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1 JOHDANTO 

Ensimmäisen kerran kiinnostukseni tapahtumia kohtaan heräsi ammattikoulussa. Lukion 

aikana olin päättänyt, että matkailuala on minun tulevaisuuteni, mutta vuonna 2013 mi-

nulle selvisi tarkemmin mitä halusin tehdä sillä saralla. Silloin ohjelmapalvelut tulivat käsit-

teenä tutuksi ja huomasin olevani parhaimmillani niissä. Myöhemmin opin vähä vähältä 

arvostamaan enemmän myös hyvinvointia ja rupesin miettimään asioita hieman eri näkö-

kulmasta. Usein omalla ajatusmaailmalla on tapana muuttua, kun muuttaa kotoa pois ja 

siirtyy työelämään, aivan kuten itselleni kävi. Kun lukion ja ammattikoulun jälkeen pidin vä-

livuotta ennen ammattikorkeakouluun hakemista rupesi oma ajatusmaailma muokkautu-

maan ehkä hieman aikuisempaan suuntaan. Olin jollakin tasolla ollut kiinnostunut ihmisyy-

destä, voimavaroista ja psykologisista käsitteistä jo lukiossa, mutta olin silloin vielä liian 

kokematon soveltaakseni niitä esimerkiksi työelämään tai johtamiseen.  

Ammattikorkeakoulussa opiskellessani ja samalla jo useita vuosia työelämässä mukana 

olleena hyvinvointi rupesi olemaan omallakin kohdalla suuressa roolissa ja kiinnostus sitä 

kohtaan varsinkin työelämässä heräsi. Samalla kun opiskelin restonomiksi, mietin useita 

asioita, yksi niistä oli tämä; miten minä voisin tulevaisuudessa saada työyhteisöstäni hy-

vinvoivan? En aio opinnäytetyössäni nimetä työpaikkaani enkä kertoa siitä liian yksityis-

kohtaisia asioita, vaan pyrin puhumaan asioista hyvin yleisellä tasolla, vaikka aion ottaa 

esille myös muutamia oman elämän esimerkkejä. Rupesin opintojen myötä kuitenkin en-

tistä enemmän miettimään johtamisen oppeja ja vertailemaan niitä käytäntöön omalla työ-

paikallani. Huomasin puutteita ja mietin mitä voisin itse tehdä toisin. Selvää oli ainakin yksi 

asia; työyhteisöstäni ei tulisi ikinä täysin toimivaa ja tehokasta sikäli henkilöstö ei voisi hy-

vin. Miten sitten juuri minä voisin saada nämä kaikki yksilöt voimaan hyvin, kun jokaisella 

heistä on hieman erilaiset voimavarat, tarpeet, toiveet ja tavoitteet?  

Opinnäytetyössäni haluan yhdistää kaksi minulle rakasta asiaa; tapahtumat ja hyvinvoin-

nin. On olemassa paljon erilaisia tyhy- ja tykypäiviä, joille on olemassa omat määritel-

mänsä, ja toki on monenlaisia muita hyvinvointiin tähtääviä virkistystoimintoja. Haluan kui-

tenkin paneutua asiaan syvällisemmin; miten tapahtumat voivat edistää hyvinvointia, mil-

lainen tapahtuma edistää hyvinvointia ja miten sellaisen voi suunnitella? Opinnäytetyöni 

pohjautuu osittain myös asiantuntijahaastatteluihin, joiden avulla pääsemme vielä syvem-

mälle työhyvinvoinnin saloihin käyden läpi erilaisia näkökulmia. Esittelen myös yleisimpiä 

käsitteitä, kuten jo aiemmin mainitsemani tyhy- ja tykypäivät. Tarkoituksenani ei ole 

mennä liikaa psykologian puolelle, mutta jonkin verran opinnäytetyöni käsittelee esimer-

kiksi Jussi Mozon asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen kurssin (2018) oppeja, 
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joissa käsitellään sosiaalisuutta ja ihmisten luontaista toimintaa. Työni painotus on kuiten-

kin huomattavasti voimakkaammin tapahtumien puolella ja sivuan ihmisyyttä ja terveys-

puolta vain sen verran, mitä opinnäytetyöni vaatii auetakseen kokonaisuutena. En ole kui-

tenkaan sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.   

Opinnäytetyölläni haluan pystyä edistämään jaksamista ja hyvinvointia työpaikoilla, koska 

se on jokaisen etu. Hyvinvoiva organisaatio on myös tuottavampi ja tämä on todettu myös 

asiantuntevasta näkökulmasta seuraavanlaisesti: ‒ Hyvinvoiva henkilöstö tekee enemmän 

liikevaihtoa, josta syntyy enemmän tulosta ja tuloksen nousu voidaan mitata euroissa, ker-

too tutkimushankkeen vetäjä, Lapin yliopiston professori Marko Kesti (Akavalainen 2017). 

On myös erittäin todennäköistä, että jokainen meistä viihtyy paremmin organisaatiossa, 

jossa meistä ja jaksamisestamme huolehditaan.  

