eli varsinainen kokonaiskuva kä-
siteltävästä aiheesta (Huusko & Paloniemi 2006; Niikko 2003, 36–38; Uutela 2019, 
66–67; Valkonen 2006, 25, 37). Pääkategorioilla tiivistetään aineistossa olevien 
käsitysten ominaispiirteet, eivätkä ne edusta yksittäistä yksittäisen ihmisen käsitys-
tä (Valkonen 2006, 25). Kategoriat eivät mene toistensa kanssa päällekkäin, vaan 
niiden välillä on eroja, jotka tekevät erilaiset käsitykset näkyviksi (Niikko 2003, 36; 
Uljens 1989, 39–51). Tältä pohjalta vastataan varsinaisiin tutkimuskysymyksiin – 
toisin sanoen saadaan aikaan tutkimuksen tulos (Marton & Booth 1997, 124–136; 
Valkonen 2006, 25). Samalla on huomattava tutkijan osuus näiden kategorioiden 
luomisessa: niiden rakentamisessa on siirrytty käsitysten luokittelusta tutkijan 
tulkintaan, vaikkakin ne pyrkivät olemaan mahdollisimman uskollisia aineiston 
merkityssisällöille (Ahonen 1994, 128–130; Marton 1988; Uljens 1989, 11; Valko-
nen 2006, 26). Näin pääkategorioiden muodostaminen on analyysin kriittisin vaihe 
tutkijan vaikuttaessa valinnoillaan kategorioihin (Uutela 2019, 64–67). 

Taulukossa 6 esittelen alakategoriat, tuloskategoriat ja niistä muodostetut 
pääkategoriat. Löysin kolme pääkategoriaa: yksilöön liittyvät sitoutumistekijät, 
yhteisöön liittyvät sitoutumistekijät ja organisaatioon liittyvät sitoutumistekijät. 
Pääkategoriat muodostuivat kokeilujen kautta ohjauskeskustelujen tukemana. Py-
rin ryhmittelemään tuloskategorioita toimiviin pääkategorioihin, jotka ilmensivät 
mahdollisimman hyvin tuloskategorioiden olemusta.
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Taulukko 6. Alakategoriat, tuloskategoriat ja pääkategoriat.
Alakategoriat Tuloskategoriat Pääkategoriat 
Asenne  
Arjen teot 
Kansan etu 

Isänmaallisuus Yksilöön liittyvät 
sitoutumistekijät 

Hyvä työ 
Työn merkitys 
Työn ja vapaan tasapaino 
Palautuminen 
Kokonaisuuden ymmärtäminen 
Työn imu 

Työn mielekkyys 

Osaamisen kehittäminen 
Asioiden kehittäminen 
Asioiden kehittyminen 
Kehittäminen yhteisössä 

Kehittäminen 

Henkilöstöjohtaminen 
Työntekijän tukeminen ongelmatilanteissa 
Luottamus 

Johtaminen Yhteisöön liittyvät 
sitoutumistekijät 

Työpaikan ilmapiiri 
Auttaminen 
Välittäminen 
Yhteisöllisyys 
Yhteisön jäsenyys 

Työyhteisön ilmapiiri 

Avoimuus ja hyväksyntä 
Vuorovaikutustavat 
Palautteenantamisen käytännöt 
Kritiikin sieto 

Vuorovaikutus 

Työolosuhteet 
Työhyvinvointi 
Työnantajan sitoutuminen työntekijään  
Työhön vaikuttaminen 

Työn olosuhteet ja 
reunaehdot 

Organisaatioon liittyvät 
sitoutumistekijät 

Yhteiset arvot  
Yhteiset tavoitteet  
Kaikkien sitoutuminen 
Kaikkien maanpuolustustahto 

Arvot ja tavoitteet 

Tasa-arvo ja tasapuolisuus 
Arvostus 
Huomiointi 
Palkitseminen 
Moniulotteinen maanpuolustustahto 
Sitoutumisen ilmeneminen 
Sitoutumisen muodostuminen 

Arvostus ja huomiointi 

 

Pääkategoriat huomioiden myös alakategoriat asettuivat lopulta hyvin tuloskate-
gorioiden alle. Alakategorioista esimerkiksi tasa-arvo ja tasapuolisuus sekä osaamisen 
kehittäminen, asioiden kehittäminen ja kehittyminen yhteisössä voisivat olla osa tulos-
kategoriaa johtaminen, mutta tasa-arvoiseen kohteluun liittyneet merkitysyksiköt 
kytkeytyivät enemmän organisaatioon kuin vain johtamiseen – esimiesasemassa 
toimiva toteuttaa organisaation antamissa raameissa tasapuolisuutta. Tulkintani 
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mukaan tasa-arvossa kyse ei siis haastattelemieni tutkimushenkilöiden käsityksissä 
ollut vain lähimmän esimiehen toiminnasta, vaan myös koko organisaation toimin-
takulttuurista sekä esimerkiksi siitä, miten erilaiset oikeudet ja velvollisuudet sekä 
mahdollisuudet jakaantuvat henkilöstön keskuudessa. Vastaavasti kehittämisen ja 
kehittymisen kohdalla merkitysyksiköiden näkökulma oli yksilön.

Fenomenografisessa analyysissä pääkategorioista muodostettu kokonaisuus voi 
noudattaa horisontaalista, vertikaalista tai hierarkkista kuvaustapaa. Horisontaali-
sessa tavassa kategoriat ovat keskenään yhtä tärkeitä eivätkä kategoriat kuvaa keski-
näistä paremmuutta, vaan kaikki näkökulmat ovat yhtä arvokkaita. Vertikaalisessa 
kuvauksessa kategoriat järjestetään aineistosta nousevan kriteerin mukaisesti kes-
kinäiseen järjestykseen – edelleenkään kyse ei ole paremmuudesta. Hierarkkisessa 
kuvauksessa alemmat luokat sisältyvät ylempään perustuen esimerkiksi teoriaan 
tai kuvauksen laaja-alaisuuteen. (Huusko & Paloniemi 2006; Uljens 1989, 47–51; 
Uutela 2019, 64–67.) Tässä tutkimuksessani muodostamani pääkategorioiden ko-
konaisuus oli horisontaalinen, eikä kategorioita laitettu keskenään paremmuus- tai 
tärkeysjärjestykseen. 

Aineiston analyysissä tavoitteenani oli tiivistää aineistoa kadottamatta sen infor-
maatiosisältöä. Analyysini oli siten kielikeskeistä, sillä kieli kytkeytyy todellisuuden 
hahmottamiseen. Tässä tehtävässä kieli ei ollut neutraali, vaan se oli osa tutki-
muskohdetta ja sosiaalista todellisuutta. (Eskola & Suoranta 1998; Skeggs 2014, 
156–162.) Tämä vaikutti myös aineiston käsittelyssä, jolloin loppujen lopuksi 
fenomenografisessa analyysissäni kyse oli tutkijana tekemästäni tulkinnasta vastaa-
jien näkemyksistä.

Vaikka analyysissä purin aineiston tietyllä tapaa osiin ja ryhmittelin sekä yhdis-
telin osia, silti fenomenografisessa tutkimuksessani aineisto oli ja se ymmärrettiin 
kokonaisuutena. Etsin aineistosta merkityksiä ja tulkitsin sitä monella tasolla, yhtä 
aikaa tunnistaen analyysin vaiheiden keskinäiset vaikutukset. (Huusko & Paloniemi 
2006; Uutela 2019, 64–67.) Koska fenomenografiassa mielenkiintoni oli eroissa, 
siis siinä, miten eri tavoin kohdeilmiö voidaan käsittää, etsin aineistosta eroja, joiden 
pohjalta muodostin pääkategoriat. Ne muodostuivat löydettyjen ilmausten perus-
teella ja ilmaukset taas heijastelivat sitä, miten ihmiset olivat käsittäneet kokemansa. 
Pääkategorioista muodostin siten lopulta kuvan siitä, miten eri tavoin ilmiö voitiin 
ymmärtää. Kuhunkin pääkategoriaan kokosin sitä kuvaavien käsitysten ryhmitte-
lyjä. (Marton 1988.) Yhdessä pääkategoriat muodostivat kategoriasysteemin, jossa 
kaikki kategoriat liittyivät toisiinsa ja muodostivat kokonaiskuvauksen ilmiöstä 
(Huusko & Paloniemi 2006).

Fenomenografinen analyysi on vahvasti aineistolähtöistä. Silti fenomenografia ei 
kuitenkaan ole irrallaan teoriasta. Muodostamani pääkategoriat olivat suhteessa tut-
kittavaan ilmiöön ja kertoivat käsityksen kohteena olevasta ilmiöstä, joka voidaan 
myös teoreettisesti määritellä. Samalla kategoriat ovat loogisessa suhteessa toisiinsa. 
Nämä ehdot eivät kuitenkaan aina vaikuta toteutuvan aivan täydellisesti. (Marton & 
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Booth 1997, 124–128; Niikko 2003, 36; Valkonen 2006, 26–27.) Kuitenkin, kuten 
Uljens (1989, 42–51) toteaa, fenomenografisen tutkimuksen tulos ei ole vain luet-
telo pääkategorioista, vaan kategorioilla tulisi olla keskinäinen yhteys sekä kytkös 
teoriaan. Fenomenografinen tutkimus ei siten pääty vain käsitysten luokitteluun, 
vaan jatkuu käsitysten tarkastelulla suhteessa teoriaan ja aiempaan tutkimukseen 
(Harris 2011; Valkonen 2006, 27).

4.5  Tutkijan positio

Edellä olen tarkastellut tutkimusaineiston keruuseen, tutkimushenkilöiden ano-
nymiteettiin sekä aineiston analysointiin ja tulosten raportointiin liittyviä eettisiä 
näkökulmia. Seuraavaksi keskityn tarkastelemaan omaan positiooni liittyviä, tutki-
mukseni kannalta olennaisia eettisiä näkökulmia.

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan omien käsitysten ja oletusten tiedos-
taminen on olennaista koko tutkimusprosessin ajan luotettavuuden varmistamiseksi 
(Bowden 2005; Creswell 2012, 15–22, 214–217; Juhila 2021). Näin hallitulla tai 
tiedostetulla subjektiviteetillä tai kriittisellä itsereflektiolla varmistetaan tutkimuk-
sen objektiivisuutta, koska tällaisen sanallisen aineiston tulkintaa on mahdotonta 
tehdä ilman ennakko-oletuksia. Peilattaessa toimintaa ja tuloksia ennakko-oletus-
ten suhteen voidaan arvioida tutkimuksen objektiivisuutta ja sen luotettavuutta. 
(Ahonen 1994, 122–125; Creswell 2012, 15–22, 214–217; Huusko & Paloniemi 
2006; Koro-Ljungberg 2005.) Aivan kuten fenomenografisessa tutkimuksessa tar-
kasteltaessa muiden kuin tutkijan omia käsityksiä ymmärretään käsitysten kytkeyty-
vän yksilön ja häneen liittyvien ja liittyneiden yhteisöjen kulttuuriin ja käsityksiin, 
samoin tutkija on oman taustansa, historiansa, aiempien ja nykyisten yhteisöjensä 
eräänlainen summa. (Ahonen 1994, 114–124; Bowden 2005; Juhila 2021; Marton 
1988.) Tavoitteena on siirtää tutkijan omat ennakko-oletukset syrjään ja pyrkiä kes-
kittymään aineistosta luonnostaan nouseviin käsityksiin (Sin 2010.) Tässä ääneen 
lausutut tutkijan omat käsitykset toimivat peilinä, jonka avulla arvioidaan tutki-
muksen laatua ja onnistumista.

Työhön sitoutumisen tutkimus Ilmasotakoulussa lähti liikkeelle tilanteesta, 
jossa minulla ei ollut kovin vankkaa näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. En siis ollut 
muodostanut vahvaa ennakkokäsitystä sitoutumisen ilmiöstä, vaan kuvaavaa oli 
enemminkin yleinen mielenkiintoni ilmiötä kohtaan sekä havaintoni sitoutumisen 
erilaisista merkityksistä työyhteisössäni. Tunnistin siten tutkimuksen alussa sen, 
että työhön sitoutumisesta oli yhteisössämme hyvinkin erilaisia näkemyksiä, joihin 
oletin esimerkiksi henkilöstöryhmän vaikuttavan. Tutkijana en kuitenkaan toimi-
nut induktiivisen analyysin mukaan aloittamalla tutkimuksen ilman minkäänlaista 
teoreettista näkemystä (Raunio 2017), vaan ryhdyin jo tutkimusaiheeni määrittelyn 
ja rajaamisen yhteydessä perehtymään ilmiöstä tehtyyn tutkimukseen. 
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Tutkimuksessani tarkasteltavat ryhmät olivat tietyn organisaation (Ilmasota-
koulu) luonnollisia ryhmiä, joiden määrittelyyn vaikuttavat erilaiset työ- tai virka-
suhteen ehdot ja niiden ulkoiset tunnusmerkit. Näihin ryhmiin kuuluminen edel-
lyttää tietynlaista koulutustaustaa sekä tehtävää organisaatiossa, jota olen kuvannut 
aiemmissa luvuissa tarkemmin. Samat ryhmät ovat ainakin osittain olemassa myös 
muissa puolustushaaroissa, mutta tässä tutkimuksessa keskityin vain Ilmavoimien ja 
erityisesti Ilmasotakoulun henkilöstöön. Minua ei kiinnostanut sinänsä yksittäisen 
ihmisen mielipide tai kokemus, vaan erilaisten henkilöstöryhmien näkemykset ja 
niiden erot ja yhtenevyydet. Näin – koska kyseessä oli rajattu tapaus ja kiinnostuk-
sen kohteena yksilöistä muodostuneiden ryhmien ja siten henkilöstökokonaisuuden 
käsitykset – tutkimusotteeksi määrittyi varsin suoraviivaisesti ja luonnollisesti 
fenomenografinen tapaustutkimus. 

Vaikka erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on todellisen elämän 
ilmiöiden kuvaaminen (Alasuutari 2011; Creswell 2012, 43–48; Eskola & Suoranta 
1998; Häikiö & Niemenmaa 2007), tiedostin silti tässä tutkimuksessa objektiivisen 
tiedon mahdottomuuden. Sekä tutkijana omat valintani ja painotukseni että tutki-
mushenkilöiden vastaukset ja näkemykset perustuivat asioiden kokemiseen, havain-
nointiin ja tulkintaan, jotka kaikki olivat aina arvosidonnaisia. Arvosidonnaisuus 
kohdistui sekä yksilöön että kollektiivisesti muodostuneeseen käsitykseen ja tulkin-
taan asioista. Objektiivisuuden takuuna olikin siten subjektiivisuuden ja erityisesti 
tutkijan oman subjektiivisuuden tunnistaminen. (Creswell 2012, 15–22, 214–217; 
Eskola & Suoranta 1998; Häikiö & Niemenmaa 2007.) Tutkija ei toimi irrallaan tut-
kimuksestaan, vaan hän on oman kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksensä tuotoksena 
osa tutkimusta toimimalla havaintojen, tulkintojen ja analyysien teon instrumenttina 
(Creswell 2012, 15–22; Heikkinen ym. 2005; Marton & Booth 1997, 136).

Tulkintojen tekeminen oli koko ajan läsnä tutkimuksessani. Usein tutkimusta 
esiteltäessä erotellaan toisistaan havaintojen pelkistäminen ja niiden pohjalta tut-
kimusongelman ratkaiseminen, mutta käytännössä nämä olivat tässä voimakkaasti 
kytköksissä toisiinsa. Vaikka minulla ei ollut varsinaista esiymmärrystä tutkimusai-
heesta, minulla oli siihen liittyvistä ilmiöistä jonkinlaisia kokemuksia ja käsityksiä, 
jotka ovat vaikuttaneet tutkimuksen aloitukseen. Vastaavasti tutkimussuunnitelman 
rakentamisessa vuorottelivat kokemusteni pohjalta syntyneet käsitykset ja tulkinnat 
sekä ensimmäiset systemaattisemmat teoreettiset tiedonjyväset. Sama kokemusten 
(minun ja muiden), käsitysten, tulkinnan ja teorioiden vuoropuhelu jatkui koko tut-
kimuksen ajan. (Alasuutari 2011; Creswell 2012; Eskola & Suoranta 1998; Huusko 
& Paloniemi 2006; Uljens 1989, 43, 52–58.) 

Tutkimushenkilöiden käsitysten rinnalla tarkastelin teoreettisia näkemyksiä 
tutkittavasta ilmiöstä. Tämän teoreettisen tarkastelun ei kuitenkaan ollut tarkoitus 
arvottaa kerättäviä käsityksiä, vaan pikemminkin avartaa katsantokantaani ja tuot-
taa pohjaa käsitysten pohdinnalle, jotta ilmiötä tulisi tarkasteltua mahdollisimman 
laaja-alaisesti.
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Fenomenografiassa objektiivisuuden tavoittelu on haastavaa. Tutkijan tulisi 
irrottautua persoonallisesta tiedostaan ja näkemyksestään tutkittavasta ilmiöstä 
(Bowden 2005; Uutela 2019, 72). Tähän pyrin kahdella tavalla. Toisaalta yritin olla 
mahdollisimman avarakatseinen ja rehellinen kaikille niille käsityksille, joita ilmauk-
set heijastivat, ja pyrin kuvaamaan tekemäni fenomenografisen analyysin vaiheet 
mahdollisimman selkeästi. Toisaalta kuvasin oman asemani suhteessa tutkimukseen 
mahdollisimman avoimesti. Näin lukijalla on mahdollisuus arvioida tekemieni tul-
kintojen oikeellisuutta. Oman asemani hahmottamisen lisäksi pyrin teoreettiseen 
perehtyneisyyteen, mikä suuntasi tutkimustani ja ohjasi aineiston hankintaa. (Sin 
2010; Uutela 2019, 72.) 

Jo tutkimukseni suunnitteluvaiheessa törmäsin herättävästi moniin ennakkokä-
sityksiini, mikä avasi silmiäni aiheen merkityksellisyydelle sekä aiheeseen itseensä. 
Keskustelut työyhteisössä sitoutumisesta osoittivat, etten voinut ottaa mitään käsi-
tystä ennalta-annettuna, vaan se, miten itse asian ymmärsin, saattoi todellakin poi-
keta vahvasti siitä, miten muut sen käsittivät. Toisin sanoen pyrin olemaan koko ajan 
tietoinen omasta asemastani tutkittavassa yhteisössä sekä omista käsityksistäni ja 
suhtautumaan kriittisesti omaan toimintaani taatakseni tutkimukseni luotettavuu-
den ja objektiivisuuden. Omien ennakko-oletusteni tarkastelu oli tutkimuksessani 
läsnä aina suunnitteluvaiheesta aineistonkeruun toteutukseen ja analysointiin asti. 
Myös tätä tutkimusraporttia kirjoittaessani jouduin useaan otteeseen tarkistamaan 
esittämieni tulkintojen suhdetta aineistoon ja omiin käsityksiini ilmiöstä. 

Oma asemani tutkimuksen aikana oli moninainen: kuulun Puolustusvoimien 
henkilöstöön, olen siviili ja nainen, palvelen Ilmavoimissa Ilmasotakoulussa, olen 
korkeakoulutettu asiantuntija enkä ole käynyt varusmiespalvelusta. Olen ensim-
mäisiä Ilmavoimiin palkattuja tutkijakoulutettuja asiantuntijanaisia. Koska edus-
tan hyvin pientä ryhmää, koin tutkimuksen alussa olevani tietyllä tavalla tämän 
tutkimuksen ulkopuolella – minua ei tunnisteta omaksi ryhmäksi, vaan monien 
silmissä minä ja kaltaiseni olemme siviilinaisia, jotka mielletään ammatillisiksi tuki-
henkilöiksi. Toisaalta juuri tämän ryhmäni uutuuden takia tutkimani ilmiö oli myös 
henkilökohtaisesti ajankohtainen ja merkityksellinen – tutkimukseni avulla oletin 
pystyväni asemoimaan itseni paremmin työyhteisööni ja samalla tuottavani jotakin 
sellaista tietoa, jonka avulla uusiin henkilöstöryhmiin kuuluvat työntekijät voivat 
myös rakentaa paremmin työtään ja uraansa Puolustusvoimissa. Vaikka tunnistin 
aiheen henkilökohtaisuuden – ja tuon sen tässä avoimesti esiin – pyrin toimimaan 
kaikissa vaiheissa mahdollisimman objektiivisesti. 

Tutkijan aseman kannalta huomattavaa taustassani oli myös se, että vaikka kou-
lutukseni on hyvin monitieteinen, on silti ensimmäinen akateeminen tutkintoni ja 
tutkijakoulutukseni teknisen tieteen puolelta. Tämä näkyi haluna hyvin suoraviivai-
seen ja paikoin turhankin nopeaan toimintaan. Fenomenografiaan ja yleisesti kasva-
tustieteeseen liittyvä pohdiskeleva ote, jossa sanoitetaan omaa suhdetta aiheeseen, 
oli siten tietyllä tapaa uutta. 
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Muita tutkimukseeni vaikuttavia lähtökohtia on se, että tämä tutkimus kiinnit-
tyy tiiviisti käytännön työelämään sekä ymmärrykseeni ihmisen perusolemuksesta. 
Työelämäkytkös piti sisällään toisaalta käytännöllisen ulottuvuuden ja kytköksen 
todellisuuteen – en siis tarkastellut kuvitteellista tai tutkimukseen osallistuneiden 
todellisuudesta kaukana olevaa ilmiötä – ja toisaalta tavoitteen työelämän kehit-
tämisestä. Työelämäkytkös liittää tutkimukseni tiettyihin kulttuureihin eli vallit-
sevaan yhteiskuntaan ja työyhteisön kulttuureihin (Berger & Berger 1991). Näitä 
kulttuureita ilmentää kieli, jota niissä käytetään ja jolla kulttuurien edustajat niistä 
puhuvat (Dufva 1999). Näin tutkimuksessa käytetty kieli – aineiston, analyysin ja 
raportoinnin kieli – haastaa tutkimuksen eettisyyttä. Tässä tutkimuksessani tut-
kimuskohteena oli minulle tuttu kulttuuri, sillä olihan kyseessä oma työyhteisöni, 
jossa olen työskennellyt jo parin vuosikymmenen ajan. Tutkimushenkilöiden kieli ja 
heidän edustamansa kulttuuri ovat samalla myös minun kieleni ja kulttuurini. 

Tutkijana käytin samaa kieltä kuin tutkimuskohteeni. Tästä oli sekä hyötyä että 
haittaa. Toisaalta ymmärsin kieltä ja kulttuuria ja ymmärsin sanojen takana olevia il-
miöitä, toisaalta saatoin olla sokea tietyille kulttuurimme ja kielemme erityispiirteil-
le tai en ehkä pystynyt avaamaan niitä täysin tutkimusta tehdessäni. Tähän haastee-
seen vastaus tuli kuitenkin yllättävältä taholta, sillä toinen tutkimukseni ohjaajista 
oli sotilaskulttuurin ulkopuolelta ja toinen sotilaskulttuurin edustaja. Käymämme 
keskustelut ja kirjoittamani tekstin kommentoinnit varmensivat kielen ja kulttuurin 
ymmärtämisen, niiden analysoinnin ja niistä kirjoittamisen oikeellisuutta.

Tutkimukseni liittyy myös Ilmasotakoulun työn kehittämiseen. Monesti ke-
hittämisen esteenä on kuvitteellisia rajoja ja rajoituksia, tietämättömyyttä ja jopa 
ristiriitoja. Kehittäminen saatetaan ymmärtää kritiikkinä omaa toimintaa kohtaan, 
se saatetaan tulkita kehittäjän oman edun tavoittelemiseksi, vaikka kyseessä olisi 
pyyteetön toiminta itselle merkityksellisen asian eteen. Kehittämisen mahdollis-
tamiseen voi liittyä myös erilaisia tasa-arvoon kytkeytyviä käytäntöjä tai oletuksia 
erityisesti valta-aseman ja työntekijän autonomisuuden suhteen (Skeggs 2014, 33, 
88–94, 190–191; Therborn 2014). Tällaiset asenteet voivat estää tai hankaloittaa 
kehittämistä. Vaikka tutkimukseni vastasi työtehtävääni sisältyvään kehittämisvel-
voitteeseen, toimintakulttuurin ja yhteisön tutkimukseen liittyi silti joitakin ennak-
koluuloja, jotka selvitettiin keskustelemalla työyhteisössäni. Tutkimustyön edetessä 
hyödynnettäviksi soveltuvien tulosten hahmottumisen myötä tutkimuksen hyöty 
korostui ja se myös tunnistettiin ja tunnustettiin työyhteisössäni.

Olen hyvin optimistinen ihminen ja suhtaudun myönteisesti ja uteliaasti asioihin, 
maailmaan ja todellisuuteen. Oma näkemykseni ihmisestä vastaa tätä: ihminen on 
luonnostaan perusolemukseltaan hyvä, utelias, oppimiskykyinen ja -haluinen sekä 
yhteisöllinen. Näin ollen tulkintani tapahtumista, sanotusta ja tehdystä on ensi-
sijaisesti myönteinen. Tämä voi näkyä tässä tutkimuksessa esimerkiksi siten, että 
valintatilanteissa valitsin ennemmin myönteisen tulkinnan kuin kielteisen. Pyrin 
kuitenkin perustelemaan valintani mahdollisimman aukottomasti. Toinen seikka, 
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mihin tällainen ajatus ihmisyydestä johtaa, on tutkimuksen motivointi: Ajatus sii-
tä, että toisen ”onni” on jotenkin meiltä itseltämme pois, on mielestäni väärä, ja se 
voi johtaa yrityksiin estää tai heikentää toisen onnistumista tai kuvittelemaamme 
onnistumista. Tämä taas rikkoo ihmisen perusolemukseen kuuluvaa yhteisöllisyyttä 
hajottamalla ja heikentämällä ihmissuhteita (Bandura ym. 2014; Leskisenoja 2016, 
54–55; Pessi 2014; Sajaniemi & Mäkelä 2014; Seligman 2011). Koetut työhön 
sitouttamisen keinot voivat herättää kateutta ja pahaa mieltä, mikä taas hajottaa 
työyhteisöä. Työyhteisön suoriutuminen kärsii, yksilöt kärsivät eikä työyhteisö 
toimi optimaalisesti yhteisen tavoitteen eteen. Tällaisen kehityksen estäminen on 
tavoittelemisen arvoista.

Kaikkiaan tavoitteeni oli ymmärtää paremmin yhteisömme toimintaa ja tuottaa 
tutkimukseen perustuvaa tietoa organisaation johtamisen tueksi. Omasta kokemuk-
sesta tiedän, mikä merkitys on sillä, että huomaa toimivansa oikein myös teoreet-
tiseen ja tutkittuun tietoon verrattaessa. Toivon ja tiedän, että työyhteisössäni tätä 
tekemääni tutkimusta hyödynnetään johtamisessa. 
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5  TULOKSET

Tässä tapaustutkimuksessa saamani tulokset nojaavat kyselyaineistoon sekä 
fenomenografiseen haastatteluaineiston analyysiin. Yhdessä ne loivat kuvaa siitä, 
millainen käsitys Ilmasotakoulussa työskentelevillä ihmisillä oli työhön sitoutu-
misesta ja kuinka moniulotteinen käsitysten kirjo oli. Tulosluvussa käyn ensin läpi 
kyselytulosten tarkastelua, sillä henkilöstöryhmien vastaukset sitoutumista kuvaa-
viin väittämiin antavat pohjaa heidän käsitystensä syvällisempään tarkasteluun. Se 
tapahtuu tulosluvussa 5.2, jossa avaan fenomenografisen analyysin tulokset teema-
haastatteluista ja kyselyn avoimista vastauksista.

5.1  Sitoutumisen ilmeneminen kyselyn väittämissä

Jaoin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetun kyselyn viiteen teemaan: 
arvoihin, yhteisöllisyyteen, työssä kehittymiseen, yhteisön jäsenten väliseen tukeen, 
apuun ja luottamukseen sekä vastaajien suhteeseen työhön ja organisaatioon. Esitte-
len tulokset seuraavaksi tässä järjestyksessä.

5.1.1  Ilmasotakoululaisten arvopohja
Ilmasotakoululaisten arvoja ja ajatuksia organisaation arvoista kysyin 11 väittämäl-
lä. Aloitin kysymyssarjan väittämillä omista arvoista keskittyen isänmaallisuuteen ja 
maanpuolustustahtoon (ks. taulukko 7). 

Kaikki vastaajat totesivat olevansa isänmaallisia (väittämä 1), joskin upseerit erot-
tuivat henkilöstöryhmistä isänmaallisimpina. Niin ikään maanpuolustus koettiin 
erittäin tarpeelliseksi (väittämä 2), sillä väittämä kuvasi 84 % vastaajista erittäin hy-
vin ja loppujakin hyvin tai melko hyvin riippumatta henkilöstöryhmästä. Maanpuo-
lustuksen järjestelyjen järkevyydestä (väittämä 3) oltiin pääasiassa samaa tai melko 
samaa mieltä (82 % vastaajista) eri henkilöstöryhmissä.
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Taulukko 7. Isänmaallisuus ja maanpuolustustahto. 
 Ei kuvaa minua 

lainkaan 
Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 

1. Olen isänmaallinen   20 (44 %) 25 (56 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  3 
2 
8 
7 

3 
4 
6 

12 
2 Maanpuolustus on 
mielestäni tarpeellista 

  7 (16 %) 38 (84 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  1 
1 
3 
2 

5 
5 

11 
17 

3. Maanpuolustus on 
mielestäni järjestetty 
pääosin järkevästi 

  37 (82 %) 8 (18 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  5 
6 

12 
14 

1 
 

2 
5 

4. Jos olisin nyt 18–29-
vuotias, suorittaisin 
asepalveluksen 

 2 (4 %) 8 (18 %) 35 (78 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 2 3 
2 
2 
1 

1 
4 

12 
18 

5. Puolustusvoimien 
olemassaololle on 
mielestäni vahvat 
perusteet 

  6 (13 %) 39 (87 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  1 
1 
3 
1 

5 
5 

11 
18 

 

Voimakkaimmin yleisestä linjasta poikkeavat vastaukset löysin väittämään ase-
palveluksen suorittamisesta (väittämä 4), johon kaksi siviilivastaajaa vastasi, etteivät 
suorittaisi asepalvelusta, jos olisivat nyt 18-29-vuotiaita. Sen sijaan kaikki sotilaita 
edustavat henkilöstöryhmät vastasivat tähän olevansa halukkaita suorittamaan ase-
palveluksen, jos olisivat nyt sopivan ikäisiä. Kaikkiaan vastaajista 96 % oli valmiita 
asepalveluksen suorittamiseen. Vastaajien yhdenmukaisuus näkyi parhaiten väittä-
mässä Puolustusvoimien olemassaolon perusteista, jonka kohdalla 87 % vastaajista 
vastasi ”kuvaa minua erittäin hyvin”. 
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Kootusti nämä vastaukset kuvasivat henkilöstön vahvaa maanpuolustustahtoa 
ja isänmaallista arvopohjaa. Huomattavaa oli, että henkilöstöryhmien välillä ei nä-
kynyt juurikaan eroja lukuun ottamatta kahden siviilin arviota asepalveluksen suo-
rittamisesta. Vaikka en tarkastellut sukupuolta sinällään tässä tutkimuksessa, nämä 
vastaukset voivat heijastaa Suomen asevelvollisuusratkaisun tuottamaa kulttuurista 
kuvaa.

Arvokysymysten toisessa osiossa (ks. taulukko 8) kiinnostukseni kohteena oli 
omien ja organisaation eri tasojen arvojen kohtaaminen eli se, miten hyvin vastaaja 
koki organisaation arvojen vastaavan omia arvojaan ja miten hyvin organisaation 
arvot toteutuivat arjessa. Puolustusvoimissa eri organisaatiotasoilla ja yksiköissä 
arvoissa esiintyi joitakin eroja, ja sen takia kysyin erikseen näkemystä Puolustusvoi-
mien (väittämät 6 ja 7), Ilmavoimien (väittämät 8 ja 9) ja Ilmasotakoulun (väittämät 
10 ja 11) arvoista. Ilmasotakoulun arvojen osalta todettakoon, että näitä arvoja 
rakennettiin koulun sisällä vähän ennen kyselyä keväällä 2021, joten tämän proses-
sin tulokset eivät välttämättä vielä tutkimuksen teon ajankohtana näy kaikilta osin 
organisaation arjessa. Arvoväittämien vastaukset kokosin taulukkoon 8.

Kaikki vastaajat kokivat kaikkien organisaatiotasojen arvojen vastaavan omia 
arvojaan (väittämät 6, 8 ja 10) joko melko hyvin, hyvin tai erittäin hyvin. Puolustus-
voimien arvot erittäin hyvin omikseen koki 60 % vastaajista. Aliupseereista suurin 
osa valitsi vaihtoehdon ”hyvin tai melko hyvin”. Ilmavoimien arvot vastasivat vastaa-
jista 56 % arvoja, kun taas Ilmasotakoulun arvojen osalta vastaava prosenttiosuus 
oli 62. Upseerit erottuivat henkilöstöryhmänä siinä, että Puolustusvoimien arvojen 
lisäksi myös Ilmavoimien ja Ilmasotakoulun arvot vastasivat pääsääntöisesti erittäin 
hyvin heidän arvojaan. Muilla henkilöstöryhmillä Ilmavoimien ja Ilmasotakoulun 
arvojen vastaavuus omiin arvoihin oli hyvää tai melko hyvää.
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Taulukko 8. Organisaation ja omien arvojen vastaavuus.

 Ei kuvaa minua 
lainkaan 

Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
6. Puolustusvoimien 
arvot vastaavat omia 
arvojani 

  18 (40 %) 27 (60 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  1 
2 

10 
5 

5 
4 
4 

14 
7. Puolustusvoimien 
arvot toteutuvat arjessa 

 5 (11 %) 34 (76 %) 6 (13 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 1 
2 
2 

5 
4 

10 
15 

 
 

2 
4 

8. Ilmavoimien arvot 
vastaavat omia arvojani 

  25 (56 %) 20 (44 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  4 
5 

11 
5 

2 
1 
3 

14 
9. Ilmavoimien arvot 
toteutuvat arjessa 

 6 (13 %) 36 (80 %) 3 (7 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 1 
2 
2 
1 

5 
4 

11 
16 

 
 

1 
2 

10. Ilmasotakoulun arvot 
vastaavat omia arvojeni 

  28 (62 %) 17 (38 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  4 
4 

12 
8 

2 
2 
2 

11 
11. Ilmasotakoulun arvot 
toteutuvat arjessa 

 6 (13 %) 34 (76 %) 5 (11 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  
3 
2 
1 

6 
2 

10 
16 

 
1 
2 
2 

 

Ilmasotakoulun arvojen ja omien arvojen huonompi kohtaaminen on mielenkiin-
toista, koska juuri ennen kyselyä näitä arvoja pohdittiin yhteisesti Ilmasotakoulussa. 
Arvopohjaa rakennettiin siten, että jokainen henkilöstöstä sai vaikuttaa keskusteluis-
sa ja kommentoimalla. Voi toki olla niinkin, että vastaajat ajattelivat vastauksessaan 
pidempää ajanjaksoa, jolloin vastaus heijasteli esimerkiksi koko virkauran aikaa.
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Arvojen näkyminen arjessa oli oma kokonaisuutensa. Puolustusvoimien arvot 
arjessa tunnisti vähintään melko hyvin 89 % vastaajista, kun taas sekä Ilmavoimien 
että Ilmasotakoulun arvot tunnisti 87 %. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että arvot 
näkyivät arjessa huonosti tai melko huonosti. Näin vastanneet edustivat kaikkia 
henkilöstöryhmiä, tosin painottuen sotilasviroissa palveleviin (15 vastausta). Vain 
kaksi siviiliä koki, etteivät arvot näkyneet arjessa (1 siviili Puolustusvoimien arvojen 
osalta ja 1 siviili Ilmavoimien osalta). 

