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Tiivistelmä 
 
Tässä opinnäytetyössä esitellään työhyvinvointimalli. Laadullinen tutkimus avaa tietoa pilottiprojektin 
taustasta, tarpeesta, menetelmästä ja saaduista tuloksista ensimmäiseltä toimintakaudelta. Tutkimuksen 
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timenetelmän kehittäjänä toimii suomalainen hyvinvointi tapahtumia- ja hyvinvointi ohjelmia tuottava asi-
antuntijayritys, 4event Oy. Pilotin tavoitteena ja tarkoituksena oli tuoda toiminallisia toteutuksia Stora 
Enson henkilöstölle 16 eri paikkakunnalla. Alueelliseen pilottiin vuonna 2017 osallistuivat sekä terminaa-
lihenkilöstö, että toimihenkilöt ympäri Suomen. Paikalliset aluekoordinaattorit osallistuivat tutkimusky-
selyyn. Heiltä kysyttiin työperehdytykseen, työhön suunnitteluun, viestintään ja työnsä toteuttamiseen 
liittyviä kysymyksiä kehitysideoineen. Ensimmäisen toimintakauden jälkeen aluemallin käyttöä on pää-
tetty jatkaa. 
 
Tietoperustan osiossa tarkastellaan työhyvinvointia määritelmänä ja käsitteenä Suomessa. Näkökul-
maksi on otettu osittain työn mielekkyys sekä työhyvinvointipsykologian teoreettinen pintatieto. Koska 
elämänkulttuurimme kokee jatkuvaa murrosta, niin kehitystarpeisiin tällä alueella on tärkeä vastata.  
Työhyvinvointi liittyy olennaisesti kaikkien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, johon tutkimuksen keskeinen 
näkökulma perustuu. Suomessa työhyvinvoinnin lainsäädäntö astui voimaan 2000-luvulla. Vuosien saa-
tossa tulimme huomanneeksi, ettei pelkästään työn suorittaminen riittäisi. Suomen työhyvinvointitilanne 
on hyvässä maineessa ja esimerkillisesti kehittämisen arvoinen aluevaltaus, johon on syytä kiinnittää 
huomiota. Tärkein pääoma kulminoituu hyvinvoivaan työntekijään, yhteisöön ja koko organisaatioon.  
 
 
Tutkimusta voivat hyödyntää kaikki ammattialasta kiinnostuneet ja siinä toimivat henkilöt, yhteisöt sekä 
henkilökohtaisesta työhyvinvoinnista kiinnostuneet. Opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa työssä hy-
vinvoinnin tärkeyden merkitystä. Pilottiprojektin sisältö antaa esimerkkiä ja havaintoja siitä, minkälainen 
toiminta tukee turvallisuutta ja ennaltaehkäisevyyttä 4eventin tavoin. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä. 
 

Asiasanat työelämä, työtyytyväisyys, työsuojelu, työterveys, työelämälähtöisyys, työelämätaidot 

 



 

 

 

HUMAK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  
Name of the Degree Programme 
 
ABSTRACT 

Author Olivia Toivanen Number of Pages 37 

Title Pilot Project for Workplace Wellbeing at the Regional Model 

Supervisor(s) Hanna Vienonen  

Subscriber and/or Mentor 4event Oy, Maria Mikkonen 

Abstract 
 
This thesis presents a work wellbeing model. A qualitative research opens up information on the 
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1 JOHDANTO 

 
Työn merkitys on ajan saatossa muokannut ihmistä sekä hänen kokonaisval-

taista hyvinvointia. Työhyvinvoinnista on tullut tärkeä osa työelämää. Yhteiskun-

nalliset vaikutukset ulottuvat suomalaiseen työkulttuuriin tuntuvasti. Lisäksi tulee 

huomioida, että elämme muutoksen rintamaa ja epävarmuuksien aallokkoa. Suo-

men työhyvinvointipolitiikka on Euroopan indeksissä melko hyvässä asemassa. 

Työhyvinvointia tulee ajatella mahdollisuutena vaikuttamiseen, työmotivaatioon, 

erilaisten taitojen sekä ammatillisen kehittämiseen henkilökohtaisesti ja yhteisöl-

lisesti. Yhteisövastuullisuus on noussut suomalaisessa työkulttuurissa tuntuvasti.  

 

Hyvinvoiva työpaikka on sekä työntekijän, että työantajan etu. Asiantuntijoiden 

käsityksen mukaan hyvinvoiva työntekijä ja työyhteisö vaikuttavat menestykseen, 

tuloksellisuuteen, innovatiiviseen kehitykseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen 

positiivisesti. Työhyvinvointi on yhteisvastuullinen kokonaisuus ja ulottuu työpai-

kan lisäksi henkilökohtaisen elämän alueelle. Kokonaisvaltaisia työhyvinvointi oh-

jelmia tarjoaa tällä hetkellä seitsemän prosenttia yrityksistä maailman laajuisesti.  

Opinnäytetyö esittelee esimerkkiä suomalaisesta metsäalan yrityksen työhyvin-

vointistrategiasta sekä kehitteillä olevasta paikallisesta mallista, johon osallistui-

vat valtakunnallisesti 16:sta eri alueen työntekijät ja toimihenkilöt.  

 

Tässä tutkimuksessa esitellään hyvinvointi tapahtumiin erikoistuneen asiantunti-

jayrityksen, 4eventin käyttämää työhyvinvointimallia. Aluetoteutuksia pilotoitiin 

ensimmäistä kertaa vuonna 2017 Stora Enson henkilöstölle. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on valottaa ja tarkastella, miten paikallisilla toteutuksilla voidaan työky-

kyä, ennaltaehkäistä, säilyttää kustannustehokkuus ja lisätä entistä enemmän 

työntekijöiden tavoitettavuutta. Tutkimus esittelee toimintamallia ennaltaehkäise-

vänä ja ylläpitävänä työhyvinvointikonseptina. Tutkimus kartoittaa ja tarkastelee 

aluemallin ideologiaa sekä esittelee ensimmäiseltä pilotin toimintavuodelta saa-

tuja tuloksia. Lisäksi opinnäytetyössä selvitetään, minkälaisia kehitystarpeita on 

noussut pilotista, ensimmäisen toimintakauden aikana. Opinnäytetyöni teema on 

syntynyt työhyvinvoinnin arvostuksesta sekä alan kehittämisen tärkeydestä. 

Opinnäytetyössä käytetyn aiheen kiinnostus lähti sekä ammatillisen kehittämisen 

näkökulmasta sekä henkilökohtaisesta kokemuksesta käsin. 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

 
Opinnäytetyö sijoittuu työelämän kehittämistoimintaan ja työhyvinvoinnin ennal-

taehkäisevään näkökulmaan. Työn tilaajana toimii lahtelainen asiantuntijayritys, 

4event Oy. Tutkimuskohteena esitellään pilottiprojektin alueellista menetelmää. 

Kehittämistoiminnan tarkoitus on ylläpitää ja kehittää elinikäistä oppimista, ver-

kostoitumista ja innovaatiotoimintaa. Eri alojen kehittämistoiminta ulottuu myös 

yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja rakenteisiin. Menestystä mitataan hyvinvoinnilla ja 

kilpailukykyisellä onnistumisella. Toikko & Rantanen kuvaa teoksessaan kehittä-

mistä konkreettisena toimintana, jossa on tavoitteet ja jolla pyritään tähtäämään 

haluttuun lopputulokseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan kehittävälle toi-

minnalle menetelmä. (Toikko & Rantanen 2009, 7.) 

 

Kehittämisellä pyritään vaikuttamaan joko toimintatapaan tai toimintarakentee-

seen. Tässä tutkimuksessa työhyvinvointimalli on toiminnallisen kehittämisen 

kohteena. Kohde suuntautuu laaja-alaiseen toimintaan työorganisaatiossa, joka 

on jaettu eri alueisiin. Mallinnukset ovatkin toimintavan kehittämistä. Kehittämis-

toiminta on myös tässä tutkimuksessa rakenteellista uudistusta noudattavaa. 

Työhyvinvointimallin tavoitteena on pyrkiä parempaan palvelun tuottamiseen 

sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Kehittämistoiminta ulottuu yleensä rajat-

tuun, yksikkökohtaiseen uudistamiseen tai laaja-alaisiin reformeihin. Näin ollen 

4eventin työhyvinvointimalli on rakenteellista kehittämistä, jossa palvelu-uudis-

tuksen alainen tavoite on niin sanottujen laajempien reformien ulkopuolella. 

Tässä tutkimuksessa kyseessä on tietylle työorganisaatiolle suunnattu kehittä-

mistoiminta, vaikka 4eventin käyttämä malli soveltuu muihin aloihin sovelletusti. 

muissakin asiakasorganisaatioissa.  

 

Tutkimuksessa kootun tiedon avulla on tarkoitus päätellä, voiko kyseinen työhy-

vinvointimalli olla kilpailukykyinen alalla ja minkälaisia vaikutuksia sillä on saatu 

aikaan. Voiko siitä kehittyä alan toimivin työhyvinvoinnin palvelukonsepti kestä-

vän työhyvinvoinnin sektorin näkökulmasta Suomessa. (Toikko & Rantanen 

2009, 14-15, Hellström 2004.) 
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3 TYÖORGANISAATIO  

 

Stora Enso Oyj on vuonna 1998 perustettu metsäteollisuusyritys, joka oli maail-

man toiseksi suurin painopaperin valmistaja vuonna 2015. Stora Enso on johtava 

maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisu-

jen tuottaja. Stora Enso on työnantajana suurehko, sillä yritys työllistää yhteensä 

noin 26 000 henkilöä, 30:ssä eri maassa. Yrityksen arvojen pääpainona on tuot-

taa ja hyödyntää uusiutuvien materiaalien asiantuntijuutta kestävän kehityksen 

näkökulmasta. Vastuullisuuden merkitys on liiketoiminnassa sikäli avainase-

massa yrityksen arvopohjalla, että se pyrkii noudattamaan hyviä toimintatapoja 

luonnon sekä ihmisten hyväksi, esimerkiksi käyttämällä ilmastoystävällisiä tuot-

teita ja tarjoamalla ratkaisuja uusiutuvien materiaalien käyttämiseen globaalisesti 

(Stora Enso). 

 

Metsäasiantuntijat ostavat puuta metsänomistajilta ja tukiorganisaation vastuulla 

on tarjota puukaupan tukipalveluita. Kuljetus- ja korjuuyrittäjät vastaavat alihan-

kinnasta puun korjuun merkeissä sekä kuljetuksesta terminaaleihin. Suurin osa 

Stora Enson henkilöstöä ovat metsäasiantuntijoita, joiden työpaikat sijaitsevat eri 

puolilla maata. Toimipaikat koostuvat pääasiassa ostopalvelutiimeistä, terminaa-

litiimeistä, asiantuntija- ja metsähoitopalvelutiimeistä. Pääpalvelupiste sijaitsee 

Helsingissä. Osto- ja palvelutiimeissä työskenteli noin 530 henkilöä vuonna 2016. 

Henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta, josta 80% miehiä ja 20% naisia. Henkilöstöllä 

on taustalla pitkiä työuria Metsässä. Toimihenkilöillä on pääsääntöisesti koko-

naistyöaika ja terminaalityöntekijät tekevät vuorotyötä. Luontoarvot sekä luotta-

mus ovat henkilöstölle merkittäviä asioita. Työhyvinvointipalveluita tarjotaan kat-

tavasti ja räätälöidysti uudistuneen toimintamallin myötä. Aiemmin vuosina 2010-

2017 Stora Enso tarjosi TyKy- palveluita yhteistapahtumien muodossa ympäri 

Suomea kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä 4event Oy:n kanssa. Lisäksi työn-

tekijöillä on käytössään erilaisia palveluseteleitä ja kiinteää käyttörahastoa vuo-

tuiseen työhyvinvointipalveluiden ostamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työhy-

vinvointia tarjottu aiemmin niin ikään jalkautetusti, vaan enemmän yhteisen toi-

minnan merkeissä. Tapahtumat olivat sidottu yhteisiin ”eventteihin” tietyissä pai-

koissa.  
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Haasteeksi osoittautui henkilöstön osallistumistavoitettavuus, sillä useimmiten 

tapahtumat järjestettiin tietyissä paikoissa, eivätkä läheskään kaikilla työnteki-

jöillä ollut mahdollisuutta osallistumiseen eri syistä. Usein miten siihen vaikuttivat 

pitkät välimatkat ja haasteet työajan ulkopuolelle sijoittuvan ajan järjestäminen. 