Aihe on tänä päivänä omakohtaisten kokemusteni pohjalta tärkeä, olen huomannut työelä-

män olevan toisinaan aika hektistä ja siinä voi helposti unohtua oma hyvinvointi. Haluan 

voida omalla ammatillisella osaamisellani tuoda hyvään niin yrityksille kuin työntekijöille-

kin. Lähtökohtaisestihan on kuitenkin työntekijälle itselleen mielekkäämpää toimia, kun 

töissä voi hyvin ja silloin työntekijä on myös tehokkaampi, joka on usein suoraa tuottoa yri-

tykselle. Hyvin suunnitellut satsaukset työhyvinvoinnin saralla voivat maksaa itsensä mo-

ninkertaisina takaisin. (Työterveyslaitos 2018).  

Tutkimukseni tavoite on tämän kaiken summana selvittää, miten tapahtumalla voidaan 

edistää työhyvinvointia ja minkälainen tapahtuma palvelee mahdollisimman hyvin tässä 

tarkoituksessa. Toki lienee sanomattakin selvää, että tapahtumilla ei voida saada ihmeitä 

aikaan, ja jos yrityksellä on ongelmia esimerkiksi johtamisessa tai henkilö ei vain pidä 

työstä, jota tekee niin yksikään tapahtuma ei voi täysin tasapainottaa yksilön hyvinvointia. 

Mikään irtonainen osa ihmisen elämää työ ei varsinaisesti ole, vaan se on osa suurempaa 

kokonaisuutta, johon kuuluvat yhtä lailla harrastukset ja nukkuminenkin (Turun sanomat, 

2017). 

Teen opinnäytetyöni Lahden ammattikorkeakoulun henkilöstöhallinnolle ja sitä kautta koko 

henkilöstölle. Opettajia ja muuta henkilöstöä on noin 400 (LAMK 2018). Kyseessä on tä-

ten lukuisia ihmisiä sisällään pitävä organisaatio, jota opinnäytetyö koskee. Toiminnalli-

suuden kannalta tämä on hyvä asia, koska tutkimuksesta tulee sen validimpi mitä enem-

män saan vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

Lähtökohtaisesti Lahden ammattikorkeakoulu on hyödyntänyt tapahtumia työhyvinvoin-

nissa esimerkiksi ”Better-tapahtumasarjan” ja muiden yhteisten kehittämispäivien ja ta-

pahtumien kautta. Better tapahtumasarjassa oli jaettu erilaisia elämän osa-alueita eri ker-

roille ja yhden kerran teemana saattoi olla esimerkiksi better sleep. Heillä on uskomus 
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siitä, että tapahtumat ovat noin 20% työhyvinvoinnista, eli aika pieni osa verrattuna esi-

merkiksi johtamiseen tai työhön itseensä verrattuna. Tästä mainitsinkin jo yleisellä aiem-

min, eikä tarkoitus olekaan pystyä sysäämään kaikkea hyvinvointiin liittyvää tapahtumien 

harteille. On kuitenkin selvittämisen arvoista, miten tästä pienestä osasta saataisiin mah-

dollisimman tehokas ja mahdollisimman montaa henkilöä palveleva.  

Keskustellessani työhyvinvointiteemasta Lahden ammattikorkeakoulun Teija Golnickin ja 

Laura Sundqvistin kanssa ennen materiaalien keräämistä ja pidemmälle kirjoittamista he 

halusivat nostaa esille heidän käyttämänsä työhyvinvoinnin neliapilan. Apila mallintaa nä-

kemystä siitä, että työhyvinvointi on hyvin monisyinen ja koostuu useista eri asioista. 

Ikään kuin pienistä puroista koostuu suuri joki tyyppisesti.  

 

  

Kuvio 1 Työhyvinvoinnin neliapila (Henkilöstöhallinnon omat materiaalit 2018) 

Sinänsä apila on laaja ja monipuolinen malli, mutta tapahtumia siinä ei näy laisinkaan. 

Mielenkiintoisinta tästä tekee se, että kun toimeksiantajan kanssa aiheesta alustavasti ju-

teltiin, tapahtumat ”ja muut kivat” kuten Better-tapahtumasarja, yhteisölliset tapahtumat ja 

Floran päivän tapahtumat ovat noin 20% ja Teija Golnickin omien sanojen mukaan työni 

kohdistuisi tähän 20% laajuiseen osioon. Kuitenkin jos mietitään, että tuo apila olisi 100%, 

jolloin yksi lehti kuvastaisi 25%, tapahtumien pitäisi olla lähes kokonainen apilanlehti. Toki 

apilassa on mainittu esimerkiksi yhteisöllisyys ja kahvitauot, mutta jollakin tasolla tapahtu-

mien puuttuminen herättää kuitenkin ajatuksia. 
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Tutkimushetkellä Lahden ammattikorkeakoulu on melko suuressa myllerryksessä 

elokuussa alkaneiden YT-neuvottelujen vuoksi. Yle on uutisoinut lokakuussa 2018, että 

Lahden ammattikorkeakoulu joutuu irtisanomaan 30 henkilöä, joihin lukeutuu sekä 

hallinto- että tukipalveluiden henkilöitä. Lisäksi on tulossa möys muita järjestelyjä, joilla 

pyritään välttämään joitakin irtisanomisia. Great Place to Work tutkimus on ilmeisesti 

myös kertonut melkoisen karua tarinaa jo vuonna 2016, jolloin Yle on myöskin uutisoinut 

