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Tiivistelmä

ässä tutkimuksessa tarkasteltiin covid-19-pandemian aiheuttamaa toiminnan muu-
tosta, jonka myötä työntekijät ovat siirtyneet tekemään laajennettua etätyötä, ja sa-
malla myös tietoteknisten työkalujen käyttö on lisääntynyt. Tarkoituksena oli selvit-

tää, miten tämä muutos on vaikuttanut henkilöstön luottamuskokemuksiin ylintä johtajistoa 
kohtaan ja missä määrin henkilökunta kokee ylimmän johtajiston käyttäneen luottamusta 
säilyttäviä ja korjaavia käytäntöjä covid-19-pandemian aikana. Tutkimus tehtiin pandemian 
Suomen toisen aallon aikana lokakuussa 2020 yhdessä Maavoimien hallintoyksikössä. Tu-
loksina löydettiin, että sekä sotilailla että siviileillä sukupuolesta riippumatta luottamusko-
kemus ylimpään johtajistoon on pandemiatilanteesta huolimatta keskimääräisesti vahvistu-
nut. Työntekijöiden luottamusta ylintä johtajistoa kohtaan ovat kummassakin henkilöstö- 
ja sukupuoliryhmässä säilyttäneet ja rakentaneet erityisesti ylimmän johtajiston toteuttama 
avoin tiedon jakaminen, hyväntahtoinen henkilöstöpolitiikka sekä rakentava käyttäytymi-
nen. Työntekijöiden kokemuksissa ylimmän johtajiston luottamusta säilyttävien ja rakenta-
vien käytäntöjen soveltamisessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa sotilaiden ja sivii-
lien tai eri sukupuolten välillä, mutta sotilaiden kokemuksissa yksittäisenä tekijänä rehellinen 
tiedonjakaminen korostui erityisen positiivisesti ja toi esiin melkein merkitsevän eron sivii-
leiden kokemuksiin verrattuna. Tämä tutkimus edistää organisaatiojohdon ja henkilöstöjoh-
tajien tietämystä luottamuksen rakentamisen merkityksestä sekä tehokkaista luottamusta ra-
kentavista käytännöistä työyhteisössä. Hyvät työyhteisön luottamustasot voivat vaikuttaa 
siten, että organisaatio muodostuu sopeutuvammaksi ja ketterämmäksi kohtaamaan erilaisia 
muutoksia myös nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 
Avainsanat: covid-19, luottamus, luottamuksen säilyminen, luottamuksen rakentaminen, 
toiminnan muutos 
 
 

1. Johdanto 

Erilaiset teknologiset, taloudelliset ja sosiaalipoliittiset häiriöt haastavat organisaatiot ja li-
säävät työntekijöiden epävarmuutta (Gustafsson ym., 2020). Myös arvaamattomat ulkopuo-
liset muutokset, kuten nykyinen covid-19-pandemia, tuovat uudenlaista huolta elämäämme 
(Rudolph ym., 2020). Ulkopuolisetkin tekijät voivat nopeasti vaikuttaa organisaation kykyyn 
toimia normaalisti, ja monet työntekijät poikkeuksellisessa covid-19-pandemiatilanteessa 
ovat siirtyneet ainakin osittaiseen etätyöskentelyyn. Samalla etäjohtaminen ja tietoteknisten 
työkalujen käyttö kokouskäytännöissä on lisääntynyt organisaatioissa. 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan erilaiset organisaatiomuutokset haastavat työntekijöi-
den luottamuksen, toisin sanoen työntekijät saattavat kokea, että heidän positiiviset odo-
tuksensa koskien heidän oman työpaikkansa tulevaisuutta eivät enää täyty, ja organisaation 
tulevaisuus voidaan kokea epävarmana (Sztompka, 1999). Luottamus on kuitenkin perus-
tavanlaatuinen asia, joka vaikuttaa kaikkiin organisaation toimintoihin. Luottamuksen ra-
pautuminen voi haitata organisaation tehokasta toimintaa ja vaikuttaa haitallisesti yrityksen 
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suorituskykyyn (Costa ym., 2017). Sen sijaan on havaintoja, jotka osoittavat, että tietotek-
niikan kehittyminen ja etätyö ovat muutoksia, jotka päinvastaisesti voivat vaikuttaa myön-
teisesti työntekijöiden kokemuksiin heidän työpaikkansa tulevaisuudesta ja voivat vaikuttaa 
siten myönteisesti työntekijöiden luottamukseen sekä sitä kautta parantaa myös työpaikan 
tuottavuutta (Raghuram ym., 2004) sekä työntekijöiden työtyytyväisyyttä (Castellacci & 
Viñas-Bardolet, 2019). Aiemmat tutkimustulokset työntekijöiden luottamus kokemuksista 
covid-19-pandemian aikana antavat kuitenkin huolestuttavia viitteitä siitä, että luottamus 
työkontekstissa saattaa heiketä covid-19-pandemian aikana (Fell, 2020) sosiaalisten kontak-
tien vähentymisen myötä. Ennen tätä tutkimusta ei ole kuitenkaan riittävästi tutkittu sitä, 
kuinka covid-19-toiminnan muutokset vaikuttavat organisaation luottamustasoihin ja min-
kälaisilla käytännön työkaluilla olemassa olevaa luottamusta voidaan parhaiten suojella.  

Maanpuolustuksen toimialalla sotilaiden ja siviilien tehtävänkuvat, toimintamalli ja käytet-
tävät tietotekniset järjestelmät voivat poiketa toisistaan. Sotilaiden keskuudessa on lisäksi 
siviileitä enemmän niin sanottuja ”reppureita”, jotka käyvät töissä eri paikkakunnalla kuin 
missä he ja mahdollinen muu perhe vakituisesti asuvat. Myös sotilaiden ja siviilien mahdol-
lisuudet hyödyntää etätyömahdollisuutta covid-19-pandemiatilanteessa voivat poiketa toi-
sistaan. Lisäksi henkilöiden välillä, sekä johtajien että työntekijöiden, voi olla suuria eroja 
siinä, miten he suhtautuvat omaan ja muiden etätyön tekemiseen sekä tietoteknisten väli-
neiden lisääntyneeseen käyttöön. Nykyisin myös naisilla on mahdollisuus tähdätä sotilas-
uralle. Silti maanpuolustuksen toimiala on erityisesti sotilaiden osalta edelleen miesvaltainen. 
Onkin aiheellista kysyä: Missä määrin covid-19-toiminnan muutokset ovat vaikuttaneet 
henkilöstön luottamuskokemuksiin ylintä johtajistoa kohtaan ja ovatko vaikutukset saman-
laisia verrattaessa sotilaiden ja siviileiden tai eri sukupuolten kokemuksia? Lisäksi selvite-
tään, missä määrin henkilöstö on kokenut ylimmän johtajiston käyttäneen luottamusta säi-
lyttäviä käytäntöjä covid-19-toiminnan muutosten aikana, kuinka tehokkaita nämä käytän-
nöt ovat olleet ja eroavatko sotilaiden ja siviilien tai eri sukupuolten kokemukset toisistaan. 
Selvittämällä työntekijöiden luottamuskokemuksia sekä kokemuksia johtajien soveltamista 
luottamusta säilyttävistä ja korjaavista käytännöistä covid-19-pandemian aikana tämä tutki-
mus tuo arvokkaan lisän luottamuksen ja muutosjohtamisen kirjallisuuteen. Lisäksi tutki-
mus lisää johtajien tietämystä työntekijöiden luottamuksesta sekä muutosten ja luottamus-
tasojen hallinnasta muuttuvassa toimintaympäristössä.  

2. Teoreettinen tausta  

2.1. Organisaatioissa ilmenevä luottamus 

Yksinkertaisimmillaan luottamus on halukkuutta altistua haavoittuvuudelle (Mayer ym., 
1995). Luottamus koostuu tunteesta ja kokemusperäisestä tiedosta, siitä luottajan uskosta ja 
odotuksesta, että luottamuksen kohde haluaa hänelle hyvää. Luottaja siis ottaa riskin ihmis-
suhteessa ja hyväksyy oman haavoittuvaisuutensa tulla satutetuksi, jos toinen osapuoli ei 
lopulta osoittaudu luottamuksen arvoiseksi. Luottamuksenarvoisuus muodostuu kolmesta 
eri ulottuvuudesta, joita ovat toisen osapuolen kyvyt, hyväntahtoisuus sekä rehellisyys (abi-
lity-benevolence-integrity, ABI-malli, Mayer ym., 1995). Malli soveltuu hyvin myös organisaation 
luottamustasojen tarkasteluun ja siihen, että työntekijät arvioivat ylimmän johtajiston luot-
tamuksen arvoisuutta. Malli on esitetty kuviossa 1. 
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 Kuvio 1. ABI-malli (Mayer ym. 1995, muokattu) 

 
 