Henkilöstö koki, että osallistuvuuden hajanaisuus ei antanut mahdollisuutta vai-

kuttaa tärkeisiin työhyvinvointiasioihin tai toivomuksiin.  

 

Kehonikä kartoituksia ja työterveydenhuolto olivat lähinnä yksilöityjä työhyvin-

vointipalveluita. Stora Enso ja 4event aloittivat pilottikoordinoinnit 16:lla eri paik-

kakunnalla sillä ajatuksella, että ulkopuolelle jäävien työntekijöiden tavoitettavuus 

ja vaikuttaminen olisivat mahdollisia. (4event, 2018). 

 

4 4EVENT OY 

 

Aiemmin Stora Enso ja 4event ovat järjestäneet työntekijöille kertaluontoisia työ-

hyvinvointitapahtumia ympäri Suomea. 4event on tavoitteellisiin hyvinvointi ohjel-

miin keskittynyt asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluitaan valtakunnallisesti yli 

40 000 ihmisen kohtaamisen merkeissä vuosittain. 4event tarjoaa yhteensä yli 25 

kohdennettua ja laadukasta valmennus, - sekä hyvinvointiohjelmaa. Palvelut ovat 

tällä hetkellä markkinoiden laajimmassa kärjessä. Stora Enson työhyvinvointi oh-

jelmasta on tekeillä väitöskirjatutkimus, joka julkaistaan alustavan suunnitelman 

mukaan 2019. Palvelu kokonaisuudet ovat kulminoituneet fyysisen, psyykkisen 

ja henkisen hyvinvoinnin alueille. Erityisesti ravitsemus, stressinhallinta ja palau-

tuminen ovat keskeisessä roolissa. 4eventin keskeinen palvelukartaston strate-

gia, jonka tarkoituksena on:  

 

 

o Ihmiset ja työkalut huippukuntoon 

o voimakas painotus palveluiden kohdentamiseen 

o palveluita koko henkilöstölle, ei vain riskiryhmille 

o prosessin pohjalla Kehon ikä- kartoitus 

o jalkautus alueellisesti 

o minimoitu HR- kuormitus ja hallinnointi 4event 
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5 TYÖHYVINVOINNIN MÄÄRITELMÄ 

 
Työhyvinvointi on Suomessa määritelty laissa ja sitä tarkastellaan monessa osa-

alueessa. Työterveyslaitos on määrännyt työhyvinvoinnille tarkat kriteerit, joista 

syntyy yleiskäsite. Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan olosuhteita, säädöksiä, ennal-

taehkäiseviä ja aktiivisia toiminnallisia menetelmiä, jotka tukevat sekä kehittävät: 

ammattitaitoa, johtamista, esimiestyötä, työterveyttä, oikeuksia, velvoitteita, työn 

mielekkyyttä, henkilökohtaista osaamista, organisaation hyvinvointia, tulokselli-

suutta sekä ammattialojen kehittämistä. Työhyvinvoinnilla on tutkitusti yhteyttä 

ihmisen elämänhallintaan. (Työterveyslaitos, finlex 2018.) 

 

Työhyvinvointi on kokonaisvaltaisesti yhteisvastuullista toimintaa, jonka perus-

tana ovat henkilökohtainen osaaminen, tehtäväalueen ja työympäristön taustat ja 

vaikuttajat. Työhyvinvoinnille määritetään moninaisen hyvinvoinnin asetukset, 

kuten esimerkiksi avoimuus ja luottamus organisaatiossa, riittävä perehdytys, 

työn suunnittelun ohjaus, henkisten voimavarojen tukeminen sekä lakisääteiset 

työterveydenhuollon palvelut. Työlainsäädännön asetuksen mukaan (1§) työhy-

vinvointia voidaan kuvata seuraavasti suorassa lainauksessa; ” Tämän lain tar-

koituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn 

turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, 

ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen 
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ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja” (finlex, Työterveyslaitos 

2018). 

 

Työhyvinvointi jakautuu työntekijän ja työnantajan välisiin vastuualueisiin. Koska 

työhyvinvointi on kokonaisvaltainen viitekehys, vastuu työn suorituksesta ja työn 

suorittamisen edellytyksistä on olemassa laki. Sekä työntekijällä, että työnanta-

jalla on lakiperusteinen velvoite; huolehtia työhyvinvoinnin edellyttämien vaati-

musten toteutumisesta, jolloin yhteisövastuu palvelee työelämän periaatteita ja 

arvoja. (Työterveyslaitos 2018). 

 

Työterveys ja työturvallisuus ovat liitetty olennaisesti työhyvinvointiin. Näiden kä-

sitysten pohjalta syntyy ymmärrys toimintaympäristön tärkeydestä, missä ihmi-

sellä on mahdollisuus ja oikeus tehdä työnsä turvallisesti fyysisesti, psyykkisesti 

ja sosiaalisesti työyhteisön jäsenenä. Työhyvinvointia pidetään melko laajana kä-

sitteenä, mikä tarkoittaa kaikkien edellä mainittujen seikkojen huomioonotta-

mista. On kuitenkin todettava, että työhyvinvointia voidaan pilkkoa erilaisiin ala-

käsitteisiin ja muotoihin. Työhyvinvointia voidaan lähestyä esimerkiksi liiketalou-

den näkökulmasta tai sosiaalipoliittisesta katselmuksesta. Työyhteisöllisesti 

asenteella ja käsitteellä on painoarvoa, koska siihen yhdistyvät monet kerrokset 

ja tasot. Työhyvinvointiin voidaan yhdistää myös erilaisia virkistystoimintoja ja 

palveluja, kuten työpaikkaliikunta ja muuta harrastus- tai vapaa-aikaa, sekä kult-

tuuripalvelutoimintoja. (Kauhanen 2016, 21- 35.)  

 

Laineen selvittämässä tutkimuksessa otetaan tarkasteluun diskursiivinen työhy-

vinvointikäsitys. Tutkimus kiteyttää kaikki oleellisimmat tekijät työhyvinvoinnin 

määrittelylle. Työhyvinvoinnin määrittelyn kohdalla on ilmennyt selkeitä haasteita, 

sillä sitä ei voitu ikään kuin pitää tutkimuskohteena eriävien ilmiöiden vuoksi aina. 

Seuraavassa kuviossa Laineen esittämä käsityskartta jäsentää nykyaikaisen kä-

sitteen työhyvinvoinnin kokonaisuudesta. Tutkimuksen päätelmäksi on muodos-

tunut laajamittainen käsitekartasto, johon voidaan yhdistää konkreettisia elämän 

osa-alueita. Käsitys on sinällään laajentunut, koska työelämän ja muun elämän 

on nähty nivoutuvan yhteen ja sillä tavoin vaikuttavan molemmin suuntaisesti yk-

silön työidentiteettiin sekä hyvinvointiin.  
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Työelämän ulkopuolisia tekijöitä ei näin ollen voida sulkea pois. Tätä käsitettä on 

tutkittu laajemmin viimeiset 10- 20 vuotta. Kuvion määritelmä muodostuu subjek-

tiivisista kohteista ja tunnetiloista. Tarkennettuna kuvauksena Laine ilmaisee työ-

hyvinvoinnin seuraavalla tavalla suorassa lainauksessa: ”Työhyvinvointi tarkoit-

taa subjektiivisesti koettua hyvinvoinnin tilaamme, johon ovat vaikuttamassa työ-

kykymme ja terveytemme, persoonallisuutemme ja yksilölliset reaktiotapamme.  

Työ on työkonteksti ja – ympäristö laajasti nähtynä. Näitä yhdistävät työpaikan 

ihmissuhteet, johtaminen ja työnantajapolitiikka”. (Laine 2017, 91). 

 

 

Laineen käsiteanalyysi, joka kuvaa suomalaista yhteiskuntapoliittista lähestymistä työ-

hyvinvoinnin määrittelylle. Viitattu tutkimus tehtiin vuonna 2013. (Laine 2017, 91). 
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5.1 Työhyvinvointi laissa 

 

Työnantaja on vastuussa työolosuhteiden kehittämisestä, parantamisesta ja nou-

dattamisesta. Tarkemmin yleispätevät huomiokohteet kuvataan finlexin verkkosi-

vulla siten, että:  

1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään 

2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähem-

män vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla 

3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan  

4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.  

 
 

5.2 Työpaikan ihmissuhteet  

 
Työpaikalla vallitsee työyhteisösidonnainen kulttuuri riippumatta siitä, kuinka tie-

toisesti luotu ilmiö on. Yhteisöllinen käsitys organisaatiosta ilmenee yhteisten ar-

vojen, uskomusten, asenteiden sekä normien muodossa. Kulttuuri syntyy työyh-

teisön näköiseksi ja oloiseksi; ”se voi tulla esiin työyhteisön viestinnässä, kielen-

käytössä, erilaisissa rituaaleissa kuten kahvihetkissä, symboleissa ym.”. Erilaiset 

työyhteisöt luovat vallitsevan ihmiskäsityksen, joka nähdäkseni ohjaa suuresti 

työyhteisön sisäistä sekä ulkopuolista toimintakulttuuria. Ihmiskäsityksen tarkoi-

tuksena on viitoittaa, kuinka näemme ja koemme kanssa ihmiset, toistemme ar-

vot sekä päämäärät. Onko ihminen nähtävissä työyhteisöissä ja ulkopuolella hy-

väksyttynä yksilönä ilman ehtoja? Lähtökohtaisesti ihmiskäsitystämme on suota-

vaa tiedostaa ja kehittää. Eriarvoisuus ja kuppikuntien luominen synnyttää nega-

tiivisia asenteita ihmisiä kohtaan ja erilaisuudesta tulee uhka rikkauden sijaan. 

Positiivinen työyhteisön kulttuuri synnyttää avoimuutta ja aitoa uteliaisuutta erilai-

suutta kohtaan, jota voidaan pitää kunnioitettavana piirteenä. Tällainen ilmiö työ-

organisaatiossa vaatii yksilöiltä sekä yhteisöltä tervettä itsetuntoa. (Kaivola 2003, 

18-19). 
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Työilmapiirillä on vaikutusta ihmisen hyvinvointiin niin työn suorituskyvyssä, kuin 

yksityiselämässä. Työyhteisön ilmapiirillä on tutkitusti suoranainen vaikutus tu-

loksellisuuteen. Työssä pärjääminen tukee ihmisen identiteettiä siten, että hä-

nellä on selkeämpi kuva henkilökohtaisista voimavaroistaan, itsevarmuudestaan, 

osaamisestaan ja sosiaalisesta asemastaan työyhteisössä. Työilmapiirin laatu 

näkyy ihmisten välisissä suhteissa ja se voi olla joko kannustava tai lannistava. 

Hyvän työilmapiirin tunnusmerkkejä ovat avoimuus, luottamus ja avuliaisuus. 

Joskus työyhteisössä ilmenee piileviä ristiriitoja, jotka johtuvat selvittämättömien 

ja tunnelmaa kiristävien tilanteiden ratkaisemattomuudesta, asioiden auki puhu-

mattomuudesta, vääristä tulkinnoista ja erilaisten ihmisten välisten motiivien epä-

selvyyksistä. 