Lahden ammattikorkeakoulun henkilöstön hyvinvoinnin romahduksesta. Toukokuussa 

2016 julkaistussa uutisessa kerrotaan, että syksyn YT-neuvottelujen seurauksena on 

irtisanottu 17 henkilöä sisältäen viisi opetushenkilöä. Tilannetta on kuvattu siten, että 

samaan aikaan on kuitenkin paljon odotuksia ja paineita kohdistuen henkilöstöön, vaikka 

resursseja leikataan. Tämä on uutisen mukaan romahduttanut työhyvinvointia ja Great 

Place To Work työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet jopa odotettua huonompia.  
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2 TYÖHYVINVOINTI 

2.1 Työhyvinvoinnin käsite 

Työhyvinvointi on niin työnantajan kuin myös työntekijänkin vastuulla. Työterveyslaitoksen 

mukaan työhyvinvointi on niin laajaa ja kokonaisvaltaista, ettei se ole kiinni yksittäisistä 

tempauksista (Työterveyslaitos 2018).  

Laissa on säädetty esimerkiksi työterveydestä ja työturvallisuudesta, mutta ei varsinaisesti 

työhyvinvoinnista. Työhyvinvointiin edellä mainitut vaikuttavat kuitenkin monen muun teki-

jän lisäksi. Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus, joka koostuu työstä itsestään, työn turval-

lisuudesta sekä mielekkyydestä ja yksilön hyvinvoinnista ja terveydestä (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2018). Sosiaali- ja terveysministeriö painottaa myös yksilön omaa vas-

tuuta työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Esimerkiksi positiivinen ilmapiiri työpaikalla on asia, 

johon jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.   

Työhyvinvoinnin määritelmä on hyvin laaja ja haasteellisesti ymmärrettävissä oleva laa-

dullinen ominaisuus. Työhyvinvoinnin sijaan on parempi käyttää käsitettä työelämän laatu, 

joka soveltuu paremmin kuvaamaan työelämässä työhyvinvoinnin merkitystä (Hyvä työ-

elämä, Etelä-Savo 2018). 

Työhyvinvointi voidaan myös jakaa erilaisiin osa-alueisiin, joita ovat psyykkinen, fyysinen 

ja sosiaalinen. Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja silloin näiden kaikkien 

osa-alueiden hyvinvointi on edellytys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille työelämässä. Esi-

merkiksi Nuppu Laaksosen julkaisemassa esseessä, jota ovat kirjoittaneet Tina Uusitalo, 

Samuli Leino, sekä itse Nuppu Laaksonen on käsitelty näitä kaikkia osa-alueita omina pa-

loinaan (Esseepankki 2017). 

Työkykyä ylläpitävä toiminta eli tyky-toiminta pohjautuu lakiin, kun taas Tyhy-toimintaa eli 

työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa lainsäädäntö ei varsinaisesti tunnista (TYKY-

päivä.net, 2018). Työterveyslaissa on maininta työkykyä ylläpitävästä ja edistävästä toi-

minnasta. Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla yhteistyössä toteutettua työhön, työoloihin ja 

työntekijöihin kohdistuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla työterveys-

huolto omalta osaltaan edistää ja tukee työelämässä mukana olevien työ- ja toimintaky-

kyä; (Finlex 2001). 

 

Sosiaalisuus on mielenkiintoinen osa työhyvinvointia ja tietyllä tapaa kytköksissä myös 

tuottavuuteen. Haluan nostaa esille oksitosiini nimisen aivokemikaalin, joka nousi opinto-

jeni aikana esille ensimmäistä kertaa Jussi Mozon Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaa-
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minen kurssilla. Oksitosiini on voimakas aivokemikaali, joka on ollut myös suuressa roo-

lissa työelämässä siitä lähtien, kun työhön on liittynyt voimakkaasti ihmissuhteet. (Gayle 

Paul 2018). Oksitosiini on siis aivokemikaali, jolla on voimakas yhteys sosiaalisiin suhtei-

siin. On selvitetty, että oksitosiini on yhteydessä ryhmätyöhön, koska on onnistuttu kehittä-

mään turvallisesti synteettistä oksitosiinia, jota on voitu testata elävissä aivoissa. Luotta-

muksen ollessa korkea tiiminjäsenten välillä oksitosiini virtaa ja työkin tuntuu työn sijasta 

enemmän ystävien kesken puuhastelulta mielenkiintoisten asioiden ympärillä. (Greater 

Good Magazine 2018). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aivojen ja tiimityön välillä on 

selkeä yhteys, joka johtaa tuottavampaan organisaatioon.  

 

2.2 Työhyvinvointi tuloksen tekijänä 

Usein työntekijän silmin tuottavuus nähdään ja koetaan nimenomaan hyvinvoinnista nipis-

tämiseksi (Talouselämä 2010). Itsekin olen joskus omassa työssäni ollut tämän asian 

edessä. Toisinaan kesäisin omassa työssäni on melko hektisiä hetkiä, ja silloin yhden ih-

misen toivotaan pystyvän suorittamaan useamman ihmisen velvollisuuksia. Se voi luoda 

tunteen siitä, että nyt yritetään tuottaa minun hyvinvointini kustannuksella. Ehkä hetkelli-

sesti tilanne voi ollakin se, mutta pitkällä tähtäimellä hyvinvoinnista tinkinen ja tuottavuus 

eivät kulje käsi kädessä. Koulumme erityisopettaja Juha Tiitta sanoi Otetta Opintoihin 

kurssilla 2018, että elämä on hieman kuin kuntosali, hetkellisesti jaksaa maksimilla, mutta 

jos haluaa tehdä pidempään pitää keventää. Tämä soveltuu myöskin työelämään. 