Työntekijöiden luottamus organisaatiossa rakentuu ja vahvistuu, jos heidän näkemyksensä 
työorganisaation tulevaisuudesta ja luottamuksenarvoisuudesta ovat positiivisia. Lisäksi 
luottamuksen vahvistumiseen vaikuttaa myönteisesti se, että työntekijä kokee olevansa työ-
yhteisönsä arvostettu jäsen (Luhmann, 2017). Työpaikoilla luottamussuhteet ovat monita-
hoisia ja ilmenevät useilla eri organisaatiotasoilla (Fulmer & Gelfand, 2012). Kahdenvälisissä 
vuorovaikutussuhteissa luottamusta rakennetaan 1) lähijohtaja-työntekijäsuhteissa, 2) työ-
tovereiden välisissä suhteissa, 3) työntekijän ja ylimmän johdon välillä, sekä 4) eri hierarkia-
tasoilla toimivien johtajien välillä. Tiimitasolla luottamusta rakennetaan työryhmien sisällä 
sekä välillä. Organisaatiotasolla luottamus sisältää työntekijöiden luottamusta ylimpään joh-
toon, mutta myös persoonattomia elementtejä, jolloin luottajien luottamus ei rajoitu vain 
tiettyyn nimettyyn henkilöön, vaan yleisemmin organisaation luotettavuuteen (Vanhala ym., 
2011). Tässä tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan työntekijöiden luottamusta Maavoi-
mien yhden hallintoyksikön ylintä johtajistoa kohtaan, jolloin henkilöstön kokemukset luot-
tamuksesta ja luottamusta säilyttävistä käytännöistä saattavat sisältää sekä henkilöityviä te-
kijöitä ja kokemuksia vaikkapa vain yksittäisen johtajan toimista että työntekijän yleisempiä 
kokemuksia koko organisaation tavoista vastata muutostilanteisiin. Hierarkkisissa organi-
saatioissa hallintoyksiköissä johtajat eri hierarkiatasoilla toteuttavat niitä käskyjä, määräyk-
siä, arvoja ja normeja, joita koko organisaation edellytetään noudattavan sekä vievät tätä 
viestiä edelleen alemmille hierarkiatasoille, jolloin toimintaa ohjaavan johtamisen suuret lin-
jaukset tulevat arkipäivän työssä työntekijöille näkyviksi erityisesti erilaisten dokumenttien 
ja tiedottamisen kautta sekä vuorovaikutuksessa oman lähijohtajan kanssa.   

Luottamus organisaation sisällä sisältää jatkuvan Sense-Making-prosessin (Weick, 1995): 
tulkinnan, signaloinnin ja vastavuoroisuuden, jotka korostavat luottamuksen dynaamista ja 
aktiivista luonnetta (Giddens, 1990, 1994; Luhmann, 1988, 2017; Möllering, 2013). Aktiivi-
nen luottamus viittaa siihen, että luottamuksen tila ei ole stabiili, vaan sen säilymiseen tulee 
kiinnittää jatkuvaa huomiota senkin jälkeen, kun se on kerran luotu ja muodostunut (Möl-
lering, 2006, 2013). Luottamuksen rakentaminen ja säilyminen vaativat organisaation toimi-
joiden sitoutunutta ja voimakasta roolia luottamuksen tiedostamisessa, muodostamisessa ja 
ylläpitämisessä (Gustafsson ym., 2020). Organisaatiomuutoksen yhteydessä jo aiemmin 

Luottajan  

luottamustaipumukset 

Luottamuksenarvoisuus 

Kyvyt 

Hyväntahtoisuus 

Rehellisyys 

Ymmärrys  

mahdollisesta riskistä 

Tulokset Luottamus Riskin ottaminen 
ihmissuhteessa 
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muodostunut luottamussuhde itsessään ei varsinaisesti muutu, vaan vain se konteksti, johon 
suhde on upotettu. Organisaatiomuutos voi kuitenkin luoda tilanteen, jossa työntekijöiden 
positiiviset odotukset ylimmän johtajiston tai työnantajan aikeista sekä käyttäytymisestä ei-
vät enää täyty (Gillespie & Siebert, 2018). Luottamusta toiseen osapuoleen voidaan loukata 
eri tavoin muutoksen aikana, ja rikkomusta voi esiintyä missä tahansa luotettavuuden kol-
messa eri ulottuvuudessa (osaamisperusteiset, rehellisyysperusteiset ja hyväntahtoisuuspe-
rusteiset luottamusrikkomukset). 

2.2. Covid-19-pandemian tuomat toiminnanmuutokset ja työntekijöiden luottamus 

Yllättävä ja jopa organisaation ulkopuolinen tapahtuma tai kriisi, kuten covid-19-pandemia, 
voi häiritä olemassa olevaa luottamusta organisaatioissa (Meyer, 1982; Weick, 1993). Nämä 
yllätykset voivat tuoda organisaation toiminnalle merkittäviä muutoksia, ja ne häiritsevät 
tuttuja, tavanmukaisia ajattelu-, toiminta- ja tuntemustapoja vuorovaikutussuhteissa (Mor-
geson ym., 2015; Weick, 1993). Ne voivat myös laukaista lisääntynyttä haavoittuvuuden ja 
epävarmuuden tunnetta organisaation vuorovaikutussuhteissa (Luhmann, 1988). Covid-19-
pandemian leviämisen minimoimiseksi maat ympäri maailmaa alkoivat rajoittaa kansalaisten 
liikkumista keväällä 2020, mikä johti useissa organisaatioissa laajennettuun etätyön hyödyn-
tämiseen, vähentyneeseen työmatkustamiseen ja sosiaalisten kontaktien minimoimiseen. Sa-
malla tietotekniikan käyttö työntekijöiden viestinnässä lisääntyi entisestään, ja tapa, jolla ih-
miset ovat keskenään yhteydessä, muuttui dramaattisesti. Tieto- ja viestintätekniikan, erityi-
sesti yhteistoiminta-alustojen (de Stefano, 2016; Gandini, 2019; Howcroft & Bergvall-Kå-
reborn, 2019) edistysaskeleista on tullut erittäin tärkeitä nykyisen pandemian aikana. Työ-
paikoilla esimerkiksi Zoom, Skype, Microsoft Teams ja Google Meet mahdollistavat työto-
vereiden yhteydenpidon ja osallistumisen online-kokouksiin.  

Aiemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että uudet, edistyneet tietotekniikkatyökalut ja 
etätyöskentely vaikuttavat positiivisesti työvoiman tuottavuuteen, eikä vähiten sen takia, että 
uudet innovaatiot tarjoavat enemmän joustavuutta sekä lisäävät työn ja perhe-elämän yh-
teensovittamisen mahdollisuuksia (Raghuram ym., 2004). Myönteisiä vaikutuksia ovat myös 
parantunut työtyytyväisyys (Castellacci & Viñas-Bardolet, 2019), lisääntyneet työllistymis-
mahdollisuudet ja mahdollisuus ottaa työtä vastaa paikasta riippumatta (Mello, 2015), työ-
peräisen stressin lieventyminen (Gajendran & Harrison, 2007) sekä organisaatioon sitoutu-
misen lisääntyminen (Golden, 2006). Uudet teknologiat ja etätyö ovat säästäneet yksilöiden 
työmatkaan kuluvia aika- ja taloudellisia resursseja. Kaiken kaikkiaan etätyö voi lisätä työn-
tekijöiden suorituskykyä, alentaa yksilöiden työkustannuksia ja tuottaa erilaisia positiivisia 
työhön liittyviä tuloksia. Henkilöstöresurssit ovat organisaatioiden tärkein aineeton pääoma, 
joten motivoitunut, osaava, sitoutunut ja työorganisaationsa tulevaisuuteen luottava henki-
löstö voi puolestaan parantaa yritysten kilpailu- ja taloudellista suorituskykyä (Bailyn, 1988; 
DuBrin, 1991; Bloom ym., 2015). Kaikki työntekijät eivät kuitenkaan pidä etätyötä hyödyl-
lisenä. Aiemmassa tutkimuksessa on selvinnyt, että työympäristössä esiintyvä sosiaalinen 
vuorovaikutus, paremmat urakehitysmahdollisuudet ja fyysisessä työpaikassa käytettävissä 
oleva parempi tekninen tuki puuttuvat usein etätyössä (Felstead & Henseke, 2017). Kaikki 
nämä havainnot ovat tärkeitä näkökohtia organisaatioille, mutta covid-19-pandemian tuo-
mien toiminnanmuutosten vaikutuksista työntekijöiden luottamukseen ei ole vielä erityisen 
paljon tutkimusta.  
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Luottamuksen suuri merkitys herättää kuitenkin kysymyksen siitä, kuinka organisaation joh-
tajat ja muut jäsenet voivat säilyttää luottamuksen covid-19-pandemian tuomien toiminnan-
muutosten aikana ja sen jälkeen. Tämä kysymys on tällä hetkellä erittäin tärkeä, koska orga-
nisaatiot ovat kohdanneet monia covid-19:n tuomia nopeita toiminnanmuutoksia (Morge-
son ym., 2015), jotka voivat vaikuttaa luottamukseen organisaation eri tasoilla. Aiemmat 
tutkimustulokset työntekijöiden luottamuskokemuksista covid-19-pandemian aikana anta-
vat huolestuttavia viitteitä siitä, että luottamus työkontekstissa saattaa heiketä covid-19-pan-
demian aikana. Muun muassa Fell (2020) on tuonut esiin luottamusta ja covid-19-pande-
miaa koskevassa tutkimuksessaan, että työntekijöiltä puuttuu luottamuksen rakentumisen 
kannalta tärkeäksi koettu silmäkontakti käytettäessä sähköisiä viestintävälineitä esimerkiksi 
videoneuvottelujen aikana. Vaikka tietokoneen kamera olisi päälläkin kokousten aikana, se 
ei mahdollista silmänliikkeiden havainnoimista samalla tavalla kuin ihmisten kohdatessa fyy-
sisesti. Myös etäjohtaminen voi olla haasteellisempaa, kun fyysinen- ja silmäkontakti puut-
tuu lähijohtajan ja työntekijän väliltä (Bohannon ym., 2013).  