Huomionarvoista oli se, että puolustusvoimallisten ja ilmavoimallisten arvojen 
näkymättömyydestä maininneet vastaajat eivät olleet samoja, jotka suhtautuivat 
kriittisesti Ilmasotakoulun arvojen näkymiseen. Toisin sanoen vastaajat pohtivat 
mainittujen arvojen näkymistä arjessa eri tasoilla. Henkilöstöryhmittäin tarkastel-
tuna upseerien mielestä arvot toteutuivat varsin hyvin käytännössä. Tästä joukosta 
vain yksi vastaaja koki Ilmavoimien ja Ilmasotakoulun arvojen näkyvän arjessa 
huonosti tai melko huonosti. Näyttää siltä, että muissa henkilöstöryhmissä on kriit-
tisempää suhtautumista arvojen näkymiseen. 

5.1.2  Yhteisöön kuuluminen
Työyhteisöön kuulumisen kokemusta tiedustelin sekä viralliseen organisaatioon 
että lähempään työyhteisöön liittyvien väittämien avulla. Taustalla minulla oli 
ajatus siitä, että kokemus voi vaihdella suhteessa eri tasoihin: on mahdollista kokea 
olevansa yhteisön jäsen, vaikka ei kokisi kuuluvuutta organisaatioon, ja päinvastoin. 
Myös se, millaiseksi kokee asemansa ja työtehtävänsä työyhteisössä, voi vaihdella ja 
vaikuttaa yhteisöön kuulumisen kokemukseen. Työyhteisöön kuulumisen tunnetta 
kysyin suoraan viidellä väittämällä (ks. taulukko 9) ja epäsuorasti sotaharjoituksiin 
liittyvillä väittämillä (ks. taulukko 10). Oman aseman selkeys sekä työtehtävän ja 
työpanoksen merkitys ovat saman asian eri puolia, ja ne voivat selittää mahdollisia 
irrallisuuden kokemuksia. Voi olla, että työtehtävä tai asema on määritelty epämää-
räisesti, mutta silti henkilö tunnistaa oman tehtävänsä tai työpanoksensa merkityk-
sen. Voi myös olla, että tehtävä vaikuttaa oudolta ja irralliselta, mutta työpanos on 
tarpeellinen. Taulukkoon 9 kokosin näiden väittämien vastaukset.
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Taulukko 9. Yhteisöön kuuluminen ja merkityksellisyyden kokemus.
 Ei kuvaa minua 

lainkaan 
Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
13. Tunnen kuuluvani 
Ilmasotakoulun 
organisaatioon 

 5 (11 %) 28 (62 %) 12 (27 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  
2 
2 
1 

6 
2 
9 

11 

 
2 
3 
7 

14. Kuulun luontevasti 
työyhteisööni 

 6 (13 %) 24 (54 %) 15 (33 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  
3 
2 
1 

6 
2 

10 
6 

 
1 
2 

12 
15. Asemani 
työyhteisössäni on selkeä 

 3 (6 %) 25 (56 %) 17 (38 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  
1 
1 
1 

6 
3 
9 
7 

 
2 
4 

11 
16. Tehtävälläni on 
merkitystä yhteisöllemme 

 2 (4 %) 25 (56 %) 18 (40 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  
1 
1 

5 
3 

10 
7 

1 
2 
3 

12 
17. Työpanoksellani on 
merkitystä yhteisöllemme 

 4 (9 %) 22 (49 %) 19 (42 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 1 
1 
1 
1 

4 
3 
8 
7 

1 
2 
5 

11 
 

Vastaajista 89 % koki kuuluvansa Ilmasotakoulun organisaatioon ja 87 % työyh-
teisöönsä. Suurin osa vastaajista (94 %) koki asemansa selkeäksi. Oman merkityksen 
työyhteisölle tunnisti tehtävänsä osalta 96 % ja työpanoksensa osalta 91 % vastaajista. 

Siviilien vastaukset olivat näissä väittämissä hyvin yhteneviä: Kaikki vastaajat tun-
sivat kuuluvansa organisaatioon ja työyhteisöön hyvin tai melko hyvin. Lisäksi he 
kokivat asemansa yhteisössä selkeäksi ja tehtävänsä merkitykselliseksi. Työpanoksen 
merkityksen kohdalla vastaukset jakaantuivat hieman laajemmin, eli yksi siviilivas-
taaja koki, ettei työpanoksella ollut kovin suurta merkitystä, yksi piti työpanostaan 
erittäin merkityksellisenä ja loput merkityksellisenä tai melko merkityksellisenä. 
Vaikka vastaajamäärä siviilien osalta oli vähäinen, vastausten yhteneväisyys oli huo-
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mattavaa. Siviilien vastauksissa korostuivat yhteneväisyys organisaatioon ja yhtei-
söön kuulumisen kokemuksessa, aseman selkeydessä sekä tehtävän ja työpanoksen 
merkityksessä verrattuna muihin vastaajaryhmiin.

Sotilasviroissa palvelevilla eli erikoisupseereilla, aliupseereilla ja upseereilla oli 
enemmän hajontaa vastauksissaan. Erikoisupseereista 2 vastaajaa, aliupseereista 2 
ja upseereista 1 ei kokenut kuuluvansa Ilmasotakoulun organisaatioon. Sen sijaan 
erikoisupseereista 2, aliupseereista 3 ja upseereista 7 koki kuuluvansa erinomaisesti 
Ilmasotakouluun ja loput arvioivat kuuluvansa organisaatioon hyvin tai melko hyvin. 
Sotilasvirassa olevien ryhmien välillä oli eroja erityisesti työyhteisöön kuulumisen 
kokemuksessa siten, että erikoisupseereilla kokemus vaihteli eniten ja upseereilla se oli 
myönteisin: Erikoisupseereista puolet ei tunnistanut kuuluvansa yhteisöön samalla, 
kun taas toinen puoli vastanneista erikoisupseereista koki kuuluvansa siihen vähintään 
melko hyvin. Aliupseereista suurin osa koki kuuluvansa työyhteisöön melko hyvin tai 
hyvin. Upseereista taasen enemmistö koki kuuluvansa työyhteisöön erittäin hyvin.

Aseman selkeydessä sekä tehtävien ja työpanoksen merkityksessä muutamat 
sotilasviroissa palvelevat vastaajat kokivat olevan parantamisen varaa, mutta nämä 
olivat yksittäisiä vastaajia. Näiden vastausten osalta huomattavaa on, että tuntemus 
vähäisemmästä yhteisöön kuulumisessa ei kasautunut vain tietyille henkilöille. Toi-
sin sanoen, vaikkei henkilö tuntenut kuuluvansa organisaatioon tai yhteisöön, hän 
saattoi silti tunnistaa ja kokea asemansa selkeäksi tai tehtävänsä tai työpanoksensa 
merkitykselliseksi. 

Sotaharjoitukset ovat Puolustusvoimien poikkeusolojen tehtävien harjoittelu-
kenttä. Ne edustavat sitä ydintä, jota varten Puolustusvoimat on olemassa. Kuten 
luvussa 5.1.1 kuvatut tulokset osoittivat, Puolustusvoimien tehtävä ja olemassaolo 
koettiin erittäin tarpeelliseksi ja perustelluksi. Siten sotaharjoituksiin annetut vas-
taukset ja kommentit saivat merkittävämmän painotuksen. Kun poikkeusolojen 
toiminta on organisaation ydintä, sitä pitävät kaikki tärkeänä ja siihen ollaan hyvin 
vahvasti sitoutuneita. Samalla kun sen harjoitteluun eivät kaikki osallistu eli heidän 
työpanostaan tai osaamistaan ei hyödynnetä harjoittelussa, tämä voi syödä ennen 
pitkää työhön sitoutumista ja heikentää uskoa järjestelmään. Sotaharjoituksiin 
osallistumisella osoitetaan konkreettisesti henkilöstölle heidän merkitystään ydin-
tehtävän hoitamisen kannalta. On kuitenkin huomattava, että sotaharjoituksissa ei 
ole kyse normaaliolojen tehtävistä ja organisaatiosta, mikä vaikuttaa siihen, miten 
henkilöstöä tarvitaan harjoituksissa. Tämä on Ilmasotakoulun henkilöstöllä hyvin 
tiedossa, sillä asiasta on puhuttu viime aikoina paljon. 

Viime vuosiin saakka käytäntönä on ollut, että siviilit osallistuvat harvoin sotahar-
joituksiin. Tämä on antanut kyseiselle henkilöstöryhmälle kielteisesti sävyttyneen 
viestin tarpeellisuudestaan, vaikka käytännön taustalla olisikin pätevä ja asiallinen 
syy. Ilmasotakoulussa tähän on havahduttu, ja tämän tutkimuksen aikana siviilit 
ovat tulleet mukaan harjoituksiin ja heille on ryhdytty antamaan asianmukaista 
koulutusta heidän tehtäviinsä liittyen. Näin ollen siviilien osalta sotaharjoituksia 
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koskevat vastaukset osuivat muutostilanteeseen. Taulukkoon 10 olen koonnut sota-
harjoituksia koskevat vastaukset. 

Yhteensä 25 % vastaajista ilmoitti, ettei heidän työpanostaan hyödynnetä sota-
harjoituksissa. Nämä vastaajat edustivat kaikkia henkilöstöryhmiä. Loppuja väittä-
mä kuvasi erittäin hyvin (31 %) tai hyvin tai melko hyvin, mikä oli myös kaikkien 
henkilöstöryhmien yleisin vastaus (44 %). 

Osaamisen hyödyntämisen kohdalla 36 % vastaajista koki, ettei heidän osaamis-
taan hyödynnetä. Toisin sanoen he saattoivat osallistua sotaharjoituksiin, mutta 
eivät kokeneet tekevänsä siellä osaamiseensa perustuvia tehtäviä. Myönteisistä ko-
kemuksista kertovat vastaukset jakaantuivat varsin tasaisesti vastausvaihtoehtojen 
kesken: ”kuvaa minua hyvin tai melko hyvin” 33 % vastauksista ja ”kuvaa minua 
erittäin hyvin” 31 % vastauksista. Tässä ja edellisessä väittämässä yksikään siviili ei 
vastannut osaamistaan hyödynnettävän erittäin hyvin. Toisaalta vastausten ääripäis-
tä oli löydettävissä kaikkia henkilöstöryhmiä.

Taulukko 10. Suhtautuminen sotaharjoituksiin.

 Ei kuvaa minua 
lainkaan 

Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
28. Työpanostani 
hyödynnetään 
sotaharjoituksissa 

4 (9 %) 7 (16 %) 20 (44 %) 14 (31 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

2 
 

1 
1 

 
2 
3 
2 

4 
2 
5 
9 

 
2 
5 
7 

29. Osaamistani 
hyödynnetään 
sotaharjoituksissa 

4 (9 %) 12 (27 %) 15 (33 %) 14 (31 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

2 
 

1 
1 

1 
2 
3 
6 

3 
2 
5 
5 

 
2 
5 
7 

30. Sotaharjoitukset ovat 
hyödyllinen osa työtäni 

4 (9 %) 10 (22 %) 17 (38 %) 14 (31 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

2 
 

1 
1 

1 
3 
3 
3 

2 
1 
6 
8 

1 
2 
4 
7 

31. Sotaharjoitukset ovat 
mielekäs osa työtäni 

4 (9 %) 8 (18 %) 20 (44 %) 13 (29 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

2 
 

1 
1 

 
3 
1 
4 

3 
2 
9 
6 

1 
1 
3 
8 
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Vastaajista 69 % koki sotaharjoitukset hyödylliseksi ja 73 % koki ne myös mie-
lekkääksi osaksi työtään. Sekä kriittisiä että myönteisiä vastausvaihtoehtoja oli 
valittu kaikissa henkilöstöryhmissä. Mikään henkilöstöryhmä ei noussut erityisesti 
esille. Vastauksista näkyi, että yleinen suhtautuminen sotaharjoituksiin oli ehdotto-
masti myönteinen, mutta kaikkien osaamista ei osattu tai pystytty hyödyntämään 
sotaharjoituksissa. 

Suhtautumista sotaharjoitusten määrään kysyin omana väittämänään ”Sota-
harjoitusten määrä voisi olla”, jossa vastausvaihtoehdot olivat ”paljon pienempi”, 
”pienempi”, ”nykyinen”, ”suurempi” ja ”paljon suurempi”. Kaikista vastaajista 92 % 
piti sotaharjoitusten määrää sopivana tai liian pienenä. Sotaharjoitusten määrän pie-
nentämistä omalla kohdallaan toivovat vastaajat (4 kpl) olivat kaikki sotilasviroissa 
palvelevia. Myös tämä suhtautuminen sotaharjoitusten määrään kertoo vastaajien 
kokemuksesta sotaharjoitusten mielekkyydestä ja hyödyllisyydestä.

5.1.3  Kehittyminen työssä
Työssä kehittyminen ja osaamisen kehittäminen ovat merkittäviä tekijöitä työhyvin-
voinnissa. Kehittymiseen liittyvillä väittämillä selvitin vastaajien kokemuksia kehit-
tymismahdollisuuksista (ks. taulukko 11) sekä tuesta ja kehittymisen vaatimuksista 
ja omasta kehittymishalukkuudesta (ks. taulukko 12).

Kehittymisen ja opiskelun koetuissa mahdollisuuksissa, kannustuksessa ja vaa-
timuksissa esiintyi varsin paljon hajontaa kaikkien vastanneiden kesken. Yleisesti 
ottaen kehittymisen mahdollisuuksien puuttumisesta ilmoitti väittämästä riippuen 
15-67 % vastaajista. Merkillepantavaa oli se, ettei mikään henkilöstöryhmä poiken-
nut yleisestä linjasta – toisin sanoen jokaisessa henkilöstöryhmässä oli niitä, jotka 
kokivat kehittymisen mahdollisuuksia olevan tai puuttuvan. Kehittymisen mahdol-
lisuuksiin, koettuun tukeen ja vaatimuksiin ei näiden vastausten perusteella vaikuta 
henkilöstöryhmä. Nuorimman ikäluokan osalta kehittymisen mahdollisuudet 
ja tuki näyttäytyivät täysin myönteisesti, sillä he olivat sotilasvirassa urallaan siinä 
vaiheessa, jossa heitä koulutetaan järjestelmän puolesta automaattisesti. Heidän 
kohdallaan muunlaiset kokemukset olisivat olleet hyvin huolestuttavia, sillä heidän 
tärkein työtehtävänsä parhaillaan oli työssään kehittyminen.

Vastaajista 84 % koki, että heillä oli mahdollisuus kehittyä työssään. Työnantajan 
tuen opiskeluun tunnisti 73 % vastaajista. Kaikissa henkilöstöryhmissä oli joitakin 
vastaajia, jotka kokivat, ettei heillä ollut kehittymis- tai opiskelumahdollisuuksia 
työssään. Vastaavasti kaikissa henkilöstöryhmissä suurin osa vastaajista koki näiden 
mahdollisuuksien olevan olemassa. Käytännössä mikään henkilöstöryhmä ei nous-
sut erityisesti esille. Upseereiden vastausten painottuminen vastausvaihtoehtoon 
”erittäin hyvin” muiden ryhmien vastausten keskittyessä pääasiassa vaihtoehtoon 
”hyvin tai melko hyvin” heijastaa todennäköisesti heidän työuraansa kuuluvan opis-
kelun ja työn vaihtelua sekä urakiertoa, jossa tavoitteena on osaamisen kehittäminen 
työssä oppimalla erilaisissa tehtävissä ja työyhteisöissä. 
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Kaikista vastaajista 71 % koki, että heillä oli mahdollisuus opiskella Puolustus-
voimien sotilasopetuslaitoksissa. Vähän yli puolet tunnisti opiskelumahdollisuudet 
siviilioppilaitoksissa työnantajansa tukemana. Mikään henkilöstöryhmä ei noussut 
vastauksissa esille. Periaatteessa työyhteisön koettiin mahdollistavan kehittymisen, 
mutta kehittymistä opiskelemalla pidettiin mahdollisena ennen kaikkea sotilasope-
tuslaitoksissa. Myönteistä oli, että lähtökohtaisesti suurin osa piti mahdollisena 
työssään kehittymistä. 

Kokemus siitä, millaiset mahdollisuudet työntekijällä on kehittymiseen eri ta-
voin, liittyy lähityöyhteisön suhtautumiseen. Taulukon 11 väittämät keskittyivät 
henkilön kokemuksiin erilaisten kehittymisen tapojen (kehittyminen yleensä, 
opiskelu, opiskelu tietyssä oppilaitoksessa) mahdollisuuksista, kun taas taulukkoon 
12 olen koonnut vastaukset lähityöyhteisön suhtautumisesta kehittymiseen ja opis-
keluun eli siitä, miten vastaajat kokivat heitä kannustettavan tai heiltä vaadittavan 
kehittymistä ja opiskelua.

Lähityöyhteisön suhtautuminen kehittymiseen ja opiskeluun kohdistui kaikkiin 
henkilöstöryhmiin varsin tasapuolisesti: vastaajista 73 % koki, että joukkoyksikkö 
kannusti kehittymään; 57 % koki, että joukkoyksikkö kannusti opiskelemaan; 58 
% koki, että joukkoyksikkö vaati kehittymistä ja 33 % koki, että vaadittiin opiskele-
maan. Vastaukset jakaantuivat tasaisesti henkilöstöryhmien kesken. 
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Taulukko 11. Koetut kehittymismahdollisuudet. 

 Ei kuvaa minua 
lainkaan 

Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
19. Minulla on 
mahdollisuus kehittyä 
työssäni 

1 (2 %) 6 (13 %) 23 (51 %) 15 (33 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 

1 

2 
2 
1 
1 

4 
2 

12 
5 

 
2 
1 

12 
20. Minulla on 
mahdollisuus opiskella 
työnantajan tukemana 

1 (2 %) 11 (24 %) 24 (53 %) 9 (20 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 

1 

2 
2 
4 
3 

4 
3 
6 

11 

 
1 
4 
4 

21. Minulla on 
mahdollisuus opiskella 
työnantajan tukemana 
sotilasopetuslaitoksissa 

2 (4 %) 11 (24 %) 18 (40 %) 14 (31 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

1 
 
 

1 

2 
2 
3 
4 

3 
1 
7 
7 

 
3 
4 
7 

22. Minulla on 
mahdollisuus opiskella 
työnantajan tukemana 
siviilioppilaitoksissa 

3 (7 %) 18 (40 %) 21 (47 %) 3 (7 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
2 

3 
2 
4 
9 

3 
4 
6 
8 

 
 

3 
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Taulukko 12. Kehittymisen kannustus ja halu. 
 Ei kuvaa minua 

lainkaan 
Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
23. Minua kannustetaan 
kehittymään 

1 (2 %) 11 (24 %) 24 (53 %) 9 (20 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 

1 

1 
3 
6 
1 

5 
2 
4 

13 

 
1 
4 
4 

24. Minua kannustetaan 
opiskelemaan 

4 (9 %) 15 (33 %) 20 (44 %) 6 (13 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

2 
2 

2 
3 
4 
6 

4 
3 
6 
7 

 
 

2 
4 

25. Minua vaaditaan 
kehittymään 

3 (7 %) 16 (36 %) 21 (47 %) 5 (11 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

1 
 
 

2 

3 
4 
5 
4 

1 
2 
8 

10 

1 
 

1 
3 

26. Minua vaaditaan 
opiskelemaan 

8 (18 %) 22 (49 %) 13 (29 %) 2 (4 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

1 
 

2 
5 

3 
5 
6 
8 

2 
1 
5 
5 

 
 

1 
1 

27. Haluan kehittyä 
työssäni 

 1 (2 %) 18 (40 %) 26 (58 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  
1 

 

3 
2 
8 
5 

3 
3 
6 

14 
 

Kuten taulukosta 12 havaitaan, kehittymisen ja opiskelun vaatimuksen koke-
minen oli varsin kohtuullista. Se, että ihmiset kokivat, ettei heitä voimakkaasti 
vaadita kehittymään (vastausvaihtoehto ”erittäin hyvin” 11 %) tai opiskelemaan 
(vastausvaihtoehto ”erittäin hyvin” 4 %), heijastaa yhteisön asennetta ja tavoitetta 
siihen, että kehittyminen ja opiskelu ovat henkilön omasta tahdosta lähtevää eivät-
kä pakotettua. Upseereiden ja aliupseereiden kohdalla tämä ei täysin toteudu, sillä 
heidän työuriinsa kuuluvat tietyssä vaiheessa suoritettavat opinnot, mutta kuitenkin 
myös heillä suurin osa vastauksista väittämässä opiskelun vaatimisesta kohdistui 
vaihtoehtoon ”huonosti tai melko huonosti”. Tämän lisäksi merkittävää oli, että 98 %  
vastaajista halusi kehittyä omassa työtehtävässään. Yhden vastaajan haluttomuus 



106
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

kehittymiseen liittyi hänen lähestyvään eläköitymiseensä, minkä hän erikseen toi 
ilmi avoimessa vastauksessa.

Työssä kehittymisen mahdollisuuksia mittaaviin väittämiin tulleissa vastauksissa 
oli paljon hajontaa henkilöstöryhmästä riippumatta. Suurin osa vastaajista koki, että 
heillä oli mahdollisuus kehittyä työssään, mutta organisaation tuki kehittymiselle 
riippui kehittymisen tavasta eli siitä, missä oppilaitoksessa opiskellaan ja miten. 
Pääsääntöisesti lähiyhteisö tuki kehittymistä, mutta organisaatiosta ei yleisemmällä 
tasolla koettu tukea löytyvän. Tästä huolimatta suurin osa kyselyn vastaajista halusi 
kehittyä työssään. Vastausten voi nähdä heijastavan myös sitä, että upseereiden ja 
aliupseereiden urapolut pitävät luontaisesti sisällään kehittymisen kohtia – opintoja 
– kun taas siviileillä ja erikoisupseereilla näin ei ole. Näyttää jossain määrin siltä, että 
upseereiden ja aliupseereiden vastaukset painottuivat aavistuksen verran enemmän 
opiskelun ja kehittymisen kannustuksen kokemiseen. 

5.1.4  Tuki, apu ja luottamus
Yhteisön kulttuurista ja jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta kertoo hyvin paljon 
jäsenten suhde tukeen, apuun ja luottamukseen. Kyselyssä en tarkastellut pelkästään 
sitä, kokiko vastaaja saavansa itse tarvittaessa tukea ja apua, vaan myös sitä, oliko 
hän itse halukas antamaan tukea ja apua. Vastaavasti luottamuksen kokemuksessa 
tarkasteluni ei ollut yksisuuntaista, vaan merkitystä oli sillä, kokiko vastaaja muut 
luotettaviksi ja kokiko hän muiden luottavan itseensä. Tuen ja avun saamista selvitin 
väittämillä 35–41 (ks. taulukko 13). Tuen ja avun antamista työkavereille ja esimie-
hille kysyin väittämillä 43–46 (ks. taulukko 14). 
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Taulukko 13. Tuen ja avun saaminen.

 Ei kuvaa minua 
lainkaan 

Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
35. Saan tukea 
työkavereilta 

 2 (4 %) 25 (56 %) 18 (40 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
1 
1 

 

5 
3 
9 
8 

1 
2 
4 

11 
36. Saan apua 
työkavereilta 

 7 (16 %) 19 (42 %) 19 (42 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

1 
1 
4 
1 

4 
4 
5 
6 

1 
1 
5 

12 
37. Saan tukea 
lähimmältä esimieheltä 

 2 (4 %) 26 (58 %) 17 (38 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
1 
1 

 

5 
4 
9 
8 

1 
1 
4 

11 
38. Saan apua lähimmältä 
esimieheltä 

 6 (13 %) 24 (53 %) 15 (33 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

2 
2 
2 

 

3 
3 
8 

10 

1 
1 
4 
9 

39. Saan tukea 
keskijohdolta 

2 (4 %) 10 (22 %) 26 (58 %) 7 (16 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
1 

2 
2 
4 
2 

4 
4 
6 

12 

 
 

3 
4 

40. Ylin johto tukee 
työtämme 

2 (4 %) 7 (16 %) 25 (56 %) 11 (24 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
1 

1 
2 
3 
1 

5 
3 
9 
8 

 
1 
1 
9 

41. Ylin johto kannustaa 
meitä 

1 (2 %) 5 (11 %) 27 (60 %) 12 (27 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
 

 
2 
2 
1 

6 
3 
9 
9 

 
1 
2 
9 
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Suurin osa vastaajista koki saavansa tukea (96 %) ja apua (84 %) työkavereiltaan. 
Lähimmältä esimieheltä tukea koki saavansa vastaajista 96 % ja apua 86 % vastan-
neista. Yksittäiset henkilöt eri henkilöstöryhmistä kokivat, etteivät saaneet tukea. 
Vain 74 % vastaajista koki saavansa tukea keskijohdon esimiehiltä. Ylimmän johdon 
osalta tukea koki saavansa 80 % vastaajista ja kannustusta 87 % vastaajista. Merkit-
tävää on, että tuen ja avun puuttumisessa mikään henkilöstöryhmä ei erottunut vas-
tauksista riippumatta siitä, oliko kyseessä työkavereilta vai esimiehiltä saatava tuki. 

Taulukko 14. Tuen ja avun antaminen.
 Ei kuvaa minua 

lainkaan 
Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
43. Tuen työkavereita   15 (33 %) 30 (67 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 
4 
5 
4 

4 
2 
9 

15 
44. Autan työkavereita   15 (33 %) 30 (67 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 
3 
5 
5 

4 
3 
9 

14 
45. Tuen esimiehiä  1 (2 %) 17 (38 %) 27 (60 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
1 

 
 

2 
2 
7 
6 

4 
3 
7 

13 
46. Autan esimiehiä  2 (4 %) 16 (36 %) 27 (60 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
1 
1 

 

2 
2 
7 
5 

4 
3 
6 

14 
 

Taulukkoon 14 olen koonnut vastaukset tuen ja avun antamishalukkuudesta. 
Oma halukkuus tuen ja avun antamiseen oli huomattava: kaikki vastaajat olivat 
halukkaita tukemaan ja auttamaan työkavereitaan. Esimiesten suuntaan halukkuus 
ei ollut aivan yhtä suurta, sillä heitä vastaajista oli valmiita tukemaan 98 % ja aut-
tamaan 96 %. Yleisesti ottaen vastaukset jakaantuivat vastausvaihtoehtojen kesken 
hyvin samalla tavalla kaikissa henkilöstöryhmissä. Poikkeuksena olivat erikoisup-
seereiden ja aliupseereiden vastaukset. Erikoisupseereiden vastaukset painottuivat 
työkavereiden tukemisen ja auttamisen väittämän kohdalla vaihtoehtoon ”kuvaa 
minua hyvin tai melko hyvin” muiden henkilöstöryhmien vastausten painottuessa 
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vaihtoehtoon ”erittäin hyvin”. Aliupseereiden kohdalla samanlainen painotus oli 
esimiesten tukemisen ja auttamisen suhteen. Vastaajamäärät ja erot ovat kuitenkin 
niin pieniä, ettei näistä voi tehdä yleistyksiä.

Luottamuksen – luotettavaksi itsensä tuntemisen – kokemus herättää tunteen, 
että haluaa olla luottamuksen arvoinen, luotettava, mikä on (työ)yhteisössä toimi-
misen ja hyvinvoinnin edellytys. Luottamukseen liittyvät tulokset ovat taulukossa 
15 itseen kohdistuvan luottamuksen osalta ja taulukossa 16 muihin luottamisen 
osalta.

Vastaajista 89 % koki ylimmän johdon luottavan vastaajan edustamaan ryhmään. 
Lähiesimiehen luottamusta arvioi nauttivansa 95 % ja arvostusta 94 %. Vastaajista 
85 % koki keskijohdon esimiesten luottavan heihin, 80 % arvostavan heitä ja 84 % 
koki keskijohdon esimiesten luottavan vastaajan edustamaan ryhmään. Keskijohdon 
koettiin luottavan yhtä lailla yksilöön kuin yksilön edustamaan ryhmään. Luotta-
muspulaa esiintyi kaikkien muiden henkilöstöryhmien paitsi upseerien vastauksissa. 
Yleisesti tulosten perusteella vastaajat kuitenkin kokivat, että heihin luotettiin ja 
heitä arvostettiin.
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Taulukko 15. Luottamuksen ja arvostuksen kokeminen. 

 Ei kuvaa minua 
lainkaan 

Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm lkm lkm lkm 
42. Ylin johto luottaa 
meihin 

 5 (11 %) 25 (56 %) 15 (33 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

2 
1 
1 
1 

4 
4 
9 
8 

 
1 
4 

10 
47. Lähin esimies luottaa 
minuun 

 2 (4 %) 19 (42 %) 24 (53 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
1 
1 

 

4 
3 
7 
5 

2 
2 
6 

14 
48. Lähin esimies 
arvostaa minua 

 3 (7 %) 21 (47 %) 21 (47 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
1 
2 

 

5 
3 
8 
5 

1 
2 
4 

14 
49. Keskijohto luottaa 
minuun 

 7 (16 %) 22 (49 %) 16 (36 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

2 
2 
3 

 

3 
2 
8 
9 

1 
2 
3 

10 
50. Keskijohto arvostaa 
minua 

1 (2 %) 8 (18 %) 22 (49 %) 14 (31 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
 

3 
2 
3 

 

3 
3 
8 
8 

 
1 
2 

11 
51. Keskijohto luottaa 
meihin 

1 (2 %) 6 (13 %) 23 (51 %) 15 (33 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
 

2 
2 
2 

 

4 
3 
8 
8 

 
1 
3 

11 
 

Taulukossa 16 ovat tulokset vastaajien luottamuksesta muihin. Omiin työkave-
reihin luotettiin hyvin (100 %). Lisäksi vastaajista 98 % ilmoitti luottavansa lähim-
pään esimieheen. Keskijohtoon luotti 87 % ja ylimpään johtoon 86 %. Vastausten 
perusteella vaikuttaisi siltä, että erityisesti upseerit tunsivat eniten luottamusta 
työkavereihinsa, esimiehiin ja ylimpään johtoon. 
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Taulukko 16. Luottaminen muihin. 

 Ei kuvaa minua 
lainkaan 

Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
52. Luotan työkavereihin   25 (56 %) 20 (44 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
 
 
 

5 
4 

11 
5 

1 
2 
3 

14 
53. Luotan lähimpään 
esimieheen 

 1 (2 %) 25 (56 %) 19 (42 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
1 

 
 

5 
3 

11 
6 

1 
2 
3 

13 
54. Luotan keskijohtoon 1 (2 %) 5 (11 %) 25 (56 %) 14 (31 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
 

1 
2 
2 

 

5 
2 
9 
9 

 
2 
2 

10 
55. Luotan ylimpään 
johtoon 

1 (2 %) 5 (11 %) 24 (53 %) 15 (33 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
 

2 
1 
1 
1 

4 
3 

10 
7 

 
2 
2 

11 
 

5.1.5  Suhde työhön ja organisaatioon
Suhde omaan työhön ja omaan organisaatioon kertoo henkilökohtaisesta asenteesta 
omaa työtä kohtaan. Tähän liittyvien väittämien vastaukset olen koonnut taulukoi-
hin 17 ja 18. 
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Taulukko 17. Suhde työhön.
 Ei kuvaa minua 

lainkaan 
Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
57. Pidän työtäni tärkeänä  3 (7 %) 22 (49 %) 20 (44 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

1 
 

1 
1 

4 
4 
9 
5 

1 
2 
4 

13 
58. Teen työni ahkerasti   28 (62 %) 17 (38 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 
4 

12 
10 

4 
2 
2 
9 

59. Teen työni 
tunnollisesti 

  19 (42 %) 26 (58 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 
4 
9 
4 

4 
2 
5 

15 
60. Haluan tehdä työni 
hyvin 

  13 (29 %) 32 (71 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 
3 
6 
2 

4 
3 
8 

17 
61. Olen motivoinut 
työssäni 

 7 (16 %) 22 (49 %) 16 (36 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

3 
2 
1 
1 

1 
2 

11 
8 

2 
2 
2 

10 
62. Koen työniloa  7 (16 %) 28 (62 %) 10 (22 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
3 
2 
2 

4 
2 

10 
12 

2 
1 
2 
5 

63. Pidän työstäni   4 (9 %) 26 (58 %) 15 (33 %) 
siviilit (6 kpl) 

erikoisupseerit (6 kpl) 
aliupseerit (14 kpl) 

upseerit (19 kpl) 

 
 
 
 

 
3 
1 

 

4 
1 

11 
10 

2 
2 
2 
9 

64. Kerron mielelläni 
työpaikastani 

2 (4 %) 10 (22 %) 19 (42 %) 14 (31 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

2 
 

2 
 

3 
5 

3 
5 
6 
5 

1 
1 
3 
9 
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Vastaajista 93 % piti omaa työtään tärkeänä. Yksittäisiä vastauksia, joissa työn 
tärkeyttä epäiltiin, näkyi siviileillä, aliupseereilla ja upseereilla. Kaikki vastaajat ar-
vioivat tekevänsä työnsä ahkerasti ja tunnollisesti ja ehdottomasti haluavansa tehdä 
työnsä hyvin. Vastaajajoukko oli siis erittäin sitoutunutta tekemään työnsä mahdol-
lisimman tunnollisesti, ahkerasti ja hyvin. 

Vastaajista 85 % arvioi olevansa motivoituneita ja 84 % koki työniloa. Yleisesti 
ottaen työstään piti 91 % vastaajista. Kaikista henkilöstöryhmistä löytyi henkilöitä, 
jotka eivät olleet motivoituneita tai kokeneet työniloa. Näistä vastaajista osa ei ollut 
motivoituneita, mutta he silti kokivat työniloa, ja päinvastoin. Joukossa oli myös 
muutamia, joilla sekä motivaatio että työnilo olivat hukassa.

Vastaajista 73 % kertoi mielellään työpaikastaan ulkopuolisille – tämä siitä huoli-
matta, että Puolustusvoimissa opastetaan olemaan pidättyväisiä omasta työpaikasta 
kertomisessa. Kahdessa avoimessa vastauksessa tämän ohjeen mukainen toiminta 
todettiinkin.

Taulukko 18 sisältää vastaukset väittämiin tulevaisuuden työskentelyhalukkuu-
desta Puolustusvoimissa, Ilmavoimissa, omassa yksikössä, nykyisessä tehtävässä ja 
työyhteisössä. Vastaajat olivat erittäin hyvin sitoutuneita työskentelemään jatkossa-
kin Puolustusvoimissa. Heistä 98 % ilmaisi haluavansa jatkossakin työskennellä Puo-
lustusvoimissa. Ilmavoimissa halusi jatkossa työskennellä 93 % ja omassa yksikössä 
86 % vastaajista. Nykyinen tehtävä kiinnosti vastaajista 76 % ja nykyinen työyhteisö 
85 %. Vastaajista 93 % totesi olevansa sitoutunut Puolustusvoimiin. 

Haluttomuutta työskennellä Puolustusvoimissa, Ilmavoimissa, omassa yksikössä, 
työtehtävässä ja työyhteisössä ilmaistiin kaikissa henkilöstöryhmissä. Haluttomuus 
nykyiseen työtehtävään ei tarkoita, että vastaaja olisi haluton työskentelemään yksi-
kössään, työyhteisössään, Ilmavoimissa tai Puolustusvoimissa.
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Taulukko 18. Suhde organisaatioon.

