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Tiivistelmä 

Yritysten yhteiskuntavastuu ja vastuullinen liiketoiminta ovat muutamana viime vuosikymmenenä 
olleet näkyvästi esillä. Vastuullisuutta koskeva keskustelu on viime aikoihin asti liittynyt yritysten 
työntekijöihin lähinnä vain työnantajan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen eli vastuullisen 
johtamisen kautta. Sen vuoksi tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on työntekijöiden työs-
sään kokema työtehtävien hoitamiseen liittyvä vastuullisuus. Tutkimuksessa selvitetään, miten 
työntekijät kokevat vastuullisuuden työssään, ja mitkä asiat vastuullisuuden kokemiseen mahdolli-
sesti vaikuttavat. Selvittämällä vastuullisuuden kokemiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan paremmin 
ymmärtää vastuullisuuden ilmenemistä työpaikalla ja käyttää vastuullisuuden kokemiseen liittyvää 
tietoa hyödyksi esimerkiksi yrityksen henkilöstöjohtamisessa tai vastuullisen liiketoiminnan kehit-
tämisen eri osa-alueilla.  

Tutkimuksen keskeis enä lähtökoh tana on ajatus siitä, että työssä ko ettuun vastuullisuu teen 
vaikuttavat yksilölliset tekijät sekä ym päristö, jossa työtä tehdään. Te oreettinen viitekehys 
muodostui jaottelusta yksilöllisii n, rakenteellisiin sekä sosiaalisiin  tekijöihin. Tutkimus on luon-
teeltaan la adullinen ja se on toteu tettu tapau stutkimuksena. Tutkim uksen aineisto kerättiin haas-
tattelemalla gluteenittomia elinta rvikkeita valmistavan case-yrityksen tuotantotyöntekijöitä ja vas-
tuullisuuden vastavuoroisen luont een vuoksi m yös heidän esim iestään. Aineistosta etsittiin työnte-
kijöiden vastuullisuudelle antamia merkityksiä, joita tu lkittiin tutkimuksessa luodun viitekehyksen 
avulla tavoitteen a lisätä ymm ärrystä työntek ijöiden vastuullisuud en kokem isesta sek ä s iihen 
vaikuttavista tekijöistä.  

Työntekijöiden vastuullisuuden kok emisen todetti in m uotoutuvan vastu ullisuuden k okemiseen 
vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Vastuullisuus sai merkityksensä ulkoisesti määriteltyjen 
vastuiden, työn sisällöllisten piirte iden, tuotteen ja sen tarkoituks en, ryhmänormien ja organisaati-
oon sosiaalistum isen sekä työntekijöiden ja työn antajan välisen psykologisen sopimuksen kautta. 
Keskeisimpiä vastuullisuuden kokemiseen vaikuttavia tekijöitä todettiin olevan yksilön m oraalinen 
kypsyys, työn m erkitys työntekijälle, työn sisällölliset piirteet, työyht eisön normit, organisaatioon 
sosiaalistumisen tapa ja työntekij öiden sekä työnantajan välinen suhde. Tekijöiden vaikutuksen 
vastuullisuuden koke miseen todettiin olevan yhteen  kieto utunutta, eikä niitä voida käytännö ssä 
erottaa toisistaan. Tekijät ova t tilanteesta riippue n joko vastuullisuuden kokemista tukevia tai 
estäviä, ja ne voivat m yös kompensoida toisiaan. Gluteenittomien elintarvikkeiden valmistuksessa 
vastuullisuus kulminoituu tuotteiden laatuun ja siihen, että työt hoidetaan hyvin.  
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