 

Työilmapiirin parantamisen ehtona on ennen kaikkea kyky luoda ja käyttää avoi-

muutta. Asioiden puhuminen avoimesti auttaa jäsentämään, minkälaisesta on-

gelmasta on kyse ja kuinka se voidaan ratkaista. Se ei tarkoita, että ymmärrystä 

olisi tarjolla toimintatapoja tai ihmisten välisiä toimintamalleja kohtaan; tai että ne 

olisivat itsestään selviä, loogisia sekä helppoja käsittää. Ongelmia saatetaan tul-

kita monesta eri näkökulmasta. Molemmat lähestymistavat sekä kehittävät, että 

heikentävät ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita työpaikalla. Positiivisen näkö-

kulman ja hyvien puolien löytäminen vaikeissakin tilanteissa vaatii taitoa sekä 

ongelmaratkaisukeskeistä dynamiikkaa koko työyhteisöltä. (Juuti &Vuorela 2006, 

70-71.) 

 

5.3 Työ ja vapaa-aika 

 
Työhyvinvoinnin käsitteen syntymisen yhteydessä nähtiin tärkeäksi osaksi mää-

ritellä työn ja vapaa-ajan sekä näiden aspektien rajapintaa. Se ei tiettävästi ole 

helppoa tai suoranaisesti määriteltävissä. Vapaa-ajan ja työn välisen käsityksen 

viitekehys on rakentunut työsuojelun historiasta käsin. Myöhemmin 2000- luvulla 

modernisoitunut työnteon käsitys on kääntänyt huomion vapaa-ajan merkityk-

seen työssä jaksamisessa. Aiemmin työhyvinvointi ongelmat ovat kulminoituneet 

yksilölliselle tasolle. Tuolloin ei nähty tarvetta kääntää huomiota esimerkiksi yh-

teiskunnallisiin ja koko työorganisaatiota koskeviin ilmiöihin. Laine mainitseekin, 

että nykypäivän tutkimukset osoittavat selkeää tarkastelua ja tutkimuksellista 
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arvoa tuoda esille kokonaisvaltainen käsitys ihmisen ja työelämän välisestä luon-

teesta. Tämä tarkoittaa sitä, että työn prosessi on olennaisessa asemassa työn 

muun elämän rinnalla. (Laine 2017, 89-90.) 

 

5.4 Fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi 

 
Terveyskäsite ulottuu työelämään hyvin pitkästä ajasta tähän päivään. Työter-

veydelle on olemassa erilaisia mitattavuusmenetelmiä. Tässä yhteydessä ter-

veyttä käsitellään menestyksen lähtökohtana. Työntekijän terveydentila on liitet-

tävissä suoraan työkykyyn ja voimavaroihin. Työorganisaatiota voidaan tarkas-

tella toimintakyky lähtöisenä. Toimintakyky taas näyttäytyy suoraan organisaa-

tion työhyvinvointimittarina työntekijän yksilöitymisen sijaan. (Liukkonen 2006, 

15.)  

 

Fyysisellä aktiivisuudella tiedetään olevan vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin. 

Aktiivisuus herättää kehon ja mielen. Aktiivisen tekemisen aikana yhteys itseen 

ja tavoitteisiin paranee. Arvokkuus itseä kohtaan nousee henkilökohtaisten on-

nistumisten ja kokemusten kautta. Fyysisen aktiivisuuden hyödyt näkyvät muilla-

kin elämän osa-alueilla ja ihmissuhteissa työpaikalla sekä kotona. Hyvänolon tun-

teen merkitystä on alettu korostaa, koska sillä on nähty selkeitä yhteyksiä koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin saralla. Ihminen tarvitsee fyysistä aktiviteettia siinä, 

missä mielenkin kehittämistä ja ylläpitämistä. Aktiivisuudesta saatu miellyttävä 

kokemus tai hyvän olon tunne kuuluu luonteemme piirteisiin. Yhteys syntyy teke-

misen ja kokemisen avulla, esimerkiksi luonnossa. Yhteys itseen paranee, jos 

saamme tuntea konkreettisen tunteen, kun liikumme, vietämme aikaa luonnossa 

tai teemme jotakin fyysistä, mistä voimme ammentaa iloa. (Juuti & Vuorela 2006, 

74). 

 

Työn kuormittavuustekijät ovat erilaiset. Pitää ottaa huomioon, että niin rutiinin-

omainen ja staattisempi työ, kuin erittäin fyysinenkin työ kuluttaa eri tavalla, fyy-

sisesti ja psyykkisesti. Tämän päivän työn vastapainoksi koetaan tärkeäksi pa-

lautua melusta, passiivisuudesta, liiallisesta fyysisestä kuormituksesta tai psyyk-

kisesti haastavasta työstä vapaa-aikana.  
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Keho ja mieli tarvitsevat luonnollista väsymystä, joka tulee oikeanlaisesta fyysi-

sestä rasituksesta tai aktiivisuudesta. Se rauhoittaa mieltä ja alentaa stressiä 

(Juuti & Vuorela 2006, 75).  

 

Liikunta on osoittautunut työhyvinvoinnin yhteydessä tärkeäksi elementiksi ihmis-

ten kokonaisvaltaisen terveyden saralla. Yhtenä työkyvyn kehittämisen keinona 

liikunta on toiminut esimerkillisesti. Vaikka liikunta yhdistetään pitkälti fyysiseen 

tekemiseen ja kuntoiluun, sen on osoitettu vaikuttavan moniin tärkeisiin taustate-

kijöihin terveyden näkökulmasta kuten; hermostoon, hapenottoon, aineenvaih-

duntaan, aistihavaintoihin jne. Liikunnan nähdään edistävän usein vain fyysisiä 

ominaisuuksia sekä oman kunnon ylläpitämistä, mutta vaikutukset yltävät psyyk-

kiseen hyvinvointiin merkittävästi. Ihmiselle on tärkeää omaksua erilaisia rooleja 

elämässä. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkästään työidentiteetin omaksuminen ei 

ole vielä riittävää, vaan itsenäisyyttä, toimintakykyä ja itsetuntoa voi kehittää sekä 

vahvistaa työn ulkopuolisilla toiminnoilla. On olennaista pistää merkille ihmisyy-

den kokonaisuus ja se, kuinka olemme yhteydessä muun maailman kanssa niin 

yhteistyökykyisinä, yksilöinä kuin täysivaltaisina yhteiskuntamme järjestelmän jä-

seninä. Tässä yhteydessä yhdessä liikkuminen on yksi keino vahvistaa työter-

veyttä. Lisäksi tämän kaltainen toiminta luo vuorovaikutussuhteita, ystävyyssuh-

teita ja keskinäistä ymmärrystä toiminnan lomassa. (Juuti & Vuorela 2006, 74-

75.) 

 

5.5 Kehittyvä työhyvinvointi Suomessa 

 
Ensimmäisen työhyvinvoinnin luokitus astui voimaan Suomessa 1800- luvulla. 

Ammattitarkistuksia alettiin suorittamaan valtion lain nojalla 1889, minkä jälkeen 

tapaturmavakuutus määrättiin pakolliseksi sosiaalivakuutuksena. Työnantajaa 

velvoitettiin tarjoamaan työsuhde-etuna tapaturmavakuutus vuodesta 1895. Si-

ten alle 12- vuotiaiden tehdastyökielto astui voimaan 1879. Suomessa koettiin 

työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä kehittämisaikoja vuosina 1940- 1950. Työsuo-

jelu sai jalansijaa ja sitä alettiin kehittämään päämäärätietoisesti. Työsuojeluhal-

lituksen aikakausi alkoi 1970- luvulla, joka muuttui sosiaali- ja terveysministeri-

öksi. Työlainsäädäntöä on hiottu ja kehitetty tasaisin väliajoin Suomessa.  
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Yhteiskunnan kehittymisen merkitys on näkynyt työhyvinvoinnin roolina. Työtur-

vallisuuslaki asetettiin 2003, jossa määriteltiin psyykkisen ja fyysisen työsuojelun 

viitekehykset sekä säädökset. (Kauhanen 2016, 21-23.) 

 

Nykypäivän Suomen työhyvinvointipolitiikassa korostetaankin työnantajan ja 

työntekijän yhteisvastuullista vaikutusta työorganisaation hyvinvointiin. Yhteis-

vastuu ja yhteisöllisyyden kulttuurin esille tuominen sekä siihen kannustaminen 

on kehittänyt suomalaista työturvallisuutta merkittävästi. Itse työsuojelu ja työhy-

vinvointi on saanut tarkemman käsitteistön 2000- luvulla, mistä käsin puhutaan 

melko lyhyestä aikajänteestä tähän päivään. Työkyky ja työkykyä tukevan toimin-

nan (TyKy) -käsite syntyi Suomessa 1990- luvulla. Tämän määritelmän nähtiin 

tärkeäksi yhdistää työterveydenhuoltolakiin. Varsinaisesta ideologiasta ovat syn-

tyneet erilaiset työkykyä ylläpitävät toimintamallit, kuten liikunta- ja kulttuurisetelit, 

TyHy-päivät, aktiviteetit ym. Näiden toimintojen osalta on päästy konkretiaan, 

vaikka vasta kymmenkunta vuotta sitten työkyvyn ylläpitämisen tärkeys oli aino-

astaan ajatuksenmuotoista. (Kauhanen 2016, 21.) 

 

Työhyvinvoinnin pääoma painottuu yhä enemmän inhimilliseen työelämäkulttuu-

riin. Nopeasti katsottuna, materian tärkeys ja statusihannointi ovat kansakun-

tamme paalupaikkoja. On kuitenkin nähtävissä, että aineettomalla pääomalla al-

kaa olla suurta arvoa myös työelämässä. Kenties ja toivottavasti tämä suunta on 

kehittyvä voimavara ja tulevaisuuden arvopohja. Organisaatiomuutokset tarvitse-

vat inhimillisempiä lähestymistapoja ja strategioita selvätäkseen nykypäivän 

muutoksista. Työntekijöissä piilevä pääoma on tärkeämpi kuin aineellinen, joka 

on esimerkiksi kiinnitetty koneisiin, välineisiin ja rakennuksiin. Aineettomassa 

pääomassa kytee sitäkin suurempi arvo, koska sen osuus on merkittävässä roo-

lissa tulosten kannalta. Henkilöstökulujen osuus on jopa 50 prosenttia.  Palvelu-

aloilla sekä teollisuudessa noin 15 prosentin luokkaa. On tutkittu, että tulevaisuu-

dessa aineellisen pääoman arvo olisi 10-15 prosenttia, jopa tehokkaammillaan 

koko organisaation tuloksesta. Erityisesti ennaltaehkäisevin keinoin voidaan kas-

vattaa ja kehittää työhyvinvoinnin pääomaa. Kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on 

kiistaton merkitys inhimillisen pääoman määrässä ja laadussa. (Manka & Manka 

2016, 51-53). 
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5.6 Työkyky 

 
Työkyky on laaja käsite, mutta sille on olemassa viitekehykset ja ymmärrys. Työ-

hyvinvoinnin kannalta työkyky on tärkein elementti. Työkyky on sidoksissa ihmi-

sen kokonaisvaltaiseen tilaan, sillä siihen liittyy vaatimustaso, oma suorituskyky, 

vastuu ja tasapaino. Työkykyä voidaankin kuvailla erilaisina tiedon osina, jotka 

ovat sovellettavissa arkielämään. Henkilön terveydentila, joka on psyykkinen ja 

fyysinen, antavat käsitteelle perustan niin teoriassa kuin käytännössä. Työkykyyn 

yhdistyvät perusasioiden lisäksi ammattitaito ja henkilökohtainen osaaminen. 