Voimme muutaman päivän ajan jaksaa tehdä enemmän töitä, mutta emme loputtomasti. 

Tutkijoiden ovat onnistuneet kehittämään tieteellisesti luotettava mittausmenetelmän, jolla 

työhyvinvointi saadaan muutettua henkilöstön suorituskyvyksi luotettavalla tavalla (Lapin 

yliopisto 2016). Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kytkös ei ole vain ajatusmalli, vaan todel-

linen fakta, jonka voi löytää lukuisista eri lähteistä. Näiden kahden rinnakkain kulkemiselle 

on myös tieteellistä näyttöä. Työelämän laadun indeksillä voidaan laskea myös hyvinvoin-

nin osuus yrityksen tuottavuudessa. (Hyvä työelämä Etelä-Savo 2018).

 

Kuvio 2 Työelämän laadun kaava (Hyvä Työelämä Etelä-Savo 2018) 
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Suomessa työntekijöiden keskimääräinen työelämän laatu on karkeasti 60 % tasolla. Se 

tarkoittaa, että työn ääressä vietetystä ajasta on keskimäärin 60 % tehollista työaikaa. 

(Hyvä työelämä Etelä-Savo 2018).  

2.3 Työhyvinvoinnin vastakohta 

Työhyvinvoinnille ei ole varsinaista vastakohtaa, koska ei ole olemassa niin kutsuttua työ-

pahoinvoinnista. Kuitenkin selkeästi tähän liittyvät esimerkiksi työuupumus ja toisinaan 

jopa mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot. 

Työuupumus on jo melko äärimmäinen tilanne ja siihen harvemmin ajaa esimerkiksi yksi 

huono sosiaalinen suhde työpaikalla. Kuitenkin yli 25% suomalaisista kärsii elämänvai-

heessa työuupumuksen oireista, ja muutamalla prosentilla näistä oireet voivat päästä va-

kavalle tasolle (Yle 2016). Työuupumus on tila, joka seuraa työstressin pitkittymisestä 

(Työterveyslaitos 2018). Hyvin moni kokee joskus työelämässä stressaavia tilanteita ja on 

mielenkiintoista huomata, että lähes harmiton hetkellinen stressi voi pitkittyessään johtaa 

työuupumukseen ja jopas sairauspoissaoloon. Terve.fi-sivustolla työuupumusta kuvaillaan 

työntekijän ja työn väliseksi kriisitilanteeksi. Kuormitus on yksinkertaisesti liian suuri henki-

lön voimavaroihin nähden. Vaakakupeissa olevat stressi, sekä kuormitus ja voimavarat ovat 

epätasapainossa (Terve.fi 2018). 

Ilmapiiriä on kuvailtu siten, että yksi sen voi pilata, muttei yksi sitä voi täysin parantaa 

(Työkaari kantaa 2016). Ilmapiiri on iso osa työyhteisöä, huono ilmapiiri voi vaikuttaa esi-

merkiksi haluun sanoa ideoita ääneen tai palautetilanteisiin.  

Työterveyslaitos (2018) on maininnut sosiaalisista tekijöistä kuormittaviksi esimerkiksi 

huonon esimiestyön, heikon tiedonkulun ja ihmisten välisen toimimattomuuden työpai-

kalla. Itse voin allekirjoittaa jokaisen kohdan yli neljä vuotta aktiivisesti työelämässä mu-

kana olleena. Minulla on ollut seitsemän eri esimiestä nykyisessä työpaikassani ja yksi ke-

sätyöpaikassani ennen nykyistä työsuhdettani. Olen siis ollut kaikkiaan kahdeksan ihmi-

sen alaisuudessa ja olen nähnyt monia johtamisen malleja, joista osa on ollut hyvinkin 

myrkyllisiä työyhteisölle.  

2.4 Työhyvinvoinnin tulevaisuus 

Työhyvinvoinnin tulevaisuudesta on olemassa lukuisia näkemyksiä ja artikkeleita, useim-

mat niistä hyvinkin valoisaa tulevaisuutta ennustsvia. Esimerkiksi Työelämä 2020 hanke 

pyrkii rakentamaan Suomen työelämästä Euroopan parasta. Vuonna 2012 on valmistunut 

työelämästrategia, johon myös työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tavoit-
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teet pohjautuvat. (Työterveyslaitos 2018). Suomen työelämästä pyritään luomaan Euroo-

pan parasta arvojen avulla. Nämä arvot, jotka auttavat yrityksiä heidän omien arvojensa 

ohella kohti parempaa, ovat luottamus, sinnikkyys, tarkoitus ja rohkeus. Luottamus on sa-

malla myös vastuullisuutta, jokainen pitää huolen asioistaan yhteisönä ja yksilönä. Sinnik-

kyys puolestaan kuvastaa perinteistä suomalaista periksiantamattomuutta, siinä missä 

rohkeus näyttäytyy ennakkoluulottomuutena ja avoimuutena. Tarkoitus, joka lienee ar-

voista tärkein, kertoo siitä, että jokaisen tulee ymmärtää oman työn merkitys, oman työn 

merkityksen ymmärtäminen on avain motivaatioon (Työelämä 2020 2018).  