 Ei kuvaa minua 
lainkaan 

Kuvaa minua 
huonosti tai 
melko huonosti 

Kuvaa minua 
hyvin tai melko 
hyvin 

Kuvaa minua 
erittäin hyvin 

 lkm  lkm lkm lkm 
65. Haluan tehdä töitä 
Puolustusvoimissa 

 1 (2 %) 22 (49 %) 22 (49 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  
1 

2 
1 

11 
8 

4 
4 
3 

11 
66. Haluan tehdä töitä 
Ilmavoimissa 

 3 (7 %) 15 (33 %) 27 (60 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

  
2 

 
1 

3 
 

8 
4 

3 
4 
6 

14 
67. Haluan tehdä töitä 
omassa yksikössäni 

2 (4 %) 4 (9 %) 15 (33 %) 24 (53 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

1 
1 

 
 

 
2 
1 
1 

2 
1 
9 
3 

3 
2 
4 

15 
68. Haluan työskennellä 
jatkossakin nykyisessä 
tehtävässäni 

4 (9 %) 7 (16 %) 20 (44 %) 14 (31 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

2 
1 
1 

 

 
2 
3 
2 

1 
1 
8 

10 

3 
2 
2 
7 

69. Haluan työskennellä 
jatkossakin nykyisessä 
työyhteisössä 

2 (4 %) 5 (11 %) 17 (38 %) 21 (47 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

1 
 

1 
 

 
2 
1 
2 

1 
2 
8 
6 

4 
2 
4 

11 
70. Olen sitoutunut 
työskentelemään 
Puolustusvoimissa 

1 (2 %) 2 (4 %) 19 (42 %) 23 (51 %) 

siviilit (6 kpl) 
erikoisupseerit (6 kpl) 

aliupseerit (14 kpl) 
upseerit (19 kpl) 

 
 

1 
 

 
1 

 
1 

2 
1 

10 
6 

4 
4 
3 

12 
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5.2  Sitoutumisen ilmeneminen teemahaastatteluissa ja kyselyn 
avoimissa vastauksissa

Teemahaastattelujen aineistosta ja kyselyn avoimista vastauksista muodostin 
fenomenografisen analyysin periaatteiden mukaisesti pääkategoriat, jotka jakaan-
tuivat yksilöön, yhteisöön ja organisaatioon liittyviin sitoutumistekijöihin (ks. luku 
4.4.2, taulukko 6). Yksilöön liittyvät sitoutumistekijät tiivistin isänmaallisuuteen, 
työn mielekkyyteen ja kehittämisen mahdollisuuteen. Yhteisöön liittyvät sitoutu-
mistekijät jaoin johtamiseen, työyhteisön ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen. Organi-
saatioon liittyvät sitoutumistekijät muodostuivat työn olosuhteista ja reunaehdois-
ta, arvoista ja tavoitteista sekä arvostuksesta ja huomioinnista.

5.2.1 Yksilöön liittyvät sitoutumistekijät 
Yksilöön liittyvät sitoutumistekijät -pääkategoria tulos- ja alakategorioineen on 
esitetty kuviossa 2. Yksilöön liittyviä tuloskategorioita olivat isänmaallisuus, työn 
mielekkyys ja kehittäminen. Isänmaallisuus-tuloskategorian koostin alakategorioista 
asenne, arjen teot ja kansan etu. Työn mielekkyys -tuloskategorian rakensin alakate-
gorioista hyvä työ, työn merkitys, työn ja vapaan tasapaino, palautuminen, koko-
naisuuden ymmärtäminen ja työn imu. Kehittäminen-tuloskategorian muodostin 
alakategorioista osaamisen kehittäminen, asioiden kehittäminen, asioiden kehitty-
minen ja kehittäminen yhteisössä.

 

Asenne 
Arjen teot 

Kansan etu 

Hyvä työ 
Työn merkitys 

Työn ja vapaan tasapaino 
Palautuminen 

Kokonaisuuden ymmärtäminen 
Työn imu 

Osaamisen kehittäminen 
Asioiden kehittäminen 
Asioiden kehittyminen 

Kehittäminen yhteisössä 

ISÄNMAALLISUUS 

KEHITTÄMINEN 

TYÖN 
MIELEKKYYS 

Yksilöön 
liittyvät 
sitoutumis-
tekijät 

Kuvio 2. Yksilöön liittyvien sitoutumistekijöiden tuloskategoriat ja alakategoriat.

Isänmaallisuus kytkeytyi tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä vain yksi-
löön. Siinä oli kyse siitä, miten yksilö suhtautui omaan maahansa, Puolustusvoimiin 
ja maanpuolustukseen, työyhteisöön, työtehtäväänsä ja työkavereihinsa. Samoin 
työn mielekkyys oli vain yksilöön liittyvä kategoria. Työ oli mielekästä riippuen 
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siitä, miten yksilö työnsä ja tehtävänsä koki. Siihen liittyivät niin työn sisältöön ja 
merkitykseen kytkeytyvät asiat kuin palautuminen ja työn imu. Kehittämisessä oli 
myös kyse yksilön suhteesta työhön. Kun työn mielekkyyden kategoriassa työhön 
voitiin suhtautua hyvällä, innokkaalla asenteella, työ voitiin kokea mielekkääksi, 
merkitykselliseksi, niin kehittämisessä kyse oli tutkimukseen osallistuneiden käsi-
tyksissä siitä, että työtään, työyhteisöään, työskentelytapoja, järjestelmiä ja laitteita 
sekä organisaatiota voitiin kehittää. Jokainen näistä oli riippumaton toisistaan ja 
tarkasteli työhön sitoutumista yksilön kannalta hieman eri suunnasta. Jokaisen 
näistä tuloskategorioista olisin voinut luokitella myös yhteisöön tai organisaatioon 
liittyvien pääkategorioiden alle. Merkityksellistä on se, että tämä pääkategoria 
sisältää kuvauksen siitä, miten tutkimukseen osallistuneet käsittivät sitoutumisen 
yksilön näkökulmasta: isänmaallisuudessa oli kyse työntekijän henkilökohtaisesta 
asenteesta ja sen näkymisestä tekoina, mielekkyydessä oli kyse siitä, miten työntekijä 
itse koki tehtävänsä riippumatta organisaation tai yhteisön näkemyksistä, ja vastaa-
vasti kehittämisessä näkökantana oli työntekijän oma halukkuus kehittymiseen ja 
kehittämiseen riippumatta siitä, miten yhteisö tai organisaatio siihen suhtautui.

Isänmaallisuus
Isänmaallisuus-tuloskategoriaan keräsin tutkimukseen osallistuneiden käsityksistä 
asenteita omaa kotimaata kohtaan, niitä ilmentäviä arkisia tekoja sekä koko maan 
ja kansan edun ajattelua. Käsitykset olivat yhteneviä kaikkien henkilöstöryhmien 
edustajien kesken, ja ne tulivat ilmi niin kyselyssä kuin haastatteluissa. 

Tutkimukseen osallistuneet pitivät konkreettista tekemisen tapaa isänmaallisen 
tausta-asenteen tai tunteen kuvaajana. Tutkimushenkilöiden käsityksissä asennoitu-
minen ilmeni ylpeytenä, innokkuutena ja motivoituneisuutena maanpuolustukseen, 
mikä näkyi teoissa siten, että henkilö tekee asioita, joita yhteisön ulkopuolella ei 
välttämättä arvosteta tai ymmärretä. Tällaisia tekoja olivat esimerkiksi omaan työ-
hön liittyvät sotaharjoitukset maastoyöpymisineen ja reserviläistoiminta.

…siviilimaailman puolella, jos puhuu, että on sotaharjoituksessa 24/7 ja teltassa 
pötköttelet ja notskia virittelet, niin ensimmäisenä joku siviilipuolen ihminen 
voi tuolla maailmalla sanoa, että miten sinä aikuinen mies viitsit enää semmoi-
sia touhuja pelailla, mutta ei sitä itse ajattele… kyllä se on vaan tehtävä, kun on 
tähän lähtenyt… (H2 / R1)

…halu tehdä jotakin konkreettista sen eteen, että mitä voi… (H5 / R2)

…tämähän näkyy reserviläispiireissä, niitä ei passaa unohtaa ja tietyllä tavalla 
siinä poikkeusolojen tai poikkeusaikojen toimintaan tähtäävässä reserviläis-
toiminnassa. Sieltä näkyy innokkuus ja toimintaan osallistumisen motivaatio 
myös sen maanpuolustustahdon ja sitä kautta sitoutumisen myötä… (H6 / R3)
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…maanpuolustustahto on motivaatiota tehdä asioita maanpuolustuksen, kos-
kemattomuuden ja toisten ihmisten hyväksi, vaikkei itseä aina välttämättä 
kiinnostaisikaan. Eli se ei ole välttämättä kiva asia, vaan se on velvollisuuteen 
perustuva tahtotila toimia… (H8 / R4)

Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat tekoja myös käänteisesti, eli vastauksissa 
pohdittiin sitä, millaiset teot kertoivat maanpuolustustahdon puuttumisesta tai 
heikentymisestä. Tässäkin käsitykset olivat sekä keskenään samankaltaisia että 
linjassa myönteisten kuvausten kanssa. Sitoutumisesta kertovat myönteiset teot 
nähtiin epäitsekkyyden ilmauksina ja muiden huomioimisena kielteisten tekojen 
ilmentäessä itsekkyyttä, itsekeskeisyyttä ja sitä, ettei ajatella tekojen seurauksia 
omalle yhteisölle. Tätä tutkimukseen osallistujat havainnollistivat moittimalla 
taannoisia Ilmavoimien johtajia, joiden epäasiallista toimintaa on ruodittu julki-
suudessa ja oikeussaleissa, ja kuvaamalla epäasiallisen toiminnan tuottamia ongel-
mia työntekijän kannalta.

…maanpuolustustahdottomuus minulle näyttäytyy jonkinlaisena itsekkyytenä 
tai vain oman edun tavoitteluna… (H11 / R4)

…eli mitä muut ajattelee meistä eli miten Puolustusvoimat koetaan muitten 
mielestä, mitä kaverit puhuu sinun työstä tai työnantajasta, niin kyllä se vai-
kuttaa… (H12 / R5)

Kuten edellä olevista aineisto-otteista voidaan nähdä, tietynlainen epäitsekäs 
asenne ja siihen liittyvien tekojen konkreettisyys näkyivät vastauksissa henkilöstö-
ryhmästä riippumatta. 

Arjen sitoutuminen käsitettiin moniulotteisesti tunnollisuutena ja laadukkaana 
työnjälkenä. Riippumatta henkilöstöryhmästä siihen liitettiin myös myönteinen 
asennoituminen ja halu tehdä työnsä hyvin. Tutkimukseen osallistuneiden käsi-
tysten mukaan sitoutuminen oli siten tunnollisuutta ja laadun tavoittelua. Tämä 
todettiin myös kyselyn avoimissa vastauksissa.

…oman työn tekeminen mahdollisimman hyvin ja siten että siitä on hyötyä 
muillekin siinä työyhteisössä… (H12 / R5)

…haluna tehdä työnsä tilanteen realismin raamittamana mahdollisimman 
hyvin… (K25)

…sitoutuminen on halua suoriutua tehtävistä niiden mielekkyydestä riippumat-
ta… (K26)
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Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä oman tehtävän hoitamiseen ei silti 
suhtauduttu sinisilmäisesti ajatellen, että kaikki työtehtävät olisivat aina miellyt-
täviä. Osallistujat kuvasivat sitoutumista myös vähemmän kiinnostavien tehtävien 
tunnollisena ja laadukkaana tekemisenä ja yleisesti sellaisena toimintana, että se ei 
aiheuta haittaa muille. Vastaavasti sitoutumisen heikkoa tasoa kuvaa muiden töiden 
tekemisen haittaaminen ja turha kiukuttelu.

…se sitoutuminen työhön oli todella heikkoa, että hiekotti ja kiukutteli kaikes-
ta… (H14 / R6)

…pyritään silti hoitamaan ne ikävätkin tehtävät ja vaikka on vähän hankalaa, 
niin tehdään niitä hommia yhdessä ja paiskitaan sitten ja ei viitsi sysätä omia 
hommia kavereille, vaan tekee niitten kavereiden kanssa yhdessä… (H15 / R6) 

…suhde työhön, jossa on valmis työskentelemään myös epämiellyttävissä ja epä-
mieluisissa tehtävissä… (K27) 

…sitä, että hoitaa työtehtäväänsä liittyvät velvollisuudet tunnollisesti, vaikkei-
vät ne tuntuisikaan sillä hetkellä mielekkäiltä/miellyttäviltä… (K29)

Varsin luonnollinen jatkumo näille käsityksille oli mielestäni tutkimukseen 
osallistuneiden yhtenäinen näkemys joustavuudesta sitoutumisen tuntomerkkinä. 
Joustavuus ulottui käsityksissä koskemaan sekä työnantajaa että työyhteisöä ja 
työkavereita työtehtävien, tekemisen tavan ja ajan osalta. Toisin sanoen sitoutu-
nut työntekijä oli käsitysten mukaan valmis joustamaan työajoista tarvittaessa 
ja jos oma elämä sen muuten salli, jotta muille ei aiheudu harmia tai auttaakseen 
muita. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet totesivat, että sitoutunut voi tehdä mui-
takin kuin tehtävänkuvassa mainittuja asioita, hän voi muuttaa tekemisen tapaa ja 
ajankohtaa.

…kyllä minä sen tunnistan, jos on semmoinen asia, että minä tiedät, että nyt se 
minun lenkkini tässä ketjussa pitäisi saada valmiiksi ja kello tulee kuuteentoista, 
minulla on kaikki oikeus lähteä pois, minun työaikani on täynnä ja en saanut 
valmiiksi piste. Mutta taas, jos minä tiedän, että minä pystyn tekemään vähän 
pidempään nyt, niin kyllä minä sen teen… (H9 / R4)

…minä olen myöskin sitoutunut painamaan sitä pitkää päivää, jos tarve vaatii… 
(H11 / R4)

…on vähän valmis joustamaan… (H13 / R5)
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…asioiden tekemistä, vaikka ne eivät aina suoranaisesti lukisi tehtävänkuvauk-
sessa… (K16)

…valmiutta tehdä enemmän kuin välttämättömän jonkin asian eteen… (K24)

…välillä asettaen työnantajan etu oman edun edelle… (K39)

…on valmis joustamaan työajan ja jopa pienessä määrin työtehtävien suhteen 
siinä, että työkaveritkin saavat työnsä tehtyä… (K42)

Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksistä tiivistin sitoutumisen olemuksen poh-
dintaan tavoitteista. Näissä käsityksissä yhteiseen tavoitteeseen sitkeästi ja omaa 
etua tavoittelematta pyrkiminen sekä ”ei luovuteta”-asenne nähtiin sitoutumisen 
ilmentymänä. Siihen pyrittiin nimenomaan joustavuuden, sitkeyden ja hyvän, laa-
dukkaan tekemisen kautta. Yhteisestä tavoitteesta todettiin esimerkiksi seuraavaa:

…kyllä se täällä näkyy, että yhteiset päämäärät on niitä, minkä eteen tehdään 
töitä… tässä työyhteisössä töitä tehdään suomalaisella mentaliteetilla ja sillä, 
että sen vuoksi että sinä olet töissä, sinun kuuluu tehdä työsi hyvin… (H7 / R3)

…sitä, että haluaa ponnistella yhteisen hyvän päämäärän vuoksi, vaikka se ei 
aina itselle suoranaisesti mitään toisikaan... (K18) 

…pyrkiä omalta osaltaan edistämään organisaation tavoitteiden täyttymistä, 
vaikka se tarkoittaisi väliaikaisia tai pysyvämpiä haittoja itselle... (K24)

…yhteisen maalin tavoittelu pyyteettä… (K33)

…aktiivisina tekoina ilmenevää osapuolten välistä tarvetta ja halua edistää 
yhteistä etua ja yhdessä sovittuja tavoitteita... (K37)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä sitkeys ja periksi antamattomuus 
ilmensivät sitoutumista. He kuvasivat sitkeyttä haluna saada asiat valmiiksi ja toimi-
maan. Erityisesti sitä kuvattiin asenteena, jossa työpaikkaa ei olla heti vaihtamassa 
vaikeuksien osuessa kohdalle riippumatta vaikeuksien luonteesta. Sitkeys ja perik-
siantamattomuus liittyivät myös haluun saada vietyä kehitettäviä asioita eteenpäin, 
vaikka organisaatiossa niitä ei nähtäisikään niin tarpeellisina. Samaan ajatteluun 
liitin aiemmin mainittu epämiellyttävien tai vähemmän innostavien tehtävien 
sietämisen.

…pysyä vaikka olisi vaikeaa… (K9)
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…sitä, ettei heti luovuta ja lähde menemään, kun alkaa ärsyttää... (K23)

Vaikka sitkeyttä arvostettiin, silti tutkimukseen osallistuneet totesivat, että jos 
kokee työtehtävän itselle vääräksi, eli työ ei sisällä itselle mieluisia tehtäviä, tehtävää 
tulee vaihtaa. Tutkimukseen osallistuneiden käsityksistä ilmeni, että aivan kaikkeen 
ei pidä suostua eikä kaikkea pidä sietää. Vastauksissa painotettiin sitä, että on hyvä 
tunnistaa työtehtävien soveltuvuus itselle ja tarvittaessa vaikuttaa siihen, vaikka tie-
tynlainen joustavuus on hyve.

Tutkimukseen osallistuneet käsittivät arjen tekojen konkretisoituvan hyvin käy-
tännöllisinä toimina, jotka olivat seurausta asenteesta. Näissä teoissa ei ollut kyse 
suurista ja näyttävistä eleistä, vaan myös hyvin pienistä arkisista asioista, joihin liittyi 
valinnan mahdollisuus – valitsenko Suomen asiaa eteenpäin vievän vaihtoehdon 
vai sen toisen, joka voi olla itselle helpompi tai halvempi. Tällaiseksi valinnaksi ku-
vattiin ruokaostoksien kotimaista vaihtoehtoa tai mitä tahansa valintaa, jossa jokin 
vaihtoehto on kotimaan asioita eteenpäin vievä. Kyse ei siis ole vain sotilaallisesta 
toiminnasta, joka sekin luonnollisesti tunnistettiin. Jälleen henkilöstöryhmien vas-
taukset olivat keskenään hyvin samanlaisia.

…se viimeinen juttu on se, että jos olisi sota ja pitäisi puolustautua aseellisesti, 
mutta siihen liittyy kaikkea muuta, niin kuin perusvalintoja… (H3 / R2)

…esimerkiksi minä, mitä valintoja minä teen tai minkänäköisiä ratkaisuja 
minä teen erinäköisissä tilanteissa muuallakin kuin töissä… sanotaan vaikka, 
että miksi valitsen mieluummin kaupasta kotimaista kuin ulkomaista tuotetta… 
(H4 / R2)

…esimerkiksi totaalikieltäytyminen on äärimmäisen maanpuolustustahdon 
vastainen teko. Kun taas minä näen taas sen, että antaa omaa aikaansa ja 
omaa osaamistaan ja näkee vaivaa oman yhteiskunnan ja oman porukan eteen 
ja minun mielestä se osoittaa maanpuolustustahtoa. Että sen ei tarvitse aina olla 
jotenkin militaristista tai semmoista aggressiivista toimintaa. Mutta sen tulee 
osoittaa, että kantaa vastuuta siitä joukosta, johon kuuluu… (H9 / R4)

…vaan ehkä se on semmoinen pikemminkin taustakannustin siihen, että minkä-
laisia valintoja, esimerkiksi tämmöisen uravalinnan tai muun suhteen, tekee… 
(H14 / R6)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä kansan edun kohdalla korostui vas-
tuullisen toiminnan merkitys niin omalta kohdalta kuin työyhteisöltä yhteisönä, or-
ganisaatiolta julkisena toimijana kuin poliitikkojenkin osalta. Poliitikkojen riitelyt 
tehtyjen päätösten jälkeen sekä päätöksistä lipsuminen liitettiin epäisänmaalliseen 
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tai maanpuolustuksen vastaiseen toimintaan. Käsityksissä viitattiin myös poliitikko-
jen vastuuseen maanpuolustuksen suhteen julkisuuden henkilöinä poliittisen uran 
jälkeen – Suomen edun pitäisi mennä rahakkaiden työtehtävien edelle.

…siitä tuli mieleen politikkojen käyttäytyminen… ehkä karusti sanottuna, rikki-
repivää, että jos meidän valtion johdon eli hallituksen edustajat keskustelevat tai 
riitelevät toisiaan vastaan eikä saa yhtenäistä kantaa muodostettua… (H5 / R2)

…ja sitten ehkä toisesta ääripäästä on tietenkin sitten semmoiset eri ideologiasta 
ja tämmöiset liikkeet, jotka lähtee sitten suoranaisesti jonkun muun valtion etua 
tai muuten nakertamaan sitä yhteiskunnan tukipilareita aktiivisella toiminnal-
la tai muuta, jos nyt ei suoraan toimi toisen valtion palveluksessa tai palkoilla, 
mutta ideologian kautta tai muuten pyrkii vaikuttamaan negatiivisesti tuohon 
Suomi Oy Ab:n toimintaan… (H10 / R4)

Kansan etuun liittyen tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä vastuullinen 
asenne heijastui myös maanpuolustuksen ymmärtämisenä pelkkää aseellista toimin-
taa laajempana ilmiönä – arkisten tekojen ja yleisen vastuullisen toiminnan lisäksi se 
kuvattiin haluna kantaa vastuuta oman lähipiirinsä ja koko maan turvallisuudesta: 
maanpuolustus on Suomen itsenäisyyden edistämistä, vastuunkantoa omista lähei-
sistään ja yhteisöstään sekä epäitsekkyyttä.

…se tietyllä tapaa edistää Suomen itsenäisyyttä... se on sitä, että Suomi pärjää… 
(H3 / R2)

…konkreettisena esimerkkinä ottaa nämä, jotka eivät halua asepalvelusta suo-
rittaa… ainakin muutaman, mitä on läheltä nähnyt, niin se on ihan laiskuutta, 
tämmöistä välinpitämättömyyttä, yritetään itse päästä jotenkin helpolla… (H5 
/ R2)

…halu puolustaa sitä omaa maata ja kaikkea, mitä siihen kuuluu… (H15 / R6)

…valmius puolustaa tarvittaessa isänmaata niillä keinoilla, mitä pystyy… (H13 
/ R5)

Isänmaallisuus-tuloskategoriaan on koottu tutkimukseen osallistuneiden käsi-
tykset, joissa vahva maanpuolustustahto, isänmaallisuus, maanpuolustuksen tarpeel-
lisuus ja Puolustusvoimien vahvat perusteet sekä valmius ja halukkuus asepalveluk-
sen suorittamiseen korostuivat. Selvästikin kaikilla vastaajilla oli vahva valmius ja 
halu tehdä tekoja maanpuolustuksen eteen, ja he myös arvottivat tällaisen asenteen 
yksilöön liittyväksi sitoutumisen ilmenemismuodoksi. 



122
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

Työn mielekkyys
Aineistossa tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä työn mielekkyys rakentui 
työstä itsestään eli yleisistä hyvän työn ominaisuuksista, työn merkityksestä itselle 
ja muille, työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja sen rinnalla palautumisesta, työhön 
liittyvän kokonaisuuden ymmärtämisestä ja työn imusta. Näillä alakategorioilla on 
toki keskinäisiä yhteyksiä: esimerkiksi työn imun kokemus vaikuttaa työn ja vapaan 
tasapainoon sekä palautumiseen – työn imussa voi huomaamattaan tehdä liikaa 
töitä, minkä moni tutkimukseen osallistunut totesikin. Vastaavasti käsityksissä 
kokonaisuuden ymmärtäminen kytkeytyi työn merkitykseen, sillä usein yksittäinen 
tehtävä saa selityksensä kokonaisuuden kautta. Jälleen sekä kyselyssä että haastatte-
luissa esitetyt käsitykset olivat yhteneviä eikä mikään henkilöstöryhmä korostunut 
millään tavalla.

Tutkimukseen osallistuneet käsittivät hyvän työn tai työtehtävän sellaisena, että 
työ on mieluisaa, kiinnostavaa, palkitsevaa, siitä pitää, mutta kaikkien työtehtävien 
ei tarvitse olla silti kivoja. Käsitykset työn hyvyydestä tai mielekkyydestä olivat si-
ten hyvin konkreettisia ja yleisluontoisia – eivät sidoksissa maanpuolustukseen tai 
tiettyyn työnantajaan. Hyvää työtä kuvattiin myös sopivan haasteelliseksi ja samalla 
merkitykselliseksi. 

…hyvä työ on ensisijaisesti palkitsevaa, kun sinulla jää hyvä fiilis… hyvässä työs-
sä on paljon erilaisia elementtejä… (H2 / R1)

…minulla on hyvä työ, tämä on monipuolinen ja riittävän haastava ja sopivan 
sitova, muttei liian sitova, tässä voi vähän säätää ja tehdä semmoisia erilaisia 
asioita ja linjata itse juttuja… (H4 / R2)

…haastava mielekäs työtehtävä... (K6)

…työ olisi merkityksellistä, mielekästä ja monipuolista… (K9)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä hyvä työ osoittautui moniulotteiseksi 
kokonaisuudeksi. Siinä oli itse työtehtävään liittyviä tekijöitä, kuten kiinnostavuus 
tai työn mieluisuus, mutta myös työn tuloksiin liittyviä tekijöitä. Hyvä työ käsitti 
siten työn suorittamisen lisäksi työn laadukkaat tulokset:

…tuo tyydytystä, kun näkee valmiin, mikä se sitten onkin… (H1 / R1)

…voi olla ylpeä ja tyytyväinen työn suoritukseen… (H6 / R3)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä kävi ilmi, että pelkkä mielekäs, mukava 
työtehtävä sinänsä ei riitä, vaan työn on oltava sisällöltään merkityksellinen ja sen on 
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oltava merkityksellinen myös muille ja sitä tehdään katsoen oman tehtävän ympärille. 
He kuvasivat kokonaisuuden ymmärtämisen auttavan merkityksen muodostumisessa:

…se, että hoitaa omat hommat, oman tontin, sehän on sitoutuneisuutta, se 
osoittaa sitä, että okei nyt, mutta sitten se seuraava taso on se, että katsoo, että 
ne vieressä olevat tai asioita, jotka vaikuttaa koko organisaatioon, että ne olisi 
kunnossa… (H3 / R2)

…semmoinen kokonaisuuden näkeminen, että mikä hyödyttää kokonaisuutta… 
että kaikkien työtehtävät vaikuttavat toisten töihin, että aika harvalla on sem-
moinen niin itsenäinen ja yksinäinen työ tässä työyhteisössä, että se ei vaikuttaisi 
toisten tekemiseen… (H4 / R2)

…jokainen tietää, että ne tekee tärkeää hyvää työtä… (H7 / R3)

…minä koen tekeväni hyvää työtä, niin sillä on myös jollain tavalla merkitystä… 
(H8 / R4)

…sitoutuuko myös miettimään samalla sitä kokonaisuutta ja vähän kyselee niil-
tä muiltakin, että tehdäänkö me mahdollisesti samaa hommaa… (H11 / R4)

…kokee sen oman työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Mielekkääksi niin 
kuin siltä kannalta, että se on itselle mieluista ja kiinnostavaa ja merkitykselli-
seksi siltä kannalta, että paitsi itselle niin sillä on ehkä myös muille merkitystä, 
sillä omalla työllä mitä tekee… (H12 / R5)

Samanlaiset käsitykset työn mielekkyydestä toistuivat kaikilla tutkimukseen osal-
listuneilla. Siten henkilöstöryhmittäin eroja ei ollut. Tilanne oli sama myös työn ja 
vapaa-ajan suhteen pohdinnassa.

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä työn mielekkyydestä nousi yhtenä te-
kijänä esille työn ja vapaan tasapainoinen suhde ja sitä kautta palautuminen, johon 
liittyi myös työn imu. Lähtökohtaisesti tutkimukseen osallistuneet käsittivät työn ja 
vapaa-ajan kytkeytyvän yhteen hyvässä ja pahassa, jolloin tilanteen laadusta kertoi 
myös esimerkiksi se, miten hyvin pystyy nukkumaan.

…sinä nukut yösi rauhallisesti etkä herää niihin työasioihin keskellä yötä… pys-
tyt keskittymään siellä kotona niihin sinulle tärkeisiin asioihin… (H1 / R1)

…jos työ on pelkkää pahoinvointia, niin ei sitä kyllä kotonakaan hyvin voi eikä 
se kahdeksan tuntia, mikä pitäisi nukkua, niin ei sitä kyllä nukukaan. Ja sitten 
siitä tulee semmoinen noidankehä kyllä koko härdellistä… (H3 / R2)
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Toisin sanoen unen laadun käsitettiin kertovan työn ja vapaa-ajan tasapainosta 
sekä työn mielekkyydestä. Työn ja vapaa-ajan suhdetta ei kuitenkaan nähty vain 
näin kapeasti, vaan käsityksissä tunnistettiin se, miten vapaa-aikanakin voidaan 
tehdä jotakin työhön liittyvää, jos itse niin haluaa:

…sinä vastaat tietyissä tapauksissa vapaa-ajallakin johonkin tämmöiseen 
työasiaan liittyvään puheluun, vaikka se tulisi sinun siviilipuhelimeen, vaikka 
jos siellä jollakin on jotakin sydämellä, niin kyllä se on sitoutumista, että sitä ei 
heti torppaa, vaan vastaat sille, on se sitten alainen tai vertainen, joka soittaa… 
(H1 / R1)

…kaikki vapaa-ajan touhukin tukee tätä nykyistä ammattia… (H2 / R1)

Tähän liittyen tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä sitoutumista heikentä-
viksi yksilöön liittyviksi tekijöiksi tunnistettiin työn mielekkyyteen kytkeytyen kiire, 
liian iso työmäärä ja työn vaikutukset perhe-elämään. Näiden kuvattiin vaikuttavan 
toisiinsa, jolloin liiallinen työmäärä suhteessa työntekijöiden määrään johtaa kiiree-
seen ja laadusta tinkimiseen. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet totesivat ongelmaksi 
henkilöstöryhmät, jolloin joidenkin kohdalla tietyt asiat toteutuivat ja toisten kohdal-
la eivät. Esimerkeiksi tästä työn ja vapaa-ajan tasapainon kohdalla nostettiin reppurit, 
joilla tarkoitetaan sotilasviroissa palvelevia, jotka joutuvat jossakin uransa vaiheessa 
työskentelemään eri paikkakunnalla kuin missä heidän perheensä asuu, jolloin heidän 
työpäivänsä usein tiivistyvät neljälle päivälle venyttäen päivän pituutta reilusti. 

…jos on meillä vaikka reppuri, jolla ei ole välttämättä samanlaista kiirettä lo-
pettaa töitä iltapäivän aikana kuin sellaisella, jolla on perhe odottamassa siellä. 
Niin voiko olla niin että odottaako työnantaja niiltä reppureilta enemmän. Ja 
silloin se voi mennä aivan vinksalleen se koko tilanne siitä, että kuka niitä töitä 
oikeasti tekee… (H12 / R5)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksen mukaan työmäärä yhdessä joustavuu-
den kanssa vaaransi jaksamista. Töiden seuratessa vapaa-ajalle ja työmäärän ollessa 
liiallinen työntekijän palautuminen vaarantuu. Mikäli työtehtävä koetaan mielek-
kääksi ja merkitykselliseksi, työssä yritetään vielä enemmän, jolloin riskit kasvavat 
entisestään. Näin työn ja vapaa-ajan sekoittuminen liiallisen työkuorman takia 
vaarantaa työntekijöiden jaksamisen. 

…jos työajat alkaa ryömimään ja vapaa-ajan ja työtehtävien raja hämärtyy. Ja 
harvoin se yksilö huomaa sitä itse. Niin kyllä siinä loppuun palamiset ja muut 
työperäiset stressikuviot, terveydelliset ongelmat ja kaikki vaikuttaa kaikkeen… 
(H6 / R3)
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…jos kaikki painaa yli sen mitä pystyy ottamaan, niin se menee ehkä liiallisuuk-
siin. Sitten pusketaan liikaa ja voi tulla jonkun sortin romahduskin… (H8 / R4)

…kantokyvyn rajoissa suhteutettu työpäivän sisältö… (H10 / R4)

…työtehtävä on fyysisen toimintakyvyn kannalta kestävällä pohjalla ja siedet-
tävä ja siten tuo psyykkinen puoli sitten viittaa siihen, että se työ ei ole kovin 
tai ei ole liiassa määrin kuormittava tai, oma kohtaisesta kokemuksesta voin 
sanoa, että työ voi olla liian vähän kuormittava, jolloin se kääntyy psyykkiseksi 
taakaksi… (H14 / R6)

Työn mielekkyyteen liittyi tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä myös työn 
imu, joka ymmärrettiin voimakkaasti myönteisenä ilmiönä kaikissa tutkimukseen 
osallistuneissa henkilöstöryhmissä. Sen kohdalla kuitenkin tunnistettiin myös 
mahdollisia haittoja ja riskejä, joilla on tietyllä tapaa liityntäpintaa asenteisiin (ei 
anneta periksi, joustetaan), kansan etuun (kannetaan vastuuta), hyvään työhön 
(mielekäs tehtävä), työn merkitykseen sekä työn ja vapaan tasapainoon. Näin työn 
imua ei käsitetty pelkästään myönteisenä asiana, vaan sen osalta esitettiin huoli 
ylikuormituksesta. Eräs tutkimukseen osallistunut kiteyttikin tilanteen varsin oival-
lisesti todeten, että ”meillä on positiivisen sitoutumisen ongelma” (H3 / R2). Ihmiset 
haluavat tehdä työnsä hyvin, he ymmärtävät työnsä merkityksen muille eivätkä he 
halua jättää työkavereita pulaan, vaan pyrkivät tekemään tehtävänsä hyvin ja ajoissa. 
Tämä aiheuttaa riskin siitä, että henkilöt kuormittuvat, joustavat työajoissa ja teke-
vät töitä vapaa-ajallaan jopa merkitsemättä käytettyä aikaa työtunneiksi. Kun tähän 
vielä kytkeytyy innostus työhön, riski kasvaa entisestään. Kyseinen tutkimukseen 
osallistunut totesi, että haasteena ei siis ole se, etteivätkö työntekijät tekisi työtään 
laadukkaasti ja ajoissa, vaan se, että he tekevät liikaa ja kuormittuvat. Liiallisen työn 
imun seurauksina mainittiin tilanteet, joissa yksinkertaisesti tekee liikaa töitä kuor-
mittuen siten liikaa:

…liikaa jos on imua, niin polttaa itsensä loppuun. Ja meillä on läjäpäin näitä 
esimerkkejä, burn out tai… ihminen on niin innoissaan siitä omasta työstään ja 
se vapaa-aika jää liian vähille… (H1 / R1)

…niin innolla painaa hommia, että ei huomaa, että päivä päättyy ja pitäisi 
kotia lähtee… työn imu on sitä, että sää teet niin innolla sitä työtä, että sää et 
huomaa, kun se päivä on pulkassa… (H2 / R1)

…se on toisaalta aika kuluttavaakin varsinkin pitemmän päälle, jos painaa sata 
lasissa… (H15 / R6)
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Työn imun haittapuoliin liitettiin tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä 
tilanteet, joissa henkilö ei pysty irrottautumaan työstään vapaa-ajalla tai irrottautu-
minen on vaikeaa. Tämän taas koettiin aiheuttavan haittaa vapaa-ajan sosiaalisissa 
suhteissa ja tilanteissa, kun työntekijän ainoana mielenkiinnon kohteena – ja siten 
puheenaiheena – oli työ. 