Luottamuksen rakentuminen vie aikaa ja vahvistuu ihmisten sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa. Paitsi sujuva työtehtäviin liittyvä yhteistyö, työpaikoilla myös epäviralliset hetket, ku-
ten kahvitauot, ovat tärkeitä tilanteita, joissa ihmiset rennossa ilmapiirissä ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään ja oppivat tuntemaan toisiaan (Kähkönen, 2020). Myös Vasara (2020) 
on tuonut Puolustusvoimien kontekstissa esiin luottamuksen merkityksen ja ehdottaa, että 
luottamus rakentuu johtajien ja työntekijöiden välillä, kun molemmat osapuolet tuntevat 
toisensa ja viettävät yhdessä aikaa. Sen myötä kaikki tuntevat toistensa tavat ja toimintamal-
lit. Vasara (2020) tuo esiin, ettei ihmisten välinen luottamus muodostu käskyn voimalla vaan 
yhdessä tekemällä, työtehtävien parissa ja vapaa-ajalla. Työntekijöiden työskennellessä co-
vid-19-pandemian aikana paljon poissa heidän fyysiseltä työpaikaltaan sosiaaliset kontaktit 
vähenevät helposti, ja työntekijöiden välinen luottamus voi olla vaarassa heikentyä (Hinds 
& Bailey, 2003).   

2.3. Luottamusta rakentavat ja korjaavat käytännöt 

Muutoksia ei ole aina mahdollista välttää ja on tärkeää, että organisaatioiden kohdatessa 
odottamattomia yllätyksiä kuten covid-19-pandemia johtajilla on olemassa tietoisuus luot-
tamuksen merkityksestä työyhteisölle ja tietämys, miten säilyttää aktiivisesti luottamusta näi-
den yllätysten aikana. Gustafsson ym. (2020) määrittelevät luottamuksen säilyttämisen ”ak-
tiivisina käytäntöinä säilyttää vakiintunut luottamus suhteessa, jota häiritsee odottamaton yllätys, joka 
lisää epävarmuutta ja haavoittuvuutta vuorovaikutussuhteessa.” Toisin kuin täysin rikkoutuneissa 
suhteissa, joissa osapuolet kokevat usein voimakkaita negatiivisia tunteita (esim. viha ja syyl-
lisyys), luottamuksen säilyminen tapahtuu vakiintuneen luottamussuhteen yhteydessä, missä 
yllättävät tapahtumat saattavat tuoda pintaan tunteet, jotka liittyvät varsinkin huoleen tule-
vaisuudesta (esim. ahdistus ja huoli tulevaisuudesta). Siksi usein käytetyt verbaaliset luotta-
muskorjauskeinot, kuten anteeksipyynnöt, kieltäminen ja katumus, eivät todennäköisesti ole 
erityisen sopivia luottamuksen säilyttämiseksi (Gustafsson ym., 2020). Covid-19-pandemia 
on organisaation ulkopuolinen yllätys, joka ei luo tilannetta, jossa yritysjohdolla olisi mitään 
syytä pyytää anteeksi tai kieltää tapahtunut. Sen sijaan pandemian aiheuttamien muutosten 
toteuttamisen aikana voi tulla tilanteita, joissa organisaation sisäisiä luottamusrikkomuksia 
saattaa tapahtua. Luottamusta rakentavia, säilyttäviä ja korjaavia käytäntöjä voi verrata hen-
kilöstöresurssien johtamisen käytäntöihin (HRM), ja niissä keskitytään säilyttämään, raken-
tamaan tai palauttamaan työntekijöiden positiiviset käsitykset (Gillespie & Dietz, 2009) ja 
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odotukset organisaation luotettavuudesta ja siten parantamaan työntekijöiden luottamusta 
johtamiseen (Kramer & Lewicki, 2010; Gillespie & Siebert, 2018). Kähkönen ym. (2021) 
ovat laajassa kirjallisuuskatsauksessaan tunnistaneet ja integroineet useita luottamusta kor-
jaavia käytäntöjä, joita hyödynnetään myös tämän tutkimuksen empiirisessä osuudessa co-
vid-19-toiminnan muutosten kontekstissa. Seuraavaksi nämä käytännöt määritellään yksi-
tyiskohtaisemmin. 

2.3.1. Avoin tiedon jakaminen 

Avoimen tiedon jakamisen voidaan määritellä olevan yksilön kykyä olla henkisesti avoin uusille 
ideoille, jakaa sekä vastaanottaa avoimesti tietoa ja hyväksyä uusia ideoita (Butler, 1991). Teoreetti-
sissa tutkimuksissa tutkijat ovat olettaneet, että organisaation päätöksentekoprosesseja kos-
kevan tiedon läpinäkyvä jakaminen voi rakentaa ja korjata luottamusta (Bachmann ym., 
2015). Empiirisissä tutkimuksissa on puolestaan ehdotettu, että avoin tietojen jakaminen 
voi korjata luottamuksen (Fisher & White, 2000). Kähkönen (2020) totesi organisaation 
muutoskontekstissa, että riittävä, rehellinen ja avoin tieto sekä hyvin toimiva keskustelu-
kulttuuri koko organisaatiossa ovat kriittisiä tekijöitä työntekijöiden luottamuksen rakenta-
misessa ja korjaamisessa. Grover ym. (2014) ovat ehdottaneet, että oikea-aikaisesti jaettu 
rehellinen informaatio voi säilyttää ja korjata työntekijöiden luottamusta ylintä johtoa koh-
taan. 

2.3.2. Vahvat johtamistoimet 

Vahvat johtamistoimet voidaan määritellä sarjaksi osaamista, tietoa ja taitoja, joiden avulla johtajat 
pystyvät lisäämään työntekijöiden luottamusta johtamiseen (Butler, 1991). Sørensen ym. (2011) ha-
vaitsivat, että organisaation muutos luo epävarmuutta työntekijöiden keskuudessa ja ehdot-
tivat, että vahvat johtamistoimet, jotka kuvastavat johtajien rehellisyyttä, osaamista ja hy-
väntahtoisuutta, voivat säilyttää ja korjata työntekijöiden luottamuksen muutostilanteissa. 
Samoin Kähkönen (2020) totesi, että työntekijät odottavat johtajilta kykyä tehdä hyviä pää-
töksiä ja osaamista johtaa muutoksia onnistuneesti. Tehokkaasti toteutetut, vahvaa johta-
juutta ilmentävät toimet, joilla onnistutaan hälventämään henkilöstön epävarmuutta tule-
vaisuudesta, voivat säilyttää ja korjata työntekijöiden luottamusta organisaation muutosten 
aikana ja jälkeen. 

2.3.3. Hyväntahtoinen henkilöstöpolitiikka 

Hyväntahtoisuus voidaan määritellä arvoksi, joka osoittaa yksilön halua toimia muiden hyväksi 
ilman itsekkäitä päämääriä (Schwartz, 1992). Hyväntahtoisuus merkitsee siis sitä, että ihminen 
on toiselle osapuolelle avulias, anteeksiantava, rehellinen, lojaali, oikeudenmukainen ja vas-
tuullinen, etenkin suhteessa niihin ihmisiin, joiden kanssa ollaan usein tekemisissä. Henki-
löstöhallinnon alalla esimerkiksi lähijohtajat voivat edistää työntekijöiden hyvinvoinnin säi-
lyttämistä ja parantamista sekä tehdä organisaation henkilöstöstrategiaa näkyväksi henkilös-
tölle heidän jokapäiväisissä rutiineissaan (Mayer ym., 1995). Hyväntahtoiset johtajat toivo-
vat ja tekevät hyviä asioita työntekijöilleen ilman opportunistisia motiiveja (Mayer ym., 
1995). Kähkönen (2020) totesi, että johtajien hyväntahtoinen käyttäytyminen osoittaa, että 
he ovat kiinnostuneita työntekijöiden hyvinvoinnista ja toteuttamalla hyväntahtoista henki-
löstöpolitiikkaa johtajat voivat korjata työntekijöiden luottamuksen hyväntahtoisuuteen pe-
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rustuvien rikkomusten jälkeen. Davis ym. (2000) havaitsivat tutkimuksessaan, että työnte-
kijöiden luottamus organisaatiota ja ylintä johtajistoa kohtaan edellyttää sitä, että johtajat 
kohtelevat heitä oikeudenmukaisesti ja ovat kiinnostuneita työntekijöidensä hyvinvoinnista. 