Turun sanomat on listannut vuonna 2017 kahdeksan työhyvinvoinnin trendiä. Trendeiksi 

olivat nousseet työntekijän oma aktiivisuus, työhyvinvointi kokonaisuutena, työn merkityk-

sellisyys, itseohjautuvuus, liikunta, uni, ravinto (nämä kolme laskettu yhdeksi trendiksi), 

kehittyminen, datan analysoiminen, sekä kokonaisvaltainen HR-työ. Itsessään hyvinvointi 

on Sitran sivuilla mainittu trendiksi jo vuonna 2015. Itse työn merkityksen lisäksi jo silloin 

on puhuttu hyvinvointia edistävistä toimista, joita ovat olleet esimerkiksi liikunnalliset vir-

kistyspäivät ja seisomapöydät. Toki tämä on jo mennyttä, mutta koen tulevaisuuden näky-

mien pohdinnassa merkitykselliseksi tarkastella myös sitä, mitä on muutamia vuosia sitten 

ennustettu tai arvioitu tulevan. ”Työelämään hyvinvointi kietoutuu yhä uusin tavoin” (Sitra 

2015). Miettiessämme, onko näin käynyt viimeisen kolmen vuoden aikana, voimme sa-

malla pohtia pidemmälle tulevaan. Työhyvinvointia edistetään myös tänä päivänä monin 

tavoin ja työhyvinvoinnin trendeistä on ollut löydettävissä runsaasti tietoa. On mielenkiin-

toista nähdä, tuleeko sama käymään toteen tämän hetken tulevaisuusennakointien suh-

teen, olemmeko esimerkiksi vuodesta 2018 vuoteen 2021 mennessä kulkeneet samaan 

suuntaan saman matkan kuin vuosien 2015 ja 2018 välillä tulevaisuuskäsityksien suhteen. 

Itseohjautuvuusteoria oli Turun sanomien listaamista trendeistä siinä mielessä kiinnos-

tava, että itseohjautuvuusteoria on noussut aiemminkin opintojen aikana esille. Itseohjau-

tuvuusteorian ovat kehittäneet professorit nimiltä Edward Deci ja Richard Ryan (Frank 

Martela, 2014). Teoria on mallinnettu alla olevassa kuviossa 3. Siinä kolmen psykologisen 

tarpeen kautta päästään käsiksi hyvinvointiin.  
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Kuvio 3 Itseohjautuvuusteoria 

Omaehtoisuuden ajatus on se, että yksilö ei koe pakotetta tekemiseen vaan sisäistä halua 

tehdä. Yksilö voi kokea työnsä niin mielekkääksi, että tällä on halu mennä töihin. Silloin 

tekeminen ei tunnu omaehtoiselta, jos siihen on jokin ulkoinen pakote, esimerkiksi raha. 

On kaksi täysin eri asiaa mennä töihin, joko siksi, että pitää työstään tai siksi, että voi 

maksaa palkalla pakolliset laskut. 

Kyvykkyys kuvastaa yksilön tunnetta siitä, että pystyy suoriutumaan annetuista tehtävistä. 

Tehtävien haastavuus ja yksilön kyvykkyys ovat silloin tasapainossa, kun tehtävissä on 

tarpeeksi haastetta, mutta yksilö kuitenkin kokee selviytyvänsä annetuista tehtävistä. 

Edellä mainittu tasapaino saattaa johtaa niin kutsuttuun flow-tilaan, jossa esimerkiksi ajan-

taju katoaa. 

Yhteisöllisyys perustuu ihmisen luonnolliseen tarpeeseen olla kytköksissä toisiin ihmisiin. 

Ihminen haluaa olla vuorovaikutuksessa ja toivoo tulevansa kohdatuksi syvällisellä tavalla. 

Esimerkiksi työelämässä yksilö toimii paremmin kokiessaan olevansa osa lämminhenkistä 

ja kannustavaa yhteisöä (Martela 2014). 
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3 TAPAHTUMAT 

3.1 Tapahtuman määritelmä 

Tapahtumat voivat olla hyvin erilaisia keskenään kuten esimerkiksi suuret festivaalit ver-

rattuna pieneen kylätapahtumaan. Tapahtumien eri pääteemoista huolimatta niillä kaikilla 

on kuitenkin yhteisiä piirteitä. Tapahtumat ovat ihmisiä varten, ja ihmiset tulevat tapahtu-

miin yleensä saadakseen jotakin, esimerkiksi kontakteja, oppeja tai kokemuksia. (Tapah-

tumaväylä 2018). 