…on sitten henkilöitä, jotka eivät osaa mistään muusta puhua vapaa-ajalla, että 
jos ollaan vaikka jossain illanvietossa… (H2 / R1)

…siinä vaan on helppo heittäytyä ja pysyä kiinni, pitää vaan itsensä välillä ruos-
kia irti tästä, että ei tule sen takia paha mieli, että tuli taas tehtyä näin paljon, 
että pitäisi vähän muutakin puuhaa tehdä… (H3 / R2)

Toinen työn imun haittapuoli oli tutkimukseen osallistuneiden käsitysten mu-
kaan työpanoksen virheellinen jakaantuminen työssä. Liiallinen innostus tiettyyn 
tehtävään voi viedä huomion muilta töiltä, jolloin ne jäävät tekemättä. Liian innokas 
työskentely voi myös toisaalta poikia muulle työyhteisölle erilaisia haittoja, lisäteh-
täviä tai jopa innokkaan työntekijän tekemisien korjailua, kun hän ei ole työnteon 
huumassa ehtinyt pysähtyä arvioimaan tekemisensä tasoa tai suuntaa.

…joskus se työn imu voi viedä sen kaiken energian johonkin ei niin olennaiseen 
asiaan… (H8 / R4)

…sen kautta, että se poikii lisää hommaa heillekin, niin siten se voi olla muille 
haittaa… (H14 / R6)

Kehittäminen
Kolmantena yksilöön liittyvänä sitoutumistekijöiden tuloskategoriana on kehittä-
minen. Kaikkien henkilöstöryhmien käsityksissä kehittäminen miellettiin työnteki-
jän sitoutumista voimakkaasti kuvaavaksi asiaksi: myönteinen suhde kehittämiseen 
kertoi työntekijän sitoutumisesta. Sitoutumisen todettiin näkyvän kehittymishalui-
suutena, mistä oltiin yhtä mieltä niin kyselyssä kuin haastatteluissakin ja kaikkien 
henkilöstöryhmien kesken.

…sinulla on semmoinen kiinnostus siihen aihealueeseen, että sinä ryhdyt kehit-
tämään itseäsi omatoimisesti. Eli sinä haluat olla parempi siinä työssä ja hankit 
osaamista mahdollisesti muualta, mistä sitä on hankittavissa… Mutta jos sinä 
et ole yhtään sitoutunut siihen työhön, niin et sinä hanki mitään osaamista etkä 
hakeudu millekään työhön liittyville kursseille ja opintojaksoille, joka sinua 
kehittäisi siinä tehtävässä… (H1 / R1)
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…haluttomuus tehdä asiat paremmin kuin mitä aiemmin on tehnyt tai tehty. 
Että se meillä intissä kuuluisa vanhoilla vahoilla vetäminen ei minun mieles-
tä osoita mitenkään suurta sitoutumista tai paneutumista siihen tehtävään… 
(H16 / R6)

Aineiston perusteella sisällytin tuloskategoriaan kehittäminen osaamisen kehit-
tämisen, asioiden kehittämisen, asioiden kehittymisen ja kehittämisen yhteisössä. 
Kehittäminen käsitettiin toisaalta työntekijän omaksi haluksi kehittyä ja kehittää, 
toisaalta kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuudeksi ja mahdollistamiseksi 
esimiesten ja organisaation suunnasta. Tutkimukseen osallistuneiden käsitysten 
mukaan lähin esimiestaso kannusti ja yritti mahdollistaa kehittymisen, mutta or-
ganisaation ylimpien tahojen ei koettu tukevan kehittymistä siinä määrin kuin olisi 
ollut toivottavaa. Lisäksi organisaation ylimpien tahojen koettiin painottavan työn-
tekijöiden oman kehittymisen lähteeksi sotilasopetuslaitoksia, vaikka työntekijät 
kaipasivat myös muita mahdollisuuksia. Muutamien tutkimukseen osallistuneiden 
käsitysten mukaan kehittämishalu esiintyi kyllä juhlapuheissa, mutta ei juurikaan 
käytännössä. 

…samoja asioita pyöritellään tässä vuodesta toiseen, pikkuisen eri näkövinkke-
listä ehkä tai samastakin, mutta se sama asia pitäisi laittaa vähän eri muotoon, 
että se olisi mukavampi lueskella… (H1 / R1)

…monesti tuntuu siltä, että ne asiat unohtuu ja ne hukkuu, teennäisesti niitä 
kuunnellaan, mutta ne hautautuu ja unohtuu ja ne hukkuu ja seuraavana 
vuonna palataan siihen samaan asiaan ja ne otetaan uudelleen esille ja siinä 
käy edelleen samalla tavalla… (H6 / R3)

…kehittämishalu ja ennen kaikkea itse kehittämisen toteutus jää turhan usein 
juhlapuheisiin. Kaikkien mielestä hyvienkin ideoiden käytännön toteutus kaa-
tuu turhan usein organisaation omiin rajoituksiin ja eri toimialojen säädösten 
ja määräysten yhteensovittamisen kankeuteen. (K44)

Yhteistä kaikkien henkilöstöryhmien käsityksissä oli kuitenkin se, että sitoutumi-
nen ymmärrettiin haluna kehittää ja korjata epäkohtia. Tutkimukseen osallistuneet 
toivat esille, että kehittämisen pitäisi olla työyhteisössä myönteinen asia eikä sitä 
saisi tulkita väärin – oman osaamisen ja ammattitaidon sekä Ilmavoimien toimin-
nan kehittäminen nähdään sitoutumisen merkkinä, vaikka sitä on toisinaan tulkittu 
myös toisin.

…keksii, että hei, täähän ois hyvä, jos lisätään joku tämmöinen juttu tähän, että 
kokeillaan tämmöistä uutta ja aina kun se onnistuu, sitten sieltä tuleekin, että 
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hyvin tehty, että se on palkitsevaa ja koska meillä ei palkita rahalla… se tunne, 
että kun muittenkin mielestä se on hyvä… (H5 / R2)

…työyhteisön tulee olla niin avoin, että sille kuuntelulle on tilaa ja sitä pysty-
tään, että se on kehittämisen avain… (H6 / R3)

…jos on semmoinen ihminen, joka on vähän ehkä semmoinen laatikon ulkopuo-
lelta katsoja tai rohkea kehittäjä tai semmoinen tietyllä lailla kriittinen, niin 
myöskin se, että lähtee niitä asioita nostamaan esille tai jotenkin ottaa kantaa 
siihen… että ihmisen oma kokemus on, että on hyvin sitoutunut siihen orga-
nisaatioon ja haluaa kehittää sitä… se tulkitaan siten, että tämä on jotenkin 
organisaatiota vastaan ja hän ei ole sitoutunut tähän… (H10 / R4)

Tunnistin sitoutumisen ilmenemismuodoksi tutkimukseen osallistuneiden 
käsityksissä vahvasti kehittämisen ja kehittymisen, mikä näkyi kyselyssä myös suh-
tautumisessa maanpuolustuksen järjestelyihin: järjestelyjen järkevyydessä vastaukset 
hajaantuivat enemmän kuin muissa saman osion kysymyksissä, mutta se nähtiin silti 
varsin hyvin järjestetyksi ja ehdottoman tarpeelliseksi. Toisin sanoen, vaikka suh-
tautuminen isänmaallisuuteen ja maanpuolustukseen oli voimakkaan myönteinen, 
se ei silti sumentanut arvostelukykyä, vaan järjestelmään suhtaudutaan realistisesti 
nähden sen kehittämiskohteet.

Kehittymiseen liittyvissä käsityksissä tunnistettiin henkilöstöryhmien välinen 
epätasa-arvoiseksi koettu kohtelu kehittymisen ja kouluttautumisen suhteen.  
Yksittäiset tutkimukseen osallistuneet henkilöt totesivat upseerin urapolun olevan 
varsin selkeän ja siihen sisältyvän jatkuvaa koulutusta ja uran kehittymistä, mutta 
siviileiden kohdalla havaittiin olevan ongelmia. Lisäksi muutamat kertoivat, että 
oman tai muun työyhteisön työkuorman takia ei itse pysty hakeutumaan opintoi-
hin – joko ei itse jaksa työn kuormittavuuden takia tai ei voi, koska omat tehtävät 
jäisivät silloin muiden hoidettavaksi. Siviiliopintojen ongelmallisuus tuotiin esille: 
niihin ei koeta kannustettavan, vaikka ne olisivat ainoa mahdollisuus lisätä tai yllä-
pitää omaa osaamista.

Kaikkiaan Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä peräänkuulutettiin kehit-
tämistä. Käytännössä se kuvattiin työtehtävinä, joita voisi kehittää. Lisäksi kehit-
tämisen nähtiin toisaalta kertovan työhön sitoutumisesta ja toisaalta vahvistavan 
myönteistä työhön sitoutumista ja työn imua.

…silloin sitä työn imua tulee lisää, kun sinulla tulee sellaisia osa-alueita, mitä 
voi kehittää ja olla mukana… jos itseäsi kehität ja opit jotain uutta, niin se tuo 
sitä työn imua, jos sinulla se peruskauratyö on sellaista puurtamista, niin se tuo 
siihen vaihtelua… (H1 / R1)
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…että pääsee vaikka kehittämään tai kokeilemaan jotain uutta asiaa… (H9 / 
R4)

…minä näen osana hyvää työtä myös oman ammattitaidon kehittämisen, että 
siihen on mahdollisuus… (H13 / R5)

5.2.2  Yhteisöön liittyvät sitoutumistekijät
Yhteisöön liittyvät sitoutumistekijät -pääkategoria tulos- ja alakategorioineen 
on esitetty kuviossa 3. Yhteisöön liittyvinä tuloskategorioina olivat johtaminen, 
työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutus. Johtaminen-tuloskategoriaan sisällytin 
henkilöstöjohtamisen, työntekijän tukemisen ongelmatilanteissa ja luottamuksen 
alakategoriat. Työyhteisön ilmapiiri -tuloskategorian muodostin alakategorioista 
työpaikan ilmapiiri, auttaminen, välittäminen, yhteisöllisyys ja yhteisön jäsenyys. 
Vuorovaikutus-tuloskategorian koostin alakategorioista avoimuus ja hyväksyntä, 
vuorovaikutustavat, palautteenantamisen käytännöt ja kritiikin sieto.

 

Henkilöstöjohtaminen 
Työntekijän tukeminen 

ongelmatilanteissa 
Luottamus 

Työpaikan ilmapiiri 
Auttaminen 

Välittäminen 
Yhteisöllisyys 

Yhteisön jäsenyys 

Avoimuus ja hyväksyntä 
 Vuorovaikutustavat 

Palautteenantamisen käytännöt 
Kritiikin sieto 

JOHTAMINEN 

VUOROVAIKUTUS 

TYÖYHTEISÖN 
ILMAPIIRI 

Yhteisöön liittyvät 
sitoutumistekijät 

Kuvio 3. Yhteisöön liittyvät sitoutumisen alakategoriat ja tuloskategoriat.

Johtaminen tarkoitti suoraa esimiehen toimintaa, jolla hän voi vaikuttaa työyh-
teisön käytänteisiin, ilmapiiriin ja työnteon mahdollisuuksiin. Toiminnassaan hän 
heijasti omien arvojensa ja johtamisosaamisensa lisäksi työyhteisön arvoja toteut-
taessaan johtamista organisaation antamissa rajoissa. Johtamisen alakategorioina 
olivat henkilöstöjohtamisen lisäksi työntekijän tukeminen ongelmatilanteissa ja 
luottamus. Ongelmatilanteilla tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä tarkoitet-
tiin kaikenlaisia työyhteisössä esiintyviä ja siihen liittyviä haasteellisia tai ristiriitaisia 
tilanteita – niin työnantajaan kohdistuvia mainehaittoja ja onnettomuustilanteiden 
käsittelyä kuin esimerkiksi työyhteisön sisäisiä ristiriitoja. Luottamus liittyi siihen, 
miten työntekijä luotti muihin, mutta myös siihen, miten hän koki itseensä luotet-
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tavan. Työyhteisön ilmapiiri piti sisällään osallisuuden ja täyden jäsenyyden yhtei-
sössä sekä turvallisen ilmapiirin, jossa yksilö voi olla oma itsensä ja ilmaista itseään 
vapautuneesti. Työyhteisössä tavoiteltiin auttavaa ja välittävää ilmapiiriä. Tähän 
samaan liittyi vuorovaikutus, joka oli osittain hyvin lähellä ilmapiiriä, mutta tässä 
vuorovaikutus kattoi niin palautteen, kritiikin kuin asiallisen käytöksenkin. Se kes-
kittyi yhteydenpitoon ottamatta kantaa siihen, liittyikö yhteydenpito johtamiseen, 
ilmapiiriin tai muihin asioihin. Palautteenannon käytännöt liittyivät yhtä lailla viral-
liseen kuin epäviralliseenkin palautteeseen, ja siinä kyse oli yleisestä suhtautumisesta 
palautteeseen puolin ja toisin. Kritiikin sieto oli osa palautetta, mutta tutkimukseen 
osallistuneiden käsityksissä tällä tarkoitettiin kritiikin oikeata ymmärtämistä – siis 
sitä, että kyse ei ollut mollaamisesta tai valittamisesta, vaan jonkin epäkohdan tai ke-
hitettävän kohteen esiintuomisesta. Yhteisöön liittyvät sitoutumistekijät ilmenivät 
samankaltaisina eri henkilöstöryhmien käsityksissä. Tähän pääkategoriaan kuuluvat 
yhteisöä ja sen arkista toimintaa ilmentävät sitoutumiseen liittyvät käsitykset.

Johtaminen
Johtamisen kategoriassa henkilöstöjohtamisen merkitys nousi tutkimukseen osal-
listuneiden käsityksissä tärkeään asemaan. Työyhteisön toimintakulttuuria ohjaa 
vahvasti esimiestyö, ja sille asetettiinkin tavoitteita ja rajoja, joihin kuului arkijohta-
minen eli työn teon mahdollistaminen tekemisen järjestelyjen kautta. Hyvä esimies-
työ käsitettiin työhön sitouttavana tekijänä ja vastaavasti epäonnistunut johtaminen 
heikensi sitoutumista.

…niin tunnistetaan ja tunnustetaan, että hei hyvä, hieno homma, tämä meni 
hyvin, mutta myöskin tunnistetaan, että nyt on aika paljon tehtäviä, nyt on aika 
paljon lautasella, että tarvis apua… (H3 / R2)

…pitää vaan järjestellä oikein, että keretään kaikki tekemään… (H4 / R2)

…siinä on sellaiset hyvä raamit, joissa on helppo työskennellä… (H10 / R4)

…esimiehethän ne on, jotka mahdollistaa tai joiden tehtävä minun mielestäni 
on mahdollistaa työntekijän työn tekeminen parhaalla mahdollisella tavalla. 
Niin jos on hyvin johdettu, niin yleensä sitä työtäkin on hyvä tehdä… (H13 / 
R5)

…[esimiehen] tehtävä on haalia tai yrittää saada alaisille resursseja ja sitten 
kohdentaa niitä tarvittaessa ja jakaa sitä työtä tasaisesti ja ennakoida mahdol-
lisimman paljon... (H16 / R6)

…avoin keskustelu asioista esimiesten ja työntekijöiden välillä… (K5, K8)
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…jokaisen pitää tuntea olevansa kohdeltu yksilönä ja saada sopivassa suhteessa 
yksilöllistä huomiota osana isompaa joukkoakin… esimerkiksi kehityskeskuste-
lussa on tärkeää saada terveisiä omaa esimiestä ylempänä olevalta johdolta… 
kaikkiin esityksiin pitäisi saada vastine, joko yksilöllisesti tai kollektiivisesti… 
(K25)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä johtamiseen liittyivät haasteelliset 
tilanteet ja niiden monipuolinen ja asiallinen käsittely. Haasteellisilla tilanteilla 
tarkoitettiin kaikkia mahdollisia tilanteita, kuten onnettomuuksia, organisaation 
muutoksia, yhteisön sisäisten ristiriitojen selvittelyä sekä ulkopuolelta organisaa-
tioon kohdistuvia haasteita ja ongelmia. Tässä alakategoriassa olennaista oli ongel-
matilanteiden käsittely vaikenemisen tai niiden vähättelyn sijaan.

…semmoinen avoin ilmapiiri ja nimenomaan se, että jos on jotakin asiaa, niin 
mennään tälle henkilölle itselleen puhumaan eikä sitä ihmetellä jossakin muissa 
piireissä… (H5 / R2)

…mainehaitta-asioihin, että miten ne asiat käsitellään työyhteisön sisällä ja 
että miten meille työntekijöille niistä kerrotaan, koska me ollaan myös kasvot 
sille ulkomaailmalle tästä firmasta. Että myöskin sitä, että se vaikuttaa myös 
työhyvinvointiin, että arvostetaanko meidän näkemyksiä, jos on tällainen tilan-
ne tai paljon sellaista ryöpytystä mediassa jostain firman tilanteesta, mitkä saa 
paljonkin julkisuutta… (H12 / R5)

… ongelmista voidaan hyvässä yhteisössä puhumaan ja ratkaisemaan, mutta 
nimenomaan tuodaan ne silleen rakentavasti esille eikä myrkytetä ilmapiiriä… 
(H13 / R5)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä eräänä ilmentymänä onnistuneesta 
johtamisesta oli kokemus luottamuksen merkityksestä. Tätä ilmensi myös kyselyn 
tulos, jossa suurin osa kyselyn vastaajista koki ylimmän johdon ja lähiesimiehen 
luottavan itseensä, mutta keskijohdon osalta tulos oli heikompi. Luottamuspulaa 
esiintyi kaikissa muissa henkilöstöryhmissä paitsi upseereilla. Vastaavasti omiin 
työkavereihin luotettiin vahvasti ja samoin omaan esimieheen. Luottamus keskijoh-
toon oli heikompaa kuin ylimpään johtoon. Voimakkainta luottamus oli upseereilla. 
Vaikka luottamus kaikkiin tasoihin oli varsin suurta, se silti käsitettiin eräänlaisena 
kipukohtana, jonka varsin moni ottikin puheeksi kyselyn avoimissa vastauksissa 
ja haastattelussa – se siis koettiin tärkeäksi. Teemahaastattelujen aineistossa tutki-
mukseen osallistuneiden käsityksissä keskijohdon ja ylimmän johdon suhde alaisiin 
nähtiin haastavana. 
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…silmiin ja korviin pistävä asia on ollut katteettomat lupaukset. Elikkä meillä 
on erilaisia johtajia, ylempiä ja keskijohdon johtajia. Mutta ei pitäisi mennä 
lupaamaan sellaisia asioita, mitkä eivät koskaan konkretisoidu käytäntöön… 
(H1 / R1)

…että ne ei ole niitä hyvä veli verkoston päätöksiä… (H12 / R5)

…luotan esimieheeni ja teen kaikkeni ollakseni hyvä alainen… keskijohdon rooli 
ei ole minulle mitenkään merkittävä… ylimmällä johdolla on omat motiivinsa 
tehdä asioita ja ne valuvat aikanaan minulle, jos on tarpeen, aika kaukana 
ovat... (K9)

…joukkoyksikön johto ei ole juurikaan kiinnostunut yksikkömme työstä… (K17)

…ylin johto on harvoin tekemisissä, joten heidän tekemisiään on vaikea arvioi-
da… (K33) 

Huomattavaa tutkimuksen aineistossa kuitenkin oli yhteinen käsitys siitä, miten 
työssä haluttiin toimia luotettavasti. Tällä tutkimukseen osallistujat tarkoittivat 
sitä, ettei henkilö aiheuta ongelmia omalla toiminnallaan työyhteisön muille 
jäsenille ja että muut voivat luottaa siihen, että jokainen tekee oman tehtävänsä 
asiallisesti. 

Luottamus käsitettiin aineistossa moniulotteisena, jolloin kyse ei ollut vain 
työntekijän luottamuksesta muihin, vaan myös siitä, miten työntekijä koki itseensä 
luotettavan. Käsityksissä korostui koetun luottamuksen merkitys: jos työnantaja ei 
luota eikä hyödynnä työntekijän osaamista eikä anna ylläpitää sitä, työntekijä joutuu 
harkitsemaan uuden työpaikan etsimistä. Luottamus työntekijää kohtaan ilmenee 
tehtävien mielekkyydessä ja vapautena tehdä työtä omalla tavallaan.

…mikä minulla on hyvää työtä, niin sinne voisin heittää semmoisia sanoja 
kuten vapaus, että minä pystyn itse järjestelemään töitäni ja minulla on vapaus 
tehdä niin ja sitten luottamus taas esimiehen puolesta, ettei ole jatkuvaa var-
paille tallomista tai ohjaamista tai kun minä jotakin teen, niin ei heti lähdetä 
muuttamaan kaikkea, mitä on saanut aikaiseksi… (H11 / R4)

…hyvä työ on sellaista minkä saa tehdä omien aikataulujensa puitteissa, ei 
tietenkään mitenkään leväperäisesti, vaan niin että niskaan ei hengitetä ja 
huohoteta, että tämä olisi pitänyt olla jo eilen. Että itse pystyis suunnittelemaan 
työn sisältöjä ja aikatauluja eli tietynlainen vapaus, mutta se vastuukin on koko 
ajan siinä… (H12 / R5) 
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…olen mielestäni ihan sitoutunut työnantajaani. Tosin, jos työnantaja ei ole 
sitoutunut minuun (esim. ei huomioi koulutustani ja kiinnostuksen kohteitani 
työtehtäviä määrätessä) niin voisin vaihtaa myös toiseen työpaikkaan... (K23)

Tutkimukseen osallistuneet käsittivät luottamukseen kuuluvan myös ajatuksen 
siitä, että työntekijä voi luottaa ongelmien käsittelyssä tasapuolisuuteen, asiallisuu-
teen, oikeudenmukaisuuteen ja annettujen ohjeistusten noudattamiseen. Tämä liit-
tyi aiemmin mainittuun alakategoriaan työntekijän tukeminen ongelmatilanteissa 
eli ristiriitatilanteiden käsittelyyn, mutta tässä näkökulmana oli ongelmien asian-
mukainen käsittely – ei pelkästään ongelmatilanteen käsittely vaikenemisen sijaan, 
vaan myös se, että käsittelyssä noudatettaisiin asiaan liittyviä ohjeita eikä suosittaisi 
tilanteessa jotakin tiettyä asianosaista.

…vähintään pystyttäisiin reippaasti puuttumaan, jos tulee jotain kiusaamisti-
lanteita… (H12 / R5)

…ei saa piilotella, kenenkään yksityisasioita ei saa levitellä, mutta ei saa yksilölle 
tulla sellainen vähätelty olo… puuttuminen tapahtuu niin kuin on suunniteltu 
eikä niin, että poiketaan niistä omista kirjotietuista säännöistä… yksilö kaipaa 
juurikin sitä, että saa apua ja tukea, eikä niin, että se jää jotenkin yksittäisen 
esimiehen käsittelylle, että se asian käsittely pysähdy siihen… (H13 / R5)

Työyhteisön ilmapiiri
Työyhteisön ilmapiiri keskittyi tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä työyh-
teisön jäsenien välisiin suhteisiin ja tunteisiin. Henkilöstöryhmästä riippumatta 
sitoutumistekijöiden kuvauksiin liitettiin vahvasti työpaikan ilmapiiri puhumalla 
me-hengestä ja siitä, ettei työkavereita jätetä eikä heitä hylätä edes vapaa-ajalla, vaan 
heidän hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita kokonaisvaltaisesti. Heidän käsityk-
sissään työyhteisö ja työilmapiiri heijastivat pitkälti johtamisen ja organisaatiokult-
tuurin arvoja ja tekoja. 

…mutta jos se työpaikan henki, niin se sitten saattaa aiheuttaa sen, että lähtee 
kattelemaan muita mantuja… (H2 / R1)

…sitten tulee nämä henkilökohtaiset siteet, että tulee kavereita ja ystäviä töissä, 
semmonen välittävä, huomaavainen ensinnäkin niissä työasioissa, sitten lisäksi 
ne muut elämän osa-alueet… (H3 / R2)

…tämä porukka on hyvä, tämä on hyvä työyhteisö, tämä on velvollisuudentun-
toinen työyhteisö… (H7 / R3)
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Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä yhteisöllisyyteen liittyi kiinteästi yh-
teisön jäsenten keskinäinen apu ja tuki, mitä osoitti myös kysely: suurin osa vastaajis-
ta koki saavansa tukea ja apua niin työkavereiltaan kuin esimieheltään – vastaavasti 
valmius ja halukkuus auttamiseen ja tukemiseen oli huomattavaa. Keskijohdon koh-
dalla kyselyn vastaajat kautta linjan kokivat tuen saannin heikommaksi, siinä missä 
ylimmän johdon kohdalla tukea ja kannustusta koettiin saatavan enemmän. Sama 
kokemus oli kaikilla henkilöstöryhmillä. Oman yhteisön jäsenten avuntarpeen huo-
maaminen käsitettiin osaksi toisten tukemista ja auttamista.

…semmoinen, joka tukee toisiaan. Että jos joku tarvitsee apua, sitä tuetaan… 
(H2 / R1)

…vaikka se ei nyt minun tehtävä oliskaan, voin sen silti tehdä ja jos työkaveri on 
lähes uupumisen partaalla ja pyytää apua niin sitä apua annetaan, vaikka vä-
hän siinä joutuisi itse venymään… omien toimintojen säätäminen ja tekeminen 
niin, että pystyy auttamaan, tukemaan, olemaan läsnä ja niin poispäin… (H4 
/ R2)

…esimerkkinä jos minä joltakin apua pyydän, niin joku kolleega työkaveri on 
valmis auttamaan minua, vaikka se ei hänen tehtävänkuvaukseen kuulukaan. 
Se kielii itselleni vahvasti hyvästä työyhteisöstä. Ja päinvastoin jos joku minulta 
kysyy, niin pitää muistaa auttaa niissä rajoissa missä pystyy… (H8 / R4)

…että tietää, että kaverit hoitaa oman hommansa ja pystyy kysymään heiltä 
tukea ja he pystyvät minulta kysymään tukea tarvittaessa… (H15 / R6)

…valmius tukea muiden ihmisten työntekoa ja hyvinvointia riippumatta siitä, 
onko se omalla vastuulla... (K27)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä yhteisöllisyyden tärkeys ja yhteisöön 
kuulumisen tarve nimenomaan hyväksyttynä jäsenenä olivat olennaista. Aineistosta 
nousi esille yhteisöllisyys sellaisenaan ja yhteisön jäsenyys sen ilmentymismuotona. 
Hyvällä yhteisöllä käsitettiin olevan kyky hyväksyä uudet tulokkaat ja tehdä yhteis-
työtä muiden yhteisöjen kanssa. Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat hyvää työtä 
ja hyvää työyhteisöä sellaiseksi, joka ei sisällä kyräilyä, selän takana puhumista tai 
kuppikuntia, vaan jossa vuorovaikutus oli avointa ja tieto kulki.

…jos sinä et pääse mukaan siihen, mutta onko se sitten hyvä työyhteisö… (H3 / 
R2)
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…jos niillä on hyvä työyhteisö, niin ne voi ottaa vierailevan tähden sinne helposti 
mukaan, ne pystyy sen opastamaan ja tukemaan siltä osin kun ollaan tekemisis-
sä tai yhdessä… (H4 / R2)

…kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi… (H12 / R5)

…kuuluu johonkin yhteisöön mihin haluaakin kuulua ja on hyväksytty jäsen 
siinä… (H13 / R5)

…minulle hyvä työyhteisö on sellainen, jossa kaikki hoitaa hommansa ja tekee 
töitä sen yhteisen tavoitteen eteen… (H14 / R6)

…työyhteisöllä ja se, miten tulee niiden ihmisten kanssa toimeen töissä, on suuri 
merkitys ainakin itselle työssä… (H15 / R6)

Yhteisöön kuuluminen ja yhteisö käsitettiin erittäin merkitykselliseksi työhön 
sitoutumisen kannalta. Tutkimukseen osallistuneiden käsitysten mukaan organisaa-
tioon ja työyhteisöön kuuluminen olivat eri asioita. Organisaatioon kuulumiseen 
liittyi oman aseman tunnistaminen ja muiden suhtautuminen siihen. Työyhteisöön 
kuuluminen kytkeytyi heidän käsityksissään vahvasti työilmapiiriin. Kyselyssä suu-
rin osa vastaajista koki kuuluvansa organisaatioon ja asemansa selkeäksi. Lisäksi suu-
rin osa koki kuuluvansa työyhteisöön. Tosin kyselyssä siviilien vastauksissa esiintyi 
hankaluutta yhteisöön kuulumisen kanssa, ja tätä moni teemahaastatteluihin osal-
listunut pohdiskelikin henkilöstöryhmästä riippumatta. Lisäksi muutamissa kyselyn 
avoimissa vastauksissa esiintyi käsitys, että organisaation arvoista yhteisöllisyyttä ei 
ollut enää organisaation eri tasojen, yksiköiden ja henkilöstöryhmien välillä. Kyselyn 
avoimissa vastauksissa tätä ajatusta avattiin kertomalla, ettei kaikissa yksiköissä ar-
vostettu yhteistyötä, vaan sitä ja yhteisöllisyyttä suorastaan vastustettiin. Ongelman 
syiksi arveltiin luottamuspulaa ja asenneongelmaa, jossa ylemmät organisaatiotasot 
kokivat alemmat tasot hankalina ja ongelmia aiheuttavina, sekä asennetta, jossa yri-
tettiin mennä siitä, missä aita on matalin, eikä tunnettu enää ammattiylpeyttä hyvin 
tehdystä työstä. Tutkimukseni kannalta olennaista oli tutkimukseen osallistuneiden 
käsitys yhteisöllisyyden ja yhteisön jäsenyyden merkityksellisyydestä, mikä näkyi 
aineistossa hyvin yhtenevinä vastauksina kaikissa henkilöstöryhmissä.

Käsitykset yhteisöön kuulumisesta heijastivat vahvasti tutkimukseen osallistunei-
den kokemuksia. Hyvästä yhteisöstä kertoi esimerkiksi yhteistoiminnan sujuminen, 
kun taas huonon yhteisöllisyyden kohdalla mainittiin yksiköiden fyysinen sijainti 
kaukana toisistaan sekä työnteon kulttuuri, johon osallistuja ei halunnut samaistua. 
Muutamat tutkimukseen osallistuneet avasivat kielteisiä kokemuksiaan ja irralli-
suuden tunnettaan enemmänkin: he kokivat olevansa ulkopuolisia joko tehtävän, 
työpanoksen, henkilöstöryhmän tai tehtävän vaativuuden osalta, kun tehtävä oli 
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rinnastettu vähemmän vastuullisiin. Kaikissa henkilöstöryhmissä oli yksittäisiä ih-
misiä, jotka eivät oikein tunteneet kuuluvansa organisaatioon tai yhteisöön. Siviilien 
kohdalla erityisesti se, että aiempina vuosina he eivät juuri osallistuneet sotaharjoi-
tuksiin, aiheutti kuulumattomuuden tunnetta – näin henkilöstöryhmä korostui 
kielteisessä mielessä. Tähän on tullut viime aikoina muutos, mikä on hyvä tiedostaa 
tulosten analysoinnissa. 

Sotilasorganisaatiossa sotaharjoitukset ymmärretään selkeästi tärkeäksi toimin-
tamuodoksi, sillä niissä harjoitellaan organisaation kannalta tärkeimpiä tehtäviä. 
Lisäksi ne ovat merkityksellisiä yhteisöllisyyden kannalta, mitä ilmensivät tutki-
mukseen osallistuneiden käsitykset sotaharjoitukseen osallistumisesta merkkinä 
siitä, että työntekijän työpanos, tehtävä tai osaaminen oli jotakin organisaation 
ydintehtävän kannalta olennaista. Aineistossa ilmeni harmistus, jos vastaaja koki 
oman tai jonkun muun työpanoksen turhaksi, eli kun henkilöä ei otettu mukaan 
harjoitukseen tai hän oli mukana, mutta hänen tehtävänsä koettiin epäselväksi tai 
turhaksi. 

Sotaharjoituksiin olen osallistunut vasta viimeisen vuoden ajan. Sitä ennen ei 
ole ollut mahdollisuutta, siis minulle ei ole ollut tarvetta. (K35)

Tutkimukseen osallistuneet ilmaisivat halunsa osallistua enemmän sotaharjoituk-
siin ja tehdä niissä merkityksellisiä tehtäviä. Tämä oli linjassa aiempien tuloskatego-
rioiden kanssa: sitoutumisen rakentuminen aatteelliselle ja asenteelliselle pohjalle, 
työn mielekkyyden ja siten sen merkityksen korostuminen sekä yhteisöllisyyden 
tärkeys näkyivät näissä käsityksissä.

Ilmasotakoulussa tiivistä työyhteisöä ei käsitetty yksinomaan myönteisenä asiana, 
vaan siitä tunnistettiin myös haittapuolia. Liian tiiviiseen työyhteisöön liittyvinä 
mahdollisina ongelmina tutkimukseen osallistuneet mainitsivat yhteisön sisäänpäin 
lämpenevyyden, jolloin uusien jäsenten mukaanotto, yhteistyö ulkopuolisten kans-
sa, ongelmien käsittely ja toiminnan kehittäminen olisi vaikeaa. Tiiviin työyhteisön 
käsitettiin voivan myös ohjata yhteisön huomion varsinaisen tehtävän ulkopuolelle 
ja muutenkin vaikuttaa jäsentensä ajattelutapoihin kielteisesti. Työn imun yhteydes-
sä sen todettiin altistavan ylikuormittumiselle monin eri tavoin työn ja vapaa-ajan 
sekoittuessa. Näin liiallinen työnteko ja liian tiivis yhteisö nähtiin oireena työyh-
teisön haitallisesta ilmapiiristä, jonka muodostumisen taustalla olivat ongelmat 
johtamisessa ja vuorovaikutuksessa. 

…että se ajaa työn tavoitteiden ja päämäärien ohi… (H14 / R6)

…jos tavallaan se työyhteisön jäsenten välinen kiintymyssuhde tai mikä onkaan, 
se voi omalta osaltaan jarruttaa sitä, että oltaisiin alttiita paljastamaan työssä 
ja toiminnassa ilmeneviä epäkohtia… vähäteltäisiin tai piiloteltaisiin niitä tai 
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sitten ollaan niin tykästyneitä omaan hommaan ja oman yhteisön työpanok-
seen, että sokaistutaan sille hommalle… (H16 / R6)

Vuorovaikutus
Tutkimukseen osallistuneiden käsitys hyvästä työyhteisöstä voidaan tiivistää erään 
haastateltavan sanoihin: hyvä työyhteisö sisältää ”rauhaa, rakkautta, ravintoa, rasi-
tusta ja rokkia” (H6 / R3). Tutkimukseen osallistuneiden käsitysten mukaan tämä 
toteutui käytännössä yhteisön vuorovaikutuksen kautta sekä työkavereiden että 
esimiesten ja ylimmän johdon suuntaan. Jälleen henkilöstöryhmien kesken näke-
mykset olivat hyvin yhteneviä. Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä avoimuus 
ja hyväksyntä nähtiin vuorovaikutuksen perustana:

…ei tartte teeskennellä mitään, voi omana itsenään ja vapautuneesti olla sitä 
mitä on ja kertoilla asioita mitä kertoo, koska ne tulee silloin ikään kuin sielus-
ta… (H4 / R2)

…pystytään ilman painetta olla sillain, että jokainen tietää, että tässä oleminen 
on turvallista ja pystyy olemaan omana itsenään… (H6 / R3)

…ei tarvitse jännittää ja aliarvioida tai yliarvioida tai muutenkaan pelätä… 
(H7 / R3)

…kun on hyväksytty olo, niin pystyy myös kertomaan niistä kielteisistäkin aja-
tuksista, mitkä saattaa tulla, vaikka on liikaa stressiä, liikaa töitä, mutta että 
on turvallinen olo myös kertoa niistä asioista… (H12 / R5)

Sinänsä näissä käsityksissä onnistunut vuorovaikutus oli varsin yksinkertainen 
asia, joka ei ollut erityistemppuja, vaan normaalia ja asiallista kanssakäymistä, hyviä 
tapoja ja toisten huomioimista. Aineistossa korostettiinkin juuri hyviä tapoja, huo-
maavaisuutta ja ystävällistä käytöstä.