2.3.4. Emotionaalinen tuki 

Johtajien emotionaalinen tuki voidaan määritellä huolenpidon, kiintymyksen ja kiinnostuksen il-
maisuna työntekijöille erityisesti työntekijän kokeman stressin tai järkyttymisen aikana (Cutrona & 
Russell, 1990). Tunneäly on johtamisominaisuus, jonka avulla organisaatio voi helpottaa 
muutosten mahdollisia negatiivisia vaikutuksia positiivisessa ilmapiirissä ja joka vaikuttaa 
kulttuuriin siten, että se muodostuu sopeutuvammaksi ja ketterämmäksi kohtaamaan erilai-
sia muutoksia. Tuloksena voi olla organisaatio, jossa johtajat ja muut organisaation jäsenet 
pystyvät antamaan emotionaalista tukea toisilleen jopa merkittävien muutosten aikana ja 
säilyttämään siten myös luottamuksen hyvällä tasolla (Chrusciel, 2006). Vastaavasti Kähkö-
nen (2020) ehdotti, että johtajien kyky tarjota työntekijöille emotionaalista tukea voivat säi-
lyttää ja korjata työntekijöiden luottamuksen muutosten aikana (Kähkönen, 2020). Emotio-
naalinen tuki alaiselle tarkoittaa muun muassa sitä, että johtaja ymmärtää alaisen tunteita, 
kuuntelee, mitä alaisella on sanottavanaan, ja keskustelee hänen kanssaan (Pate ym., 2012). 

2.3.5. Anteeksipyyntö 

Anteeksipyyntö voidaan määritellä pahoittelun ilmaisemiseksi virheen tai epärehellisyyden ilmenemi-
sen yhteydessä (Tavuchis & Cupla, 1991). Ylivoimaisesti yleisimmin tutkittuja luottamuskor-
jausstrategioita ovat erilaiset anteeksipyynnöt ja pahoittelut (Kim ym., 2004, Kim ym., 2006, 
Ferrin ym. 2007, De Cremer, 2010, Lewicki ym., 2016). Pelkkä anteeksipyyntö ei kuitenkaan 
useimmiten ole tarpeeksi tehokasta rikkoutuneen luottamuksen korjaamiseksi, ja se voidaan 
kokea vain "halpana puheena" ilman syvällistä tarkoitusta tai toisin sanoen loukatulle osa-
puolelle ei välttämättä välity kokemusta siitä, että anteeksipyyntö olisi tarpeeksi sydämelli-
nen ja loukkaaja todella katuisi tekoaan. Krylova ym. (2016) totesivat, että konkreettiset 
luottamusta säilyttävät ja korjaavat keinot ovat tehokkaampia kuin suulliset anteeksipyyn-
nöt, ja jotkut anteeksipyynnön osat ovat erityisen tärkeitä, esimerkiksi se, että loukkaaja tun-
nustaa virheensä ja ottaa vastuun tekemisistään. De Cremer & Schouten (2008) ovat tutki-
muksessaan huomanneet, että luottamus säilyy ja korjautuu paremmin, jos anteeksipyytäjä 
käyttäytyy kunnioittavasti loukattua osapuolta kohtaan. Haesevoets ym. (2015) puolestaan 
ehdottivat, että anteeksipyynnön tulee olla oikea-aikainen ollakseen tehokas säilyttämään ja 
korjaamaan luottamusta.  

2.3.6. Kolmansien osapuolten osallisuus 

Kolmannen osapuolen osallisuus voidaan määritellä siten, että luottamusta rikkoneen ja luotta-
jan molempien tuntema luotettavaksi koettu osapuoli, joka ei itse liity luottamusrikkomukseen, toimii 
välittäjänä luottamuskorjausprosessissa (Ying ym., 2017). Kolmansien osapuolten osallistuminen 
luottamuksen korjaamiseen on lupaava idea. Itse asiassa on jo pitkään tunnustettu, että kol-
mannet osapuolet voivat toimia välittäjinä luottamuksen rakentamisessa (Coleman, 1990). 
Kolmansien osapuolten osallistumista luottamuksen säilyttämiseen ja korjaamiseen on har-
vemmin tutkittu, mutta esimerkiksi Mueller ym. (2015) tarkastelivat kolmansien osapuolten 
osallistumista auditointiprosessiin maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen. Myös Kähkö-
nen (2020) totesi tutkimuksessaan, että joidenkin prosessien ja palveluiden ulkoistaminen 
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voi olla järkevää. Kolmas osapuoli, jolla on erityisosaamista, voi auttaa ylläpitämään luotta-
musta organisaatiossa. Esimerkiksi työterveyshuollon palvelut tai työnantajan tarjoamat ja 
mahdollistamat liikuntaedut voivat edustaa sellaista ulkopuolista konkreettista vipuvoimaa, 
joka voi antaa työntekijöille selviytymisapua muutostilanteissa, ja jos työnantaja pystyy tar-
joamaan tällaisia etuja, se voi auttaa säilyttämään henkilöstön luottamusta muutosten aikana. 

2.3.7. Rakentava käyttäytyminen 

Rakentava käyttäytyminen voidaan määritellä yksilöiden positiivisiksi käytännön toimiksi ja asen-
teiksi, jotka johtavat organisaation resurssien optimaaliseen käyttöön (Einarsen ym., 2007). Samanai-
kaisesti tällainen käyttäytyminen voi lisätä työntekijöiden motivaatiota, hyvinvointia, työtyy-
tyväisyyttä sekä luottamusta. Six & Skinner (2010) ehdottivat, että selkeät odotukset sekä 
rakentava ja molempien osapuolten positiivinen vuorovaikutus auttavat korjaamaan luotta-
musta yksilöiden välillä. Kähkönen (2020) totesi, että positiivisten luottamustulosten ai-
kaansaamiseksi työntekijät odottavat hyväntahtoisuutta, hyviä käytöstapoja ja hyvää julkista 
käyttäytymistä organisaation koko henkilökunnalta. Henderson ym. (2020) toivat esiin, että 
luottamuksen rakentumisen kannalta on haitallista, jos johtajat ovat välinpitämättömiä työn-
tekijöitä kohtaan, eivätkä siis esimerkiksi kiinnitä tarpeeksi huomiota luottamusta rakenta-
viin käytäntöihin.  

3. Empiirinen tutkimus 

3.1. Tutkimuskontekstin kuvaus 

Empiirinen tutkimus toteutettiin maanpuolustuksen toimialalla toimivassa yhdessä Maavoi-
mien hallintoyksikössä, jossa työskentelee 301 sotilas- ja siviilityöntekijää. Hallintoyksikkö 
siirtyi maaliskuusta 2020 lähtien Puolustusvoimien yleisen ja yhtenäisen suosituksen mukai-
sesti laajennettuun etätyöhön covid-19-pandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Yksikössä on 
covid-19-ajanjaksoa aiemminkin ollut mahdollisuus tehdä etätyötä rajoittuen enintään kym-
meneen etätyöpäivään kuukaudessa. Covid-19-pandemia on muuttanut myös matkustus- 
sekä kokouskäytäntöjä ja lähes kaikki kokoukset on siirrytty pitämään etäkokouksina. Puo-
lustusvoimille tyypilliseen tapaan tutkittavassa hallintoyksikössä monet sotilashenkilöstöstä 
ovat mukana urakehitykseen liittyvässä tehtävänkierrossa sekä palvelevat kriisinhallintateh-
tävissä, jolloin johtajiston kokoonpanoissa eri hierarkiatasoilla tapahtuu säännöllisesti muu-
tosta ja vaihtuvuutta. Siviilihenkilöstön keskuudessa henkilöstön vaihtuvuus on puolestaan 
vähäistä. Koko Puolustusvoimia koskettavia muutoksia ja kehittämisprojekteja on jatkuvasti 
meneillään. Muun muassa tietojärjestelmiin liittyvä mittava monivuotinen Puolustusvoi-
mien toiminnanohjausjärjestelmän kehittämishanke on parhaillaan työn alla (PVERP.2), ja 
myös tähän työhön liittyvät kokoukset järjestetään covid-19-pandemian aikana etäyhteyk-
sin.   