Muutokset vaikuttavat työkykyyn sekä niihin kohtiin perusasioissa, joihin muutos 

eniten kohdistuu henkilön työelämässä. Toimintakykyä on tärkeää vahvistaa 

siksi, että se palvelee ja tukee työkyvyn kehittämistä. Osaaminen on työkykyä 

siinä, missä sitä voidaan kehittää, vahvistaa ja päivittää. Muutoksille ja haasteille 

on tilaa silloin, kun työpaikalla päivitetään taitoja sekä tietämystä omasta osaa-

misalueestaan ja tehtävistään. (Kauhanen, 2016, 23.) 

 

Työkykyä määrittelevä alue koskee työn vaatimustasoa, työn organisointia, toi-

mivuutta ja esimiestyötä sekä kokonaisuuden hahmottamista yhteisöllisestä nä-

kökulmasta. Tässä kohtaa esimiestyöllä on suurta vaikutusta olosuhteiden järjes-

tämisessä ja niiden heijastumisesta työntekijöihin. Luontaisesti ihmiset pyrkivät 

löytämään tasapainoa työelämän ja henkilökohtaisten ominaisuuksien välillä jat-

kuvasti. Tästä on pitkälti kyse työkyvyn ja työhyvinvoinnin hahmottamisesta sekä 

kehittämisestä. Jotta tasapainoa syntyy ja kehittyy, vaaditaan jatkuvaa tietoi-

suutta ja tiedostamista, mikä edellyttää esimiestyöltä kehittävää työotetta, avoi-

muutta sekä vastuuta. Nämä ydinasiat koskevat etupäässä työaikaa, työn suorit-

tamista määrällisesti ja näiden kahden välistä yhteisnäkemystä sekä kehittä-

mistä. Lisäksi loma-ajat määrittelevät edellä mainittujen lisäksi joustavuuden 

määrää sekä laatua. (Kauhanen 2016, 24-25). 

 

Työkyky yhdistetään henkilön terveydentilaan, sillä oma työkyky määrittyy henki-

lökohtaisten voimavarojen mukaan. Terveydentila sanelee pitkälti työkyvyn mit-

taristoa käytännössä. Terveydentilaan on yhdistettävissä muutostila ja muuttuvat 

olosuhteet ihmisen elämässä. Työkyky on sidonnainen terveydentilaan, sillä sii-

hen yhdistyvät työtapaturmat, fyysiset ja psyykkiset kuormittavuustekijät. 
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Työterveydenhuollon ensisijainen tarkoitus on ennaltaehkäistä ja tarjota hoitoa 

työpaikalla sattuneisiin tapaturmiin, psykososiaalisiin tilanteisiin ja niiden ennal-

taehkäisyyn. Työhyvinvoinnin yhteydessä voidaan puhua myös riskeistä, koska 

ne ovat tyypillisiä muutostekijöitä fyysisissä ja psyykkisissä olosuhteissa. Erilaiset 

altistukset, kemikaalit, ergonomiset haasteet, sosiaaliset vuorovaikutussuhteiden 

ongelmat, kiusaaminen, kolmivuorotyö; altistavat työkyvyn laskemiseen. (Laine 

2017, 94-95.) 

 

Työkykyä kuvaavassa työkykytalo- määritelmässä tarkastellaan käsitettä erilais-

ten toimintakerrosten muodossa. Määritelmän on kehittänyt professori, Juhani Il-

marinen. Tutkimuksessa selvitettiin erilaisia vaikutuksia työkyvyn alueella. Koko-

naisuuteen nivoutuvat eri kerrosten ominaisuudet, jotka luovat yhteneväisen tu-

loksen ja tilan työkyvystä.  

 

Jokaisella kerroksella on teema, joka tukee muita kerroksia. Neljän osioon jaettu 

määritelmä auttaa hahmottamaan, kuinka jokaisella kerroksella on tärkeä tehtävä 

aina perustasta alkaen. Voimavarat rakentuvat kuvatun määritelmän kautta, 

jossa lähdetään liikkeelle ihmisen perusolemuksen tarpeista; terveydestä, toimin-

takyvystä ja saadaan jatkumoa itsensä kehittämisen alueella, henkilökohtaisen 

ammattiosaamisen rintamalla ja työyhteisössä persoonallisten taustojensa kautta 

vaikuttavana jäsenenä.  

 

Työelämän muutosten aikana eri kerroksien tukeminen ja kehittäminen on tär-

keää. Ilman toisiaan tukevia kerroksia toiminta- ja työkyvyn säilyttäminen saatta-

vat horjua. Määritelmässä kuvataan kollektiivisen näkökulman ideologiaa. Ulko-

puoliset tekijät ovat yhtä suuressa roolissa. Esimies- ja työnantajan vastuu pai-

nottuu neljännen kerroksen tasoon. Yksilöön vaikuttavat myös erilaiset ympäris-

tötekijät, jotka kuvataan talon ulkopuolisina vaikutteina. Niihin kuuluvat olennai-

sesti luodut ihmissuhteet, verkostot sekä yhteiskunnallisen aseman verkostot ja 

säännöt. (Työterveyslaitos.) 
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5.7 Näkökulmana työn mielekkyys  

 
Halusin esittää pohdinnan arvoisen todellisuuskäsitteen työntekijän hyvinvoinnin 

määritelmästä, joka on sidoksissa voimakkaasti työhyvinvointiin. Työn miellyttä-

vänä kokemiseen vaikuttavat monet syyt ja taustat, joista mielestäni puhutaan 

vieläkin liian vähän. Työn kokeminen eri alueilla on tärkeää, ei pelkästään ja ai-

noastaan siitä saadun toimeentulon olettamuksessa. Mielekkääksi koettu työ tuo 

henkilökohtaista valuuttaa, antaa rytmiä ja onnistumisen tervehdyttäviä kokemuk-

sia. Työn mielekkyyden ansiosta voimme luoda tärkeitä ihmissuhteita työtoveruu-

den ja ystävyyssuhteiden rintamalla. Onnellisuuden käsitettä nostetaan myös 

työhyvinvoinnista puhuttaessa. Elämän mielekkyys nivoutuu onnellisuuden koke-

miseen ja sen pohtimiseen, sekä jäsentämiseen omien arvojen lähtökohdista. 

Onnellisuus voi tuoda elämään tarkoitusta; ja oleellista sen tuntemisessa on tar-

peiden tyydyttäminen, jotka palvelevat omia arvoja elämässä. (Rauramo 2012, 

10.) 
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Työn hyvinvoinnille voidaan asettaa psykologisen pääoman ulottuvuudet. Henki-

lökohtaisella tasolla tämä tarkoittaa joustamisen ja itsensä johtamisen taitoa 

muutosvirrassa. Henkilökohtaisen johtajuuden tärkeys lähtee henkisestä pää-

omasta, johon nivoutuvat esimerkiksi psykososiaaliset taustat. Perimällä on suuri 

vaikutus, joka kattaa jopa 50 prosenttia henkilökohtaisen työkyvyn sekä hyvin-

voinnin osasta. Tämä seikka on syytä huomioida suuresti, sillä elintapamme, aja-

tusmallimme ja käsityksemme muodostuvat kasvatuksestamme tähän päivään. 

Psykologinen pääomamme koostuu erilaisista osista, jotka vaikuttavat toimin-

taamme. Luontaista on tuntea onnistumista, realismia, optimismia ja sitkeyttä te-

kemäämme työtä kohtaan, arvostuksesta puhumattakaan. (Manka, 2016 158-

159.)  

 

Tutkiessani tämän opinnäytetyön kirjoittamisen aikana traumakäsitettä ja trauma-

psykologiaa, koin tärkeäksi mainita itsensä johtamisesta työhyvinvoinnin yhtey-

dessä, vaikkei aiheeseen syvennytä pintaraapaisua enempää. Näin selviä syy-

yhteyksiä, minkä vuoksi päätin rohjeta nojautumaan psykologiseen teoriaan tästä 

vinkkelistä. Mielestäni, puhuttaessa holistisesta hyvinvoinnista työkulttuurista, 

työkykymme tasoa taustoittavat voimakkaasti meidän psyykkisen elämän ja hy-

vinvoinnin palikat. Bessel Van Der Kolk on tutkinut traumaa yli kolmekymmentä 

vuotta. Hän on kirjoittanut kirjan, Jäljet Kehossa. Kirja käsittelee laajasti traumaa 

kollektiivisesta sekä yksilöllisestä tutkimusnäkökulmasta. Psykologisen näkökul-

man esille ottaminen on työhyvinvoinnin määritelmässä ja kehitystyössä tärkeä 

kulmakivi. Hänen kirjaansa lukiessa mieleeni jäi vahvasti Itsensä johtajuuden tär-

keys. Itsensä johtaminen vaatii itsensä tuntemista. Jos itsensä tunteminen jää 

heikoksi tai vajaaksi, se näkyy myös työelämän saralla. Uskoakseni tätä pointtia 

tulee edelleen huomioitua liian vähäisesti jo siinä vaiheessa, kun pohdimme am-

matinvalintaa ja urakehitystä. Mielemme on kokonaisvaltainen mosaiikki ja sisäi-

nen johtajuutemme taito paljastaa sen, kuinka tulemme itsemme kanssa toimeen. 

(Van Der Kolk 2018 340.) 
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Työn ilon käsitettä avataan Marja Liisa Mankan teoksessa seuraavalla tavalla. 

Aiempaan kappaleeseen viitaten, Manka täsmentää, kuinka tärkeässä roolissa 

työn onnistumisen ja mielekkyyden kokemisessa on keskiössä hallinta. Nojaan 

edelleen tässä kohtaa Besselin tuomaan ilmiöön; johtajuuden ja hallinnan väli-

sessä yhteisilmiössä. Tiukat ja ahtaat hierarkiat estävät organisaation ja näin ol-

len yksilön oppimisen kehitystä. (Manka, 2013 58-59.)  

 

Tunneperäisen työhyvinvoinnin käsitettä on tutkinut Peter Warr (1990), johon 

kuuluvat korkean ja matalan virittäytymisen teoria sekä matalan sekä korkean 

mielihyvän teoria. Hänen kuvailemissa työhyvinvoinnin ulottuvuuksissa päästään 

konkreettisesti tarkastelemaan tunneperäisen lähestymisen tärkeyttä ja faktoja. 

(Bakker& Oerlemans, 2011; Warr 1990; 2007).  

 

Tässä teoriassa painotetaan tunneperäisen kokemuksen yhteyttä työn kokemi-

seen. Eri virittäytyneisyysasteet määrittävät, millaisissa tunteissa teemme työtä. 

Avainkokemukset syntyvät mielipahasta- ja hyvästä, ahdistuksesta- ja mukavuu-

desta, masennuksesta- innostuksesta. Warr erotteleekin työhyvinvointiin sidot-

tuja ydintunnetiloja. Ahdistus liittyy korkeaan virittäytymiseen, matala mielihyvä. 

korkeaan virittäytymiseen, johon liittyy myös innostus. Masennus muodostuu ma-

talassa virittäytyneisyydessä, matalana mielihyvän tunteena ym. Työuupumuk-

seen ei sinällään liitetä työssä tylsistymistä, vaan ilmiölle on annettu termiksi (job 

boredom) ts. leipiintyminen. Se on työuupumusta selvästi lievempi ilmenemis-

muoto ja oire. (Mäkikangas, Mauno & Feldt 2017, 104-106.)  