Tapahtumat voidaan jakaa kolmeen luokkaan aistimuksellisiin, hyödyllisiin ja yhteisöllisiin 

tapahtumiin (Tapahtumaväylä 2018). Aistimukselliset tapahtumat ovat nimensä veroisesti 

aistimuksiin keskittyviä tapatumia, esimerkiksi taidenäyttelyitä tai erilaisia konsertteja. Tär-

keintä on sisältö, joka tuottaa kävijälle aistimuksia, ne voivat olla esimerkiksi visuaalisia tai 

auditiivisia. Hyödylliset tapahtumat voivat liittyä esimerkiksi verkostoitumiseen. Tästä hyvä 

esimerkki on jokavuotinen DuuniExpo-tapahtuma, jonka kautta työllistyminen on mahdol-

lista. Hyödyllisiin tapahtumiin lukeutuvat myös erilaiset oppimistapahtumat, kuten koulu-

tuspäivät. Lahden ammattikorkeakoulun tiloissa Mukkulassa järjestetään 1.-2.12.2018 

mielenterveyden ensiapukoulutus, joka on hyödyllinen tapahtuma, oppimistapahtuma. Yh-

teisöllisiin tapahtumiin puolestaan kuuluvat tapahtumat, joissa keskiössä on tavalla tai toi-

sella yhdessäolo, esimerkiksi pikkujoulut.  

3.2 Järjestäminen 

Tapahtuma ei järjesty itsestään ja usein taustalla on hyvinkin pitkä prosessi verrattuna sii-

hen mitä itse h-hetki kestää. Tapahtumaan voidaan hankkia myös yhteistyökumppaneita 

ja sponsoreita. Tämänkin vuoksi suunnittelu on hyvä aloittaa ajoissa, koska usein tällais-

ten suhteiden solmiminen ei tapahdu hetkessä.  

Tapahtumaa suunnitellessa on muutamia kysymyksiä, joita on hyvä miettiä ihan aluksi, 

esimerkiksi kenelle tehdään, miksi tehdään ja mitä tehdään. Kun on joku ajatus edellä 

mainituista pitää miettiä tarkemmin ajankohtaa, budjettia ja erilaisia käytännönasioita, ku-

ten resursseja ylipäätään, mikä on mahdollista toteuttaa. Suunnittelussa tulee ottaa huo-

mioon myös tila, miten paikalle pääsee, minkälainen budjetti on tilan suhteen, tarvitseeko 

paikan olla esimerkiksi esteetön ja mitä on saatavilla kyseiselle ajankohdalle. Tilaa vara-

tessa kannattaa myös miettiä henkilömäärää, sitä kuuluvatko esimerkiksi tuolit valmiiksi 

hintaan sikäli niille on tarvetta, onko tila muuten toteutukseen sopiva ja miten tekniikka, 

kuten äänentoisto, saadaan toimimaan paikalla.  
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Järjestämisessä voi hyödyntää myöskin erilaisia tähtimalleja suunnitteluvaiheessa. Yksi 

tunnetuimpia lienee Vallon ja Häyrisen onnistuneen tapahtuman tähti. Itse tutustuin tähti-

malliin Faustuksen sivuston kautta. Tähden avulla on helppo luonnostella tapahtuman 

ideaa, koska se kysyy monet oleelliset kysymykset aina kohderyhmästä tapahtuman syy-

hyn. Alla olevassa kuviossa 4 näkyy kyseinen malli. 

 

Kuvio 4 Onnistuneen tapahtuman tähti (Faustus 2018) 

3.3 Luvat ja ilmoitukset 

Tapahtumasta sisällön mukaan tulee huolehtia myös erilaisista lupa-asioista ja ilmoituk-

sista esimerkiksi alkoholin tai mahdollisen metelin suhteen. Musiikinkäyttölupa tarvitaan 

aina, kun musiikkia esitetään julkisesti tai sitä tallennetaan julkista esittämistä varten (Te-

osto 2018).  

Alkoholinmyynnin suhteen voi kääntyä Aluehallintoviraston puoleen, joka kertoo seuraa-

vaa: Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää tilaisuuksiin ja tapahtumiin korkeintaan 

yhden kuukauden ajaksi. Vaatimukset luvanhakijan ammattitaidosta, henkilökunnasta 

sekä anniskelupaikan sijainnista ovat samat kuin toistaiseksi myönnettävässä luvassa.   

Joissakin tapauksissa tapahtumista tai pienemmistäkin tilaisuuksista on syytä ilmoittaa po-

liisille. Tällöin poliisien on mahdollista esimerkiksi varautua tarvittavilla resursseilla kysei-

senä ajankohtana. Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestä-

Idea/teema 



12 

mispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäi-

sen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia jär-

jestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan 

estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. (Poliisi 2018). 

Elintarvikemyynnissä kannattaa myös perehtyä ajankohtaisiin säännöksiin siitä, miten 

kannattaa toimia. Voi olla, että tilanne vaatii esimerkiksi ilmoituksen koskien elintarvike-

myyntiä. Mikäli tapahtumaan liittyy pop-up tyyppistä ravintolatoimintaa, siitä Evira antaa 

ohjeistuksia. Eviran näkemyksien mukaisesti pop up -ravintola voi toimia 12 päivänä ka-

lenterivuoden aikana ilman, että toiminnasta tarvitsee tehdä vielä elintarvikehuoneistoil-

moitusta. Eviran suosituksien mukaista olisi kuitenkin, että pop up -ravintoloita pidettäisiin 

pystyssä vain lyhytaikaisesti, mieluiten yksittäisinä päivinä. Tällöin elintarviketurvallisuutta 

on helpompi hallita. 