…ei tarvitse jännittää, aliarvioida, yliarvioida eikä pelätä… työyhteisön itses-
sään tulee olla kuunteleva. Sen pitää pystyä kuuntelemaan ja huomioimaan 
erilaiset mielipiteet ja erilaiset lähestymistavat asioille… (H6 / R3)

…mahdollisuuden… tehdä työtä omana itsenä omien vahvuuksien ja heikkouk-
sien kautta… (H9 / R4)

…jokainen muistaa silti, että siitä huolimatta käyttäytyy asiallisesti ja voi jopa 
olla ystävällinen, vaikka oltaisiin täysin eri mieltä jostakin asiasta. Että jokaisen 
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vastuu siitä omasta hyvästä käytöksestä, asiallisesta käytöksestä muita kohtaan. 
Ja se että asioista pitää pystyä puhumaan suoraan ja olla eri mieltä, mutta ei silti 
tarvitse loukata ketään henkilökohtaisesti… (H13 / R5)

Omana erillisenä kokonaisuutenaan tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä 
nousi esille palaute ja siihen liittyvät käytännöt. Palautetta pohdittiin kehittämi-
sen mahdollisuuteen liittyvänä ja vuorovaikutuksen osana. Nämä näkökannat 
kuitenkin erosivat selkeästi toisistaan: kehittämisessä kyse oli yleisesti asenteesta 
kehittämistä kohtaan, kun taas palaute vuorovaikutuksen osana kytkeytyi vuoro-
vaikutustapoihin ja -käytäntöihin – siis siihen, miten palautetta annetaan, saadaan 
ja otetaan vastaan. Tähän käsitettiin liittyvän läheisesti kritiikin siedon, joka sekin 
osittain liittyi myös kehittämiseen ja siihen, millaisena toimintana kehittäminen 
nähtiin. Palautteenantamisen käytännöt, kritiikin sieto ja kehittäminen käsitettiin 
saman ilmiön eri puolina: Sinänsä kehittäminen edellyttää palautteenantamista ja 
kritiikin sietoa, mutta tässä kehittämisen tuloskategoriassa se keskittyi täysin yksi-
löön. Yhteisöllisesti palautteenantaminen ja kritiikin sieto tarkoittivat yhteisössä 
hyväksyttyjä ja käytössä olevia palautteenantamisen tapoja ja kriittisen palautteen 
kohtaamista.

…se, että saattaa työntekijälle tulla sellaisia pelkotiloja, äityy jossakin vaiheessa 
siihen, että sinä et enää uskalla tuoda omia mielipiteitä esiin, kun ne kaikki tor-
pataan ja sinut nähdään uhkana, jos sinä esität poikkeavia mielipiteitä jossakin 
asiassa… (H2 / R1)

…ylipäätään se palaute on siinä mielessä tärkeä tuossa hyvässä työssä, että vaik-
ka se ei itse välttämättä tuntuisi, että olet tehnyt hyvän työn, sinä olet antanut 
sille, okei, se on mennyt määräaikojen puitteissa, mutta sinä olet itsellesi niin 
kriittinen, niin kuin varmaan olemme kaikki, kun ollaan tässä hulluuden orga-
nisaatiossa, että me vaaditaan itseltämme aika isoja puristuksia ja suorituksia… 
(H6 / R3)

…kyllähän se palaute kertoo siitä, eikä pelkästään kehityskeskustelu, vaan päi-
vittäinen työyhteisön, esimiesten, lähimpien esimiesten tai vaikka ihan tuolta… 
palaute tietenkin, me opitaan palautteesta ja miten suhtaudut palautteeseen… 
(H7 / R3)

Yhteisöön liittyviä sitoutumistekijöitä olivat siten hyvä johtaminen, jossa ihmisen 
annettiin tehdä työtään rauhassa ja vapaasti osoittaen luottamusta hänen tekemi-
seensä ja häneen ihmisenä, työyhteisön ilmapiiri, joka kertoi hyväksynnästä, yhteen-
kuuluvuudesta ja välittämisestä, sekä hyvä ja avoin vuorovaikutus palautteineen ja 
kritiikin sietoineen. Hyvän työyhteisön nähtiin edellyttävän yksilöltä asennetta ja 
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halua olla osa tätä kaikkea ja omalta osaltaan toimia tämän kokonaisuuden eteen – 
halua ja kykyä yhteisöllisyyteen, vastuunkantamiseen ja auttamiseen. 

5.2.3  Organisaatioon liittyvät sitoutumistekijät
Organisaatioon liittyvät sitoutumistekijät -pääkategoria tulos- ja alakategorioi-
neen on esitetty kuviossa 4. Organisaatioon liittyviin sitoutumistekijöihin kuuluivat 
työn olosuhteet ja reunaehdot, arvot ja tavoitteet sekä arvostus ja huomiointi. Työn 
olosuhteet ja reunaehdot -tuloskategorian koostin alakategorioista työolosuhteet, 
työhyvinvointi, työnantajan sitoutuminen työntekijään ja työhön vaikuttaminen. 
Arvot ja tavoitteet -tuloskategoriaan sisällytin alakategoriat yhteiset arvot, yhteiset 
tavoitteet, kaikkien sitoutuminen ja kaikkien maanpuolustustahto. Arvostus ja 
huomiointi tuloskategorian muodostin alakategorioista tasa-arvo ja tasapuolisuus, 
arvostus, huomiointi, palkitseminen, moniulotteinen maanpuolustustahto, sitoutu-
misen ilmeneminen ja sitoutumisen muodostuminen.

 

Työolosuhteet 
Työhyvinvointi 

Työnantajan sitoutuminen 
työntekijään  

Työhön vaikuttaminen 

Yhteiset arvot  
Yhteiset tavoitteet  

Kaikkien sitoutuminen 
Kaikkien maanpuolustustahto 

Tasa-arvo ja tasapuolisuus 
Arvostus 

Huomiointi 
Palkitseminen 

Moniulotteinen maanpuolustustahto  
Sitoutumisen ilmeneminen 

Sitoutuminen muodostuminen 

TYÖN 
OLOSUHTEET JA 
REUNAEHDOT 

ARVOSTUS JA 
HUOMIOINTI 

ARVOT JA 
TAVOITTEET 

Organisaatioon 
liittyvät 
sitoutumistekijät 

Kuvio 4. Organisaatioon liittyvien sitoutumistekijöiden alakategoriat ja tuloskategoriat.

Työn olosuhteet ja reunaehdot olivat työntekoa ohjaavia lakeja, asetuksia ja so-
pimuksia, joiden antamissa rajoissa työntekijät ja yhteisö toimivat ja toteuttivat 
yhteisön arvoja ja tavoitteita. Esimiehen kyvyistä ja halusta riippuen esimerkiksi 
työn olosuhteita voitiin muokata paremmin työntekijän persoonaa, osaamista ja 
elämäntilannetta vastaaviksi olemassa olevien säädösten, sopimusten ja rajoitteiden 
mukaan. Juuri tässä näkyi tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä konkreettisesti 
esimiehen arvojen toteutuminen – kyvyn mahdollistamissa rajoissa tietenkin. Vas-
taavasti myös arvotuksen ja huomioinnin tuloskategoria muodostui asioista, joissa 
esimies toteutti oman arvomaailmansa ohjaamana yhteisön arvojen ja tavoitteiden 
mukaista alaistensa kohtelua. Luonnollisesti myös työntekijöiden keskinäinen 
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vuorovaikutus heijasteli sekä yhteisön että organisaation arvoja ja tavoitteita työn 
reunaehtojen ja olosuhteiden sallimissa rajoissa. Organisaatioon liittyvät tekijät 
kuvastavat tutkimukseen osallistuneiden henkilöstöryhmien edustajien käsityksiä 
siitä, mitkä organisaatiotason piirteet ja toimintamallit tukivat heidän sitoutumis-
taan työhön.

Työn olosuhteet ja reunaehdot
Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä työn olosuhteiden ja reunaehtojen osalta 
perusasiat todettiin ja ne hyväksyttiin sinänsä, mutta niihin nähtiin kuuluvan tie-
tynlainen vapaus työskentelyn olosuhteisiin vaikuttamiseen. Toisin sanoen tietyt 
rajat hyväksyttiin, mutta turhaa rajoittamista ei pidetty järkevänä.

…ja tietysti ihan muuten työskentelyolosuhteisiin, että työskenteletkö nyt etänä 
vai paikan päällä, että siihen pystyt itse vaikuttamaan jollain tavalla ja raken-
tamaan sen työpäivän oman työn tekemisen tapojen mutta myöskin sovittaen 
muuhun elämään ja siihen niin kuin nämä huomioiden niin rakentamaan 
nämä järkevästi… (H13 / R5)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä urakierto nähtiin ongelmallisena 
kaikkien henkilöstöryhmien ja eri tahojen kannalta. Urakierron nopeuden vaihtelu 
upseereiden todella nopeasta siviilien erittäin vähäiseen urakiertoon koettiin ongel-
malliseksi. Urakiertoa pohdittiin myös sekä tehtävää vaihtavan että paikallaan pysy-
vän työntekijän ja työyhteisön kannalta todeten, että urasuunnittelu ei kohdannut 
henkilöiden tarpeita – osa ei edennyt urallaan ja osalla tehtävät vaihtuivat liiankin 
nopeasti.

…se, mikä puuttuu esjalaisilta, on keskitetty urasuunnitelma, sää et näe mitään 
valoa tunnelin päässä, että kun sää haet osaamista, hankit osaamista ja haet 
pätevyyksiä, niin sää pääset niin kuin toisetkin henkilöstöryhmien jäsenet pääsee 
etenemään… (H1 / R1)

…kun tässä organisaatiossa väki vaihtuu niin nopealla tahdilla, niin kun on 
se hyvä tiimi kasassa jossakin asiassa, sitten porukka taas vaihtuu, niin siihen 
menee sitten taas se oma aikansa, että löydetään se yhteinen sävel siinä asiassa… 
ketään ei saa pakkosiirtää toiseen tehtävään. Sehän ei tarkoita yhtä kuin, että 
se on onnea ja auvoa siitä, se pitää yhteisesti sovittaa ja on avoin tehtävä, johon 
voidaan siirtää... (H13 / R5)

…työni on kyllä aika tylsä eikä kyllä tarjoa juurikaan haasteita. Teen sitä koska 
muutakaan ei ole... (K9)
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…pelinappulaksi joutuu liian usein, ilman että omaa mielipidettä edes ehditään 
kysyä… (K44)

Työhyvinvointi käsitettiin tärkeäksi ja sitä pidettiin varsin luonnollisena osana 
nykyaikaista työtä. Se myös liitettiin sekä työn käytäntöihin että työssä jaksamiseen 
ja palautumiseen. Toisin sanoen työn tekemisen käytäntöjen ja olosuhteiden tulisi 
olla sellaisia, että työhyvinvointi mahdollistuu, ja työntekijän voidessa hyvin työstä 
palautuu eivätkä työn ongelmat siirry vapaa-ajalle. Tutkimukseen osallistuneet 
käsittivät siten työhyvinvoinnin merkityksen moniulotteisesti sekä yksilön että 
yhteisön kannalta. Sen todettiin lisäävän tuottavuutta sekä yksilön että yhteisön 
kannalta, sitä kuvattiin ilmaisuilla iloista mieltä ja reippaita perussuorituksia ja sen 
pohdittiin heijastuvan yksilöstä yhteisöön ja yhteisöstä yksilöön. Ennen kaikkea se 
nähtiin voimavarana.

…olisiko se niin kuin jollain tavalla sen työntekijän asettamista kuitenkin loppu-
jen lopuksi siihen tärkeimpään asemaan… että ymmärretään, että se työ sujuu 
silloin, kun sillä työntekijällä on hyvä olla. Ja siihenhän liittyy sitten valtava 
kirjo asioita, joilla sitä työhyvinvointia voidaan tukea… (H8 / R4)

…aamulla kun heräät, ei heti harmita tuleva työpäivä jo valmiiksi eikä illalla 
nukkumaan mennessä mieti menneen tai tulevan työpäivän juttuja elikä se irti 
pääseminen työstä, se kielii ainakin itselle henkilökohtaisesti hyvästä työhyvin-
voinnista… (H10 / R4)

…jos työntekijät eivät voi hyvin työssä, niin sittenhän siellä on sairauspoissaoloja 
ja siellä saattaa olla työpaikkakiusaamista tai sitä että töitä ei saada tehtyä. 
Sitten kun tällaisia ylimääräisiä haasteita siellä töissä ei ole, niin silloin voisi 
olettaa, että työhyvinvointi on kohdallaan… (H11 / R4)

Kuten työyhteisöön liittyvissä sitoutumistekijöissä luottamus, auttaminen ja 
tukeminen käsitettiin kaksisuuntaisena ilmiönä, samoin organisaatiotasolla sitou-
tumisen käsitettiin olevan kaksisuuntaista: kyse oli sekä työntekijän sitoutumisesta 
työnantajaan ja työhön että työnantajan sitoutumisesta työntekijään. Tästä työn-
antajan sitoutumisesta kertoivat konkreettiset teot ja työhyvinvointi.

…toisaalta puolin ja toisin, mutta sitten minä näen sen sitoutumisen myös kak-
sisuuntaisena. Siis siinä mielessä, että jos työnantaja ei sitoudu työntekijöihin 
eli huolehtimaan niistä ja antamaan mahdollisimman hyvät puitteet sen työn 
tekemiseen mahdollisimman hyvin niin sitten se ei toimi… (H13 / R5)
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Monet tutkimukseen osallistuneet toistivat käsityksen työhön vaikuttamisen 
mahdollisuudesta hyvän työn ja työyhteisön tunnusmerkkinä. Samalla he tiedos-
tivat tähän liittyvät rajoitukset ja esimerkiksi olosuhteiden tai tehtävän luonteesta 
johtuvat työn muokkaamista estävät tai rajoittavat tekijät sekä sen, että eri tehtävissä 
toimivilla tähän oli erilainen mahdollisuus. Vaikuttamisen mahdollisuutta kaivat-
tiin niin henkilöstösuunnitteluun kuin työnjohtoon, työskentelyolosuhteisiin, aika-
tauluun, tekotapaan, työmäärään ja työn sisältöön. Tutkimukseen osallistuneiden 
käsityksissä tuli myös vahvasti esille, että samalla tavalla kuin työntekijä oli valmis 
joustamaan, myös työnantajan tulisi vastavuoroisesti joustaa esimerkiksi työnteki-
jän perhetilanteen mukaan. Jälleen kaikkien käsitykset olivat yhteneviä eikä mikään 
henkilöstöryhmä noussut aineistossa esille.

Arvot ja tavoitteet
Organisaatioon liittyvissä sitoutumistekijöissä yhden tuloskategorian muodostivat 
arvot ja tavoitteet. Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä tuli esille omien ja 
organisaation arvojen kohtaamisen tärkeys, ja yleisesti ottaen niiden koettiin koh-
taavan. Arvojen kohtaamisessa on huomattava se, kuinka paljon yleisemmän tason 
arvot heijastavat ihannetta ja kuinka paljon oman organisaation arvojen kohdalla 
käsitykset heijastelevat työuran aikana tapahtuneita (kielteisiäkin) sattumuksia – eli 
näitä ei siten voi suoraan verrata keskenään. Lähiorganisaation kohdalla käsitykset 
arvojen toteutumisesta vaihtelivat hieman henkilöstöryhmittäin, mutta koska otos 
oli varsin pieni, tästä ei voi vetää erityisiä johtopäätöksiä. 

…arvot, nehän ratkaisee ja missä arvomaailmassa se työyhteisö tai itse elelee. Ja 
jos työyhteisön ja henkilökohtaiset odotukset kohtaavat, eikös se ole ihan nirva-
na… sitoutuminen tulee arvotaustasta ja päämääristä ja yhteisistä tavoitteista ja 
niiden saavuttamisesta… (H6 / R3)

…ehkä tässä nyt on sellainen homma, että ne arvot on kallellaan tätä meidän 
järjestelmää kohtaan… mutta vetovoimatekijät ovat rajalliset sitouttamiseen 
ja työhön liittyvät... ja loppujen lopuksi vetovoimatekijät voivat löytyä sieltä 
arvomaailmasta. Ja sieltä, mitä loppuviimein pitää tärkeänä ja missä haluaa 
olla osallisena ja mihin haluaa piirtää sen viivansa… se, että jos se arvomaailma 
on terveellä pohjalla… (H7 / R3)

Organisaation arvoista yhteisöllisyys käsitettiin hyvin merkitykselliseksi tekijäksi 
samaan tapaan kuin yhteisöön liittyvien sitoutumistekijöiden pääkategoriassa. 
Arvona yhteisöllisyys kirvoitti paljon keskustelua: yhteisöllisyyttä arvostettiin sekä 
sen itsensä vuoksi että organisaatiota ilmentävänä arvona, jonka tulisi myös näkyä 
arjen todellisuudessa. Tutkimukseen osallistuneet käsittivät todellisiksi arvoiksi 
ne, jotka toteutuivat käytännössä, pelkkä puhe ei riittänyt arvon olemassaoloon. 
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Samalla he kuitenkin pohtivat yleisellä tasolla syitä arvojen toteutumattomuuteen 
tai niiden heikkoon näkymiseen. Heidän käsityksiensä mukaan eräs arvojen toteu-
tumattomuuden syy oli liiallinen kiire. Tämän lisäksi he toivat esille käsityksen, 
että erilaisten toimintaa ohjaavien asioiden orjallinen noudattaminen voi estää tai 
haitata arvojen toteuttamista, jolloin tietyissä tilanteissa saatettiin tinkiä arvoista, 
jotta ohjeistusta noudatettaisiin kirjaimellisesti. Joidenkin kyselyn vastaajien käsitys 
oli, että Ilmasotakoulun arvoista heikoimmassa asemassa oli yhteisöllisyys, jonka 
koettiin olevan näkymättömissä ja kadonneen verrattuna aiempaan tai jonka puute 
näkyi henkilöstöryhmien välien heikentymisenä. Nämä käsitykset ja kokemukset 
heijastivat arvojen tärkeyttä sekä tämän nimenomaisen arvon merkitystä tutki-
mukseen osallistuneille – vaikka kyse oli vain muutamasta maininnasta, asia oli silti 
tärkeä. 

…yhteisöllisyys on viimeisten vuosien saatossa kadonnut lähes täysin... (K1)

…yhteisöllisyyden osalta en koe, että minä olisin osa kokonaisuutta ja että minun 
työtä arvostettaisiin ilmasotakoulussa… (K27)

…yhteistyö takkuaa välillä ja valitettavasti oma yksikköni on kovin vastaan 
laittaja yhteistyön ja yhteisöllisyyden kehittämisessä… (K44)

Yhteisten arvojen tärkeyden lisäksi tutkimukseen osallistuneet käsittivät yhteiset 
tavoitteet välttämättömiksi. Pelkkä tavoitteiden olemassaolo ei kuitenkaan heille 
riittänyt, vaan niiden tulisi olla kaikkien tiedossa ja hyväksyttävissä. Tähän yhteisen 
tavoitteen merkitykseen viittasivat myös käsitykset asenteista ja kansan edusta tu-
loskategoriassa isänmaallisuus sekä työn merkityksestä ja kokonaisuuden ymmärtä-
misestä tuloskategoriassa työn mielekkyys. Tutkimukseen osallistuneiden yhtenevät 
käsitykset sekä valmius joustavuuteen näiden asioiden toteutumisen varmistamisek-
si osoittivat yhteisen tavoitteen tärkeyttä.

…että ne tavoitteet on selkeät ja ne on tiedossa ja sitä kautta ehkä vielä pureskelee 
vielä siihen päätöksentekoon ja käskytysprosessiin, että siellä olisi sellaisia epä-
määräisyyksiä ja epävarmuuksia mahdollisimman vähän, niin sanottua että 
joku hoitaa ja joku päättää, vaan tietäisi ne omat tavoitteet mahdollisimman 
selvästi… (H11 / R4)

…niin selkeät tavoitteen ja raamit sille työlle. Eli hyvässä työssä pitäisi olla selkeä 
tehtävän kuva, mitä kohti pyritään… (H15 / R6)

…tuo tavoitteet ja päämäärä, selkeys, toisaalta työyhteisön tuki ja yhteistyö, ja 
työyhteisössä olisi isot kattotavoitteet ja päämäärät… (H16 / R6)
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Kaikissa henkilöstöryhmissä tutkimukseen osallistuneiden käsitysten mukaan 
koko Puolustusvoimien henkilöstö on sitoutunutta ja maanpuolustustahtoista. 
Vaikka nämä eivät ole olleet töihin rekrytoitaessa arvioitavia asioita, ne kuitenkin 
käsitysten mukaan leimasivat koko yhteisöä. Tätä tuki myös tuloskategorian isän-
maallisuus kohdalla tutkimukseen osallistuneiden ilmaisema paheksunta näitä 
arvoja vastaan toimimista kohtaan.

…jos esim PV:llä on töissä, niin jonkin näköinen ajatus siitä maanpuolustus-
tahdosta pitää olla… koskee kyllä kaikkia Puolustusvoimien henkilökuntaa se, 
miten ihmiset on tosi sitoutuneita töihin ja tekemään niitä tehtäviä… (H3 / R2)

…jos me puhutaan Ilmasotakoulun henkilöstöstä tai Ilmavoimien henkilöstös-
tä, niin ei siinä valikoituneessa joukossa ole semmoisia henkilöitä, joita asia ei 
koskettaisi tai ei pidettäisi tärkeänä… Maanpuolustustahto on syy yksittäisille 
ihmisille sitoa itseään siihen organisaatioon… (H7 / R3)

…jos on tässä työpaikassa töissä, niin kaikilla on yhtäläinen tahto ja motivaatio 
siihen maanpuolustamiseen. Se ei välttämättä siinä arkityössä näy, että ei voi 
sanoa, että tuo kirjoitti tosi laiskasti sen käskyn, että se liittyy suoranaisesti siihen 
maanpuolustustahtoon… (H12 / R5)

Arvostus ja huomiointi
Tuloskategorian arvostus ja huomiointi sisältämän alakategorian tasa-arvo ja tasa-
puolisuus tutkimukseen osallistuneet käsittivät koskevan kaikkea työntekijöiden 
kohtelua aina koulutus- ja kehittymismahdollisuuksista työnteon ja uralla etene-
misen käänteisiin. Tähän tuloskategoriaan sisältyi myös työntekijöiden arvostus, 
huomiointi ja palkitseminen, jotka kytkeytyivät tiukasti tasapuolisuuden toteutta-
miseen käytännössä. Niihin liittyvät käsitykset heijastivat samalla sitä, miten hyvin 
maanpuolustustahdon ja sitoutumisen moniulotteisuus ymmärrettiin. 

Tutkimukseen osallistuneiden käsitysten mukaan hyvässä työyhteisössä tehtävien 
erilaisuudesta ja työntekijöiden asemasta riippumatta ihmisten kohtelu oli tasa-ar-
voista, kaikkia arvostavaa ihmisinä, ammattilaisina ja asiantuntijoina. Toki tutki-
mukseen osallistuneet tunnistivat sen, että eri tehtävissä voi olla omia rajoituksiaan 
ja velvoitteita, mutta lähtökohtana oli jokaisen yhtäläinen ihmisarvo.

…kaikki ovat tasa-arvoisia, ei eriarvosteta ihmisiä, että mihin henkilöstöryh-
mään kuulut… (H1 / R1)

…johdon suunnasta tuolta ylhäältä päin se tasapuolinen ja tasa-arvoinen 
kohtelu ja ei suosita ketään tai jätetä vähemmälle toisia… työmaalla oltaisiin 
mahdollisimman tasa-arvoisia… (H2 / R1)
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…ihmisinä kuitenkin mennään saman arvoisina… (H5 / R2)

Tutkimukseen osallistuneiden käsitys oli, että henkilöstöryhmä silti vaikutti 
monella tavalla. Eräs osallistunut totesi, että uudet ideat ja kehitystarpeet joutui 
”kiepsauttaa ne toisen henkilöstöryhmän kautta…” (H1 / R1), koska muuten niitä 
ei aina haluttu kuulla tai ottaa huomioon tai ne ymmärrettiin väärin kiusantekona 
tai turhana valittamisena. Tutkimukseen osallistuneet käsittivät henkilöstöryhmän 
vaikuttavan kohteluun, tehtäviin ja myös yhteisön kuulumisen kokemukseen. Häm-
mentävää tässä oli se, että tilanne tiedostettiin kaikissa henkilöstöryhmissä, mutta se 
liitettiin erilaisiin asioihin.

…jotenkin se työyhteisöön kuuluminen tulee eri tavalla, muotoutuu sitten henki-
löstöryhmillekin… (H12 / R5)

…henkilöstöryhmien kuuluminen työporukkaan muotoutuu eri tavalla… (H13 
/ R5)

…henkilöstöryhmien välistä tasapainoa ei ole yrityksistä huolimatta löytynyt… 
(K3)

Tutkimukseen osallistuneiden käsitysten mukaan arvostusta ja huomiointia oli-
vat luonnollisesti suorat kehut ja erilaiset palkitsemiset, mutta myös työntekijöiden 
asiantuntijuuden ja osaamisen hyödyntäminen. Arvostusta ja huomiointia kaivattiin 
ja niillä todettiin olevan merkitystä, joten käsityksissä korostettiin palkitsemisen ja 
huomioimisen ehdotonta tasapuolisuutta.

…työntekijän arvostamista kokonaisuudessaan… se on se, että tulee otetuksi huo-
mioon ja kaikki arvostavat sinua sellaisena kuin sitä on… (H6 / R3)

…se että arvostaa toisten osaamista mutta myös just nämä mitä puhuttiin, 
että huomioi ihmiset ihmisenä… sotilaspuolen ihmisillä aina ei jotenkin niin 
kuin älytä etsiä siihen sitä asiasta parhaiten tietävää ihmistä, vaan tehdään 
sillä porukalla, mikä on saanut sen tehtäväksi ja välillä tehdään päin helvettiä, 
kun ei kysytä ihmisiltä, ketkä tietää… se on niitten ihmisten, joilla osaamista 
on, sellainen ele, että ei me teidän osaamista arvosteta ja se vähentää heidän 
sitoutumista… (H12 / R5)

…että myös meille muodostuu sellainen olo, että olemme tärkeitä ja osaamistam-
me arvostetaan ja hyödynnetään… (H13 / R5)
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Käsitykset arvostuksesta ja huomioinnista eivät kuitenkaan koskeneet vain 
virallista organisaatiota ja virallisia johtamistekoja, vaan yleisen vuorovaikutuksen 
nähtiin heijastavan organisaation näkemyksiä. Henkilöstöryhmästä tai muista taus-
tatekijöistä riippumatta tasa-arvo ja tasapuolisuus sekä arvostuksen osoittaminen 
koettiin tärkeäksi.

…miten organisaatio ja yhteisö ja työkaverit ja muut suhtautuu ja asennoituu 
ja kunnioittaa sinun työtehtävää… toisten työn kunnioittaminen ja huomioon 
ottaminen… (H4 / R2)

…tuntisi, että voi osallistua ja vaikuttaa, että olisi tärkeä osa moottorissa... (K9)

Organisaatioon liittyvistä sitoutumistekijöistä maanpuolustustahdon ja sitoutu-
misen ilmeneminen ja muodostuminen näyttäytyivät tutkimukseen osallistuneiden 
käsityksissä moniulotteisina. Aineistosta nousi monella tapaa esille käsitys maan-
puolustustahdon ja sitoutumisen monimuotoisuudesta sekä siitä, miten ne voivat 
ilmentyä monin eri tavoin ja vastaavasti myös syntyä eri prosessien kautta koulutuk-
sessa tai työelämässä. Sitoutumisen todettiin muodostuvan hyvin eri tavoin riippuen 
siitä, mitä polkua pitkin on päätynyt Puolustusvoimiin töihin:

…oon tullut tekemään vain sitä työtä tämmöisessä ympäristössä ja organisaa-
tiossa ja sitten vasta sisäistänyt sen ja ottanut omakseen, ikään kuin vois sanoa 
sitoutunut siihen vasta vuosien jälkeen… kun peilaa vaikka upseeriin, jolla on 
sitten se upseerikoulutus hyvin toisenlaista ja siinä tulee jo sen koulutuksen puo-
lesta jo se sitouttaminen ihan toisella tavalla ja sitoutuminen. Uskoisin, että ei 
välttämättä kaikilla kadeteillakaan ole se ihan samalla lailla se sitoutuminen 
ajateltuna ja maanpuolustustahtokin saattaa siinä terävöityä jonkun verran. 
Siviilillä se tapahtuu ehkä hiukan toisella tavalla ja ehkä hitaammin, kun se 
syy tulla töihin voi olla joku muu kuin se, että nyt minä menen puolustamaan 
maata… (H12 / R5)

…sitä ei ole tullut ajateltua siinä vaiheessa, kun tänne tuli töihin ja näin, mutta 
sitten kuitenkin se sitoutuminen itselle tullut kahdella tavalla. Koko ajan olen 
kokenut, että olen sitoutunut omaan työhön, ja minä haluan tehdä sen mah-
dollisimman hyvin ja sitoutunut myös tähän työyhteisöön, mutta tavallaan 
se sitoutuminen työyhteisöön on tietysti tullut ja on myöskin sitä kautta ehkä 
ymmärrys maanpuolustuksesta ja muusta on kasvanut ikään kuin tässä töitä 
tehden… (H13 / R5)

Käsityksissä tuli ilmi sitoutumisen ja maanpuolustustahdon muodostumisen 
monimuotoisuus, jolloin niiden ymmärrettiin olevan usein luonteeltaan erilaista ja 
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näkyvän eri tavoin. Maanpuolustustahdon moniulotteisuudesta todettiin esimer-
kiksi seuraavaa:

…sitä pitää myös tässä tilanteessa miettiä, että mitä se maanpuolustustahto kel-
lekin tarkoittaa. Että jos miettii vaikka eri ikäryhmiä… (H10 / R4)

…maanpuolustustahdon tilannesidonnaisuutta… (H16 / R6)

Tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä tunnistettiin maanpuolustamisen ja 
esimerkiksi oman perheen välillä olevan tietynlaisen eturistiriidan, joskin loppujen 
lopuksi maanpuolustaminen yhdistettiin itselle tärkeiden asioiden, kuten perheen, 
puolustamiseen. Tällöin maan turvallisuudella tarkoitettiin myös oman lähipiirin 
turvallisuuden varmistamista, vaikkakaan ei pystyisi sotilaallisen kriisin aikana ole-
maan fyysisesti läsnä perheensä parissa.

…minä ajattelen näin, että jos minä olen sitoutunut ennen kaikkea kantamaan 
vastuuta perheeni puolesta, niin silloin, jos sitoudunkin puolustamaan maata, 
niin nämä asiat, näillä on eturistiriita… (H10 / R4)

Kaikissa henkilöstöryhmissä tutkimukseen osallistuneet käsittivät maanpuo-
lustustahdon ja sitoutumisen ilmenemisen haasteelliseksi kokonaisuudeksi, sillä 
toisinaan maanpuolustustahto tai sitoutuminen eivät välttämättä näy ulospäin 
mitenkään. Keskusteluissa kuitenkin todettiin, että mikäli maanpuolustustahdon 
tai sitoutumisen oletetaan näkyvän ulkoasusta, henkilöt, joiden ulkoasu poikkeaa 
ihanteesta, joutuvat tai kokevat joutuvansa osoittamaan maanpuolustustahtonsa 
tai sitoutumisensa muulla tavoin. Sama koski myös tekoja, joista todettiin, etteivät 
kaikki voi aina toimia samalla tavalla esimerkiksi joustaen työajoista perhetilanteen-
sa takia, eikä heitä tästä johtuen tulisi pitää vähemmän maanpuolustustahtoisina tai 
sitoutuneina. Tämän tutkimukseen osallistujat yhdistivät sekä organisaation jäse-
niin, itseensä ja muihin että ulkopuolisiin. Tästä organisaation sisäisestä näkymisen 
haasteesta todettiinkin juuri siviilien ongelmallinen tilanne sekä ulkoasun suhteen 
että sitoutumisen muodostumisen osalta. Sitoutumisen ilmeneminen nähtiin siten 
monimuotoisena, eikä henkilön teoista tai ulkoisesta olemuksesta voi tehdä päätel-
miä hänen sitoutuneisuudestaan:

…sitoutuminen kertoo jollain tavalla sellaisesta sisäisestä motivaatiosta myös 
tehdä sitä asiaa… oikeanlainen ja vahva sitoutuminen tulee nimenomaan siitä, 
että minä itse haluan joistain syistä tehdä sitä työtä ja nähdä vaivaa sen eteen, 
vaikkei aina olisikaan kivaa… (H8 / R4)
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…siviileillä on omat lainalaisuudet siitä, miten se työyhteisöön kuuluminen 
tapahtuu tai siihen liittyminen tai sen oman paikan lunastaminen… siviilin pi-
tää tehdä erilainen työ paikkansa lunastamisen eteen, jotta tulee huomioiduksi 
porukassa… (H12 / R5)

…siviilillä se ulkonen habitus ei vielä välttämättä vielä kerro, että toi on nyt niitä 
Maavoimien tyyppejä, että ollaan siinä porukassa huomioituna vaikka se ei ul-
koisesti siihen viittaa, että otetaan myös tällaisessa kanssakäymisessä meikäläiset 
huomioon. Että se on jotenkin se… en nyt haluaisi erotella henkilöstöryhmiä, 
mutta siviileillä on omat lainalaisuudet siitä, että miten se työyhteisöön kuu-
luminen tapahtuu tai siihen liittyminen tai sen oman paikan lunastaminen… 
(H13 / R5)

Käsityksissä todettiin tällaisen maanpuolustustahdon ja sitoutumisen monimuo-
toisuuden mahdollistavan tulkintavirheet niin oman henkilöstön kohdalla kuin 
Puolustusvoimien ulkopuolisten osalta, mikä tuotiin esille moneen otteeseen. Si-
toutuminen käsitettiin siten, ettei työskentelyn laatu tai nopeus kerro sitoutumisen 
tai maanpuolustustahdon laadusta mitään. Yhtä lailla hyvää jälkeä tekevällä voi olla 
maanpuolustustahto tai sitoutuminen vähäistä tai päinvastoin. Lisäksi tutkimuk-
seen osallistuneet toivat esille käsityksensä siitä, että tällaiset asenteet ja ajatukset 
vaihtelivat yksilön ja tilanteen mukaan ja niihin vaikuttivat henkilökohtaiset tekijät, 
kuten ikä, koulutus ja tietoisuus yhteiskunnallisista asioista sekä kasvuympäristö, 
jota korostettiin erityisesti Puolustusvoimien ulkopuolisten henkilöiden kohdalla. 
Vastaavasti sen, mitä on hyvä työtehtävä, todettiin vaihtelevan – yhdelle mieleinen 
tehtävä voi olla toiselle huono – ja tämä taas voi vaikuttaa enemmän tehtävässä suo-
riutumiseen kuin maanpuolustustahto tai sitoutuminen.