 

Nykypäivän hyvinvointi kulminoituu työelämässä erilaisten vaihtoehtoisten toi-

mintamallien ja työ suorittamiseen liittyvien kokeilujen saralle. Vapaampi ja avoi-

mempi työkulttuuri mahdollistaa ja kehittää työmuotoja. Uusien käytänteiden ei 

tarvitse poiketa suuresti vanhoista, vaan pelkkä näkökulma ja asenne voivat jo 

muuttaa työnteon ”kokeilevaksi leikiksi”. Tilannevaltaus alkaa rohkeudesta ja ko-

keiluun tarttumisesta ennakkoluulottomasti. Omien ajatusten sekä pyrkimysten 

kantavuutta etsitään ja kokeillaan; uusien työtilojen muodossa, uusilla välineillä, 

uusien toimintatapojen muodossa jne. Oli kyseessä sitten projektiivinen pilotti tai 

sosiaalisen median viestintäkeino avaamaan ideoitaan yhdessä.  
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Kirjoittaminen on todettu hyväksi luovuuden työkaluksi, esimerkiksi työelämän 

blogimaailman trendinä ja muuna kokeilujen avaamiseksi tiedettynä välineenä. 

Leikkikenttä voi olla mitä tahansa, mikä tukee organisaation ja työntekijöiden yh-

teisiä tavoitteita sekä kehitystä. (Henttonen& Lapointe 2015, 174-175.) 

 

6 TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU JA MENETELMÄT 

 

Tähän lukuun on avattu ja perusteltu tutkimuksen keskeiset asiat ja tutkimusme-

netelmien esittely. Ennen varsinaista tutkimuksen menetelmää ja määritelmää 

halusin selvittää, mistä koko tutkimusmetodissa ja työstettävässä kohteessa on 

kyse. Koska olin toiminut Stora Enson paikalliskoordinaattorina, minun oli niin 

ikään vaivatonta ymmärtää alueellisten toteutusten tarkoitusta, jossa palveluja 

tuodaan lähemmäs ja tavoitetaan paremmin työväkeä. Ennemmin itseäni pohdi-

tutti tutkimusetiikkaan, menetelmän oppiminen ja sisäistäminen sellaiseen muo-

toon, että pystyisin luomaan kokonaisen tutkimuksen. Aloitin tutkimuksen suun-

nittelun vaiheittain siten, että sovimme tilaajan kanssa opinnäytetyön aiheen sekä 

karkean rajauksen. Päädyimme yhteisymmärryksessä siihen tulokseen, että tut-

kimukseni käsittelee mahdollisimman vähäisesti Stora Enson työhyvinvointipoliit-

tisia seikkoja tai yrityksen henkilöstöä koskevia taustoja. Tiedonkeruu tulisi pai-

nottumaan alueellisen pilottiprojektin sisältöön sekä aineistoon.  

 

 

Seuraavaksi hahmotin tärkeimmät pääkohdat, sen jälkeen muodostui tutkimus-

menetelmä, joka tukisi tutkimuksen konkreettista edistämistä. Laadulliseen me-

netelmään vaikuttivat tutkimusaineistoni sisältö, tiedon laatu, keruutapa, aika-

taulu sekä tutkimuksen keskeiset tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta lähdin kysy-

myksistä: miksi, mitä, miten, missä. Nämä avainkysymykset auttoivat pian hah-

mottamaan perusteet, kuten mitä tutkitaan ja mitä kehitetään. Lähdin liikkeelle 

seuraavista kohdista: tietoperustan auki kirjoittaminen, tutkimuskohteen ts. työ-

organisaation karkea esittely ym. Suunnitelmaani kuuluivat haastattelujen poh-

jalta tehdyt analyysit sekä alueellisen työhyvinvointimallin esittely tutkimustulok-

sineen.  
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Tutkimuksellista kehittämistoimintaa lähestytään prosessin tavoin. Prosessiin si-

sältyy toimijoiden keskeinen osallisuus; ja tässä tapauksessa tarkoitetaan tilaajan 

ja tutkijan välistä yhteistyötä. Lisäksi tiedon tuottaminen, aineiston sisältö ja va-

kuuttavuus sekä näkökulmat, jotka voivat olla toisistaankin poikkeavia kuuluvat 

tutkimukselliseen kehittämiseen. Edellä mainittujen perusteiden valossa syntyy 

tutkimuksellinen kokonaisuus. (Toikko & Rantanen 2009, 9-10.) 

 

Aineiston saamiseksi tein taustaselvitystä; mitä jo tiedän ennestään ja mitä muuta 

tietoa tarvitsisin tutkimuksellisen kehittämisen kokoamiseksi. Päädyin selvittä-

mään asiaa ohjaavan yhteyshenkilön kautta. Tutkimusaineisto tulisi pääasiassa 

4eventin asiakasrekistereistä ja tilastoista sekä haastatteluista. Keskustelumme 

perusteella halusin tehdä kaksi haastattelua; strukturoituina teemahaastatteluina. 

Ensimmäisen haastattelun tietoa tarvitsisin 4eventin työhyvinvointipalvelukon-

septin avaamiseen ja ymmärtämiseen. Halusin tietää, miksi juuri valikoitua me-

netelmää on päädytty räätälöimään ja käyttämään työhyvinvoinnin palvelutarjon-

nassa ja mitkä taustaseikat ovat vaikuttaneet ohjelman kehittämiseen.  

 

6.1 Haastattelut  

 

Pohdin, mitä tietoa olisi tärkeätä saada ja miten sitä käyttäisin saavuttaakseni 

keskeiset tutkimustavoitteeni. Tutkimus eteni kronologisesti siten, että kokosin 

tietoperustan ja jäsentelin sisällysluettelon aihekohtaisesti. Ensimmäisen haas-

tattelun jälkeen sain tarvittavan määrän tietoa, joka tukisi tutkimuksen etenemistä 

järkevästi. Haastattelut ovat yleisemmin käytettyjä tutkimustiedon hankinnan me-

netelmiä ja riippuen tiedon luonteesta, voidaan valita erilaisten haastattelumuo-

tojen väliltä toimivin tilannekohtaisesti. Avoimessa haastattelussa tiedon kerää-

minen tapahtuu hyvin vapaamuotoisen keskustelun muodossa, jossa ei ole var-

sinaisia kysymysrunkoja ennalta, mikä ei olisi täysin sopinut tällaiseen tarkoituk-

seen. Koska tutkimukseen on riittävästi ennalta valmista aineistoa, päädyin haas-

tattelujen osalta hyvin yksinkertaiseen menetelmään. 
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Asiakasrekisterin tilastotietoja on välttämätöntä käyttää tässä tapauksessa 

4eventin omista tietopankeista. Tiedon etsintään sovelletaan erilaisia aineiston-

keruu tapoja, joille on määritelty selkeät viitekehykset. Tutkimuksesta riippuen, 

aineiston ja tiedon keruun on vastattava keskeisiin tutkimustavoitteisiin.  

(Toikko & Rantanen 2009, 18- 20.) 

 
Aloitin haastatteluiden kokoamisen ottamalla yhteyttä tilaajaan, jolloin keskuste-

limme rajaamisesta ja otannasta. Sen jälkeen suunnittelin, millaisia haastattelu-

muotoja käyttäisin, miksi ja missä ajassa. Päädyin luonnostelemaan kaksi eri 

haastattelua ideapaperille. Halusin nähdä, miten ne tukevat tutkimukseni tavoit-

teita ja millaista tietoa tarvitsin. Sen jälkeen tein Word- pohjalle kyselylomakkeet, 

jotka lähetin tilaajalle kommentoitavaksi sähköpostitse. Tämän jälkeen sovimme, 

että lähetän ne haastateltaville sähköisesti. Otanta kohdennettiin Etelä-, -Itä, - ja 

Pohjois- Suomen alueisiin. Otanta rajattiin ainoastaan valmentajien kokemuksiin. 

Haastatteluvalintaan otettiin mahdollisimman laaja alueellinen otanta. Haastatte-

luiden tarkoituksena oli kartoittaa tietoa projektista, tavoitteista, koordinaattori-

työn perehdytyksestä, toteutusten onnistuvuudesta ja kehittämisideoista.  

(Ks. Liite 1).  

 

Ensimmäinen haastattelu koski työhyvinvointipalvelukonseptin sisältöä, tavoit-

teita ja vaikuttavuutta. Tämän sähköpostihaastattelun teetin 4event:n toimihenki-

lölle, Antti Äikkäälle. Laadin haastattelukysymykset tutkimuksen tavoitteen ympä-

rille. Halusin selvittää tässä haastattelussa alueellisen mallin yksityiskohdat. Ky-

symysten sisältö oli rajattu ainoastaan konseptin ympärille ja siihen liittyvään tie-

donkeruun. Koska benchmarking- menetelmää ei lähdetty toteuttamaan tässä 

tutkimuksessa, niin pyrin hyödyntämään mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa. 

Lisäksi halusin selvittää mahdollisia ennakoivia haasteita tai seikkoja, joita tulisi 

huomioida. (Ks. Liite 1).  

 

Seuraavat haastattelut kohdistuivat alueellisten työhyvinvointipalveluiden koordi-

naattoreille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat kenttätyötä Stora Enso työntekijöi-

den kanssa. Kysymykset lähetettiin etukäteen luettavaksi sähköpostitse jokai-

selle. Tämän jälkeen toteutettiin henkilökohtaiset puhelinhaastattelut, samoin 

kuin ensimmäisessä haastattelussa.  



 

 

26 
 

Kysymyspaneeli jakautui viiteen eri teemaosioon. Kyselyssä halusin selvittää alu-

eellisen mallin yksityiskohdat kenttätyön näkökulmasta sekä kokemuksia koordi-

naattorityöstä. Myös työhön perehdyttämisestä kehitysehdotuksista oli tärkeätä 

saada vastauksia. Kysely on kokonaisuudessaan liiteluettelossa (Ks. Liite 2).  

Kyselyyn vastasivat kaikki henkilöt, kaikkiin heille esitettyihin kysymyksiin. Puhe-

linhaastatteluihin käytettiin jokaisen kanssa noin 60 minuuttia. Koska vastaajia oli 

vähän tässä kyselyssä, on otettava huomioon sisällön prosentuaalinen vaikutus 

tehtyihin johtopäätöksiin. Jokaisen haastateltavan vastauksilla on suuri merkitys 

lopputuloksella.  

 

6.2 Aineisto analyysi 

 

Puhelinhaastattelussa kirjasin vastaukset suoraan runkoon ja tallensin litterointia 

varten. Litteroinnissa kokosin toisen haastattelun aineiston ja tein vastauksista 

muistiinpanoja. Ensimmäisen haastattelun vastauksia läpi käydessäni (Ks. Liite 

1) poimin olennaiset kohdat, joita halusin käyttää tässä tutkimuksessa hyväksi. 

Koen aineiston sillä tavoin luotettavaksi ja eettisesti asialliseksi, koska saatu tieto 

tukee tutkimukseni tavoitteita. Kokosin kaikki haastattelut yhteen ja kävin kysy-

mys kysymykseltä kaikkien kolmen haastateltavan vastauksia läpi. Vertailin nii-

den yhteneväisyyttä ja tein havaintoja vastausten yhdennäköisyydestä tai eriä-

väisyydestä. Diamateriaaleista poimin keskeiset ja tärkeimmät seikat, tiedot ja 

suunnittelin niiden käyttöä tutkimuksessa; millaista tietoa valikoin mihinkin lukuun 

ja kuinka hyvin se antaa selkeyden ja tiiviin kokonaisuuden. Valitsin kirjallisesta 

aineistosta tutkimusteemaa tukevaa tietoa. Pääosin se kulminoitui työhyvinvoin-

nin käsitteisiin ja joihinkin kehittämistoiminallisiin menetelmiin projektityössä.  