3.4 Työhyvinvointia edistäviä tapahtumia 

Suomesta löytyy lukuisia työhyvinvointia edistäviin tapahtumiin perehtyneitä organisaa-

tioita. Näiden väylien kautta organisaatioiden ja yritysten on mahdollista ostaa valmiita pa-

ketteja, mikäli työhyvinvointitapahtumien järjestäminen ei tunnu luontevalta tai jos siihen ei 

ole resursseja. 

Yksi näistä mahdollisuuksista on esimerkiksi Work goes happy, joka kuvaa toimintaansa 

nettisivuillaan seuraavasti; 

on työhyvinvointikonsepti, joka luo ideoita, avaa väyliä työhyvinvoinnista ja työelämästä 

tiedottamiseen niin asiantuntijoille, työyhteisöille kuin yhteistyökumppaneille. WGH tuottaa 

asiapitoisia, mutta viihdyttäviä ja mieleenpainuvia elämyksiä sekä tapahtumia lisäten mu-

kaan myös viihdemaailman elementtejä. (Work Goes happy 2018). 

Toinen esimerkki taas täysin erilaisesta apuvälineestä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen on 

Arena Center, joka on keskittynyt liikuntaan ja vapaa-aikaan. Arena Center kuvaa itseään 

ja palveluitaan nettisivuillaan siten, että Arena Center tarjoaa mahdollisuuden työhyvin-

vointi- ja liikuntapäiviin, sekä tiimi- ja virkistystapahtumiin. Arena Center tarjoaa laajan pal-

velukokonaisuuden työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamiseen. (Arena Center 2018). 

3.5 Tapahtuman markkinointi 

Tapahtuman markkinointia ei kannata vähätellä. Siihen kannattaa panostaa esimerkiksi 

miettimällä kohderyhmää ja sitä, mitä kautta oman kohderyhmän tavoittaa parhaiten. 

Grano (2018) on listannut nettisivuillaan lukuisia syitä miksi tapahtuman markkinointia ei 
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tule sivuuttaa, Grano perustelee asiaa siten, että onnistuneen tapahtumamarkkinoinnin 

tehtävä on varmistaa, että tapahtumasi houkuttelee halutut henkilöt paikalle, osallistujilla 

on tapahtuman aikana ajankohtaista tietoa saatavillaan ja, että tilaisuus jää mie-

leen. Grano on toki palveluntarjoaja ja kannattaa muistaa aina kriittisyys sen suhteen, että 

varmasti kukin palveluntarjoaja haluaa korostaa oman palvelunsa merkitystä ja tärkeyttä, 

tässä kohtaa markkinoinnin merkitys on tiivistetty silti tehokkaasti.  

Ensinnäkin on tärkeää miettiä, tarvitsemmeko sisäistä vai ulkoista viestintää markkinoin-

nissamme. Sisäistä viestintää on siis kaikki organisaation sisällä tapahtuva viestintä (Ful-

more 2012). Sisäinen viestintä toimii siis tilanteissa, joissa riittää, että tieto liikkuu yrityk-

sen tai organisaation sisällä. Esimerkkejä näistä voisivat olla, vaikka firman pikkujoulut tai 

työhyvinvointipäivä. Ulkoinen viestintä tarkoittaa viestintää, joka on suunnattu muille kuin 

jäsenille (Opintokeskus 2018). Ulkoinen viestintä toimii tapahtuman markkinoinnissa sil-

loin, kun halutaan tiedon leviävän laajemmalle ja organisaation ulkopuolelle, esimerkiksi 

verkostoitumistapahtumissa on tärkeää saada näitä potentiaalisia uusien verkostojen 

edustajia paikalle ja tietoa tilaisuudesta eteenpäin. 
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4 TUTKIMUKSELLINEN OSUUS 

4.1 Aineiston keruu 

Keräsin tutkimusaineiston Lahden ammattikorkeakoulun henkilöstön avulla. Opettajia ja 

muuta henkilöstöä on noin 400 (LAMK 2018). Henkilökohtaisesti olisin halunnut tavata ih-

misiä ja olla esimerkiksi nelikentän kanssa jossakin esillä niin, että olisin voinut konkreetti-

sesti tavata ihmisiä ja jututtaa, mutta aikataulujeni vuoksi tästä ajatuksesta oli luovuttava 

välittömästi. Alustavasti suunnittelin palauteboksin tapaista järjestelyä, joka mahdollistaisi 

oman vastauksen antamisen paperilappu laatikkoon -menetelmällä. Toimeksianta-

jan kanssa keskustellessa kuitenkin päädyimme lisäämään laatikoiden ohelle padletin, 

jossa henkilöstö voisi tuoda julki omia näkemyksiään, ja ehkä jopa tietyllä tapaa keskus-

tella. Pidin kysymykset erittäin lyhyinä ja vähäisinä, jotta vastaaminen ei veisi kauaa eikä 

olisi liian vaativaa. Kysymyksiä oli kolme, ja niiden tarkoitus oli kartoittaa sitä, miten tär-

keänä koko teemaani pidetään ja samalla ratkaisevia avaintekijöitä sen suhteen, että mi-

nun olisi mahdollista lähteä miettimään jonkinlaista tapahtumakonseptin versiota mahdolli-

simman käyttäjälähtöisesti. Tutkimuskysymykseni olivat: 

1. Mitä työhyvinvointi merkitsee sinulle?  

2. Miten määrittelet työhyvinvoinnin omin sanoin?  

3. Millainen tapahtuma edistäisi mielestäsi työhyvinvointia?  

Näillä kysymyksillä ensinnäkin saatiin selville se, koetaanko aihe tärkeänä. Mikäli työhy-

vinvoinnin merkitys olisi luokkaa “turhaa”, silloin jo itsessään olisi ensimmäinen haaste 

edessä. Toinen kysymys tavallaan pohjustaa jo kolmatta määritelmän avulla. Määritel-

mästä olisi mahdollista poimia esiin asioita, jotka saattaisivat johtaa asiakaslähtöisyyden 

alkujuurille. 