3.2. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tavoite 

Tässä tutkimuksessa sovellettiin kvantitatiivista lähestymistapaa. Työntekijöiden luottamus-
kokemuksia mitattiin aiemman teorian mukaisen ABI-mallin (Mayer ym. 1995) luottamuk-
senarvoisuuden ulottuvuuksilla. Vastaajia pyydettiin arvioimaan covid-19-toiminnanmuu-
tosten aikaista luottamuskokemustaan 1) johtajien kyvykkyyden, 2) hyväntahtoisuuden ja 3) 
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rehellisyyden osalta Likertin 7-portaisella asteikolla, jolloin arvo 1 tarkoitti, että luottamuk-
sen koettiin vähentyneen merkittävästi, arvo 4 tarkoitti, että luottamus oli pysynyt ennallaan, 
ja arvo 7, että luottamus oli vahvistunut merkittävästi. Henkilöstön kokemuksia ylimmän 
johdon soveltamista luottamusta säilyttävistä ja rakentavista käytännöistä covid-19-toimin-
nan muutosten aikana mitattiin valmiilla validilla mittausinstrumentilla (Kähkönen ym., 
2020), joka on kuvattu tarkemmin alakappaleessa 3.3. Vastaajat arvioivat ylimmän johtajis-
ton 1) avointa tiedon jakamista, 2) vahvoja johtamistoimia, 3) hyväntahtoista henkilöstöpo-
litiikkaa, 4) anteeksipyynnön taitoa, 5) rakentavaa käyttäytymistä, 6) emotionaalista tukea 
sekä 7) organisaation hyödyntämää kolmansien osapuolten tukea työntekijöiden luottamuk-
sen rakentamisen välittäjinä Likertin 7-portaisella asteikolla. Arvo 1 tarkoitti, että vastaaja 
oli vahvasti eri mieltä eikä ollut huomannut arvioitavaa toimintaa tapahtuneen, arvo 4 tar-
koitti, että vastaaja ei ollut samaa eikä eri mieltä, ja arvo 7 tarkoitti, että vastaaja oli vahvasti 
samaa mieltä ja huomannut arvioitavaa toimintaa tapahtuneen erittäin paljon.  

Tutkimuksen tilastolliset testit tehtiin käyttäen PSPP.Ink-ohjelmistoa. Tutkimuksen tavoit-
teena oli kuvata covid-19-toiminnan muutosten vaikutuksia sotilaiden ja siviilien luottamus-
kokemuksiin sekä heidän kokemuksiinsa ylimmän johdon soveltamista luottamusta säilyt-
tävistä ja rakentavista käytännöistä. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella, eroavatko sotilaiden 
ja siviileiden sekä eri sukupuolten kokemukset ylimmän johdon soveltamista luottamusta 
säilyttävistä ja rakentavista käytännöistä toisistaan.  

3.3. Tutkimuksessa käytettävän kyselymittariston kuvaus 

Kähkönen ym. (2020) ovat kehittäneet tutkittuun tietoon perustuvan valmiin ja validin mit-
tariston, jolla voidaan mitata henkilöstön näkemyksiä siitä, missä määrin erilaisia luotta-
musta säilyttäviä, rakentavia ja korjaavia käytäntöjä ylimmän johtajiston on koettu sovelta-
neen muun muassa erilaisten muutosten jälkeen. Mittaristo koostuu seitsemästä asiaankuu-
luvasta faktorista, joihin liittyy yhteensä 14 kysymyksen patteristo. Validoitu mittausinstru-
mentti on esitetty liitteessä 1. Mittausinstrumentti on kehitetty seuraten Hinkinin (1995; 
1998) menettelyä, jossa 1) tutkimusaihe määritellään, aiheeseen liittyvät kysymykset muo-
dostetaan ja niiden sisällön oikeudenmukaisuus tarkistetaan, 2) kyselylomake valmistellaan, 
3) kysymyksien alkukarsiminen suoritetaan, 4) eksploratiivinen faktorianalyysi suoritetaan 
faktoreiden rakenteen testaamiseksi, 5) konfirmatorinen faktorianalyysi suoritetaan tilastol-
lisen vahvistuksen saamiseksi, 6) konvergenttinen, nomologinen ja erotteleva pätevyys var-
mistetaan, ja 7) tulokset validoidaan riippumattomalla otoksella (toistettu konfirmatorinen 
faktorianalyysi ja valideetit). Alustava mittariston kehittämiseen liittyvä kyselytutkimus ja 
sitä seuraavat tilastolliset testit on suoritettu 1106 työntekijän opetuksen ja tutkimuksen toi-
mialalla toimivassa organisaatiossa toukokuussa 2020. Tutkittavassa organisaatiossa on ta-
pahtunut jatkuvia muutoksia viime vuosina (mm. irtisanomisia, eri organisaatioiden yhdis-
tymistä, tiimi- ja osastomuutoksia), ja lisäksi covid-19-pandemia on aiheuttanut laajaa etä-
työhön siirtymistä sekä tietoteknistenvälineiden lisääntynyttä hyödyntämistä esimerkiksi ko-
kouskäytännöissä. 282 vastausta palautui (vastausprosentti 25,5 %), jotka jaettiin kahteen 
satunnaiseen alaotokseen (A ja B, kummassakin 141 tapausta). Alustavan mittariston edellä 
mainittujen kehittämisvaiheiden jälkeen on toteutettu uusi itsenäinen kysely identtisin kysy-
myksin maanpuolustuksen toimialalla toimivassa yhdessä Maavoimien hallintoyksikössä. 
Konfirmatorinen faktorianalyysi suoritettiin ja mittaristo validoitiin 101 vastaajan aineis-
tolla. 7 faktorin sekä 14 kysymyksen malli todettiin luotettavaksi, vakaaksi ja päteväksi (GFI 
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≥ 0.89, CFI arvo lähellä 0.95 ja RMSEA arvo lähellä 0.06, kts. Cho ym., 2020; Hu & Bentler, 
1999). 

3.4. Kyselytutkimus ja otos 

Tätä tutkimusta varten kysely julkaistiin Webropol-alustan kautta lokakuussa 2020 ja vas-
tauslinkki jaettiin työntekijöille henkilökohtaiseen sähköpostiin. Kysely toteutettiin covid-
19-pandemian Suomen toisen aallon aikana yhdessä Maavoimien hallintoyksikössä. Kyse-
lylinkin saivat kaikki hallintoyksikön 301 virassa olevaa työntekijää, joista 101 työntekijää 
vastasi kyselyyn ja vastausprosentiksi muodostui siten 33,6 %. Yksikössä työskentelee kaik-
kiaan 246 miestä ja 55 naista. Vastaajista 79 oli miehiä (31,7 % kaikista miehistä) ja 22 naisia 
(40 % kaikista naisista). Sotilasviroissa olevia vastaajia oli 70 (69 % kaikista sotilaista), joiden 
joukossa vain yksi naissotilas. Vastaajien joukossa koulutustaso oli korkea ja 80 (79 % kai-
kista vastaajista) oli suorittanut korkeakoulututkinnon. Tutkittavassa yksikössä vastaajista 
98 henkilöä on vakinaisissa viroissa (97 % kaikista vastaajista) ja suurin osa pitkäaikaisia 
työntekijöitä, sillä 93 (92 % kaikista vastaajista) vastaajaa on toiminut virassaan vähintään 6 
vuotta. Tutkittavassa yksikössä lähijohtajina toimii 78 sotilasta (4 naista/74 miestä) sekä 4 
siviiliä (kaikki naisia). Siviileistä kaikki lähijohtajina toimivat vastasivat kyselyyn, sotilaslähi-
johtajista puolestaan 32 (41 % sotilaslähijohtajista). Aika lähijohtaja-asemassa oli kestänyt 
suurimmalla osalla vastanneista (74,5 % vastanneista lähijohtajista) vähintään 6 vuotta. 

4. Tulokset 

4.1. Kuvailevat tulokset työntekijöiden luottamuskokemuksista 

Ensin selvitettiin henkilöstön luottamuskokemuksia ylintä johtajistoa kohtaan covid-19-toi-
minnan muutosten aikana. Vastaajat arvioivat luottamuskokemustaan ylimmän johdon ja 
oman osastojohtajan kyvykkyyteen, rehellisyyteen ja hyväntahtoisuuteen (Mayer ym., 1995). 
Taulukko 1 osoittaa henkilöstöryhmittäin, että luottamuskokemus ylimmän johtajiston ky-
vykkyyteen on keskimääräisesti vahvistunut toiminnan muutosten aikana sekä sotilaiden 
(KA 5,21 %) että siviilien (KA 4,65 %) keskuudessa. Sotilaiden keskuudessa johtajiston 
kyvykkyyden covid-19-toiminnan muutosten aikana koetaan keskimääräisesti vahvistuneen 
kuitenkin jossain määrin enemmän kuin siviileiden keskuudessa. Mediaani kummassakin 
ryhmässä sai arvon 5. Vertailtaessa naisten ja miesten vastauksia luottamuskokemukset eivät 
juuri eronneet toisistaan johtajien kyvykkyyden osalta: kummassakin ryhmässä mediaani sai 
arvon 5 keskiarvon ollessa miesryhmässä 5,05 % ja naisryhmässä 5,0 %. 

Taulukko 1. Henkilöstön luottamuskokemukset ylimmän johtajiston kyvykkyydestä 

 1 2 3 4 5 6 7 Keskiarvo Mediaani 

Sotilaat 0 % 1,43 % 5,71 % 20 % 28,57 % 31,43 % 12,86 % 5,21 5 

Siviilit 3,23 % 6,45 % 6,45 % 29,03 % 22,58 % 25,81 % 6,45 % 4,65 5 
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Taulukko 2 osoittaa henkilöstöryhmittäin, että luottamuskokemus ylimmän johtajiston re-
hellisyyteen on keskimääräisesti vahvistunut covid-19-toiminnan muutosten aikana sekä so-
tilaiden (KA 5,30 %) että siviilien (KA 4,74 %) keskuudessa. Sotilaiden kokemus johtajiston 
rehellisyydestä covid-19-toiminnan muutosten aikana on keskimääräisesti vahvistunut kui-
tenkin jossain määrin enemmän kuin siviileiden keskuudessa. Mediaani kummassakin ryh-
mässä sai arvon 5. Vertailtaessa naisten ja miesten vastauksia luottamuskokemukset eivät 
eronneet toisistaan johtajien rehellisyyden osalta: kummassakin ryhmässä mediaani sai ar-
von 5 keskiarvon ollessa kummassakin vertailuryhmässä 5,13 %.  