 

7 MISTÄ ALUEMALLISSA ON KYSE?  

 
Tässä luvussa esitetään alueellisen hyvinvointi mallin taustat ja tavoitteet. Kartoi-

tuksilla on vaikuttava osa missä tahansa liiketoiminnassa, kun luodaan lähtökoh-

dat, joissa tarkastellaan alkupiste ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavutta-

miseksi. Aluemallissa kyse on pitkälti niin henkilöstöresurssien säästämisestä, 

kuin riittävästä ennaltaehkäisevyydestä kohdennettujen palveluiden muodossa.  
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Kartoitus- ja viestintämateriaaleihin on haluttu panostaa. Yhteistyöllä on tiettä-

västi merkitystä, mikä on suuressa näkyvyydessä myös 4eventin pilottiprojek-

tissa. Sidosryhmien välinen yhteistyö (Terveystalo ja eläkevakuutusyhtiö) luovat 

sujuvuutta ja tarpeisiin vastaamista lyhyelläkin aikajänteellä. Palvelumallin toimi-

vuutta on mitattu asiakaskyselyillä (4event, 2017.) 

 

Poikkeuksellisesti 4eventin käyttämässä mallissa alkukartoituksen jälkeen palve-

luita tarjotaan kohdennetusti myös niille henkilöille, jotka eivät ole työkykyriski-

ryhmässä, riippumatta henkilön lähtötilanteesta. Tästä syystä markkinoilla vallit-

sevien ja vastaavanlaisten kansainvälisten työhyvinvointiohjelmien rinnalla, 

4eventin toimintamalli edistää ennaltaehkäisyä ennen kuin riskit kasvavat suu-

remmiksi. Tämä puolestaan tarkoittaa kustannustehokkuutta, sairauspoissaolo-

jen minimointia sekä matalan kynnyksen tukitoimia. Ennaltaehkäisevyyttä on py-

ritty seuraamaan ja kartoittamaan, esimerkiksi alla olevan datan avulla. Kyseessä 

ei ole pelkästään virkistystoiminnan tarjoaminen, vaan kokonaisvaltaisen elä-

mäntapamuutoksen seurantaa, tukemista ja siihen kannustamista jalkauttavalla 

työhyvinvointi menetelmällä.  
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Yllä kuvattuna kokonaisvaltainen Stora Enson työhyvinvointikonsepti.  

 

Alueellisen mallin tarvekysyntä kulminoituu tässä tapauksessa organisaation 

luonteeseen. Mitä suurempi työorganisaatio on, sitä tärkeämmässä roolissa on 

työhyvinvointipalveluiden saatavuuden helppous. Tutkimuksen kohteena oleva 

organisaatio on valtakunnallisesti hajautettu, kun henkilöstö on jaettu eri tehtävä-

alueisiin. Työssä esiintyy sesonkiin painottuvia ajanjaksoja, jotka ovat toisinaan 

paineenalaisia ja stressaavia. Toimipisteiden henkilöstömäärä vaihtelee suuresti. 

Parhaimmillaan yhdessä toimipisteessä työskentelee vain 1- 2 henkilöä.  

 

Työntekijöiden tavoitettavuus oli ennen jalkautumismallia haastava. Ongelmaksi 

Lisäksi tapahtuman sisältöön nähden majoituksista sekä matkoista kertyneet ku-

lut veivät motivaatiota osallistumiseen. Toiminta ei ollut enää kustannusteho-

kasta. Moni työntekijä jäi järjestettyjen tapahtumien ulkopuolelle. Tästä havain-

nosta käsin alettiin pohtia kehitysideoita palvelun parantamiseksi. (4event tilasto-

materiaali, 2017.) 
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7.1 Aluemallin ideologia 

 
Jalkauttamismallia alettiin suunnitella edellä mainituista tarpeista käsin. Silloin 

haluttiin kartoittaa henkilöstön sijainti, välimatkat ym. Tutkittujen tietojen pohjalta 

aluemalli hahmottui 16 eri paikkakunnan palvelualueiksi, joissa alettaisiin tarjoa-

maan työhyvinvointipalveluja vuonna 2017. Valittujen alueiden henkilöstökapasi-

teetti on 18-80 henkeä. Pohjoisen alueen yksittäiset toimipisteet, Anttola ja Mik-

keli, Ristiina sekä Mäntyharju jäivät alueellisesti 50 kilometrin säteelle toiminta-

pisteistä. Toteutuksille asetettiin määrällisiä ja aikataulullisia tavoitteita. Toteutuk-

sia tuli 27 per toimialue vuodelle 2017. Räätälöidyn vuosikellon mukaan toteutuk-

sia olisi keskimäärin kerran viikossa. Toteutuksista vastaavat tiimien ”pelintekijät” 

ja paikalliset koordinaattorit. Pelintekijä on aluetiimin tai toimipisteen työntekijä, 

joka toimii muun muassa tiedottamisen, kannustamisen ja yhteistyön roolissa 

koordinaattorin yhteistyössä kanssa. Toteutusten tavoitteena oli pitää kustannuk-

set matalina ja järjestää toimintaa ensi tilassa ulkona tai mahdollisimman vähäi-

sillä taloudellisilla kuormituksilla (ohjauspalvelu, välinevuokra, tilavuokra ym.). 

Toteutuksille määrättiin myös euromääräinen summa, jonka sai käyttää edellä 

mainittuihin palveluihin viisi kertaa vuodessa. (4event haastattelu, 2017.) 

 

Alueellisen mallin kehittämistoimintaan liittyvät osallistuminen ja osallistaminen. 

Pohjalle kehitettiin työkaluja ja materiaaleja koordinaattoreille työn suunniteluun 

sekä toteuttamiseen. Vuosikello räätälöitiin toimintavuodeksi eteenpäin. Sen si-

sältö koostui toteutusten alustavista päivämääristä sekä teemoista. Teemakoh-

taisia sisältömateriaaleja jaettiin yhteiseen käyttöön sähköisesti. Teemat nivoutu-

vat erilaisiin lajikokeiluihin, luentoihin ja pienimuotoisiin yhteistapahtumiin, jotka 

suunniteltiin kiertue- tyyppisesti (esimerkiksi 4eventin pikkujoulukiertue).   

 

Alueellisessa pilotissa on kyse osallistamisesta ja osallistumisesta. Koordinointi-

työn tavoitteena on saada työntekijät osallistumaan paikallisiin toteutuksiin. Osal-

listava toiminta muuntuu osallistujien näköiseksi erilaisten toimintojen muodossa; 

esimerkiksi lajikokeilut, jotka ovat ennalta suunnitellut alueellisten toteutusten 

vuosikalenteriin. Osallistamisesta on pidetty kehittävänä ja tärkeänä monessa 

mielessä.  
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Kehittämistoiminnan näkökulmasta voidaan saada paremmin esille tarpeet, toi-

veet, haasteet ja kehitysideat tämän kaltaisessa aluemallissa. Ihmiset sitoutuvat 

paremmin sellaiseen toimintaan, johon voivat vaikuttaa ja tuoda mielipiteensä 

esille. Se puolestaan lisää yhteistyökykyä ja keskinäistä vuorovaikutusta sekä in-

tressiä yhdessä tekemiseen. (Toikko & Rantanen 2009, 90-91). 

 

7.2 Aluemallin tavoitteet 

 
Tähän tutkimukseen sopivaksi tarkastelumenetelmäksi sopii lineaarinen malli, 

joka havainnollistaa alueellisen projektin eri vaiheet menetelmäopillisesta näkö-

kulmasta. Vaikka kyseistä mallia käytetään kirjallisten projektien menetelmänä, 

niin se tukee 4eventin ideologiaa ja tärkeimpiä vaiheita yhtä lailla. Toikon & Ran-

tasen suorassa lainauksessa viitataan seuraaviin seikkoihin; ”projektille määritel-

lään tavoite, joka perustuu yksittäiseen ideaan, tunnistettuun tarpeeseen tai ul-

koiseen paineeseen kuten toimintaympäristön muutokseen”. Tavoitteen luomi-

sessa huomioidaan kohteen rajaus ja tavoitemäärittelyä voidaankin pitää projek-

titoiminnan ja projektikehittämisen tärkeimpänä tukipilarina. (Toikko & Rantanen 

2009, 64.)  

 

 

 

  
  
 
 
 

Yllä kuvataan projektityön lineaarinen malli (Virtanen, 2000.) 

 

Paikallisten toteutusten tavoitteiden tärkeimpiä kohtia ovat muun muassa räätä-

löidyt teemat. Teemoihin liittyvät tärkeät kokonaisuudet, kuten henkinen ja fyysi-

nen jaksaminen työssä, kehon huolto, omat voimavarat, liikunta, ravitsemus, aja-

tustyöstä irtaantuminen ym. Matalan kynnyksen lajikokeilujen tavoitteena on tu-

tustuttaa lajien pariin sekä antaa mahdollisuuden kokeilla uusia vapaa-ajan virik-

keitä.  

 

 
MÄÄRITETÄÄN  
TAVOITE 

 
SUUNNITTELU 

 
PÄÄTTÄMI-
NEN/ 
ARVIOINTI 

 
  TOTEUTUS 
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Turvallisuuden noudattaminen on keskeisessä asemassa toteutusten laadussa 

ja lajikokeiluissa. Tavoitteena on saada mukaan niitä henkilöitä, jotka ovat jää-

neet paitsi tapahtumista tai tekevät vuorotyötä. Turvallisuusnäkökulma oli tärkeä 

toteutusten sisällön suunnittelussa, koska tavoitteena oli noudattaa 0- tapatur-

man tavoitteen. Riskitekijöihin kiinnitettiin huomiota, erityisesti lajikokeiluja valit-

taessa. Sairauspoissaolojen minimoiminen toteutuksissa oli ensisijaisen tärkeää. 

Tähän paneuduttiin luomalla materiaaleja toteutuksiin, kuten esimerkiksi ”turval-

lisesti liikenteessä- teema”. Lisäksi haluttiin varmistaa, että kokonaisuus palvelee 

myös riskiryhmän henkilöitä, joilla saattoi olla esimerkiksi fyysisiä rajoitteita. 

 

Kaikkien toteutusten on tarkoitus olla sekä turvallisia, että mieleisiä kokemuksia 

lisääviä. Ohjeistukseen liittyvät säännöt ovat yksi turvallisuuden takaamisen kul-

makiviä. Kun ohjeita ja sääntöjä noudatetaan toteutuksissa yhteisen ja oman tur-

vallisuuden nimissä, sairauspoissaoloihin johtavat tapaturmat estyvät ja riskit pie-

nenevät huomattavasti. Ennaltaehkäisevä riskianalyysisuunnitelma luotiin Stora 

Enson puolelta, johon laadittiin yhteisiä turvallisuuskohtaisia toimintoja. Toteutus-

ten sisältöön haluttiin turvallisia lajeja. Analyysi ja alustava sisältö luotiin 2016 

loppu puolella. Lisäksi määrättiin riskianalyysi toimitettavaksi Stora Enson työtur-

vallisuusryhmään. Vuoden 2017 alussa alkoivat koordinaattoreiden koulutus- ja 

turvallisuusperehdytykset sekä kaikkien 4eventin palveluiden kattava turvalli-

suusanalyysi.  

 
Paikallistoteutusten tavoitteisiin liittyivät olennaisesti Stora Enson henkilöstölle 

tehtyjen kyselyiden pohjalta nousseet toiveet ja intressit. Henkilöstöltä haluttiin 

selvittää sisältötoiveet, toteutustavat, valmentajien profilointi sekä resurssit. 

Taustoittavina tekijöinä pohdittiin imagoa ja referenssejä, uudistumiskykyisyyttä, 

asiantuntevuutta, luotettavuutta ja eettistä laadullisuutta. TyHy- päiviltä kerätyn 

kyselyn perusteella selvisi, että henkilöstö piti tärkeänä monipuolisuutta ja uudis-

tuvuutta, erityisesti toteutusten kohdentamista. Myös ravitsemus ja stressinhal-

linta nousivat tarpeiden listalle. Toteutustapoihin toivottiin innostavaa ja avointa 

otetta, yhdessä tekemisen tuntua, seurantaa, pitkäjänteisyyttä ja henkilökohtaista 

tukea. Toteutusten toiminnallisuudelle nähtiin tärkeäksi, että ne tavoittaisivat jo-

kaisen työntekijän ja että paikan päälle olisi helppo tulla. Eritoten yksilöllisempi 

tavoitettavuus nousi huomioon otettavaksi toiveeksi.  
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Paikallisilta valmentajilta toivottiin hyvää asennetta ts. ”hyvä tyyppi”- meiningillä, 

palvelualttiutta unohtamatta. Resurssien puolesta tavoiteltiin hinta-laatusuhteen 

yhteensopivuutta sekä matalakustanteista toimintaa. Erityisesti kokonaiskuvassa 

painotettiin valmennustyössä yhteistyökykyä- ja sen sujuvuutta (4event haastat-

telu, 2018). 