…joku voi olla sitoutunut johonkin esimerkiksi virkaansa, mutta silti ne ajatuk-
set, tausta, sanotaan, että henkisesti sitä maanpuolustustahtoa ei ole olemassa 
niin paljon, mutta sitten taas on sitoutunut työhön muiden arvojen tai asioiden 
takia, haluaa tehdä työnsä hyvin ja haluaa ansaita palkkansa ja sen sellaista, 
mutta että siinä ei välttämättä ole sitten sen maanpuolustustahdon kanssa aina 
ihan suoraa yhteyttä… (H3 / R2)

…jos henkilö ei ole sitoutunut, niin voisin uskoa, että hyvin helposti se on silloin 
semmoinen peräänkatsottava ja ei pysty antamaan luottamusta… mutta ei se 
tietysti ole tietystikään itsestäänselvyys, voi olla että hoitaakin vaikka ei ole si-
toutunut ja voi olla, että on sitoutunut, mutta ei vaan silti luonnistu ja homma 
mene maaliin… (H8 / R4)
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…ehkä joku ajattelee, että minä en ole sitoutunut, kun lopetan työni kello kuu-
sitoista, vaikka jotakin vielä olisi tekemättä. Mutta itse koen, että olen täysin 
sitoutunut kyllä työlleni… (H11 / R4)

…tietenkin eihän siitäkään voi, että jos joku tekee toimistohommansa huonosti, 
voi vetää johtopäätöksiä, että se on sitten tosi tilanteessa samanlainen. Voi olla, 
että sillä tympäisee toimistorottailu, että hän on vaan enemmän toiminnan 
henkilöoletettu. Että tosi vaikeaa sanoa. Että itsekin huomaa, että ei kannata 
vetää johtopäätöksiä… (H12 / R5)

Tutkimukseen osallistuneet käsittivät henkilöstön arvostuksen, yhteiset arvot ja 
tavoitteet, työpaikan vakauden ja varmuuden organisaatioon liittyviksi sitouttami-
sen keinoiksi, kun taas pakottaminen ei vahvistanut sitoutumista. Vastaavasti ajatus 
siitä, että henkilölle kerrottiin tai saneltiin, millaisilla teoilla sitoutuminen osoite-
taan, herätti torjuntaa.

…minusta se on tosi järkkyä tavallaan ajatella, että siinä sille sotilaalle kerro-
taan, että sinun sitoutumisesi osoitetaan näillä teoilla… (H8 / R4)

…voi viedä sitä sitoutumista huonoksi, jos väkisin sitoutetaan… Ei välttämättä 
kiinnosta tehdä, mutta kun on pakko, pakotettu… (H9 / R4)

5.3  Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksen aineistot, kysely ja fokusryhmissä toteutetut teemahaastattelut antoi-
vat monipuolisen kuvan Ilmasotakoulun henkilöstön sitoutumiskäsityksistä. Ai-
neistojen perusteella pystyin luomaan kokonaiskuvaa Ilmasotakoulun henkilöstön 
työhön sitoutumisen käsityksistä vastaamalla tutkimuksen alussa määritettyihin 
tutkimuskysymyksiin. Tämän lisäksi tutkimus tuotti myös muita Ilmasotakoulun 
johtamisessa ja toimintakulttuurin kehittämisessä hyödynnettäväksi soveltuvia tu-
loksia. Seuraavassa käyn läpi tulokset tutkimuskysymyksittäin.

Ilmasotakoulun henkilöstöryhmien jäsenien näkemys työhön sitoutumisestaan
Kerätyn aineiston perusteella pystyin muodostamaan käsityksistä kokonaiskuvaa 
sitoutumistekijöistä, jotka jakaantuivat kolmeen pääkategoriaan sen mukaan, 
kytkeytyvätkö ne yksilöön, yhteisöön vai organisaatioon. Yksilöön liittyvät sitou-
tumistekijät jakaantuivat Ilmasotakoulun henkilöstön käsitysten mukaan kolmeen 
tuloskategoriaan, jotka olivat isänmaallisuus, työn mielekkyys ja kehittäminen. Yhtei-
söön liittyviä tekijöitä olivat heidän käsityksissään johtaminen, työyhteisön ilmapiiri 
ja vuorovaikutus. Kolmanteen pääkategoriaan eli organisaatioon liittyviin sitoutu-
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mistekijöihin kuuluivat työn olosuhteet ja reunaehdot, arvot ja tavoitteet sekä arvostus 
ja huomiointi. 

Käsityksistä muodostamani tuloskategoriat ja niiden alakategoriat olivat yk-
siselitteisiä, mutta ne saattoivat silti heijastua muihin kategorioihin. Esimerkiksi 
eräs yksilöön liittyvä sitoutumistekijä Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä oli 
asenne, jota kuvattiin haluna tehdä konkreettisia tekoja, vaikka ne eivät sinänsä aina 
kiinnostaisikaan. Tämä sisälsi asenteen (halu tehdä) lisäksi ajatuksen joustavuudesta 
(vaikka eivät kiinnosta), johon sisältyi tietynlainen vastuu yhteisöstä ja yhteisössä – 
ajatus siitä, että tehdään itselle annetut tehtävät, jotta ne eivät jäisi muiden kontolle 
tai jotta tekemättömyys ei aiheuttaisi muille harmia. Sinänsä se, että joutui tekemään 
vähemmän kiinnostavia tehtäviä, liittyi käsityksissä myös johtamiseen ja vuorovai-
kutukseen eli siihen, miten nämä tehtävät annetaan tehtäväksi työntekijälle, miten 
hänelle viestitään niistä ja miten hän voi niiden sopivuudesta viestiä.

Tutkimukseen osallistuneilla oli hyvin yhteneväinen käsitys siitä, että sitoutumi-
nen ja maanpuolustustahto olivat moniulotteisia ilmiöitä. Ensinnäkin sitoutumisen 
ja maanpuolustustahdon muodostuminen tapahtui eri ihmisillä hyvin eri tavoin, 
toisekseen ne nähtiin tilannesidonnaisina ilmiöinä. Kolmanneksi ne näkyivät hyvin 
erilaisina tekoina, eikä ihmistä tuntematta voi tehdä tekojen perusteella päätelmiä 
asenteiden syvyydestä tai voimakkuudesta. Teko, joka näyttäytyi voimakkaana 
sitoutumisena, voi olla vain tunnollisuutta, ja vastaavasti sitoutumisen puutteeksi 
tulkittava heikko suoriutuminen työtehtävästä voi todellisuudessa olla seurausta 
muun elämän haasteista tai kyseisen työtehtävän sopimattomuudesta. Yksittäisten 
tekojen perusteella yksilön sitoutumisen tai maanpuolustustahdon määrittäminen 
ei ole mahdollista, mutta silti juuri tekojen kautta todelliset arvot ilmentyvät: sitou-
tuminen näyttäytyi vahvasti haluna tehdä parhaansa ja kehittää, maanpuolustustah-
to taas valintoina, joissa otettiin oman maan etu huomioon, sekä epäitsekkyytenä ja 
vastuunkantona. Mutta jälleen näihin liittyi tilannekohtaista vaihtelua, jonka syitä 
ulkopuolisen oli vaikea arvioida ja tunnistaa.

Ilmasotakoulun henkilöstön käsitys työhön sitoutumisesta on moniulotteinen 
kokonaisuus, jossa yhdistyvät niin yksilölliset, yhteisölliset kuin organisaatioon liit-
tyvät tekijät. Siinä tunnistetaan asioiden monitulkinnallisuus ja monipuolisuus sekä 
se, miten monitahoista sitoutuminen voi olla yksilön kannalta: teko, joka yhdelle 
heijastaa sitoutumista ja siihen liittyviä arvoja, on toiselle velvollisuuden tai totutun 
tavan ilmaus. Vastaavasti sitoutumisen muodostuminen vaihtelee, eikä voida ajatel-
la, että se syntyisi kaikilla samalla tavalla. Ilmasotakoulun henkilöstön käsitysten 
mukaan yhteisön ja organisaation tasolla on olemassa tiettyjä arvoja, joiden mukaan 
toimittaessa vahvistetaan sitoutumista. Tässä kyse on hyvästä johtamisesta, joka 
tukee yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia ja rakentuu hyvän vuorovaikutuksen 
varaan.
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Työhön sitoutumista tukevia tekijöitä Ilmasotakoulun henkilöstön käsitysten 
mukaan
Tutkimuksen aineistosta havaitsin voimakkaan vaatimuksen julkilausuttujen ar-
vojen näkymisestä käytännössä arjessa. Arvojen tulee olla sellaisia, joihin yhteisön 
jäsenet voivat sitoutua ja ovat sitoutuneet, mutta samalla niiden tulee näkyä tekoina. 
Näitä vaatimuksia ei sanoitettu välttämättä suoraan, mutta ne tulivat esille yksittäis-
ten asioiden kohdalla toistuvasti. Arvojen näkymättömyyden tai sen, että ne eivät 
vastaa omia arvoja, todettiin heikentävän työhön sitoutumista. Näin ollen hyväksyt-
tävissä olevien arvojen näkyminen käytännön toiminnassa oli perusta sitoutumisen 
tukemisessa.

Ensimmäisenä arvona ja periaatteena aineistossa korostui monimuotoisuus. 
Ilmasotakoulun henkilöstön suhde maanpuolustukseen heijastui työn mielekkyy-
teen, kehittämiseen, työyhteisön ilmapiiriin, työn olosuhteiden ja reunaehtojen 
hyväksymiseen sekä arvostukseen ja huomiointiin. Samanaikaisesti ymmärrettiin 
arvojen näkyminen käytännössä sekä se, että aina arvot eivät näy tekoina ja toisinaan 
ne näkyvät eri tavoin. 

Toinen voimakkaasti korostunut arvo oli yhteisöllisyys, jonka yhteydessä tutki-
mukseen osallistuneet puhuivat johtamisesta, vuorovaikutuksesta, arvostuksesta ja 
huomioinnista. Juuri tähän yhteisöön haluttiin kuulua, yhteisöön haluttiin kuulua 
yhtä tasa-arvoisesti ja yhtä vahvasti kuin muutkin ja haluttiin tulla otetuksi huomioon 
yhtä tärkeänä yhteisön jäsenenä kuin kaikki muut. Tähän liittyen ymmärrettiin oma 
vastuu yhteisön toiminnassa esimerkiksi vuorovaikutuksessa. Yhteisöllisyyteen lii-
tettiin myös toisista yhteisön jäsenistä huolehtiminen puolin ja toisin, auttaminen ja 
tukeminen sekä avun ja tuen vastaanottaminen.

Kolmantena arvona käsityksissä toistuivat useat suorat kannanotot ja viittauk-
set tasa-arvoon, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Erilaisia sotilasarvoja 
tai henkilöstöryhmiä, tehtäviä tai asemaa organisaatiossa ei ilmasotakoululaisten 
käsityksissä voi pitää perusteluna epätasa-arvoiseen kohteluun. Tutkimukseen 
osallistuneiden vaatimus tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sidottiin 
organisaatiossa käytettyyn valtaan: mitä enemmän henkilöllä oli valtaa, eli mitä kor-
keammalla hän oli esimiesasemassa, sitä oikeudenmukaisemmin hänen odotettiin 
toimivan. 

Neljäs merkittävä arvo oli kehittäminen. Se ymmärrettiin yksilön kannalta työ-
hön sitoutumisen ilmauksena ja sitoutumisen käytäntöön siirtämisen mahdollisuu-
tena. Yhteisön kannalta kehittäminen nähtiin johtamisen välineenä: sallimalla ke-
hittämisen esimiehet mahdollistivat sitoutumisen. Se oli siten sitouttamista tukevaa 
toimintaa, johon johtamisella voitiin vaikuttaa sallimalla, tukemalla tai kieltämällä. 
Kehittämiseen liittyi vuorovaikutuksen osalta kielteisiä kokemuksia tutkimukseen 
osallistuneiden käsityksissä: moni kuvasi kehittämisen haasteena kehitystarpeiden 
esiintuomisen virheellistä ymmärtämistä, jolloin sitoutumisen ilmauksen sijaan 
kehityskohteesta kertominen nähtiin esimerkiksi kiusantekona. 
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Kehittäminen nähtiin arvon lisäksi moniulotteisena ilmiönä työhön sitou-
tumisen kannalta. Oman osaamisen, oman yhteisön, järjestelmien ja laitteiden 
kehittäminen ymmärrettiin sitoutumisen ilmauksena, sillä vain sitoutunut haluaa 
kehittää ja vain sitoutunut kehittää vastoinkäymisistä huolimatta. Tältä kannalta 
katsottuna kehittämisen estämisessä tai kehittämiseen kielteisesti suhtautumisessa 
kyse oli enemmästä kuin vain toiminnan ja energian ohjaamisesta johonkin toiseen 
kohteeseen. Siinä kiellettiin silloin sitoutuneen ihmisen työhön sitoutumisen ilmaus 
– sitoutunut haluaisi tehdä itselleen tärkeästä asiasta, johon oli sitoutunut, aiempaa 
paremman ja juuri tätä estettiin. 

Kehittymisen osana osaamisen kehittäminen piti sisällään monia ulottuvuuksia: 
varsinaisen työssä kehittymisen lisäksi siihen kuului myös opiskelu. Opiskelu taas voi 
tapahtua työtehtävien ohessa erilaisilla oman organisaation kursseilla, yksittäisillä 
opintojaksoilla tai pidemmissä koulutuksissa, sotilasammatillisissa opintokokonai-
suuksissa tai täydennyskoulutuksessa. Oppia haettiin myös siviiliyhteiskunnan puo-
lelta. Puolustusvoimien koettiin tukevan opiskelua, mutta tuki kohdistui enemmän 
sotilasopetuslaitoksissa opiskeluun. Tämä ei aina kuitenkaan vastannut kaikkien 
kehittymisen tarpeita, koska sotilasopetuslaitoksissa ei opeteta kaikkea mahdollista 
työssä tarvittavaa. Hyvin usein asiantuntijatehtävissä toimivat siviilit ja erikoisupsee-
rit joutuivat hakemaan osaamisen ylläpitoon lisäoppia siviilioppilaitoksista. Kuiten-
kaan tarve siviiliopinnoille ei koske vain tiettyjä henkilöstöryhmiä, ja organisaation 
koettiin suhtautuvan kaikkien siviiliopintoihin samalla tavalla. Puolustusvoimien 
henkilöstöstrategiassa (HESTRA) on painotettu kehittymisen tärkeyttä jo varsin 
kauan, ja näin ollen tutkimukseen osallistuneiden kokema kannustuksen puutteen 
määrä oli yllättävää (Puolustusvoimat 2015). Puolustusvoimauudistuksen yhtey-
dessä henkilöstömäärää pienennettiin vähentämättä tehtäviä, joten kokemus voi 
selittyä työtehtävien ja henkilöstömäärän epätasapainolla. Huomioitavaa on, että 
kyse oli kokonaisvaltaisesta, kaikkia koskevasta tilanteesta, jossa ketään ei asetettu 
eriarvoiseen asemaan. 

Kehittämiseen liittyi myös sensitiivisiä näkökulmia: tutkimukseen osallistunei-
den käsitysten mukaan yhteisössä tai organisaatiossa voitiin kokea kehittämiskoh-
teiden esiin nostaminen kielteisenä kritiikkinä. Syitä tällaiseen ei lähdetty kovin 
syvällisesti aineistossa pohtimaan, mutta viittaukset siihen, että asioita piti viedä 
eteenpäin esimerkiksi toisen henkilöstöryhmän kautta tai että asia ymmärrettiin 
väärin, kuvastivat henkilöiden tai henkilöstöryhmien välisen vuorovaikutuksen 
ja luottamuksen ongelmia. Kehittämistarpeiden kieltäminen ja kehittämisen 
estäminen näyttäytyivät työntekijälle tutkimukseen osallistuneiden käsityksissä 
yleisen arvostuksen ja ammattitaidon arvostuksen puutteen sekä epäluottamuksen 
osoituksena. Vastaajien ilmaisut korostivat kehittämisen sallimisen ja mahdollista-
misen merkitystä työntekijän sitoutumiselle ja hyvinvoinnille: kehittämisen kautta 
työntekijä voi ilmaista ja toteuttaa omaa sitoutuneisuuttaan ja samalla viedä eteen-
päin tärkeiksi kokemiaan asioita ja havaintoja – kehittämisen sallimalla ja sitä tuke-
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malla yhteisö kertoo luottavansa työntekijään ihmisenä, hänen ammattitaitoonsa 
ja arvostelukykyynsä. Kehittäminen on siten molemminpuolinen sitoutumisen 
ilmaus. Tältä kannalta katsottuna johtamisessa kehittämisen mahdollistaminen ja 
kehitysideoiden käsittely olivatkin merkitykseltään vaikuttavampia ja herkempiä – 
kyse ei ollut vain yleisestä työtehtävien priorisoinnista, vaan paljon syvällisemmästä 
kohtaamisesta.

Vuorovaikutuksen merkitys tunnistettiin tärkeäksi sekä kehittämisen että työ-
hön sitoutumisen ja maanpuolustustahdon kohdalla. Asioista pitäisi keskustella ja 
asianosaisilta pitäisi kysyä suoraan hankalissakin tilanteissa. Tähän liittyen johtami-
nen oli merkityksellisessä asemassa. Se, miten johtamista toteutettiin arjessa, miten 
annettiin palautetta, osoitettiin arvostusta, kuunneltiin ja otettiin toiset huomioon, 
vaikutti suoraan sekä henkilöön itseensä että työyhteisön ilmapiiriin, minkä todet-
tiin olevan olennaista työhön sitoutumisen kannalta. Itsekkyys, epätasa-arvo, epäoi-
keudenmukaisuus tai epäasiallinen käytös tuomittiin. Työnantajalta, johtamiselta ja 
organisaatiolta odotettiin reiluutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, mikä koh-
distui etenkin esimiesasemassa toimiviin. Tietyt työhön liittyvät järjestelyt koettiin 
kielteisinä, erityisesti urakierron liiallinen nopeus tai sen puuttuminen. Johtamisen 
laatuun haluttiin panostettavan, mutta kuten kyselystä havaittiin, johtaminen oli 
varsin laadukasta: esimiehiin luotettiin, heidän koettiin luottavan ja arvostavan 
alaisiaan sekä puolin ja toisin oltiin valmiita auttamaan ja tukemaan.

Johtamiseen ja johtamiskulttuuriin liittyen Ilmasotakoulun henkilöstön työhön 
sitoutumisen käsityksissä nousi esiin uusi johtamisen haaste – positiivisen sitoutumi-
sen ongelma. Tutkimukseen osallistuneet ilmasotakoululaiset olivat niin sitoutuneita 
työnantajaansa, että he olivat valmiita käyttämään vapaa-aikaansa työnantajan asian 
eteen. He pyrkivät myös luontaisesti harrastamaan vapaalla ollessaan asioita, joista on 
hyötyä töissä, ja he ilmaisivat haluavansa tehdä työnsä hyvin, huolella ja laadukkaasti 
loppuun saakka. Lisäksi he olivat valmiita auttamaan työkaveria, vaikka itsellä olisi 
kiireitä ja heitä harmitti voimakkaasti, jos heidän tekemisensä ja kehitysideansa tul-
kittiin kielteisesti kiusanteoksi, sitoutumattomuudeksi tai välinpitämättömyydeksi, 
tai jos näitä asioita ei otettu asiallisesti käsittelyyn esimiesten taholla ja viety eteen-
päin. He turhautuivat, jos heille syntyi vaikutelma, että heidän asiantuntijuuttaan 
ei huomioida ja hyödynnetä. Johtamisen kannalta positiivinen sitoutuminen vaatii 
omanlaisensa otteen: on eri asia patistella motivoitumattomia henkilöitä tekemään 
asioita kuin voimakkaasti innokkaita – innokkaita on usein syytä hieman rauhoitel-
la, ohjata lepäämään ja ottamaan välillä rennosti. Samaan aikaan on kuitenkin syytä 
muistaa ja tunnistaa se, ettei koko henkilöstö ole välttämättä yhtä innostunutta ja 
että osa kokee kielteisiä tunteita. Näiden kielteisten tuntemusten syyt olisi hyvä sel-
vittää, sillä niiden taustalla voi olla esimerkiksi turhautuneisuutta, kyllästymistä tai 
pettymystä omaan tehtävään, työhön tai organisaatioon.
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Erot ja yhtäläisyydet henkilöstöryhmien käsityksissä
Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksistä muodostuneiden sitoutumistekijöiden 
kategorioiden lisäksi tutkimuksessa havaitsin henkilöstön voimakkaan yhteneväi-
syyden. Sekä kyselyssä että teemahaastatteluissa silmiinpistävää oli käsitysten yhden-
mukaisuus ja se, että erilaiset näkemykset eivät liittyneet tiettyyn vastaajatyyppiin. 
Joihinkin kyselyn väittämiin hajontaa tuli hieman enemmän, mutta erilaiset vasta-
ukset jakaantuivat satunnaisesti henkilöstöryhmien kesken. Huomattavaa onkin se, 
että eri henkilöstöryhmien käsitykset työhön sitoutumisesta olivat hyvin yhteneviä.

Sitoutumiskäsitysten yhdenmukaisuus korostaa sitä, miten tärkeäksi sitoutumi-
nen koettiin. Kyselyn avoimissa vastauksissa ja fokusryhmien teemahaastatteluissa 
käsityksiä avattiin Ilmasotakoulun työyhteisön kautta antaen sieltä käytännön 
esimerkkejä. Yleisesti ottaen käsitysten yhteneväisyys sellaisenaan oli huomattavaa, 
mutta myös käsitysten sisällöissä avautuva arvojen, asenteiden ja tavoitteiden yh-
teneväisyys korostui. Tekoina näkyvä isänmaallisuus ja maanpuolustustahto olivat 
selkeästi motivoiva yhteinen arvo, joka ohjasi toimintaa laajassa kuvassa yhteiseen 
tavoitteeseen. Yhteisenä tavoitteena oli maanpuolustuksen toteuttaminen, joka 
nähtiin kokonaisvaltaisena toimintana isänmaan hyväksi – samalla se oli oman lähi-
piirin elämän turvaamista. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkimukseni on fenomenografinen tapaustutkimus, jossa kohteena olivat tiettyyn 
ilmiöön liittyvät käsitykset ja erityisesti käsitysten erot (Marton 1990, Valkonen 
2006). Toteutin tutkimukseni tapaustutkimuksena ja se kohdistui Ilmasotakoulun 
henkilöstöön – Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksiin työhön sitoutumisesta. 
Tutkimusaineiston hankin kyselyllä ja teemahaastatteluilla. Ilmavoimien ja Ilmaso-
takoulun osalta tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää organisaation toiminnan 
kehittämisessä pohdittaessa henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien sitouttamisen läh-
tökohtia ja keinoja. Samalla tutkimus lisää organisaation sisäistä ymmärrystä siitä, 
miten eri asiat näyttäytyvät eri henkilöstöryhmien ja ammattikuntien keskuudessa 
– miten asiat koetaan, käsitetään ja ymmärretään. 

6.1  Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisten kysymysten tarkastelu

Laadullisen tutkimuksen arviointi perustuu tutkimuksen vaiheiden, yksityiskohtien 
ja kokonaisuuden tarkasteluun suhteessa perusolettamuksiin ja lähtökohtiin (Ko-
ro-Ljungberg 2005). Arvioinnin menettelytavoista, kriteereistä ja painopisteistä 
on käyty paljon keskustelua eikä täydellistä yksimielisyyttä ole (Creswell 2012; Sin 
2010). Viime kädessä arviointi tehdään tutkimuksesta kirjoitetun raportin perus-
teella, mikä aiheuttaa haasteellisuutta arvointiin – miten tutkija on onnistunut 
kuvaamaan tekemisensä ja miten lukija tämän kuvauksen ymmärtää (Creswell 2012, 
214–217; Eskola & Suoranta 1998).

Käsitysten tutkimuksessa on kyse sanallisten ilmaisujen analyysistä ja erityisesti 
fenomenografiassa niiden luokittelusta ja erojen etsimisestä. Tähän liittyvät tietyt 
haasteet tutkimuksen laadun varmistamisessa: tutkimusten paradigmojen erot sekä 
erilaiset ontologiset, epistemologiset ja metodologiset oletukset vaikuttavat siihen, 
miten tutkimusta tehdään ja miten sitä arvioidaan. (Creswell 2012, 15–22; Guba 
& Lincoln 1994; Sin 2010.) Tässä tutkimuksessani huomioin nämä haasteet niin 
kysymyksenasettelun, aineiston hankinnan kuin analyysin osalta.

Tutkimuksen arvioinnissa pohditaan sen validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteet-
ti arvioi käytetyn aineiston, menetelmien ja tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten 
keskinäistä suhdetta eli tulosten ja johtopäätösten oikeutusta suhteessa aineistoon 
ja menetelmiin. (Creswell 2012, 244–257; Eskola & Suoranta 1998; Ronkainen 
ym. 2011, 129–130; Sin 2010.) Validiteetin käsite on monimuotoinen ja epämää-
räinen, mitä kuvaa tutkijoiden keskustelu siitä, mitä sillä yleensäkään tarkoitetaan ja 
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miten sitä arvioidaan tai mitataan. Ongelmaa on lähestytty jakamalla tutkimuksen 
arviointi sisäiseen ja ulkoiseen prosessiin. Validiteetin ydinkysymyksenä on kysymys 
totuudesta – miten totuus määritetään, onko olemassa totuus ja todellisuus, josta 
voidaan saada totuudellista tietoa eli toisin sanoen millainen on totuuden olemus. 
Kuru-Ljunberg (2005) toteaa sosiaalisesti rakennetun tietoteorian – epistemolo-
gian – olevan avoin kritiikille ja uudelleen arvioinnille, joten mikäli tutkimuksen 
tavoitteena on kuvata tai ymmärtää erilaisia näkemyksiä todellisuudesta, olennaista 
on tietäminen prosessina eikä suinkaan tieto objektina. (Koro-Ljungberg 2005; 
Larsson 2005.) Laadullisen tutkimuksen validiteetin arviointi riippuu kontekstista 
(Koro-Ljungberg 2005), joten se kytkeytyy käytettyyn teoriaan, teoreettiseen viite-
kehykseen ja käsiteyhteyksiin, joilla on omat tiedon olettamukset.

Fenomenografisessa tutkimuksessa validiteetin kohdalla on olennaista tutki-
muksen käsitteellisyys: tyypillisesti aineistoa hankitaan haastattelulla sanallisesti ja 
haastateltava yritetään saada kertomaan oma käsityksensä tutkimuskohteesta. Luo-
tettavuuden kannalta haasteellisia kohtia ovat itse menetelmä, jossa haastattelija voi 
vaikuttaa haastateltavaan sosiaalisen vuorovaikutuksen välityksellä, sekä toisaalta 
kielellisyys, jossa sanojen merkitykset eivät ole samoja kaikille ja jossa haastateltava 
ensin kuvaa kokemuksensa pohjalta syntynyttä käsitystä sanallisesti haastateltavan 
antaman sanallisen ohjauksen innoittamana, minkä jälkeen tutkija rakentaa tästä 
sanallisesta kuvauksesta kokonaiskuvaa aiheesta luokitellen, yhdistellen ja erotellen 
asioita. (Sin 2010; Uljens 1989, 52–58.) Pyrin vastaamaan validiteetin haasteeseen 
kuvaamalla mahdollisimman aukottomasti tutkimuksen vaiheet sekä päätelmät ja 
niiden perustelut.

Reliabiliteetin kohdalla arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta 
menetelmän ja kohdeilmiön suhteen. (Creswell 2012, 244– 257; Ronkainen ym. 
2011, 129–130.) Fenomenografisen tutkimuksen reliabiliteetti muodostuu pitkälti 
tutkimuksen dokumentaatiosta. 

Tarkastelen omaa tutkimustani Sinin (2010) tutkimuksen arvioinnin jaottelun 
mukaan kattaen koko tutkimusprosessin. Se alkaa menetelmän oikeutuksesta ja 
osallistujien valinnasta, tarkastelee aineiston keruuta, litterointia ja analyysiä sekä 
lopuksi tulosten raportointia. Tässä tarkastelussa nostan samalla esiin myös tutki-
muksessani ilmenneitä eettisiä kysymyksiä.

Menetelmän oikeutus
Fenomenografia ei ota suoraan kantaa tutkimusmenetelmään. Sen rooli tutkimuk-
sessa on moniulotteinen: se on ymmärretty aineistolähtöiseksi teoriaa luovaksi 
laadulliseksi tutkimusotteeksi (Marton & Booth 1997), lähestymistavaksi (Marton 
1988), tutkimussuuntaukseksi (Huusko & Paloniemi 2006), sitä on pidetty metodi-
na (Marton 1988) ja sen metodiluonne on kiistetty (Marton & Booth 1997, 111). 
Tämän moniulotteisuuden taustalla on fenomenografisen tutkimuksen erilaisuus 
verrattuna luonnontieteeseen (käsitysten oikeellisuutta ei arvioida), psykologiaan 
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(ajattelun prosessi ei kiinnosta, vaan ajatusten sisältö) ja sosiologiaan (ei pyritä löy-
tämään lainalaisuuksia ajattelun ja sosiaalisen todellisuuden välille) (Marton 1988; 
Marton & Booth 1997, 114–115). Näiden erojen pohdinnan taustalla vaikuttaa 
fenomenografiaan kohdistettu kritiikki, jossa on pohdiskeltu eri painotuksin sitä, 
onko kyse tutkimusotteesta vai metodista (Uutela 2019, 54–58; Valkonen 2006, 
20–21). Omassa tutkimuksessani fenomenografia toimii tutkimusotteena, joka ei 
ota kantaa käytettyihin menetelmiin. 

Tapaustutkimus mahdollistaa erilaisten menetelmien yhtäaikaisen käytön lähtien 
liikkeelle tiedon tarpeesta (Creswell 2012, 103–106; Eriksson & Koistinen 2014, 
9–10; Häikiö & Niemenmaa 2007; Laine ym. 2007). Arvioituani eri menetelmien 
yhdistelmiä suhteessa tutkimukseni tavoitteisiin vaikutti parhaalta kyselyn ja haas-
tattelun käyttäminen. Olennaista oli löytää menetelmät, jotka tuottavat tutkimuk-
sessa tarvittavan tiedon. Tein valintaa siten useista erilaisista vaihtoehdoista ymmär-
täen, että ei ole olemassa vain yhtä tiettyä, oikeaa menetelmää tai lähestymistapaa. 
(Alasuutari 2011; Brannen 2005; Creswell 2012, 103–106; Eriksson & Koistinen 
2014, 2–10, 30–34; Heikkinen ym. 2005.) Laine ja kumppanit (2007) toteavatkin 
eri menetelmien käytön toimivan tutkimuksen luotettavuuden varmentajana laa-
ja-alaisen teorian lisäksi. Käyttämällä eri menetelmiä ja hyödyntämällä eri (alojen) 
teorioita pyritään selittämään tutkittavaa kohdetta syvällisemmin ja laajemmin, 
kattavasti. Näin tällä menetelmä- ja teoriatriangulaatiolla vahvistetaan tutkimuksen 
laatua. (Eriksson & Koistinen 2014, 9–10, 28–46; Eskola & Suoranta 1998; Laine 
ym. 2007; Yin 2014, 118–119.) 

Tekemäni tutkimusmenetelmävalinnat sopivat siten sekä fenomenografiseen 
tutkimusotteeseen että tapaustutkimukseen. Tavoitteeni oli saada monipuolinen ja 
luotettava kuva tarkastelemastani ilmiöstä kohdeorganisaatiossa.

Osallistujien valinta ja aineiston keruu
Tutkimusta arvioitaessa ensimmäisenä tarkastellaan aineiston hankintaa, sen mene-
telmiä ja niihin liittyviä henkilöitä (Creswell 2012, 244–257). Tässä tutkimuksessa-
ni käytin kyselyllä ja teemahaastattelulla kerättyjä aineistoja. 

Tutkimukseeni liittyy eettinen pohdintani siitä, miten tutkijan kuuluminen 
tutkittavaan yhteisöön vaikuttaa tutkimukseen. Luonnollisesti olen kiinnostunut ai-
heesta, koska se on minulle läheinen monella tapaa. Kyse on minulle tärkeästä yhtei-
söstä, jossa vietän valveillaoloajastani suuren osan. Tutkimushenkilöistä monet ovat 
työtovereitani, osa hyvinkin läheisiä ystäviä. Lisäksi olen kiinnostunut kehittämään 
tätä yhteisöä, jotta se saavuttaa sille asetetun tavoitteen aiempaa paremmin. Haluan 
myös ymmärtää yhteisöämme paremmin. Tutkimuksen lähtökohtana minulla oli 
joukko hieman kielteisesti sävyttyneitä oletuksia, joista olen joutunut luopumaan 
yksi toisensa jälkeen. Olettamieni ongelmien sijaan olen löytänyt uusia näkökulmia 
ja asioita, jotka johtamisessa tulisi huomioida työhön sitoutumisen näkökulmasta, 
asioita, joita en uskonut olevankaan. Samalla olen ymmärtänyt paremmin työhön 
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sitoutumisen luonnetta ja sen, että olen itsekin sitoutunut tähän yhteisöön. Minul-
le tämän tutkimuksen tekeminen on työhön sitoutumisen ilmaisua – perustuen 
siihen, mitä työhön sitoutumisen teoriat ja tutkimukseen osallistuneet ajattelevat 
sitoutumisesta.

Tutkimuksen eettisyydessä iso rooli on tutkimushenkilöiden anonymiteetilla. 
Nimettömyyden lisäksi tutkimuksen raportoinnissa on huolehdittava, ettei kuvauk-
sista voi päätellä kenenkään henkilöllisyyttä. Tämä koskee myös aineiston käsittelyä 
ja säilytystä siten, etteivät asiattomat pääse siihen käsiksi. Eettisyys kattaa myös tut-
kimukseen osallistuvien tiedottamisen tutkimuksesta sekä mahdollisuuden kieltää 
osallistumisensa prosessin aikana. (Creswell 2012, 55–60; Eskola & Suoranta 1998; 
Häikiö & Niemenmaa 2007; Larsson 2005; Sin 2010.) 

Toteutin kyselyn organisaatiomme sisäisellä työkalulla, jolla kysely oli mahdol-
lista tehdä anonyymisti. Kyselyssä oli mukana joitakin avoimia kysymyksiä, joihin 
kukaan vastaajista ei kirjoittanut voimakkaan murteellisesti tai käyttänyt muuten-
kaan sellaista kieltä tai ilmaisuja, että hänet voisi vastausten perusteella tunnistaa. 
Organisaation henkilömäärä on niin suuri, että annettujen taustatietojen perusteella 
ei ole mahdollista tunnistaa henkilöitä, toisin sanoen, jokaista variaatiota on useam-
pia tapauksia. Kyselyn tuloksiin pääsy on vain itselläni ja järjestelmän pääkäyttäjällä.