Taulukko 2. Henkilöstön luottamuskokemukset ylimmän johtajiston rehellisyydestä 

 1 2 3 4 5 6 7 Keskiarvo Mediaani 

Sotilaat 0 % 0 % 5,72 % 27,14 % 24,29 % 17,14 % 25,71 % 5,30 5 

Siviilit 6,45 % 3,23 % 0 % 38,71 % 19,35 % 16,13 % 16,13 % 4,74 5 

 

Taulukko 3 osoittaa henkilöstöryhmittäin, että luottamuskokemus ylimmän johtajiston hy-
väntahtoisuuteen on vahvistunut toiminnan muutosten aikana sekä sotilaiden (KA 5,29 %) 
että siviilien (KA 4,97 %) keskuudessa. Sotilaat ovat keskimääräisesti kokeneet johtajiston 
hyväntahtoisuutta sovellettavan covid-19-toiminnan muutosten aikana enemmän kuin sivii-
lit. Mediaani kummassakin ryhmässä sai arvon 5. Vertailtaessa naisten ja miesten vastauksia 
naiset kokivat ylimmän johtajiston hieman hyväntahtoisemmaksi kuin miehet: miesryh-
mässä mediaani sai arvon 5 keskiarvon ollessa 5,13 %, kun taas naisryhmässä mediaani sai 
arvon 5,5 keskiarvon ollessa 5,41 %. 

Taulukko 3. Henkilöstön luottamuskokemukset ylimmän johtajiston hyväntahtoisuudesta 

 1 2 3 4 5 6 7 Keskiarvo Mediaani 

Sotilaat 0 % 1,43 % 1,43 % 28,57 % 25,71 % 21,43 % 21,43 % 5,29 5 

Siviilit 6,45 % 3,23 % 0 % 29,03 % 16,13 % 29,03 % 16,13 % 4,97 5 

 

4.2. Kuvailevat tulokset luottamusta säilyttävistä ja rakentavista käytännöistä 

Seuraavaksi selvitettiin, mitä luottamusta säilyttäviä ja rakentavia käytäntöjä henkilöstö oli 
kokenut ylimmän johtajiston ja organisaation käyttävän covid-19-toiminnan muutosten ai-
kana. Kysymyspatteriston yksittäisten 14 väittämän keskimääräisiä tuloksia tarkisteltiin ver-
taillen sotilaiden ja siviilien kokemuksia. Kuvio 2 osoittaa, että sotilaat kokivat keskimääräi-
sesti lähes kaikissa väittämissä ylimmän johtajiston ja organisaation käyttäneen luottamusta 
säilyttäviä ja rakentavia käytäntöjä enemmän kuin siviilit lukuun ottamatta organisaation 
pyrkimyksiä parantaa johtamista kolmannen osapuolen arvioinnin avulla. Lisäksi siviilit ko-
kivat keskimääräisesti hieman sotilaita enemmän, että ylin johtajisto johtaa hyvin muutoksia. 
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Kuvio 2. Kokemukset luottamusta säilyttävistä ja rakentavista käytännöistä, sotilaat vs. siviilit  

 
 

Naisten ja miesten kokemusten mahdollisia eroja selvitettiin sen osalta, mitä luottamusta 
säilyttäviä ja rakentavia käytäntöjä he olivat kokeneet ylimmän johtajiston ja organisaation 
käyttävän covid-19-toiminnan muutosten aikana. Kuvio 3 osoittaa naisten kokeneen keski-
määräisesti lähes kaikissa väittämissä ylimmän johtajiston ja organisaation käyttäneen luot-
tamusta säilyttäviä ja rakentavia käytäntöjä enemmän kuin miehet. Poikkeuksen tekivät re-
hellinen ja oikea-aikainen tiedon jakaminen, jota miehet kokivat esiintyneen naisia enem-
män. 
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Kuvio 3. Kokemukset luottamusta säilyttävistä ja rakentavista käytännöistä, miehet vs. naiset 

 

4.3. Tilastolliset testit 

Tilastollisten testien avulla testattiin, erosivatko eri henkilöstöryhmien (sotilaat vs. siviilit) 
kokemukset ylimmän johdon soveltamista luottamusta säilyttävistä ja rakentavista käytän-
nöistä covid-19-toiminnan muutosten aikana merkittävästi toisistaan. Aluksi tarkistettiin 
Levenen testillä varianssien homogeenisuus, joka testaa, ovatko varianssit tarpeeksi lähellä 
toisiaan. Väittämä ylimmän johtajiston antamasta rehellisestä tiedosta sai p-arvon 0.003 
(<0.05), mikä osoittaa, että varianssit poikkeavat tämän luottamusta säilyttävän ja rakenta-
van käytännön kohdalla toisistaan. Muut 13 väittämää olivat variansseiltaan tarpeeksi lähellä 
toisiaan. Päätettiin käyttää t-testiä, koska vertailtavia ryhmiä on vain kaksi, ja t-testi ilmoittaa 
p-arvon sekä yhtä suurten että eri suurten varianssien tapauksissa. Taulukko 4 osoittaa, että 
eniten eroavuutta sotilaiden ja siviilien välillä oli avoimen tiedon jakamisen osalta. Sotilaat 
olivat kokeneet keskimääräisesti siviileitä enemmän, että ylin johtajisto oli käyttänyt avointa 
tiedon jakamista säilyttääkseen ja rakentaakseen henkilöstön luottamusta toiminnan muu-
tosten aikana. Rehellisen tiedon antamisen osalta löydettiin suurin ja tilastollisesti melkein 
merkitsevä (p-arvo <0.05) eroavuus sotilaiden ja siviilien välillä, toisin sanoen sotilaat olivat 
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kokeneet siviileitä enemmän covid-19-muutosten aikaisen tiedon jakamisen olleen rehel-
listä. Henkilöstöryhmien mielipiteet olivat keskimääräisesti kaikkein yhdenmukaisimmat ar-
vioitaessa vahvojen johtamistoimien esiintyvyyttä luottamusta säilyttävinä ja rakentavina 
käytäntöinä. Sotilaat ja siviilit olivat keskimääräisesti hyvin samaa mieltä siitä, että ylin joh-
tajisto johti henkilöstöä oikeudenmukaisesti covid-19-toiminnanmuutosten aikana. 
 
Taulukko 4. Vertailu luottamusta säilyttävistä ja rakentavista käytännöistä (t-testi) 

Luottamusta säilyttävät ja rakentavat käytännöt 
Keskiarvo 

Sotilaat 
Keskiarvo 

Siviilit 
p-arvo 

Avoin tiedon jakaminen    

Antaa oikea-aikaista tietoa. 5,80 5,55 0,320 

Antaa rehellistä tietoa. 6,44 5,81 0,028* 

Vahvat johtamistoimet    

Johtaa hyvin muutoksia. 5,31 5,32 0,979 

Osaa lieventää työntekijöiden epävarmuutta tulevaisuudesta. 5,20 5,13 0,806 

Hyväntahtoinen henkilöstöpolitiikka    

Johtaa henkilöstöä oikeudenmukaisesti. 5,66 5,58 0,800 

Kiinnittää huomiota työntekijöiden työhyvinvointia lisääviin keinoihin. 5,57 5,39 0,533 

Anteeksipyyntö/pahoittelu    

Pahoittelee kunnioittavasti. 5,00 4,97 0,913 

Pahoittelee oikea-aikaisesti. 5,00 4,71 0,310 

Rakentava käyttäytyminen    

Noudattaa hyviä tapoja. 6,13 6,00 0,589 

Ei ole välinpitämätön. 5,96 5,77 0,444 

Emotionaalinen tuki    

Kuuntelee tarvittaessa minua. 5,69 5,52 0,549 

Ymmärtää tunteitani. 5,06 4,87 0,516 

Kolmannen osapuolen osallisuus    

Pyrkii parantamaan johtamista kolmannen osapuolen arvioinnin avulla. 3,67 3,77 0,706 

Tarjoaa henkilökunnalle ulkopuolisten toimijoiden antamaa käytännön tukea. 4,19 4,10 0,779 

*) tilastollisesti melkein merkitsevä löydös 

 
Tilastollisen testin avulla testattiin vielä, erosivatko miesten ja naisten kokemukset ylimmän 
johdon soveltamista luottamusta säilyttävistä ja rakentavista käytännöistä covid-19-toimin-
nan muutosten aikana merkittävästi toisistaan. Aluksi tarkistettiin jälleen Levenen testillä 
varianssien homogeenisuus. Väittämä, joka koskee organisaation pyrkimyksiä parantaa joh-
tamista kolmannen osapuolen arvioinnin avulla, sai p-arvon 0.025 (<0.05), mikä osoittaa, 
että varianssit poikkeavat tämän luottamusta säilyttävän ja rakentavan käytännön kohdalla 
toisistaan. Muut 13 väittämää todettiin olevan variansseiltaan tarpeeksi lähellä toisiaan. Pää-
tettiin käyttää t-testiä, koska vertailtavia ryhmiä on vain kaksi, ja t-testi ilmoittaa p-arvon 
sekä yhtä suurten että eri suurten varianssien tapauksissa. Taulukko 5 osoittaa, että minkään 
luottamusta säilyttävän ja rakentavan käytännön kohdalla ei todettu olevan tilastollisesti 
merkitsevää eroa eri sukupuolten keskimääräisten kokemusten välillä (p-arvo >0.05). 
 