 

7.3 Aluemallin haasteet  

 
Tässä tutkimuksessa tuotiin esille henkilöstön hajautettu sijoittelu valtakunnalli-

sesti. Aluemallissa pyrittiin ottamaan huomioon kyseinen seikka, muttei se pois-

tanut sitä tosiasiaa, että jotkut työntekijät saattaisivat jäädä edelleen edemmäs 

toteutuspaikoista. Toiminta-alueeksi on määrätty tietyn paikkakunnan lähialueet, 

mikä kattaa noin 50-80 km:n säteellä olevat paikallistoimistot ja toimipisteet. 

Tämä pyrittiin huomiomaan myös valmentajien taholta. Oli huomioitava, ettei pai-

kallistoteutuksista huolimatta alueiden jokainen työntekijä voisi osallistua jokai-

seen tapaamiseen.  

 

8 TULOKSET  

 
Alla olevassa taulukossa näkyy alueellisten toteutusten suunniteltu tavoitemäärä 

ja toteutuma vuodelta 2017. Tavoitteet ja luvut ovat haastattelun perusteella koot-

tuja. 

 

 

 

 

ALUEET 

 

 

TAVOITE 

 

TOTEUTUNEET 

 

TYÖN-

TEKI-

JÖITÄ 

Helsinki 20 20 53hlöä 

Imatra/Lappeenranta 22 22 20hlöä 

Rovaniemi 23 15 14hlöä 
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Sikäli tarkkoja barometreja tai prosentteja ei ollut tarpeen esittää tässä tutkimuk-

sessa. Tulosten avaamisessa tiedon luotettavuus ja relatiivisuus ovat perustan 

luovia tiedonhankinnan elementtejä; ja tutkijan roolin tulee säilyä tasa-arvoisena. 

Haastattelupohjan dialogi tavoittelee yhteistä tulkintaa, jota voidaan käyttää sub-

jektiivisesti. Oppimisprosessin osana on tuottaa kehittävää työotetta ja korostaa 

tutkimustulosten sosiaalista luonnetta, mikä yhdistyy tämän tutkimuskyselyn ja 

tulosten välillä. (Toikko & Rantanen 2009, 159.)  

 

8.1 Henkilöstön toivekartoitukset 

 
Kyselyn perusteella selvisi, että tiimeissä tehtiin aktiivista yhteistyötä toteutusten 

toiveiden kartoittamisessa. Sujuva viestintä ja avoimuus olivat avainasemassa, 

kun haluttiin selvittää henkilöstön toiveita lajikokeiluista, teemoista sekä aikatau-

luista. Tärkeintä oli saada palautetta ja ehdotuksia, jotka tukivat niin koordinaat-

torien työtä kuin henkilöstön omaa osallistumista. Kyselyitä tehtiin etupäässä 

sähköistä viestintää käyttäen, joko lähettämällä sähköpostikyselyn tai kysymällä 

ehdotuksia WhatsApp-- ryhmässä. Jossain tapauksessa järjestettiin yhteinen ta-

paaminen paikan päälle, jossa käytiin koko toimintavuoden lajikokeilut läpi. Hen-

kilöstöllä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa toteutusten sisältöön ja aikatauluun 

niissä raameissa, joita koordinaattorit noudattivat.  

 

Viestintä koettiin kaikin puolin toimivaksi ja koordinaattorit olivat hyvin tavoitelta-

vissa niin puhelimitse, kuin yhteisen viestintäkanavan kautta. Joitakin teemoja 

vaihdettiin tiimikohtaisesti ryhmälle sopivimmiksi, mutta halutiin säilyttää idean 

perusluonne; esimerkiksi muuttamalla joko toimintaympäristöä tai vaihtamalla la-

jin johonkin vastaavaan, joka olisi yhtä turvallinen ja mieluinen.  

 

8.2 Aikataulut  

 
Aikataulusovitteluun tuli keskeiseksi puheeksi työajan käyttäminen; olisivatko to-

teutukset työajan sisällä tai ulkopuolella tarjottavia. Tästä syntyi ensi metreillä 

eriävää tietoa eri tiimeissä. Henkilöstön osallistuvuuteen vaikutti olennaisesti se, 

saiko työaikaa käyttää toteutuksiin, vai ei.  
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Henkilöstön omat harrastukset ja muut arkivelvoitteet tulivat keskeiseksi pu-

heeksi suunniteltaessa toteutuksia, sillä työn luonteeseen saattoi sisältyä työpu-

heluiden hoitaminen myös ilta-aikaan. Jossain määrin työaikaan sijoittuvat toteu-

tukset lisäsivät osallistumista. Pääkaupunkiseudulla kartoituskyselyyn osallistui 

suurin osa 53 henkilöstä, mutta käytännössä itse toteutuksiin heistä osallistui vain 

murto- osa. Aikatauluja sovitettiin ja säädettiin useamman kerran. Myöhempään 

toivekyselyyn vastasi liki 13 henkilöä; kuitenkin työntekijöiden toiveita kuunneltiin 

ja otettiin huomioon.  

 

Muilla alueilla vaikuttamisen tulokset näkyivät positiivisessa valossa ja teemarun-

koa skaalattiin toiveisiin ja resursseihin sopiviksi. Suurin osa työntekijöistä koki 

hyväksi ja motivoivaksi kun sai vaikuttaa sisältöön. Sitä vastoin osallistumista vä-

hensivät ulkopuoliset tekijät, kuten työkiireet ja sesonkiin painottuvien työtehtä-

vien laatu aikatauluineen. Sääolosuhteet vaikuttivat hieman, muttei niin suuressa 

määrin kuin työkiireet. Toisinaan luentotyyppiset toteutukset eivät aina saaneet 

suurta osallistumisinnokkuutta. Osallistumisen vähäisyyteen vaikuttivat myös 

etätoimistojen sijaintien väliset ajomatkat, sillä välimatkaa saattoi kertyä useita 

kymmeniä kilometrejä paikan päälle kahden tunnin kestoiseen toteutukseen. 

Tämä näkyi erityisesti Pk-seudun ja Rovaniemen tiimeissä.  

 

8.3 Teemojen sisältö ja toimivuus 

 
Aluemallin vuosirunko toimi suunnittelupohjana. Runkoon sisältyi tietty määrä to 

tuetuksia tiettyinä ajankohtina, esimerkiksi valmiina päivämäärinä sekä viikkoina. 

Tavoitteena oli suunnitella sisältö teemakohtaisesti. Koordinaattorin pääasialli-

nen tehtävä oli luoda sisältö ja toimia ohjaajana/valmentajana, mahdollisimman 

vähän ulkopuolista työvoimaa käyttäen. Kyselyssä haluttiin selvittää koordinaat-

torien kokemuksia ja vaikutuksia vuosirungon toimivuudesta sekä kentältä nous-

seita havaintoja. Vuosirunko koettiin toimivaksi menetelmäksi, joka tuki työnsuun-

nittelun joustavuutta ja osaamisalueensa vahvistamista tiimeittäin. Lajikokeilujen 

monipuolisuudesta. Lajeista: golf, retkeily, turvallisuus liikenteessä, ruokavalio, 

palautuminen, perheiden mukaan ottaminen joihinkin toteutuksiin, saivat hyvää 

palautetta.  
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Lajikokeilut painottuivat sesonkiin ja erilaiseen toimintaympäristöön. Sisältöön 

kuuluivat sisä- ja ulkoaktiviteetit; aktiivista tekemistä, luento- ja ohjauspainotteisia 

teemoja, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin teemoina. Uusien lajikokeilujen tavoit-

teena oli tarjota mielekkäitä ja elämyksellisiä virikkeitä, sekä yhdessä tekemisen 

kokemuksia. Sisältö koettiin toisinaan kuitenkin turhan tiiviiksi, koska tapaamisia 

oli joka viikko. Teemojen syventäminen olisi saattanut herättää sitoutumista osal-

listumiseen, koska joitakin teemoja koettiin vain pintapuolisesti läpi käydyiksi. Ky-

selyssä ilmeni, että joidenkin teemojen jakaminen useampaan kertaan olisi tuo-

nut selkeyttä ja asiaan syventymistä. Koordinaattorit kokivat haasteita sellaisissa 

tilanteissa, joissa teemat olivat selvästi vähemmän kiinnostavia tai houkuttelevia. 

Niihin oli haastavaa saada ihmisiä osallistumaan. Kyselyn pohjalta koordinaattorit 

toivoivat vuosirunkoon vähemmän tiheyttä ja sen sijaan panostamista yksittäisiin 

teemoihin ajallisesti sekä sisällöllisesti laadukkaammin. Työkiireet ja stressi nä-

kyivät myös kentällä. Vuosirunko vaikutti työn suunnitteluun kaiken kaikkiaan po-

sitiivisesti. Sen avulla työn joustavuudelle jäi tilaa ja koordinaattoreille tilaa sekä 

luovuutta käyttää henkilökotaista osaamistaan.  

 

8.4 Koordinaattoreiden työperehdytys  

 
Valmennustyöhön perehdyttäminen tapahtui ennen toteutusten alkamista. Koor-

dinaattorit saivat käyttöönsä perehdytysvideon ja verkkomateriaaleja, joita oli run-

saasti. Kohdennettujen koulutusmateriaalien lisäksi aluekoordinaattorien pereh-

dytys tapahtui etänä sähköpostitse ja puhelimitse henkilökohtaisesti. Kyselyssä 

ilmeni, että epäselvyyksiin, kuten työn organisoitiin liittyviin lisäkysymyksiin, sai 

tukea sekä neuvoja nopeasti viiveettä. Kysyttäessä, minkälaista perehdytystä 

koordinaattorit olisivat kaivanneet, selvisi, että valmentajat olisivat halunneet 

konkreettisen perehdyttämistapaamisen, koulutuspäivän tai viikonlopun. Näin 

olisi ollut helpompi esittää heränneitä kysymyksiä ja keskustella paikan päällä.  

 

Koordinaattoreilta tuli yhtenevä huomio siitä, että he olisivat halunneet tutustua 

toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia keskenään yhteisen koulutustapaamisen yhtey-

dessä. Viestinnän keskenään koettiin sujuvaksi koordinaattoreiden WhatsApp-- 

ryhmässä.  
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Koska koordinaattoreiden sijainti oli hajautettu maantieteellisesti, tämä näkyi si-

säisessä viestinnässä, sillä aina ei voinut yhdistää henkilöä konkreettisesti. Kes-

kinäiset kontaktit jäivät jokseenkin anonyymeiksi.  

 

8.5 Kehitysehdotukset 4eventille  

 
Aluekoordinaattoreilta kysyttiin, mitä kehitysideoita he halusivat välittää 4even-

tille. Tarkoituksena oli koota keskeisiä kohtia, jotta aluemallin sisältöä ja koordi-

naattoreiden työtä voitaisiin kehittää laadukkaasti jatkossa. Hyvin tärkeässä roo-

lissa koordinaattorit pitivät yhteisiä koulutustilaisuuksia toistensa ja 4eventin hen-

kilöstön kanssa. Eritoten työperehdytykseen oli suurta tarvetta tärkeässä vai-

heessa työn aloitusvaiheessa. Haasteeksi nousi alueellisten koordinaattoreiden 

hajanainen sijainti, joka tulisi ottaa huomioon. Kolmesta kaksi aluekoordinaattoria 

toivoi manuaalisten nimilistojen tilalle helpompaa viestintä- ja raportointiratkai-

sua, joka olisi sähköisessä sovellusmuodossa.  