Kyselyn vastaajamäärä jäi kahdesta aineistonkeruukierroksesta huolimatta alhai-
seksi. Kyselyn tulokset eivät anna luotettavaa ja tilastollisesti kattavaa kuvaa henki-
löstön yleisistä käsityksistä, mutta ne antavat riittävän kuvan siitä, miten hajontaa 
esiintyy tai ei esiinny tässä joukossa sanallisesti ilmaisten, sekä siitä, erottuuko jolla-
kin kriteerillä jokin vastaajaryhmä muista. Huomattavaa on, että sekä kyselyyn että 
teemahaastatteluun osallistuneet edustivat kaikkia henkilöstö- ja ikäryhmiä, joita 
tutkimuksessa tavoiteltiin. Huomattavaa oli myös se, että vastaajat olivat todella vah-
vasti samaa mieltä asioista, vaikka he edustivat eri henkilöstöryhmiä, koulutustaus-
toja, urapolkuja ja olivat kaiken ikäisiä – he siis edustivat kattavasti organisaatiotani, 
mutta lukumäärällisesti heitä on vähän.  Alkuoletukseni tässä kohdassa oli täysin 
päinvastainen: oletin, että henkilöstöryhmät erottuisivat voimakkaasti toisistaan.

Varsinainen tutkimusaineisto muodostui fokusryhmien teemahaastattelujen 
pohjalta. Haastattelutyypin valinta lisäsi luotettavuutta menetelmän salliessa tar-
kentavat kysymykset sekä asioiden joustavan käsittelyn. Tämän lisäksi teemahaas-
tattelu tuotti sopivassa muodossa sellaista tietoa, jota tarvitsin tutkimuksen tekoon. 
Fokusryhmän käyttö lisäsi luotettavuutta suhteessa yksilöhaastatteluihin: ryhmä 
toimi korjaavana ja ajatuksia lisäävänä tekijänä, kun muut ryhmäläiset ottivat yksit-
täiseen vastaukseen heti kantaa. He myös tarkensivat tai selittivät vastausta yhdessä. 

Kyselyn ja teemahaastattelun kysymykset testasin ennen aineiston hankintaa 
muutamien työtoverieni avustuksella, ja myös ohjaajani kommentoivat kysymyksiä. 
Muokkasin kysymyksiä ja teemoja saamieni kommenttien ja vastausten perusteella. 
Näin varmistuin siitä, että kysyn kyselyssä ja haastattelussa aiheeni kannalta olennai-
sia asioita.
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Kyselyn tulokset ohjasivat teemahaastattelun rakentamista aina teemojen valin-
nasta haastattelun fokusryhmien määrittämiseen. Teemahaastattelujen fokusryhmät 
perustuivat ennakkoon ilmoittautuneiden vapaaehtoisuudelle,  heille lähetin kyse-
lyä ajankohdasta ja siitä, ovatko he edelleen kiinnostuneita. Halukkaiden joukosta 
valikoin ryhmät siten, että pyrin varmistamaan anonymiteettia ja keskustelun 
sujuvuutta. Anonymiteetin osalta haastateltavat tiesivät vain samaan ryhmään kuu-
luvien osallistumisesta, eivät muista. Kaikkien haastateltavien henkilöllisyys on vain 
minun tiedossani. Keskustelun sujuvuuden kannalta olennaista oli keskustelijoiden 
keskinäinen suhde eli se, ettei joukossa ole toisiin nähden sellaisessa asemassa olevaa, 
joka sanelisi mielipiteet ja näkökulmat muille. Huomioin ryhmiä koostaessani myös 
muita vaikuttavia asioita, kuten mahdollisia henkilöiden välisiä ristiriitoja tai vastaa-
via tekijöitä, mikäli ne olivat tiedossani. Tasa-arvoisen keskustelun varmistamiseksi 
korostin haastattelujen alussa sitä, ettei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, että 
saa olla eri ja myös samaa mieltä, että tavoitteena ei ole muuttaa kenenkään käsityk-
siä. Valmistauduin ohjaamaan keskustelua kysymyksillä, mikäli joku olisi hallinnut 
keskustelua liikaa. Keskustelut sujuivat hyvin, hyvässä hengessä, kannustaen toisia ja 
toisten näkemyksiä arvostaen. Keskustelulle oli selkeästi tarvetta, mistä sain haastat-
telujen jälkeen osallistujilta myönteistä palautetta.

Haastattelut tein sähköisesti etävälineiden avulla ilman kameraa. Koronan takia 
etäkokoustaminen on työyhteisössäni sujuvaa ja tuttua, joten itse ”väline” ei aiheut-
tanut ongelmia. Lisäksi välineessä on nauhoittamisen mahdollisuus, joten pystyin 
keskittymään haastatteluun, kuuntelemiseen ja sopivien keskustelua eteenpäin vie-
vien kysymysten esittämiseen. Etävälineen käytössä ilman kameraa oli se hyöty, että 
en päässyt ohjaamaan vastaajia ilmeillä tai eleillä. Vastaavasti ryhmän jäsenet eivät 
vaikuttaneet omilla ilmeillään tai eleillään toisiinsa. Näin ehkä menetin jotain olen-
naista non-verbaalisesta vuorovaikutuksesta, mutta punnittuani ratkaisuni etuja ja 
haittoja, pidin valitsemaani haastattelutapaa tälle tutkimukselle edullisimpana.

Ennen haastattelujen alkua kerroin osallistujille haastattelun nauhoittamisesta 
sekä siitä, että litteroinnin ja aineiston käsittelyn teen jokaisessa vaiheessa siten, ettei 
ketään voi tunnistaa iän, sukupuolen, vastaajaryhmän tai minkään muun asian suh-
teen. Tätä vahvistin jo litterointia tehdessäni siten, että en merkinnyt osallistuneen 
nimeä litteroinnin yhteyteen – minulla on vain joukko vastaajia. Lisäksi ennen haas-
tattelun alkua annoin vastaajille mahdollisuuden keskustella ja kysyä tutkimuksesta 
ja sen toteuttamisesta.

Haastattelujen aineisto on henkilökohtaisessa hakemistossani, johon ei ole pääsyä 
muilla kuin järjestelmän pääkäyttäjällä ja itselläni. Näin aineisto on turvattu. Haas-
tattelujen litteroinnissa päädyin käyttämään yleiskieltä, jotta henkilöitä ei voida 
tunnistaa. Koska en tehnyt yksityiskohtaista diskurssianalyysiä, sanontatavoilla ja 
murteilla ei ollut merkitystä. Henkilökohtaisten esimerkkien kohdalla pohdin tun-
nistettavuutta ja esimerkin käytettävyyttä suhteessa tutkittavaan asiaan. Muutamat 
viittasivat haastattelussa omaan tehtäväänsä selittävänä tekijänä, mutta tällaiset viit-
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taukset paljastavat haastateltavan henkilöllisyyden. Poimin tällaisista esimerkeistä 
tutkimukseni kannalta olennaisen asian jatkokäsittelyyn suojaten osallistuneiden 
anonymiteetin.

Tavoitteeni oli saada tutkimushenkilöiden ääni kuuluviin. Kiinnitin tähän 
erityistä huomiota, koska tutkimuksen alussa minulla oli varsin vahva mielipide 
tietyistä asioista. Pyrin huolehtimaan siitä, että en johdatellut tutkimushenkilöitä 
missään vaiheessa ja toisaalta en tulkinnut aineistoa tarkoitushakuisesti. Kyselyn ja 
teemahaastattelun osalta tässä ohjaajat ovat olleet erinomaisena apuna, sillä heidän 
vinkkiensä avulla sain nimenomaan vahvistettua tutkimuksen aineiston hankinnan 
kysymysten neutraalisuutta.

Aineistojen käsittely ja analyysi
Tutkimuksessani aineistojen käsittelyssä ja analyysissä oli kaksi kokonaisuutta, 

joilla oli keskinäinen yhteys. Ensimmäinen aineisto muodostui kyselystä, ja sitä 
tarkastelin pääsääntöisesti määrällisesti. Tämän aineiston analyysin tavoitteena oli 
luoda pohja seuraavan aineiston hankintaan eli teemahaastattelujen rakentamiseen.
Kyselyn tuloksista kävin läpi vastausten jakaantumista eri vastausvaihtoehtojen kes-
ken. Laskin prosentuaaliset osuudet, mutta en keskiarvoja tai muita tilastollisia tun-
nuslukuja. Tarkastelin mahdollisia voimakkaasti poikkeavia vastauksia, ja tällaisten 
kohdalla etsin selittäviä tekijöitä vastaajan taustasta. Tyypillisesti vastaukset olivat 
joko varsin samansuuntaisia, jolloin poikkeavia vastauksia oli vain muutama, tai ne 
hajaantuivat tasaisesti kaikkien vastaajaryhmien kesken.

Teemahaastattelujen aineistossa fenomenografisessa analyysissä ensimmäinen 
vaihe on haastattelujen litterointi8, joka on aina aineiston ensimmäinen tulkinta 
(Ruusuvuori 2010). Tässä tutkimuksessa analyysin kohteena oli aineiston sanallinen 
sisältö eikä haastatteluryhmien sisäinen ryhmädynamiikka. Näin keskityin litte-
roinnissa sanoihin enkä siihen, mitä sanontatapa kertoo ryhmän jäsenten suhteista. 
Luotettavuutta lisäsi se, että vaikka tein analyysin litteroinnin pohjalta, minulla oli 
koko ajan mahdollista palata tarkastamaan haastateltavien sanomisia nauhoitukses-
ta (Ruusuvuori 2010).

Haastattelujen analysoinnissa syntyneet kategoriat ja niistä muodostamani 
kokonaisuus ovat tutkimuksen tulos. Nämä kategoriat eivät ole pelkästään luokit-
telun tuloksia, vaan niissä etsin merkityksellisiä eroja maailman ymmärtämisessä 
eli käsityksissä. Mielenkiintoni oli käsitysten olennaisimmissa ja erottavimmissa 
tekijöissä tarkasteltaessa yksilön ja ilmiön suhdetta. Tästä syntyneet pääkategoriat 
ovat dekontekstuaalisia, eli ne ovat osa laajempaa rakennetta kytkeytyessä toisiinsa. 
Lopullinen tavoite oli löytää tämä strukturaalinen kehikko (structural framework) 
pääkategorioille, sillä se tuottaa käyttökelpoisen ymmärryksen ihmisten käsityksis-
tä. (Marton 1988.)

8  Litteroitua aineistoa teemahaastatteluista syntyi 76 sivua (fontti Arial).
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Laadullisen tutkimuksen yhteydessä pohditaan tutkimustuloksen yleistettävyyt-
tä, mikä liitetään ensisijaisesti aineiston kokoon ja sen tilastolliseen käsittelyyn (Ala-
suutari 2011; Brannen 2005; Creswell 2012, 156–157; Eskola & Suoranta 1998; 
Larsson 2005). Fenomenografian kohdalla arvioitaessa tulosten yleistettävyyttä ja 
siirrettävyyttä on pohdittava sitä, mikä on tutkimuksen tulos ja mitä on sen siir-
täminen toiseen kontekstiin (Sin 2010), aivan kuten Brannenkin (2005) toteaa 
yleisesti laadullisen tutkimuksen osalta: tavoitellaanko tilastollista, teoreettista tai 
kontekstiin liittyvää yleistettävyyttä?

Tavoitteena ei siis ole kaiken kattava ja yleistettävissä oleva tutkimustulos, vaan 
tiettyyn tapaukseen liittyvä tieto – luonnollisesti, jos tutkimusta jatketaan muihin-
kin tapauksiin, esimerkiksi Ilmavoimien muihin organisaatioyksiköihin tai vaikka 
Merivoimiin, tulos on jossakin vaiheessa yleistettävämpi. Tapaustutkimuksen 
kohdalla tutkimustulosten yleistettävyys ei ole itsestään selvää tai itsestään selvä 
tavoite (Alasuutari 2011; Creswell 2012, 156–157; Häikiö & Niemenmaa 2007; 
Laine ym. 2007; Malmsten 2007; Lincoln & Guba 2000; Peuhkuri 2007; Vilkka 
ym. 2018; Vuori 2021; Yin 2014, 20–26, 68–69). Tapaustutkimuksella voidaan 
yksittäistapauksen tai yleistyksen sijaan löytää laaja toisiinsa kytkeytyvä ilmiöiden 
joukko, joka on jotakin näiden kahden ääripään väliltä (Lincoln & Guba 2000). 
Joka tapauksessa varsinainen tutkimuskohde tulee linkittää laajempaan teoriaan 
ja laajempiin ilmiöihin (Eskola & Suoranta 1998; Peuhkuri 2007). Ei siis ole kyse 
vain tietyssä yhteisössä tapahtuvasta asiasta, vaan tästä tapauksesta löytyy linkitys 
laajempiin kysymyksiin työhyvinvoinnista, tasapuolisuudesta, tasa-arvosta ja oikeu-
denmukaisuudesta sekä yhteisön vuorovaikutuksesta ja viestinnästä. Se voi linkittyä 
myös muihin kokonaisuuksiin autoritäärisestä organisaatiosta sotilaskulttuuriin.

Tutkimukseni pääkategoriat eivät sellaisenaan ole tulos, vaan tulos on nii-
den pohjalta syntynyt ymmärrys siitä, miten eri tavoin kohde voidaan käsittää. 
Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on löytää erilaisia käsityksiä kohteena 
olevasta ilmiöstä. Oletuksena on, että tutkija pystyy löytämään kaikki erilaiset tavat 
käsittää kohde. (Marton 1988.) Kuten aiemmin totesin, tämä oletus sisältää kyseen-
alaisen olettamuksen siitä, että kaikki mahdolliset tavat olisi oikeasti mahdollista 
tavoittaa. Välttämättä käsitykset itsessään eivät ole yleistettävissä tai siirrettävissä 
muihin mahdollisiin tilanteisiin, mutta jotakin ne tarkasteltavasta ilmiöstä abstrak-
timmallakin tasolla kertovat. Tutkimukseni olennainen tulos ei ole joukko erilaisia 
käsityksiä, joita työhön sitoutumisesta on puolin ja toisin, vaan ennemminkin se, 
miten puhumattomuus ja keskustelemattomuus asiasta luo erilaisia käsityksiä, jotka 
rakentavat jyrkkiä raja-aitoja ihmisryhmien välille.

Tulosten raportointi
Tässä tutkimuksessa tiedostan tutkimusprosessin haavoittuvuudet ja epävarmuudet 
aiheen haasteellisuuden osalta, mutta samalla pidän kiinni omasta ja fenomenogra-
fian oletuksesta, että on mahdollista tavoittaa jotakin toisten ihmisten todellisuudesta 



162
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

sanallistettujen käsitysten kautta. Tähän olen pyrkinyt ja mielestäni myös päässyt.
Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden eräänä näkökulmana on aineis-

ton analyysin arviointi. Tämän takia analyysi kuvataan mahdollisimman tarkkaan 
siten, että analyysin kulku on selkeä. Osana tätä on myös se, että jokainen yksittäinen 
ilmaus mahtuu kategoriajärjestelmän sisälle (Huusko & Paloniemi 2006). Aineiston 
laajuuden osalta tarkastellaan aineiston kyllääntymistä eli sitä, että aineisto alkaa 
toistamaan itseään – lisäaineisto ei tuo mitään uutta, vaan toistaa jo olemassa olevaa 
(Eskola & Suoranta 1998).

Aineiston käsittely tapahtui uudelleen lukemisella ja kirjoittamisella, eikä se 
sellaisenaan ole toistettavissa. Tähän liittyy fenomenografian suhde objektiivisuu-
teen: Marton (1988) toteaa, että fenomenografian kohdalla voidaan esittää epäily 
tuloksen objektiivisuudesta eli siitä, päätyisikö toinen tutkija samaan kategorioiden 
joukkoon kuin tutkimuksen tekijä. Tämä sisältää kaksi näkökantaa: löytäisikö 
toinen tutkija samat käsitykset tai luokat kuin tekijä ja voiko toinen tutkija aidosti 
löytää samoja luokkia tutustuttuaan tekijän jo tekemään luokitukseen. Ensimmäi-
seen kysymykseen liittyy keksimisen ja löytämisen ongelma, joka on sidoksissa tut-
kijan persoonaan – voivatko erilaiset tutkijat tehdä täysin samat löydökset missään 
tutkimuksessa? Toisen kysymyksen osalta Marton (1988) toteaa, että samanlaiset 
tulokset pitäisi saada eri paikoissa eri tutkijoiden toimesta. 

Objektiivisuutta tarkastellaan tutkijan ja tutkimushenkilöiden vuorovaikutuksen 
ja työhön sitoutumisen kannalta ymmärtäen, ettei tutkija ole irrallinen tutkimus-
kohteestaan ja että hän tekee tulkintaa (Creswell 2012; Eskola & Suoranta 1998; 
Häikiö & Niemenmaa 2007). Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa kirjaamalla 
huolellisesti tutkimuksen vaiheet siten, että lukija voi arvioida tutkijan tekemiset. 
Myös tutkijan oman suhteen kuvaaminen lisää objektiivisuutta. (Creswell 2012, 
15–22, 214–217; Eskola & Suoranta 1998; Sin 2010.) Olen kuvannut vaiheet 
mahdollisimman tarkasti ja kertonut oman positioni tutkimuskohteeseen nähden. 
Mikäli tutkija näin kirjaa huolellisesti ylös prosessin eri vaiheet ja päättelyn kulun, 
hän lisää tutkimuksen reliabiliteettia. Vaikka tutkimuksen toistettavuutta ei taval-
laan ole, voidaan silti dokumentaation perusteella arvioida, päädytäänkö samaan 
tulokseen. (Sin 2010.) Fenomenografiassa huolellisella dokumentaatiolla vastataan 
siten tutkimuksen objektiivisuuteen ja reliabiliteettiin.

Tulosten raportoinnissa huomioin myös tutkimuksen teoreettista validiteettia 
(Creswell 2012, 244–257) eli tutkimuksen tarkastelua asetetun tutkimustehtävän 
näkökulmista pohtien teorian ja käytännön suhdetta (Huusko & Paloniemi 2006). 
Teoreettinen validiteetti sisältää tutkijan teoreettisen perehtyneisyyden arvioinnin. 
Fenomenografiassa teoria ei ohjaa kategorioiden muodostusta, vaan se tapahtuu 
aineiston ehdolla, mutta teorian avulla tutkimus linkittyy aiempiin tutkimuksiin ja 
teorioihin. Näin tutkimus avaa mahdollisuuden uusille näkökulmille ja teorioiden 
kehittämiselle. (Larsson 2005.) Tutkimuksessani teoria kulki prosessissa rinnalla ja 
avasi uusia näkökulmia aiheeseen.
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6.2  Tutkimuksen annin tarkastelu

Tarkastelen tutkimukseni antia erikseen teorian ja käytännön kannalta. Tärkein 
havainto teorian suhteen on moniulotteiseen ilmiöön liittyvien yhteyksien havain-
nointi ja aiempien havaintojen vahvistaminen. Käytännön kannalta tutkimukseni 
anti keskittyy johtamisen tukemiseen tuottamalla lisää ymmärrystä johdettavasta 
työyhteisöstä.

6.2.1  Tutkimuksen teoreettinen anti
Tutkimukseni aineistossa korostui Ilmasotakoulun henkilöstön isänmaallisuuteen, 
maanpuolustustahtoon ja sitoutumiseen liittyen vastaajien yhdenmukaisuus sekä 
yhtenevät näkemykset ja käsitykset niiden merkityksestä ja toteutumisesta koulun 
henkilöstön keskuudessa. Käsityksissä korostettiin Ilmasotakoulun ja Puolustusvoi-
mien henkilöstön maanpuolustustahtoa ja sitoutuneisuutta riippumatta henkilös-
töryhmistä, muista taustatekijöistä, maanpuolustustahdon ja työhön sitoutumisen 
muodostumisen monimuotoisuudesta tai niiden käytännön ilmentymisestä. Koska 
aineistossa otettiin kantaa myös väärinkäytöksiin ja mahdollisiin työhön sitoutumi-
sen tai työn imun haittapuoliin, aineisto ilmensi sitä, että yhteisöä ja siihen liittyviä 
asenteita, arvoja ja tavoitteita ei hyväksytä kritiikittä. Aiemmissa tutkimuksissa 
todetaan, että yhteisön arvojen ja tavoitteiden hyväksyminen kertoo sosialisaation 
onnistumisesta: onnistunut sosialisaatio tarkoittaa vahvaa arvojen hyväksymistä ja 
samalla kriittistä suhtautumista niihin, toisin sanoen arvoja ei hyväksytä ja nouda-
teta sokeasti (Berger & Berger 1991; Häyrynen 2017, 36–37; Pouramini & Fayyazi 
2015). Tältä pohjalta voin todeta, että Ilmasotakoulussa henkilöstön sosialisaatio 
työyhteisöön ja organisaatioon on ollut onnistunutta arvojen ja tavoitteiden näin 
vahvan, yksimielisen ja kriittisen hyväksynnän perusteella. Sosialisaation laatuun 
ei aineiston mukaan vaikuta työntekijän työyhteisöön rekrytoitumisen tapa eli se, 
onko henkilö suorittanut asepalveluksen tai opiskellut sotilasopetuslaitoksessa, tai 
mikään muu taustatekijä. 

Toimivan organisaation edellytys on johtamisen eli arkisen esimiestyön tulokse-
na konkretisoituvat organisaation yhteiset arvot, tavoitteet ja yhteinen toimintaa 
ohjaava visio sekä kokonaisvaltainen strategia (Lyons & Bandura 2021; Quinn 
2015, 39–41). Tekemäni havainnot vahvistavat tämän. Tutkimukseni tuloksissa 
yksilöön liittyivät sitoutumistekijät isänmaallisuus, työn mielekkyys ja kehittäminen. 
Isänmaallisuus eli asenne, arjen teot ja kansan etu heijastivat työn taustalla vaikut-
tavia organisaatioon strategiassa kuvattuja asioita, joita ilmeni myös organisaatioon 
liittyvissä arvot ja tavoitteet -sitoutumistekijöissä. Yhteisten tavoitteiden ja arvojen 
lisäksi se sisälsi kaikkien sitoutumisen ja maanpuolustustahdon. 

Bandura työryhmineen (2014) kytkee auttamishalun myönteiseen työhön si-
toutumiseen ja yhteisöllisyyteen, vaikkakin tunnistaa sen voivan johtua esimerkiksi 
kohteliaisuudesta. Samoin ajattelevat esimerkiksi Bakker ym. (2005), Pouramini ja 



164
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

Fayyazi (2015) sekä Robijn ym. (2020). Tutkimukseni aineistossa yksilöön liittyvät 
asenne (isänmaallisuus), työn merkityksen ja kokonaisuuden ymmärtäminen (työn 
mielekkyyden) sekä yhteisöön liittyvät luottamus (johtaminen) sekä auttaminen, 
välittäminen ja yhteisöllisyys (työyhteisön ilmapiiri) heijastivat ajatuksia vastuulli-
sesta toiminnasta. Aineistossa tällaista toimintaa kuvattiin itselle annetun tehtävän 
suorittamisena, vaikka tehtävä koettaisiin turhaksi tai epämiellyttäväksi. Tätä perus-
teltiin erityisesti muista ihmisistä välittämisellä. 

Työntekijälle tehtävästä ja taustasta riippumatta syntyvä käsitys omasta sekä 
oman työn ja tehtävän merkityksestä on edellytys työhön sitoutumiselle ja työhyvin-
voinnille (Hakanen ym. 2016; Lyons & Bandura 2021; Schaufeli ym. 2002). Tämä 
koettu merkitys näyttäytyy hyvin yhteisöllisenä, sillä asiat saavat merkityksensä 
suhteessa yksilön todellisuuteen, jossa merkitykset ilmentyvät yhteisön kulttuurin 
kautta (Robijn ym. 2020; Uusiautti 2016). Tutkimukseni aineistossa yksilöön liit-
tyvissä käsityksissä hyvästä työstä, työn merkityksestä ja kokonaisuuden ymmärtä-
misestä (työn mielekkyys) kyse oli organisaation tavoitteiden ja tehtävän sekä niihin 
liittyen oman roolin ymmärtämisestä. Näin saamani tulokset vahvistavat aiempien 
tutkimusten havainnot tältä osin.

Merkityksellisyys liittyy kiinteästi yhteisöön ja yhteisöllisyyteen, mutta myös 
työn imuun (Hakanen 2014; Lehto 2014; Schaufeli ym. 2002). Ilmasotakoulun 
henkilöstöryhmien edustajien käsitykset kuvastivat työn imun kokemusta, jota 
esimerkiksi Hakanen (2014), Lehto (2014), Schaufeli ym. (2002) ja Seligman 
(2011) ovat kuvanneet seuraavasti: siinä tekeminen itsessään lumoaa ihmisen 
niin, että tämän ajantaju katoaa ja hän kokee itsensä energiseksi ja aktiiviseksi. 
Tutkimukseen osallistuneet Ilmasotakoulun henkilöstön edustajat käyttivät hyvin 
samankaltaisia ilmauksia kuvatessaan työn imun kokemusta. Vaikka työn imua 
määritellään eri tavoin ja se usein liitetään pidempiaikaiseen toimintaan (Haka-
nen 2014; Lehto 2014; Schaufeli ym. 2002), tämän tutkimuksen aineistossa työn 
imun kokemus ei ollut suoraan kytköksissä työn laajempiin kokonaisuuksiin. Sen 
sijaan sitä saattoi kokea myös yksittäisen tehtävän kohdalla, vaikka työ muuten ei 
ollut mieleinen.

Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä työn imu (työn mielekkyys) oli yhteydes-
sä työn ja vapaan tasapainoon sekä palautumiseen. Tämä kytkös taas heijastaa joh-
tamisen käytäntöjä – työn ja vapaan tasapainoon liittyy myös joustavuus, joka voi 
kytkeytyä esimerkiksi työmäärään tai työkavereiden auttamiseen. Kyseinen ilmiö on 
tuttu myös aiemmista tutkimuksista, joissa työn imun kääntöpuolena on havaittu 
liiallinen työnteko, mutta johon voidaan vaikuttaa erityisesti johtamisella (Bakker 
& Oerlemans 2016; Carver & Scheier 2005; Gorgievski ym. 2010; Schaufeli ym. 
2008). Työntekijän autonomisuus ja vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön 
kytkeytyvät johtamiseen (Hakanen 2014; Nikolova ym. 2019). Samalla ne ilmentä-
vät organisaation arvoja ja johtamisen laatua organisaation arvojen toteuttamisessa 
(Robijn ym. 2020). (Lyons & Bandura 2021; Quinn 2015, 11–16.) Tätä kuvastavat 
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myös organisaatioon liittyvistä sitoutumistekijöistä työolosuhteet, työhyvinvointi ja 
työhön vaikuttaminen (työn olosuhteet ja reunaehdot). 

Kehittäminen, kehittämisen ja kehittymisen mahdollisuus kytkeytyvät voimak-
kaasti työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen (Lyons & Bandura 2021; Nikolova 
ym. 2019; Uusiautti 2016; Uusiautti & Määttä 2015b, 32–34). Aiemmissa tutki-
muksissa on todettu, että sitouttaminen kehittämisen avulla tarkoittaa tietynlaisen 
toimijuuden sallimista yhteisössä, tietynlaista johtajuutta ja johtamiskulttuuria, 
jossa esimiehen asenne alaisiaan kohtaan on heidän työtään tukeva ja mahdollistava 
ja jossa esimies, yhteisö ja organisaatio eivät pelkää kriittisiä äänenpainoja, vaan 
näkevät ne kehittämisen lähtökohtina (Alerasoul ym. 2021; Hakanen 2014; Lyons 
& Bandura 2021; Uusiautti 2016; Yagil & Oren 2021). Ilmasotakoulun henkilös-
tön käsityksissä yksilöön liittyvä kehittäminen ja kehittyminen (kehittäminen) on 
työhön sitoutumisen ilmentymä. Esimiesten, työyhteisön ja organisaation kannalta 
kehittäminen ymmärrettiin johtamistekona, jolla sitoutetaan työntekijöitä sallimal-
la ja tukemalla kehittämistä – ja vastaavasti sen kieltäminen tai estäminen vaikutti 
työhön sitoutumista ja työhyvinvointia heikentävästi. Puolustusvoimissa tällaisen 
johtamiskulttuurin perusta on olemassa ja sitä ilmennetään esimerkiksi Puolustus-
voimien henkilöstöstrategiassa, jossa painotetaan kehittymisen merkitystä (Puolus-
tusvoimat 2015). 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteisö, yhteisön jäsenyys ja yhteisöllisyys 
toisista välittämisineen ovat merkittäviä sitoutumisesta kertovia ja sitä vahvistavia 
asioita, jotka kertovat samalla yhteisössä vallitsevasta vuorovaikutuksesta (Costa 
ym. 2014; Meneghel ym. 2016; Robijn ym. 2020; Seligman 2011; Skeggs 2014, 
33, 88–94, 190–191; Therborn 2014). Niihin vaikutetaan arjessa johtamisella 
heijastaen työyhteisön arvoja ja asenteita osoittaen tasa-arvoa, tasapuolisuutta, ar-
vostusta, huomiointia ja palkitsemista sekä sitoutumista työntekijöihin (Hakanen 
2014; Nikolova ym. 2019; Skeggs 2014, 33, 88–94, 190–191; Therborn 2014). 
Tutkimukseni aineistossa yhteisöön liittyvät sitoutumistekijät eli johtaminen, työ-
yhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutus ilmensivät yhteisesti yhteisön ja yhteisöllisyyden 
merkitystä. Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä tämä tuli hyvin monilla tavoin 
esille: yhteisöön kuuluminen oli tärkeää, yhteisöön kuulumattomuuden tunnetta 
surtiin ja sitä tuottivat sekä osallistumattomuus sotaharjoituksiin että työntekijän 
asiantuntijuuden ja osaamisen hyödyntämättömyys. 

Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä työhyvinvointi ja työpaikan ilma-
piiri koettiin olennaiseksi asiaksi ihmisen koko elämän hyvinvoinnin kannalta. 
Aiemmissa tutkimuksissa onkin todettu, että työhyvinvoinnissa kyse ei ole vain 
psyykkisestä tai työhön liittyvästä hyvinvoinnista (Hakanen & Schaufeli 2012; 
Sajaniemi & Mäkelä 2014; Uusitalo-Malmivaara 2014). Tyytyväisyys suhteessa 
työhön on sidoksissa vallitseviin olosuhteisiin, arvoihin ja asenteisiin (Bakker & 
Oerlemans 2016; Martikainen 2006; Uusiautti 2016; Uusiautti & Määttä 2015b, 
2, 5–17, 87–97). 
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Tutkimuksissa on todettu työhyvinvoinnin heijastuvan muihin ihmisiin tun-
teiden välityksellä vuorovaikutuksessa. Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
kannalta merkityksellistä on työhyvinvointiin ja työpaikan ilmapiiriin liittyvät tun-
teiden heijastusvaikutukset muuhun työyhteisöön ja työn ulkopuoliseen yhteisöön. 
Tunteiden välittyminen henkilöltä toiselle ja yhteisöstä toiseen on siten merkittävä 
prosessi sekä yksilöiden että yhteisöjen kannalta. (Bakker 2005; Bakker ym. 2005; 
Chernyak-Hai & Tziner 2016; Culbertson ym. 2012; Hakanen & Schaufeli 2012; 
Ten Brummelhuis ym. 2010.) Myös tässä tutkimuksessani havaitsin työn heijas-
tuvan kotiin. Tutkimuksissa on todettu työhyvinvoinnin ja työpaikan ilmapiirin 
rakentuvan pitkälti johtamisen varaan eli olevan seurausta johtamisesta. Tunteiden 
heijastuminen työyhteisössä ja työyhteisön ulkopuolelle saa johtamisen vaikutukset 
tuntumaan laajemmalti kuin vain johtamistekojen kohteena olevissa henkilöissä. 
Näin johtamisen merkitys korostuu. (Lyons & Bandura 2021; Nikolova ym. 2019; 
Rahmadani ym. 2020; Robijn ym. 2020; Therborn 2014.)

Kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, johtaminen vaikuttaa merkittävästi 
henkilöstön työhön sitoutumiseen, yhteisön kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen vuoro-
vaikutuksen välityksellä (Cartwright & Holmes 2006; Hakanen 2014; Mauno & 
Ruokolainen 2015; Meneghel ym. 2016; Nikolova ym. 2019; Robijn ym. 2020; 
Uusiautti & Määttä 2015b, 44–51, 128–130). Vastaavasti tutkimukseni aineistossa 
Ilmasotakoulun henkilöstön yhteisöön liittyvistä sitoutumistekijöistä johtaminen ja 
vuorovaikutus linkittyvät toisiinsa: Johtamisella voidaan vaikuttaa vuorovaikutuk-
sen laatuun ja myönteisen toimintakulttuurin syntymiseen. Johtajalla on valta ja 
vastuu valita tavat, joilla ongelmatilanteita käsitellään ja palautetta annetaan.

Parhaimmillaan myönteiset johtamiskäytänteet siis tukevat sitoutumista työhön 
ja edistävät työntekijöiden kokemaa työn imua (Lyons & Bandura 2021). Oleellista 
on työn merkityksellisyyden sanoittaminen ja työntekijän mahdollisuus hyödyntää 
vahvuuksiaan työssään (Harju ym. 2016; Lyons & Bandura 2019; Mäkikangas & 
Schaufeli 2021; Robijn ym. 2020). Työn ja työyhteisön on tuettava itsenäisyyden, 
yhteenkuulumisen ja kyvykkyyden tunteita (Hakanen ym. 2006). Näiden avulla vai-
kutetaan työhön sitoutumiseen ja työn imuun suoraan ja välillisesti. (Nikolova ym. 
2019; Robijn ym. 2020.) Hyvä johtaminen tarkoittaa innostavaa ja psykologisesti 
turvallista ilmapiiriä, luottamusta ja oikeudenmukaisuutta. Se on pyrkimystä sovit-
taa työtehtävät työntekijän mukaan huomioiden tarpeet, prioriteetit ja vahvuudet, 
jolloin hyvä johtaja turvaa työssä oppimista ja kehittymistä (Harju ym. 2016). Tut-
kimuksissa on havaittu yhteys työhön sitoutumisen ja erilaisten johtamistyylien tai 
-tapojen välillä, joskin kaikki vaikuttavat mekanismit eivät ole täysin selvillä (Lyons 
& Bandura 2021; Nikolova ym. 2019; Rahmadani ym. 2020; Robijn ym. 2020). 
Hyvä johtaja tekee onnistumisia näkyviksi, osoittaa arvostusta ja kunnioitusta jo-
kaista alaistaan kohtaan. Näin johtamisessa on mahdollista tukea sitä, mikä edistää 
työhön sitoutumista ja työn imua. (Hakanen 2014; Nikolova ym. 2019.) Tällaisia 
työhön sitoutumisen kannalta merkityksellisiä johtamistyylejä ja -tapoja ovat esi-
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merkiksi palveleva, transformationaalinen, valmentava ja voimauttava johtaminen. 
Yhteistä näille kaikille on pyrkimys vaikuttaa työntekijän motivaatioon, hyvinvoin-
tiin ja myönteiseen organisaatiokäyttäytymiseen sekä yhteisöön ja sen ilmapiiriin 
johtamisen avulla. (Fatima ym. 2012; Hakanen 2014; Lyons & Bandura 2021; 
Nikolova ym. 2019; Rahmadani ym. 2020; Robijn ym. 2020; Yagil & Oren 2021.)

Juuri johtamisen kautta vuorovaikutuksella toteutetaan käytännössä yhteisön 
ja organisaation arvoja sääntöjen ja sopimusten ilmaisemissa rajoissa. Samalla 
johtamisella vaikutetaan työhyvinvointiin, työn organisointiin ja työn käytännön 
toteuttamiseen. Johtamisella vaikutetaan työhön sitoutumiseen, työhyvinvointiin ja 
työn imuun sekä mahdollistetaan työhön sitoutumisen ja työhyvinvoinnin itseään 
vahvistavan kierteen syntyminen. (Bakker & Albrecht 2018; Bakker & Oerlemans 
2016; Hakanen & Perhoniemi 2012; Llorens ym. 2007; Lyons & Bandura 2021; 
Mauno & Ruokolainen 2015; Nikolova ym. 2019; Robijn ym. 2020; Uusiautti 
2016.) Samalla tavalla tutkimuksessani johtamisen moniulotteinen merkitys koros-
tui Ilmasotakoulun henkilöstön sitoutumiskäsityksissä.