Taulukko 5. Vertailu luottamusta säilyttävistä ja rakentavista väittämistä (miehet vs. naiset) 

Luottamusta säilyttävät ja rakentavat käytännöt 
Keskiarvo 

Miehet 

Keskiarvo 

Naiset 

p-arvo 

Avoin tiedon jakaminen    

Antaa oikea-aikaista tietoa. 5,75 5,64 0,698 

Antaa rehellistä tietoa. 6,33 5,95 0,141 

Vahvat johtamistoimet    

Johtaa hyvin muutoksia. 5,22 5,68 0,174 

Osaa lieventää työntekijöiden epävarmuutta tulevaisuudesta. 5,10 5,45 0,273 

Hyväntahtoinen henkilöstöpolitiikka    

Johtaa henkilöstöä oikeudenmukaisesti. 5,61 5,73 0,723 
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Kiinnittää huomiota työntekijöiden työhyvinvointia lisääviin keinoihin. 5,48 4,64 0,638 

Anteeksipyyntö/pahoittelu    

Pahoittelee kunnioittavasti. 4,89 5,36 0,144 

Pahoittelee oikea-aikaisesti. 4,87 5,05 0,591 

Rakentava käyttäytyminen    

Noudattaa hyviä tapoja. 6,03 6,32 0,270 

Ei ole välinpitämätön. 5,85 6,09 0,362 

Emotionaalinen tuki    

Kuuntelee tarvittaessa minua. 5,58 5,82 0,455 

Ymmärtää tunteitani. 4,94 5,23 0,363 

Kolmannen osapuolen osallisuus    

Pyrkii parantamaan johtamista kolmannen osapuolen arvioinnin avulla. 3,62 4,00 0,156 

Tarjoaa henkilökunnalle ulkopuolisten toimijoiden antamaa käytännön tukea. 4,10 4,36 0,459 

 

5. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Otoskoko (N=101) edustaa jo hyvin tutkittua hallintoyksikköä, jossa kyselyn sai 301 työn-
tekijää. Myös vastausjakauma sotilaiden (70) ja siviileiden (31) välillä noudattaa eri henkilös-
tömäärien toteumia, sillä tutkittavassa hallintoyksikössä sotilasvirassa olevia on enemmän 
kuin siviileitä. Saatuja tuloksia voi siis tällä perusteella yleistää koskemaan myös muita sa-
mankaltaisia, henkilöstörakenteeltaan ja toimialaltaan vastaavanlaisia tutkimuskohteita. Tut-
kimuksen validiteettia, reliabiliteettia ja stabiliteettia lisäävät käytetyt valmiit mittaristot 
(Mayer ym., 1995; Kähkönen ym., 2020), ja tutkimus on mahdollista näitä mittaristoja käyt-
täen toistaa täysin samanlaisena missä tahansa tutkimuskohteessa. 

6. Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten covid-19-toiminnanmuutokset vaikuttavat henkilös-
tön luottamuskokemuksiin ylintä johtajistoa kohtaan ja ovatko muutosten vaikutukset sa-
manlaisia eri henkilöstöryhmien sekä eri sukupuolten keskuudessa. Lisäksi selvitettiin, missä 
määrin henkilöstö on kokenut ylimmän johtajiston käyttäneen luottamusta säilyttäviä ja ra-
kentavia käytäntöjä covid-19-toiminnan muutosten aikana, kuinka tehokkaita nämä käytän-
nöt ovat olleet ja eroavatko eri henkilöstöryhmien kokemukset toisistaan. 

Aiemmat tutkijat ovat ehdottaneet, että tietoteknisten työkalujen lisääntynyt käyttö ja etä-
työskentely vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden työtyytyväisyyteen (Castellacci & Viñas-
Bardolet, 2019). Lisäksi etätyön on todettu lieventäneen työperäisen stressin ilmenemistä 
(Gajendran & Harrison, 2007), ja työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon on lisääntynyt 
(Golden, 2006). Tämä tutkimus vahvistaa, että covid-19-toiminnan muutosten aikana, jol-
loin tietoteknisten työkalujen ja etätyöskentelyn hyödyntäminen on lisääntynyt työelämässä, 
näiden edellä mainittujen positiivisten vaikutusten lisäksi myös organisaation henkilöstön 
luottamuskokemuksissa ylintä johtajistoa kohtaan voidaan saavuttaa positiivisia mittaus- ja 
luottamustuloksia.  

Aiemmissa tutkimuksissa on ehdotettu, että erilaiset muutokset haastavat luottamuksen ja 
voivat haitata tehokasta toimintaa ja suorituskykyä organisaatiossa (Costa ym., 2017). Päin-
vastoin kuin joidenkin muiden rakenteellisten muutosten kohdalla (esim. irtisanomiset ja 
sulautumiset) näyttäisi kuitenkin siltä, että tietoteknisten työkalujen lisääntynyt käyttö ja etä-



 

16 

työskentelymahdollisuus koetaan ennen kaikkea positiivisena muutoksena, työnantajan tar-
joamana työnteontavan joustona ja tietotekniikan aikaisempaa laajempana hyödyntämisenä. 
Näyttäisi myös siltä, että toiminnan muutosten jalkauttaminen käytäntöön covid-19-pande-
mian seurauksena voi lisätä henkilöstön kokemusta siitä, että heistä välitetään ja johtajat 
ovat hyväntahtoisia henkilöstöä kohtaan, mikä saattaa osaltaan nostaa henkilöstön luotta-
mustasoa ylintä johtajistoa kohtaan. Luottamuskokemukset ja luottamuksen säilyminen ja 
rakentuminen eivät näyttäisi riippuvan niinkään henkilöstö- tai sukupuoliryhmästä, vaan en-
nemminkin muutoksen laadusta ja siitä, miten ylin johto kykenee vastaamaan muutoksiin. 

Gustafsson ym. (2020) ovat ehdottaneet, että luottamuksen rakentaminen ja säilyminen vaa-
tivat organisaation toimijoiden sitoutunutta ja voimakasta roolia luottamuksen tiedostami-
sessa, muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Luottamustasot eivät siis automaattisesti säily hy-
vällä tasolla muutosten yhteydessä, vaan ylimmän johtajiston käyttämillä luottamusta säilyt-
tävillä ja rakentavilla käytännöillä on merkitystä luottamuksen säilymisessä. Tässä tutkimuk-
sessa vahvistui se, että havaitut ylimmän johtajiston käyttämät luottamusta säilyttävät ja ra-
kentavat käytännöt voivat johtaa positiivisiin luottamustuloksiin myös muutostilanteissa.  

Lisäksi Gustafsson ym. (2020) ovat ehdottaneet, että silloin, kun luottamusta yritetään säi-
lyttää vakiintuneessa luottamussuhteessa esimerkiksi työkontekstissa, yllättävät tapahtumat, 
kuten covid-19-pandemia, saattavat tuoda pintaan ahdistusta ja huolta tulevaisuudesta. Täl-
laisissa tapauksissa, joissa organisaatio kohtaa ulkopuolisia paineita, usein käytetyt verbaali-
set luottamuskorjaus- ja rakennuskeinot, kuten anteeksipyynnöt, kieltäminen ja katumus, 
eivät todennäköisesti ole erityisen sopivia luottamuksen säilyttämiseksi. Tämä tutkimus an-
taa viitteitä siitä, että pahoittelut ja anteeksipyynnöt ovat covid-19-toiminnan muutosten 
yhteydessä pienemmässä roolissa kuin esimerkiksi ylimmän johtajiston toteuttamat avoin 
tiedon jakaminen, rakentava käyttäytyminen ja hyväntahtoinen henkilöstöpolitiikka. Henki-
löstö tuntuu siis tällaisissa tapauksissa odottavan ennen kaikkea konkreettisia toimia, jotka 
viestittävät henkilöstölle johtajien rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja vastuullisuutta. 
Tämä on yhdenmukainen löydös myös Davis ym. (2000) tutkimustulosten kanssa, joissa he 
ehdottivat, että työntekijöiden luottamus organisaatiota ja ylintä johtajistoa kohtaan edellyt-
tää sitä, että johtajat kohtelevat heitä oikeudenmukaisesti ja ovat kiinnostuneita työnteki-
jöidensä hyvinvoinnista.  