 

Kyselyssä nousi teemojen suunnitteluun liittyviä muutosehdotuksia. Teemat ko-

ettiin jokseenkin pintapuolisiksi, erityisesti jotkin teemat olisivat kyselyn mukaan 

vaatineet syvempää perehtymistä ja asian ääreen pysähtymistä tai syventymistä. 

Samankaltainen viesti tuli työntekijöiltä, jotka kokivat, että teemat vaihtuivat no-

peasti ja esimerkiksi yksi toteutuskerta ei olisi riittänyt tutustumaan aiheeseen tai 

saamaan siitä niin paljon irti, kuin olisi toivottu. Tämä toive koski erityisesti luento- 

ja keskustelutyyppisiä toteutuksia. Teemakertojen väliin työntekijöillä olisi jäänyt 

enemmän aikaa syventyä asiaan. Sähköiseen viestintään siirtymistä pidettiin ter-

vetulleena ja kokeilun arvoisena huomiona. Edellä mainittu toive ei kuitenkaan 

noussut välttämättömäksi. 

 

8.6 Toimintakauden yhteenveto  

 

Ensimmäisen toimintakauden jälkeen ynnättiin tavoitteet tuloksiin ja tehtiin kehit-

täviä muutoksia. Toteutuksia vähennettiin ja otettiin käyttöön soittokierros- mene-

telmä. Soittokierroksen tarkoituksena on kartoittaa yleistietoa työntekijöiden kuu-

lumisista. Muutoksella haluttiin tavoittaa niitä työntekijöitä paremmin, jotka eivät 

ole päässeet osallistumaan toteutuksiin välimatkojen tai muiden esteiden vuoksi. 
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Soittokierros palvelee erityisesti yhden- tai kahden henkilön toimipaikkoja haja-

naisilla seuduilla ja auttaa tavoittamaan myös terminaalityöntekijöitä, jotka ovat 

kolmivuorotyöläisiä. Soittokierroksen käyttöönotto katsottiin uudistuksen myötä 

hyväksi, koska palvelua halutaan kohdentaa kaikille työntekijöille, kaikilla toimi-

alueilla. Koordinaattoreilta saadun palautteen ja haastattelun yhteenvetona il-

meni, että aluemallilla on ollut positiivista vaikutusta niin oman työn ideointiin, 

kuin Stora Enson työntekijöiden keskuudessa saadun palautteen perusteella to-

teutusten lomassa. Työntekijät kokivat palvelun tavoittavan heidät hyvin ja nope-

alla aikajänteellä. Koordinaattorit ottivat yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse, mi-

käli työntekijällä ilmeni kysyttävää toteutuksista. Yksittäisissä tilanteissa työnte-

kijä(t) halusivat mielipiteen sekä neuvoja omakohtaisiin elämäntapoihin tai tilan-

teisiin. Ympäristö ja turvallisuusseikat otettiin hyvin huomioon toteutuksissa, sillä 

toimintakauden ajalta ei aiheutunut lajikokeiluissa tapaturmia. Lajikokeiluja oli 

vaihtelevasti ja osa niistä korvattiin muilla sisällöillä tarpeen ja olosuhteiden sekä 

toiveiden mukaan. Koordinaattoreiden koulutusta ja työhön perehdyttämistä toi-

vottiin selkeästi enemmän. Myös yhteiset tapaamiset olivat odotettuja.  

 

 

9 Tutkimuksen loppupohdinta ja analyysi 

 
Tutkimus jäi mielestäni suppeahkoksi huomioiden aiheen laajuutta, vaikka sen 

tutkimiseen olisi saanut paljon enemmän materiaalia halutessaan. Tutkimus antoi 

mielestäni peruskuvauksen tuloksineen siitä, millaisesta paikallisesta menetel-

mästä on kyse ja kuinka sitä on lähdetty toteuttamaan. Aluemallin esittely on tuotu 

tutkimuksessa perustiedon tasoisesti ja kuitenkin selkeänä. Tutkimuksessa ei il-

mene riittävästi 4eventin laajan asiantuntijuuden näköalaa. Aluemallin kehityksen 

takana on tehty laajamittaista taustatutkimusta; työhyvinvoinnin innovatiivisesta 

kehittämisestä sekä pitkän ajan uranuurtavuudesta käsin vuosien varrella. Tulok-

sista ilmenee olennaiset pääkohdat, jotka osoittavat selkeästi alueellisen työhy-

vinvointimallin toimivuuden ja hyviä mahdollisuuksia sen kehittämiseen jatkossa.  
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Alueellinen malli antaa mielestäni myös tilaa sen soveltamiseen muillekin aloille 

varsin laadukkailla työkaluilla ja menetelmillä. Onnistuneisiin tavoitteisiin toimin-

takaudella päästiin tekemällä pitkäjänteistä suunnittelu- ja kehittämistyötä, vaikka 

itse työhön perehdytys jäi vähemmälle huomiolle.  

 

Vaikuttavin ja tärkein tavoite saavutettiin onnistuneesti, jossa pyrittiin tavoitta-

maan nolla-asteen tapaturmaprosenttia koko kauden aikana. Myös työntekijöiden 

tavoitettavuus parani selvästi, kun palvelut tuotiin lähelle rekrytoimalla alueelliset 

koordinaattorit. Toteutuksiin pyrittiin löytämään samalla sekä mielekästä sisältöä 

toiminnallisesti, sekä ennaltaehkäisevyyttä silmällä pitäen.  

 

Tutkimuksen edetessä tulin ymmärtäneeksi, kuinka hyvää ja asiantuntevaa otetta 

tässä menetelmässä on käytetty. Jatkoa ajatellen, tutkimus antaa perustavan tie-

topohjan ja hyvät näköalat lähteä tutkimaan alueellisen työhyvinvointimallin vai-

kutuksia muillakin aloilla pitkällä aikavälillä. Koska tämän kaltainen menetelmä-

malli on vasta aluillaan, siitä saatua pitkäaikaista vaikutusta ei voida vielä tässä 

kohtaa tilastoida. On selvää, että tässä on potentiaalia sekä kustannustehok-

kuutta. Koordinaattorin roolissa, kokemukseni oli positiivinen 4eventin kanssa 

tehdystä yhteistyöstä. Työn mielekkyys korostui henkilökohtaisella tasolla nimen-

omaan siitä lähtökohdasta, että sekä henkilökohtaisia vahvuuksia, että valmiiksi 

räätälöityjä malleja oli mahdollista sovittaa laajasti sekä tilannekohtaisesti. Sa-

man kaltainen kokemus ilmeni selkeästi myös tutkimustuloksissa, joissa kysyttiin 

koordinaattoreiden kokemuksia.  

 

Tutkimuksen haasteet ja rajoitukset painottuivat mielestäni lähinnä henkilökoh-

taisiin motivaatio- ja aikataulullisiin seikkoihin. Uskon, että olisin saanut ammen-

nettua ja syvennettyä tutkimusta käyttämällä siihen enemmän aikaa sekä tavoit-

teellisempaa otetta. Olisin voinut esimerkiksi lisätä enemmän lähteitä ja tutkia eri 

lähestymistapoja työhyvinvoinnin alalla. Tutkimuksen kokonaiskuvan hahmotta-

minen alkoi valaistua vasta lähes lopussa ja huomasin, että olisin saanut ammen-

nettua inspiraatiota ja mielenkiintoa paljon enemmän, kuin mitä siihen panostin 

sillä hetkellä. Näkökulman tuominen onnistui mielestäni onnistuneesti, vaikkakin 

osio osoittautui mielestäni suppeaksi.  
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Tutkimuksen rajaaminen pysyi alkuperäisessä tavoitteessa loppuun asti ja koko-

naisuudessaan tutkimuksesta ilmenee, millaisesta työhyvinvoinnin teemasta on 

kyse. Henkilökohtainen kiinnostukseni kulminoituu pitkälti enemmän psykologi-

seen tutkimiseen ja ihmisen hyvinvointiin, mikä on tärkeässä roolissa tämän ajan 

työkulttuurissa. Tutkimuksen kautta pystyin ammentamaan myös henkilökohtai-

sia näkökulmia ja kokemuksia työelämän saralla. Tärkeässä roolissa olivat ne 

havainnot, joiden kautta henkilökohtaista työelämää pystyi peilaamaan. Tutkimus 

sai minut pohtimaan, kuinka itse voisin sekä haluaisin kehittyä vastuullisena työn-

tekijänä tulevaisuudessa ja millaisissa olosuhteissa. Ammatillisen kehittämisen 

näkökulmasta heräsi kokonaiskuva yhteisön kehittäjänä eettisesti vastuulleen toi-

minnan puolestapuhujana sekä kanssa oppijana.   
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11 LIITTEET 

 
 

 

Liite 1. 

 

Sähköpostiviesti 29.6.2018. Puhelinhaastattelu suoritettiin 6.6.2018  
Haastateltava: Antti Äikäs, 4event Oy 
  
  
1. Millaista työhyvinvointipalvelumallia 4event käyttää: mistä otettu mallia, miten sovel-
lettu, miten vaikutteita ja toimivuutta on tutkittu, missä ajassa, miten?  
 
2. Millaiseen ideologiaan ja menetelmään juuri kyseinen työhyvinvointikonsepti pohjautuu? 
  
3. Miksi aluemallille oli kysyntää? 
  
4. Minkälaisia menetelmiä päätettiin käyttää toiminnan toteuttamiseen? 
  
5. Mitkä olivat paikallistoteutusten tärkeimmät tavoitteet? 
  
6. Kuinka tavoitteet tukevat koko organisaation hyvinvointia? 
  
7. Mitkä olivat jalkautumismallin tietoiset haasteet? 
  
8. Minkälaisia kehittämistarpeita vuoden 2017 aluemallin pohjalta on ilmennyt? 
  
9. Kuinka aluemallia aiotaan jatkossa parantaa? 
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Liite 2. 

 

TEEMAHAASTATTELU VUODEN 2017 TOTEUTUKSISTA 4eventillä 

Harkittu otanta (Imatra/ Lappeenranta), Helsinki, Rovaniemi 2017 

Haastattelupäivä:  

Koordinaattori:  

Alueen työntekijämäärä:  

Työn luonne:  

 

1. Kuinka paljon toteutuksia suunniteltiin vuodelle 2017? 

2. Kuinka paljon suunnitelluista teematapaamisista toteutui maalis- joulukuu välisenä 

aikana? 

3. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia henkilöstöllä oli toivoa tiettyjä lajitoteutuksia? 

 

4. Mikä lisäsi osallistumista? 

5. Mikä vähensi osallistumista? 

6. Miten vuosi kello-malli vaikutti toteutusten suunnitteluun ja henkilöstön osallistumi-

seen? 

7. Mikä ei toiminut toteutusmallissa tavoitteiden mukaisesti? 

 

8. Saitko riittävästi perehdytystä ja tukea suunnitteluun? 

9. Miten perehdyttäminen tapahtui? 

10. Millaista perehdyttämistä olisit kaivannut? 

 

11. Miten viestintä sujui muiden koordinaattorien kanssa? 

12. Miten viestintä sujui 4eventin kanssa? 

13. Tavoititko alueesi työntekijöitä, jotka eivät osallistuneet toteutuksiin juuri lainkaan? 

 

14. Kuinka nykyiset muutokset ovat vaikuttaneet mallin toteutukseen verrattuna viime 

vuotiseen malliin? 

15. Minkälaisia kehitysideoita haluat välittää 4eventille 