Ilmasotakoulun henkilöstön sitoutumiskäsityksissä niin yksilön, yhteisön kuin 
organisaationkin osalta näkyivät samat painotukset ja käsitykset, joita myös aiem-
missa tutkimuksissa on noussut esille (Bandura ym. 2014; Gorgievski yms. 2010; 
Lyons & Bandura 2021; Ouweneel ym. 2012; Seligman 2011; Robijn ym. 2020). 
Työhön sitoutumiseen vaikuttavat tekijät ovat hyvin moniulotteisia sekä tutkimuk-
seni aineiston että aiemman teorian perusteella, ja ne vaikuttavat toisiinsa monien 
eri prosessien ja mekanismien kautta. Kehittämisen ja kritiikin ymmärtäminen 
työhön sitoutumisen ilmentymänä, kehittämisen sallimisen ja tukemisen sekä joh-
tamisen ja vuorovaikutuksen näkeminen sitouttamisen välineinä mahdollistavat ja 
varmistavat organisaation tavoitteiden ja arvojen mukaisen onnistuneen toiminnan 
(Bandura ym. 2014; Gorgievski yms. 2010; Lyons & Bandura 2021; Ouweneel ym. 
2012; Seligman 2011; Robijn ym. 2020). Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä 
johtamisen merkityksen rinnalla korostui henkilöstön sitoutuneisuus ja sen tuotta-
ma haaste johtamiselle: tarve on työhön sitoutumisen tarkastelulle, siitä keskuste-
lemiselle ja pohdinnalle siitä, miten vahvasti sitoutuneiden ihmisten jaksamisesta 
huolehditaan, sillä Ilmasotakoulun johtamisen haaste on positiivisen sitoutumisen 
ongelma. Esimiestyössä on olennaista tunnistaa alaisten työhön sitoutumisen aste ja 
suhteuttaa johtaminen siihen – positiivisen sitoutumisen ongelma altistaa liialliselle 
kuormitukselle, joten esimiesten tehtävänä on varmistaa sopiva kuormitus ja lepo. 
Lisäksi myönteisen sitoutumisen tarkastelussa on syytä huomioida myös ne henki-
löt, jotka eivät koe olevansa sitoutuneita.

6.2.2  Tutkimuksen käytännöllinen anti
Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä korostuivat sitoutumisen ja kehittämisen 
yhteys, sitoutumisen moniulotteisuus sekä myönteisen sitoutumisen ongelma, jotka 
kaikki kytkeytyvät johtamiseen ja yhteisön kulttuuriin. Lisäksi henkilöstön käsityk-
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sissä korostui vuorovaikutus, jonka toivottiin olevan toimivaa, avointa ja tasapuolis-
ta. Käsitykset kertoivat toisaalta siitä, mitä sitoutumisen ajateltiin olevan, ja toisaalta 
siitä, miten se ilmenee käytännössä. Vaikka joissakin tutkimuksissa tällainen jaottelu 
nähdään olennaisena (Harris 2011), se ei ole minun tutkimukseni kannalta mer-
kityksellistä. Käytännön soveltamisen kannalta monessa kohdassa nämä käsitykset 
kytkeytyvät yhteen, mutta kuten moni tutkimukseen osallistuja totesi, ei voida 
suoraan sanoa tietyn teon olevan seurausta tietystä asenteesta eikä tietty asenne aina 
ilmene tekona, vaikka näin olisi mukava ajatella.

Myönteisen sitoutumisen ongelma haastaa organisaatiokulttuuria ja johtajuutta 
työtekoon kannustamisen sijaan tukemaan työntekijöiden palautumista ja itsestään 
huolehtimista. Innokkaat, motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät haluavat tehdä 
työnsä hyvin ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. He ovat myös valmiita autta-
maan toisiaan, mikä sinänsä on tavoiteltavaa ja osoitus työyhteisön välittävästä ilma-
piiristä. Yhdessä tämä kaikki kuitenkin voi altistaa henkilöstön uupumiselle, joten 
työyhteisön johtamisessa on tasapainoiltava kannustamisen ja motivaation ylläpidon 
sekä palautumisen ja työstä vapaalla irtautumisen välillä. Tätä tavoitetta voisi ehkä 
tarkastella työntekijän omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtimisen 
kautta asettaen työntekijän toimintakyvyn kokonaisuudessaan keskiöön. Tällöin 
yhteisössä merkityksellisen työn ja laadukkaan tuloksen rinnalla korostettaisiin 
toimintakykyistä työntekijää. Jo nyt toimintakyvyn fyysistä ulottuvuutta tuetaan 
erilaisin toimin, mutta vastaavat organisaation suunnasta tulevat konkreettiset tuki-
muodot voisivat toimia myös muiden toimintakyvyn osa-alueiden kohdalla. Tämä 
haastaa sekä johtamista että organisaatiota: johtamistyössä on osattava ”toppuutella” 
innokkaita ja patistaa heitä lepäämään vaarantamatta motivaatiota ja organisaation 
puolelta on rakennettava sellaisia menettelytapoja ja rakenteita, joiden viestinä on 
työntekijän toimintakyvyn kokonaisuudesta huolehtimisen arvostaminen ja tärkeys.

Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä kehittäminen on yhtä aikaa työhön si-
toutumisen ja toimivan yhteisön tunnusmerkki, työhön sitoutumista tuottava tekijä 
ja siten johtamisen väline ja työhyvinvoinnin tuottaja. Mikäli oman osaamisen ja 
yhteisön kehittäminen nähdään Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksen mukaisesti 
myönteisen sitoutumisen merkkinä, siihen tulee myös suhtautua sellaisena. Toisin 
sanoen kehittäminen on mahdollistettava, sitä on aktiivisesti tuettava ja kehittämis-
teot on tehtävä näkyviksi. Oman osaamisen kehittämisen kohdalla tämä tarkoittaa 
esimerkiksi koulutuksen ja kouluttautumisen tukemista laaja-alaisesti riippumatta 
koulutusta järjestävästä organisaatiosta. Yhteisön kehittämisessä taas kyse on siitä, 
että kannustetaan havaitsemaan kehitystarpeita ja tuomaan niitä esille sekä varataan 
aikaa ja muita resursseja kehittämiseen. 

Näin työn myönteinen kokeminen, työn ominaisuudet ja sosiaaliset ulottuvuudet 
työssä kytkeytyivät käytännössä Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä toisiinsa 
ja myönteiseen työhön sitoutumiseen. Työn imun kokemus pienessäkin tehtävässä 
tuottaa mielihyvää, mikä kannustaa jatkamaan tekemistä ja pyrkimään jatkossakin 



169
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

työn imun tilaan (Bakker 2005; Csikszentmihalyi 1990). Tämä aineistossa tunnistet-
tiin tavoiteltavana tilana, mutta samalla siihen liittyvät riskit tiedostaen. Työn imun 
koettiin tuottavan työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia, mikä taas lisäsi käsityksissä 
työhön sitoutumista. Työn imun lisäksi yleisesti työn kokeminen myönteisenä ja 
työn ominaisuuksien tukemana kytkeytyi myönteiseen työhön sitoutumiseen ja sen 
tukemiseen. Myönteisten työn ominaisuuksien ymmärrettiin liittyvän myös työn 
sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Esimerkiksi merkityksellisyys heijastaa yhteisön arvoja 
(Robijn ym. 2020). 

Suomalainen sotilasyhteisö on hyvin luokitteleva (Puolustusvoimien henki-
löstötilinpäätös 2020, 6–8; Raunio 2018; Vaahtolammi 2018). Sellaisenaan ka-
tegorioidessaan jäseniään eri tavoin se luo ryhmien välille jännitteitä, jotka voivat 
vaikuttaa yhteisön tehtävän suorittamiseen heikentävästi. Sitoutumisen moniulot-
teisuuden näkyväksi tekeminen rikkoo näitä henkilöstöryhmien välisiä jännitteitä 
ja ennakkoluuloja. Tällainen näkyväksi tekeminen tarkoittaa käytännössä avointa 
vuorovaikutusta eli keskustelua henkilöstöryhmissä ja henkilöstöryhmien kesken. 
Tekemäni tutkimus on eräänlainen puheenvuoro tai aloitus tällaiselle keskustelulle. 
Sitoutumisen moniulotteisuudesta keskustelu tukee myös yksilöiden oman asenteen 
kirkastamista ja voi siten kehittää suhdetta työhön ja työyhteisöön myönteiseen 
suuntaan. Tällaisissa keskusteluissa voi tulla esille kehittämistä vaativia kohtia yhtei-
sön johtamisessa, toiminnassa ja kulttuurissa. 

Organisaation kategorioivaan luonteeseen voidaan puuttua myös muilla tavoin, 
esimerkiksi purkamalla henkilöstön luokittelua yhdistelemällä erilaisia ryhmiä. Täl-
laisen erottelun purkaminen on nykyaikaan sopivaa, mutta se vaatii työmarkkina-
järjestöjen ja organisaation yhteistyötä sekä lainsäädännön uudistamista. (Tallberg 
& Rahikka 2021.) Muutos on mahdollista ja se on toteutettu monissa Euroopan 
maissa varsin sujuvilla tavoilla.

Koko Ilmasotakoulun henkilöstö on erittäin sitoutunutta ja he näkevät työnsä 
ja työyhteisönsä merkityksellisenä itselleen, yhteisölleen ja laajemminkin koko 
suomalaiselle yhteiskunnalle – ja haluavat tehdä parhaansa työssään. Sitoutumisen 
keskeisenä elementtinä on kehittäminen, sen mahdollistaminen hyvällä johtamisella 
ja sen toteuttaminen, jolloin tavoitteena on olemassa olevan kehittäminen aiempaa 
toimivammaksi ja paremmaksi, paremmin vallitseviin vaateisiin vastaavaksi. Kehit-
tämisen halu ilmentää sitoutuneisuutta, kehittäminen taas on sitouttamisen väline 
esimiestyössä. Ilmasotakoulun henkilöstön näkemyksissä työhön sitoutuminen on 
hyvin moniulotteinen ilmiö, eikä sen laatua tai määrää voi päätellä ulkoisista mer-
keistä tai esimerkiksi työn jäljestä, sillä tällaisiin asioihin vaikuttavat hyvin monet 
muutkin tekijät. Ainoa tapa asian selvittämiseen on avoin vuorovaikutus koko 
yhteisössä. 

Käytännössä Ilmasotakoulun henkilöstön käsityksissä korostui myönteinen joh-
taminen myönteisen työhön sitoutumisen edistäjänä. Myönteisen johtamisen kautta 
tuetaan yhteisöllisyyttä ja sitä kautta työhön sitoutumista (Lyons & Bandura 2021; 
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Robijn ym. 2020). Organisaation tavoitteiden ja toimintatapojen välittämisessä 
henkilöstölle johtaminen on olennaista (Quinn 2015, 39-41). Voimakas myönteinen 
sitoutuminen haastaa johtamista eri tavalla kuin sitoutumattomuus, jonka yhteydessä 
pyritään motivoimaan ja rakentamaan työntekijöille jonkinlaista työhön sitoutumista 
ja intoa työhön. Myönteisesti sitoutunut henkilöstö haluaa tehdä työtään, he haluavat 
tehdä sen laadukkaasti ja ovat valmiita joustamaan, haluavat kehittää ja kehittyä. Heitä 
ei juurikaan tarvitse erikseen motivoida tai kannustaa, vaan päinvastoin heitä on jopa 
hillittävä, ohjattava lepäämään ja rentoutumaan. Tuloksiin tähtäävän esimiehen on 
ymmärrettävä levon merkitys päämäärän saavuttamisessa. Samoin hänen tulee sallia 
sitoutumisen ilmaukset eli kehitystarpeiden ja kohteiden havaitsemisen, niistä kerto-
misen – kehittämisen ja kehittymisen. Samalla hänen on kannettava konkreettisesti 
vastuuta siitä, ettei työntekijä kuormitu liikaa, sillä myönteisesti sitoutunut henkilö 
ei välttämättä itse tunnista tilanteen kuormittavuutta. Näin johtajuuden vaikutukset 
tuntuvat myös työn ja muun elämän suhteessa (Bakker ym. 2005).

Myönteisen sitoutumisen johtaminen tukee organisaation tavoitteiden saavut-
tamista. Kyse ei ole erityisistä johtamistempuista, vaan hyvin pitkälti normaalista 
ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, jossa noudatetaan hyviä tapoja, sekä yhteisöl-
lisyydestä, jossa osoitetaan välittämistä tarjoten ja vastaanottaen apua ja tukea sekä 
hyväksytään ihmiset omina itsenään yhteisön jäseniksi. Kyse on arjen johtamisesta, 
jossa osoitetaan puolin ja toisin luottamusta ja ollaan osoitetun luottamuksen ar-
voisia esimerkiksi työtapojen ja -aikojen suhteen, noudatetaan yhteisesti hyväksyt-
tyjä sääntöjä ja ohjeita, sekä organisaation toimintakulttuurista, jossa määritetään 
organisaation tavoitteet ja kerrotaan ne työntekijöille rehellisesti ja siten, että he 
voivat niiden perusteella ymmärtää oman merkityksensä kokonaisuuden kannalta. 
Näin mahdollistetaan ja sallitaan kehittäminen ja kehittyminen sekä osoitetaan 
kaikille yhteisön jäsenille tasapuolisesti arvostusta ja vahvistetaan työhön sitoutu-
mista. Samalla tuetaan työhyvinvointia ja varmistetaan organisaation tavoitteiden 
toteutuminen.

Myönteisen sitoutumisen vahvistaminen myönteisen johtamisen avulla suuntaa 
johtamiskulttuurin tarkastelua hieman erilaiselle saralle. Sen sijaan, että tavoiteltai-
siin tehokkaita prosesseja tai vähäisiä sairauspoissaoloja, mietitäänkin johtamiskäy-
täntöjä suhteessa sitoutumiseen: Miten valittu toimintatapa vaikuttaa myönteiseen 
sitoutumiseen? Millaisen viestin se antaa? Onko viesti haluttu ja toivottu, entä 
viestin välittämisen tapa? Tukeeko annettu tehtävä ja sen antotapa työntekijän 
myönteistä kokemusta työstä, merkityksellisyyden, vaihtelevuuden ja itsenäisyyden 
tunnetta, tuottaako se asiallista palautetta? Mahdollistaako se työn imun vai estää-
kö se sitä, tukeeko se yhteisöllisyyttä ja muun elämän ja työn yhteensovittamista? 
Millaisia muita tapoja on saman viestin kertomiseen? Käytännössä aina on olemassa 
useita erilaisia tapoja johtaa työyhteisöä. Mikäli myönteinen työhön sitoutuminen 
nähdään tavoiteltavaksi asiaksi, johtamisen käytäntöjä on arvioitava suhteessa 
myönteiseen työhön sitoutumiseen vaikuttaviin tekijöihin.
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6.3  Jatkotutkimusideoita

Tutkimuksen alkaessa määritin tavoitteekseni tarkastella työhön sitoutumista 
tietyssä sotilasorganisaatiossa eri henkilöstöryhmien kannalta. Oletukseni oli, 
että näkemykset eroavat ja erot perustuvat nimenomaan henkilöstöryhmäjakoon. 
Henkilökohtaisesti tutkimuksen tulos yllätti, sillä käsitykset sitoutumisesta, sen 
ilmenemismuodoista ja siihen liittyvistä tekijöistä olivat erittäin yhteneviä henkilös-
töryhmästä tai esimerkiksi iästä riippumatta. Mitään voimakkaasti toisista eroavaa 
ryhmää en tunnistanut kyselyn tai teemahaastattelun aineistosta. Edellä esitetyt 
kuvaukset työhön sitoutumisesta yksilöön, yhteisöön ja organisaatioon liittyvien te-
kijöiden välityksellä kattavat kaikki henkilöstöryhmät. Tutkimukseen osallistuneet 
myös tunnistivat samoja tekijöitä työhön sitouttamista tukevina ja sitä heikentävinä 
tekijöinä. Merkittäviä eroja ei siis ollut. He totesivat koko Ilmasotakoulun henki-
löstön olevan yhtä lailla sitoutuneita. Näin ennakko-olettamukseni ryhmien eroista 
murentui tutkimuksen kuluessa. Tästä olen todella tyytyväinen. 

Myönteisen työhön sitoutumisen tutkimusta olisi kiinnostavaa syventää ja 
laajentaa pureutumalla tässä aineistossa esiin tulleiden kriittisten kannanottojen 
taustoihin. Tämä luonnollisesti vaatisi hyvin luottamuksellista tutkimusta, tutki-
mushenkilöiden voimakasta anonymiteettiä ja sellaista menettelytapaa, jossa voi-
daan pureutua syvällisesti asioiden syihin ja taustoihin. Tutkimuksen laajentaminen 
muihin joukko-osastoihin olisi myös antoisaa ja varmentaisi tässä saatua tulosta. 
Tutkimuksen toistaminen samassa kohdeorganisaatiossa jonkin ajan kuluttua ker-
toisi myös mahdollisista muutoksista niin toimintakulttuurissa kuin henkilöstön 
käsityksissä. Vastaajamäärän voimakas kasvattaminen ja tässä tutkimuksessa tehdyn 
kyselyn jatkojalostaminen voisi tuottaa mielenkiintoisia tilastollisesti merkittäviä 
tuloksia henkilöstön käsityksistä.

Minua kiinnostaa myös se, miten Ilmasotakoulun tai Ilmavoimien johto näkee 
työhön sitoutumisen, sillä tässä tutkimuksessahan ylin johto ei ollut mukana. Miten 
johtotehtävissä toimivat näkevät yleisesti työhön sitoutumisen, omien alaistensa ja 
oman henkilöstönsä sitoutumisen sekä oman sitoutumisensa? Kokonaisvaltaisen 
näkemyksen muodostamisen myötä sekä sen perusteella käydyn keskustelun avulla 
olisi mahdollista lähteä yhteisöllisesti rakentamaan yhteistä näkemystä. Toki tässä 
kohdassa on todettava, että mikäli ylimmän johdon näkemykset ovat linjassa hen-
kilöstön käsitysten kanssa, kuten oletan, keskustelu olisi luonteeltaan enemmänkin 
yhteisten arvojen ja käsitysten sanoittamista kuin uuden yhteisen näkemyksen 
rakentamista. 

Tutkimukseni ytimessä on ilmapuolustuksen varmentaminen organisaatiokult-
tuuria kehittämällä – tämä työ on siten sellaisenaan oman sitoutumiseni ilmaus, ja 
vastaavasti tutkimuksen toteutuksen mahdollistaminen kertoo tämän ilmauksen 
ymmärtämisestä yhteisössä ja organisaatiossa. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa 
organisaation suorituskykyä vahvistavia näkökulmia ja käytäntöjä, lisätä ymmärrystä 
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näistä tekijöistä sekä siitä, miten tätä asiaa kannattaa tehdä käytännössä. Tutkimuk-
sessa pyrin avaamaan sitä, miten Ilmasotakoulussa ymmärretään työhön sitoutumi-
sen, hyvinvoinnin ja työnimun muodostama kokonaisuus. Tämän kokonaiskuvan 
myötä on mahdollista löytää myöhemmin keinoja työyhteisön kehittämiseen, mikä 
on oma tutkimusaiheensa. Tähän liittyen myös eri henkilöstöryhmien toiminnan 
tai koulutuksen muuttamisen vaikutus yhteisöön olisi kiinnostava tutkimuskohde. 
Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi siviilien aiempaa runsaampi osallistuminen 
sotaharjoituksiin, korkeakoulutettujen siviilien lukumäärän kasvun tuottama uusi 
henkilöstöryhmä tai henkilöstöryhmää vaihtaneet sotilaat – upseereista erikoisup-
seereiksi tai siviileiksi, aliupseereista upseereiksi tai erikoisupseereiksi.

Yhä useammat Puolustusvoimien työntekijät opiskelevat työn ohessa korkea-as-
teen opintoja, joihin liittyy opinnäytetyön teko. Tyypillisesti nämä ihmiset haluavat 
tehdä opinnäytteensä työhönsä liittyvästä aiheesta sekä kehittää työtään ja siinä käyt-
tämiään järjestelmiä – he ovat siis hyvin sitoutuneita työhönsä. Yhä useammin työ-
yhteisö ymmärtää tämän voimavarana ja mahdollisuutena sekä työhön sitoutumisen 
ilmauksena ja osaa näin hyödyntää innokkaan ihmisen työpanosta. Toimintatapa on 
kuitenkin sen verran tuore, ettei siihen ole selkeää toimintamallia tai ohjeistusta. 
Tämä voisi myös olla mahdollinen jatkotutkimuksen tai ainakin jatkokehittämisen 
kohde. Kaikkiaan työyhteisön tutkiminen on mielenkiintoinen kenttä, josta on vielä 
paljon löydettävää ja sitä kautta paljon mahdollisuuksia kehittää toimintaa.
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LIITE 1 
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diplomityö. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu.  

 



195
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

LIITE 2 

 

Kyselyn saate ja kysymykset 

 

 

 

Hyvä Ilmasotakoulun työntekijä 

Tutkin väitöskirjatutkimuksessani henkilöstön myönteisen sitoutumisen edellytyksiä (tutkimuslupa 

ak CR993). Siksi lähestyn nyt sinua: olen kiinnostunut kuulemaan, mikä juuri sinun mielestäsi 

tukee sitoutumistasi työhösi ja miten työnantajasi sitouttaa henkilöstöään. Tutkimuksen avulla 

pyritään kehittämään henkilöstön hyvinvointia, eri henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä ja 

myönteisen sitoutumisen tukemista. Kaikki kokemustietosi on äärimmäisen arvokasta 

tutkimukselleni. 

Pyydän sinua vastaamaan tähän kyselyyn oman kokemuksesi ja käsityksesi mukaan. Oikeita tai 

vääriä vastauksia ei ole. Mitkä sitouttamisen keinot tuntuvat sinusta mielekkäiltä? Mitkä asiat 

edistävät juuri sinun sitoutumistasi työhösi? 

Annat suostumuksesi osallistua tutkimukseen vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Kyselyyn 

vastaaminen on vapaaehtoista ja voit peruuttaa osallistumisesi missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 

Henkilötietoja ei kerätä ja aineisto käsitellään ja säilytetään anonyymisti ja luottamuksellisesti, 

vastuullinen tutkija säilyttää ne eivätkä vastauksesi voi päätyä esimiestesi tai työkavereidesi tietoon. 

Aineistoa käytetään vain tutkimustarkoitukseen ja siitä raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa 

voida tunnistaa missään vaiheessa. 

Pyydän sinua vastaamaan tähän kyselyyn 22.4.2021 mennessä. Aikaa vastaamiseen menee enintään 

15 minuuttia. 

Lämmin kiitos jo etukäteen osallistumisestasi. Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani 

(yhteystiedot alla). 
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Kysely 

 

Kysymykset: 

 

1. Olen isänmaallinen 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

2. Maanpuolustus on mielestäni tarpeellista 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

3. Maanpuolustus on mielestäni järjestetty pääosin järkevästi 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

4. Jos olisin nyt 18-29-vuotias, suorittaisin asepalveluksen 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

5. Puolustusvoimien olemassaololle on mielestäni vahvat perusteet 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 
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3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

6. Asiakirjoissa Puolustusvoimien arvoiksi todetaan isänmaallisuus, ammattitaito, 

oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyö. 

Nämä arvot vastaavat omia arvojani. 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

7. Asiakirjoissa Puolustusvoimien arvoiksi todetaan isänmaallisuus, ammattitaito, 

oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyö. 

Nämä arvot toteutuvat mielestäni organisaation arjessa esimerkiksi teoissa ja 

päätöksissä. 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

8. Ilmavoimien arvoja ovat isänmaallisuus, työn merkityksellisyys, vastuullisuus, 

ammattitaito, kehityshakuisuus, rohkeus, yhdessä tekeminen ja yhteistyö. 

Nämä arvot vastaavat arvojani. 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

9. Ilmavoimien arvoja ovat isänmaallisuus, työn merkityksellisyys, vastuullisuus, 

ammattitaito, kehityshakuisuus, rohkeus, yhdessä tekeminen ja yhteistyö. 
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Nämä arvot toteutuvat mielestäni organisaation arjessa esimerkiksi teoissa ja 

päätöksissä. 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

10. Ilmasotakoulun arvoja ovat ammattitaito, kehittämishalu, yhteisöllisyys ja 

toimintakyky. 

Nämä arvot vastaavat arvojani. 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

11. Ilmasotakoulun arvoja ovat ammattitaito, kehittämishalu, yhteisöllisyys ja 

toimintakyky. 

Nämä arvot toteutuvat mielestäni organisaation arjessa esimerkiksi teoissa ja 

päätöksissä. 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

12. TÄHÄN VOIT PERUSTELLA JA KERTOA TARKEMMIN AJATUKSIASI 

13. Tunnen kuuluvani Ilmasotakoulun organisaatioon 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

14. Kuulun luontevasti työyhteisööni (joukkoyksikkööni) 
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1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

15. Asemani työyhteisössäni (joukkoyksikössäni) on selkeä 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

16. Tehtävälläni on merkitystä yhteisöllemme 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

17. Työpanoksellani on merkitystä yhteisöllemme 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

18. TÄHÄN VOIT PERUSTELLA JA KERTOA TARKEMMIN AJATUKSIASI 

19. Minulla on mahdollisuus kehittyä työssäni 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

20. Minulla on mahdollisuus opiskella työnantajan tukemana 
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1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

21. Voin opiskella työnantajan tukemana Puolustusvoimien omissa oppilaitoksissa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

22. Voin opiskella työnantajan tukemana siviilioppilaitoksissa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

23. Joukkoyksikössäni minua kannustetaan kehittymään 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

24. Joukkoyksikössäni minua kannustetaan opiskelemaan 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

25. Joukkoyksikössäni minua vaaditaan kehittymään 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 
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2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

26. Joukkoyksikössäni minua vaaditaan opiskelemaan 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

27. Haluan kehittyä omassa työtehtävässä 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

28. Minun työpanostani hyödynnetään sotaharjoituksissa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

29. Minun osaamistani hyödynnetään sotaharjoituksissa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

30. Sotaharjoitukset ovat hyödyllinen osa työtäni 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 



203
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

31. Sotaharjoitukset ovat mielekäs osa työtäni 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

32. Sotaharjoitusten määrä voisi olla 
1 Paljon pienempi 

2 Pienempi 

3 Nykyinen 

4 Suurempi 

5 Paljon suurempi 

33. Sotaharjoituksiin liittyen tunnen PO-tehtäväni 
1 Kyllä 

2 Osittain 

3 Ehkä 

4 En 

34. TÄHÄN VOIT PERUSTELLA JA KERTOA TARKEMMIN AJATUKSIASI 

35. Saan tukea työkavereilta 

Tuki voi olla esimerkiksi neuvoja tai myötätuntoa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

36. Saan apua työkavereilta 

Apu on konkreettisia tekoja, esimerkiksi työtehtävän tekemisessä auttamista 

tai tehtävän tekemistä toisen puolesta 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 
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3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

37. Saan tukea lähimmältä esimieheltä (suoranainen esimies) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

38. Saan apua lähimmältä esimieheltä (suoranainen esimies) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

39. Saan tukea keskijohdon esimiehiltä (esimiehen esimieheltä ja mahdollisesti 

hänen esimieheltään) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

40. Koen, että ylin johto tukee työtämme (ylin johto tarkoittaa koulun ja 

yksiköiden johtoa) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

41. Koen, että ylin johto kannustaa meitä (ylin johto tarkoittaa koulun ja 

yksiköiden johtoa) 
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1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

42. Koen, että ylin johto luottaa meihin (ylin johto tarkoittaa koulun ja yksiköiden 

johtoa) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

43. Tuen mielelläni työkavereita 

Tuki voi olla esimerkiksi neuvoja tai myötätuntoa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

44. Autan mielelläni työkavereita 

Apu on konkreettisia tekoja, esimerkiksi työtehtävän tekemisessä auttamista 

tai tehtävän tekemistä toisen puolesta 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

45. Tuen mielelläni esimiehiä (suoranainen esimies) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 



206
Penttinen: Työhön sitoutuminen Ilmasotakoulussa henkilöstöryhmien käsitysten mukaan

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

46. Autan mielelläni esimiehiä (suoranainen esimies) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

47. Koen, että lähin esimies luottaa minuun 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

48. Koen, että lähin esimies arvostaa minua 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

49. Koen, että keskijohdon esimiehet luottavat minuun (esimiehen esimies ja 

mahdollisesti hänen esimiehensä) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

50. Koen, että keskijohdon esimiehet arvostavat minua 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 
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5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

51. Koen, että keskijohdon esimiehet luottavat meihin 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

52. Luotan työkavereihini 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

53. Luotan lähimpään esimieheen 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

54. Luotan keskijohtoon (esimiehen esimies ja mahdollisesti hänen esimiehensä) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

55. Luotan ylimpään johtoon (ylin johto tarkoittaa koulun ja yksiköiden johtoa) 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 
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6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

56. TÄHÄN VOIT PERUSTELLA JA KERTOA TARKEMMIN AJATUKSIASI 

57. Pidän työtäni tärkeänä 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

58. Teen työni ahkerasti 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

59. Teen työni tunnollisesti 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

60. Haluan tehdä työni hyvin 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

61. Olen motivoitunut työssäni 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 
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6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

62. Koen työniloa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

63. Pidän työstäni yleisesti ottaen 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

64. Kerron mielelläni työpaikastani Puolustusvoimien ulkopuolisille henkilöille 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

65. Haluan tehdä töitä Puolustusvoimissa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

66. Haluan tehdä töitä Ilmavoimissa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 
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67. Haluan tehdä töitä omassa yksikössäni 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

68. Haluan työskennellä jatkossakin nykyisessä tehtävässäni 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

69. Haluan työskennellä jatkossakin nykyisessä työyhteisössäni 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

70. Olen sitoutunut työskentelemään Puolustusvoimissa 
1 Ei kuvaa minua lainkaan 

2 Kuvaa minua huonosti 

3 Kuvaa minua melko huonosti 

4 Kuvaa minua melko hyvin 

5 Kuvaa minua hyvin 

6 Kuvaa minua erittäin hyvin 

71. TÄHÄN VOIT PERUSTELLA JA KERTOA TARKEMMIN AJATUKSIASI 

72. Sitoutumistani tukevia tekijöitä: 

73. Sitoutumistani heikentäviä ja/tai estäviä tekijöitä: 

74. Miten sitoutumiseni näkyy arjessa? 

75. Mitä on sitoutuminen? 

76. Miten Puolustusvoimat ja Ilmavoimat sitouttavat mielestäsi työntekijöitään? 

77. Millaista sitouttamista kohdistuu sinuun? 

78. Miten tehokkaana pidät sinuun kohdistuvia sitouttamisen keinoja? 
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79. Millaisia muita sitouttamisen keinoja tiedät olevan? 

80. Mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät sitoutumistasi tukevat keinot? 

81. Millaisia työsuhde-etuja sinulle kuuluu (verrattuna toisiin työpaikkoihin tai 

toisiin työtehtäviin, ammattiryhmiin tai henkilöstöryhmiin)? 

82. Mistä asioista sinua kadehditaan työhösi liittyen? 

83. Millaisia muita työsuhde-etuja ja sitouttamisen keinoja tiedät 

Puolustusvoimissa olevan käytössä? 

 

Taustakysymysten avulla yritän selvittää, johtuvatko mahdolliset erilaiset 

näkemyksemme asioista esimerkiksi iästä, sukupuolesta, ammatista tai 

koulutuksesta. Pyydän siis sinua vastaamaan vielä muutamaan kysymykseen. 

84. Ikäsi 

85. Sukupuoli 

86. Palvelusvuosien määrä Puolustusvoimissa 

87. Palvelusvuosien määrä Ilmavoimissa 

88. Palvelusvuosien määrä Ilmasotakoulussa 

89. Henkilöstöryhmä 

90. Tarkennus henkilöstöryhmään (esim. aselaji) 

91. Varusmiespalvelus suoritettu? 

92. Koulutustausta 

 

93. Haastattelen eri henkilöstöryhmän edustajia syksyllä 2021. Haastatteluissa 

tarkastellaan kyselystä nousseita asioita tarkemmin, omiin kokemuksiin ja 

käsityksiin peilaten. Toivon, että olisit halukas osallistumaan myös 

vapaaehtoiseen haastatteluun. 

94. Kirjoita tähän nimesi, jos sinuun saa ottaa yhteyttä haastattelun osalta. 
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     LIITE 3 

 

Teemahaastattelun suunnitelma 

Teemahaastattelu toteutetaan pienryhmissä, joissa on 2-5 henkilöä. Teemojen aika-arviot ovat 

ohjeellisia. Aiheiden ja pääkysymysten lisäksi alla on apukysymyksiä, jotka kysytään keskusteluun 

sopivalla tavalla, keskustelua ylläpitäen ja innostaen – tavoitteena on, että apukysymysten aiheita 

jollakin tavalla käsiteltäisiin keskustelun kuluessa. 

 

Kaikki näkemykset ovat yhtä arvokkaita, näihin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai 

vääriä vastauksia! 

MAANPUOLUSTUSTAHTO (lämmittely, 5-10 min) 

 Mitä on maanpuolustustahto? 

o Miten maanpuolustustahto käytännössä ilmenee? 

o Mikä ei ole sitä? 

o Mikä kertoo, että maanpuolustustahto on laskenut tai että se on alhainen?  

o Miten laskenut tai alhainen maanpuolustustahto käytännössä näkyy? 

o Esimerkkejä! Perusteluja! Näkemyseroja! 

 Millainen suhde maanpuolustustahdolla ja sitoutumisella? 

o Ovatko ne sama asia? 

o Miten ne eroavat toisistaan? 

TYÖN INNOSTAVUUS (noin 20 min)  

 Mitä on työhön sitoutuminen? (noin 10 min)  

o Mikä merkitys sillä on työyhteisölle? Entä yksilölle? 

o Mitä se kattaa? Mikä ei kuulu siihen? 

o Miten se näkyy? Miten se ei näy? Millaisia esimerkkejä tulee mieleen? 

o Esimerkkejä! Perusteluja! Näkemyseroja! 

 Mitä on työnimu? (noin 10 min)  

o Miten se ilmenee? Esimerkkejä? 

o Vaatiiko työnimun kokeminen sitoutumista? 

o Mihin siinä sitoudutaan? 

o Mitä haittapuolia siinä voi olla? Esimerkkejä? 
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o Esimerkkejä! Perusteluja! Näkemyseroja! 

HYVÄ TYÖ JA TYÖYHTEISÖ (noin 20 min)  

 Mitä on hyvä työ? (noin 5 min)  

 Millainen on hyvä työyhteisö? (noin 10 min)  

o Mitä on työyhteisöön kuuluminen? 

o Mikä merkitys sillä on yhteisölle? Mikä merkitys sillä on yksilölle? 

o Miten se ilmenee? Mikä ei ole sen ilmenemismuoto? Esimerkkejä? 

o Mitä hyötyä siitä on? Mitä haittaa siitä on? 

o Esimerkkejä! Perusteluja! Näkemyseroja! 

 Mitä on työhyvinvointi? (noin 10 min)  

o Mikä merkitys sillä on työntekijälle? Entä työyhteisölle? 

o Miten se ilmenee? 

o Esimerkkejä! Perusteluja! Näkemyseroja! 
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