Kähkönen (2020) on todennut, että positiivisten luottamustulosten aikaansaamiseksi työn-
tekijät odottavat johtajilta hyväntahtoisuutta ja hyviä käytöstapoja. Tämä tutkimus vahvistaa 
näitä ominaisuuksia omaavien johtajien rakentavan tehokkaasti työyhteisönsä luottamusta. 
Kähkönen (2020) on löytänyt organisaation muutoskontekstissa, että riittävä, rehellinen ja 
avoin tieto sekä hyvin toimiva keskustelukulttuuri koko organisaatiossa ovat kriittisiä teki-
jöitä työntekijöiden luottamuksen rakentamisessa ja korjaamisessa. Avoin tiedon jakaminen 
korostui myös tässä tutkimuksessa ja covid-19-toiminnan muutosten yhteydessä tärkeäksi 
luottamusta säilyttäväksi ja rakentavaksi käytännöksi.  

Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että koetut luottamusta säilyttävät ja korjaavat 
keinot eri henkilöstö- ja sukupuoliryhmien välillä eivät eroa toisistaan merkittävästi, vaan 
avoin tiedon jakaminen, vahvat johtamistoimet, hyväntahtoinen henkilöstöpolitiikka, ra-
kentava käyttäytyminen sekä emotionaalinen tuki ovat kaikki merkityksellisiä henkilöstö-
ryhmästä tai sukupuolesta riippumatta, kun johtajat rakentavat henkilöstön luottamusta. 
Covid-19-toiminnanmuutoksen yhteydessä johtajien anteeksipyynnöt ja kolmannen osa-
puolen osallisuus korjattaessa sekä rakennettaessa työntekijöiden luottamusta näyttäisivät 
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saavan edellisiä pienemmän merkityksen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät ne ylei-
sesti tai muissa yhteyksissä ja muun tyyppisissä organisaatioiden muutostilanteissa voisi olla 
tärkeitä luottamusta rakentavia käytäntöjä. 

Tämä tutkimus toteutettiin maanpuolustuksen toimialalla yhdessä Maavoimien hallintoyk-
sikössä, ja tuloksia ei voi suoraan yleistää muun tyyppisiin organisaatioihin. Mittaustulokset 
on kuitenkin saatu valmiilla mittaristoilla (Mayer ym., 1995; Kähkönen ym., 2020), joten 
vastaavia asioita olisi mielenkiintoista mitata samalla mittaristolla myös muun tyyppisissä 
organisaatioissa kuten liikeyrityksissä, kunta-alalla tai teollisuusyrityksissä. Tutkimustulokset 
perustuvat yhteen mittauskertaan ja sen poikkileikkaustuloksiin. Organisaatioiden kannalta 
säännöllinen työntekijöiden luottamustasojen mittaaminen olisi hyödyllistä. Henkilöstön 
kokemusten mittaaminen ylimmän johtajiston soveltamista luottamusta rakentavista käy-
tännöistä olisi myös suositeltavaa toteuttaa säännöllisin väliajoin erityisesti muutostilanteissa 
ja niiden jälkeen hyödyntäen tässä tutkimuksessa esiteltyä mittausinstrumenttia. 

On huomattava, että kaikki työntekijät eivät pidä etätyötä hyödyllisenä tai itselleen sopivana 
työnteon muotona. Jotkut kokevat sosiaalisen etäisyyden kasvavan liikaa, ja fyysisessä työ-
paikassa käytettävissä oleva parempi tekninen tuki puuttuu usein etätyössä (Felstead & Hen-
seke, 2017). Etätyön laajempi tutkimus sen eduista ja haitoista voisi olla mielenkiintoinen 
tutkimusaihe, kuten myös etätyön pitkän aikavälin vaikutukset henkilöstön työtyytyväisyy-
teen, suorituskykyyn ja luottamukseen. Tämä tutkimus on rajattu tutkimaan henkilöstön 
luottamuskokemuksia ylintä johtajistoa kohtaan sekä johtajiston soveltamia luottamusta säi-
lyttäviä ja rakentavia käytäntöjä, mutta olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, miten etätyö 
ja tietoteknisten työvälineiden käytön lisääntyminen vaikuttavat luottamustasoihin työnte-
kijöiden ja tiiminjäsenten keskinäisissä suhteissa sekä lähijohtaja-työntekijäsuhteessa. Kai-
ken kaikkiaan hyvät työyhteisön luottamustasot voivat muokata organisaation sopeutuvam-
maksi ja ketterämmäksi kohtaamaan erilaisia muutoksia, joten tämän aihealueen tutkimus-
työn jatkaminen on hedelmällistä ja tärkeää. 
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LIITE 1. Validoitu kyselymittaristo luottamusta säilyttävistä ja korjaavista käytännöistä 

 

Mieti aikaa parhaillaan vallitsevan Covid-19 pandemian kes-

kellä ja siitä aiheutuneita toiminnan muutoksia. Seuraavassa on 

esitetty väittämiä liittyen Maavoimien hallintoyksikön johtajien 

tapoihin toimia muutostilanteessa sekä heidän kykyynsä vastata 

muutoksiin. Arvioi tässä kohdassa Maavoimien hallintoyksikön 

ylintä johtoa sekä oman osastosi johtajaa. Ole hyvä ja arvioi 

väittämiä käyttämällä asteikkoa 1= vahvasti eri mieltä, 4 = ei 

samaa eikä eri mieltä, 7 = vahvasti samaa mieltä. Maavoimien 

hallintoyksikön johto… 

Voittoa 

tavoittelematon 

organisaatio, 

Suomi 

(N= 141), 

Faktorilatauksen 

arvot, CR ja 

AVE 

Maavoimien 

hallintoyksikkö, 

Suomi 

(N = 101),  Fak-

torilatauksen ar-

vot, CR ja AVE 

Avoin tiedon  

jakaminen 

antaa oikea-aikaista tietoa. 0.926a 0.893a 

antaa rehellistä tietoa. 0.932* 0.646* 

CR  0.95 0.75 

AVE 0.85 0.61 

Vahvat  

johtamistoimet 

johtaa hyvin muutoksia. 0.887a 0.842a 

osaa lieventää työntekijöiden epävarmuutta tulevaisuudesta. 0.855* 0.850* 

CR 0.86 0.83 

AVE 0.76 0.72 

Hyväntahtoinen  

henkilöstöpolitiikka 

johtaa henkilöstöä oikeudenmukaisesti. 0.918a 0.894a 

kiinnittää huomiota työntekijöiden työhyvinvointia lisääviin 

keinoihin. 
0.864* 0.880* 

CR 0.93 0.88 

AVE 0.82 0.79 

Anteeksipyyntö/ 

pahoittelu 

pahoittelee kunnioittavasti. 0.894a 0.973a 

pahoittelee oikea-aikaisesti. 0.962* 0.822* 

CR 0.93 0.90 

AVE 0.86 0.81 

Rakentava  

käyttäytyminen 

noudattaa hyviä tapoja. 0.744a 0.840a 

ei ole välinpitämätön. 0.902* 0.956* 

CR 0.81 0.89 

AVE 0.68 0.81 

Emotionaalinen tuki 

kuuntelee tarvittaessa minua. 0.914a 0.868a 

ymmärtää tunteitani. 0.795* 0.738* 

CR 0.85 0.79 

AVE 0.73 0.65 

 

Mieti edelleen aikaa parhaillaan vallitsevan Covid-19 pande-

mian keskellä ja siitä aiheutuneita toiminnan muutoksia. Seu-

raavassa on esitetty väittämiä liittyen Puolustusvoimien tapoihin 

toimia muutostilanteessa ja vastata muutoksiin. Ole hyvä ja ar-

vioi väittämiä käyttämällä asteikkoa 1= vahvasti eri mieltä, 4 = 

ei samaa eikä eri mieltä, 7 = vahvasti samaa mieltä. Työnanta-

jani… 

 

 

Kolmannen osapuolen 

osallisuus 

pyrkii parantamaan johtamista kolmannen osapuolen arvioinnin 

avulla (esim. akkreditointi). 

0.803a 0.771a 

tarjoaa henkilökunnalle ulkopuolisten toimijoiden antamaa käy-

tännön tukea. 

0.863* 0.955* 

CR 0.82 0.86 

AVE 0.70 0.75 

* Tilastollisesti merkitsevä 0,01-merkitsevyystasolla; a merkitsevyystasoa ei ole käytettävissä, koska kerroin on kiinteä 1. 

Mallin sopivuuden in-

deksit 

Khiin neliö (vapausasteluku) 125.37 (83) 72.11 (56) 

p-arvo 0.00185 0.07237 

RMSEA 0.060 0.054 

GFI 0.899 0.907 

CFI 0.992 0.992 

NNFI 0.989 0.987 

IFI 0.992 0.992 
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Käytetyt lyhenteet: 

CR = Critical ratio, AVE = Average, RMSEA = root mean square error of approximation, GFI = goodness of fit index, CFI = comparative fit 

index, NNFI = non-normed fit index, IFI = Incremental fit index 
 

Faktorilatauksen arvo = Korrelaatio yksittäisen muuttujan ja faktorin välillä. 
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