 Hyvä Työelämä Etelä-Savo julkaisussa vuonna 2018 työhyvinvointia on kuvattu haasteel-

lisesti ymmärrettäväksi laadulliseksi ominaisuudeksi. Tämän vuoksi en halunnut lähteä 

edes tekemään määritelmää liian omatoimisesti, vaan annoin äänen henkilöstölle. Esimer-

kiksi jos määritelmissä toistuisi jatkuvasti hyvä tunnelma ja vaikka toisena iloinen ilmapiiri 

se kertoisi jo siitä, että toiveena olisi todennäköisesti enemmän jotakin yhdessäoloa ja fii-

listelyä, kuin esimerkiksi jotakin raskasta urheilua, jonka parissa pääsisi purkamaan aja-

tuksia. Toisaalta myös käsitys työhyvinvoinnista on ratkaisevassa asemassa sen suhteen. 

Mikäli tapahtumanjärjestäjän käsitys ja asiakkaan käsitys työhyvinvoinnista ovat jo lähtö-

kohtaisesti erilaiset, todennäköisesti työhyvinvointitapahtuman suunnittelussa voitaisiin 

helposti epäonnistua. Sikäli määritelmä on haastava, kuten Hyvä Työelämä julkaisussa on 

todettu, niin silloin on entistä suurempi todennäköisyys siihen, että tapahtumanjärjestäjän 

ja asiakkaat käsitykset voivat olla hyvinkin paljon toisistaan poikkeavat. 
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Viimeisenä menin suoraan asiaan, koska en voisi ikinä osata arvata nappiin mitä noin 400 

ihmistä toivoo tapahtumalta. On kuunneltava toiveita voidakseen toimia asiakaslähtöisesti. 

Olisin keksinyt monta omasta mielestä kivaa tapahtumaa, mutta lienee sanomattakin sel-

vää, ettei opiskelijan mielestä kiva tue välttämättä henkilöstön “kivan” määritelmää.  

 Käytännössä koko materiaalinkeräyksen olisi voinut toteuttaa padletissa, mutta olen itse 

kokenut toisinaan oloni epämukavaksi käyttäessäni padletia ja pelätessäni, että joku tie-

tää, mikä anonyymeista vastauksista on minun. Halusin ennaltaehkäistä tämän “paljaste-

tuksi tulemisen pelon” sillä, että tarjosin vaihtoehtona mahdollisuutta paperilappuun, joka 

pudotetaan suljettuun laatikkoon.   

Pääsin puhumaan aiheesta Lahden ammattikorkeakoulun hefoon, eli henkilöstöfoorumiin. 

Esittelin lyhyesti itseni ja kerroin miksi ja mitä pyydän heidän tekevän. Lisäksi tukenani oli 

henkilöstön jäseniä, joilla oli esimerkiksi kulkuluvat Staff zone -aluilla ja mahdollisuus päi-

vittää henkilöstön Yammeria. Täten laatikot löysivät paikkansa ja sana materiaalintar-

peesta levisi myös henkilökunnan sisäisissä viestintäkanavissa.  

Pitää kuitenkin huomioida, että opinnäytetyöni kysely oli avoinna noin kaksi viikkoa ja toi-

nen näistä viikoista sattui olemaan projektiviikko, jolloin henkilöstö oli todennäköisesti pas-

siivisempaa vastaamisen suhteen. Mainittakoon myös juurikin opinnäytetyöni aikoihin ol-

leet YT-neuvottelut, jotka saattoivat omalta osaltaan vaikuttaa vastaushalukkuuteen ja 

osittain ehkä myös vastauksiin. Piti miettiä tarkkaan, miten asiat esittää ja miten kysymyk-

set muotoilisi, ettei henkilöstö kokisi minun pilkkaavan tekemällä työhyvinvointiin liittyvää 

tutkimusta suurien muutoksien keskellä.  

Halusin saada myöskin toisen aineiston, joka tulisi eri näkökulmasta. Päätin lähestyä nel-

jää aiheeseen liittyvää toimijaa haastattelun muodossa. Halusin selvittää miten he määrit-

televät työhyvinvoinnin tai millaiset tapahtumat sopivat heidän mielestään tähän tarkoituk-

seen. Itselläni ei ollut aikataulupaineiden vuoksi mahdollisuutta olla haastattelussa fyysi-

sesti läsnä, joten lähestyin näitä asiantuntijoita sähköpostitse. Halusin kaksi tapahtuma-

alan ammattilaista, joten pyysin haastatteluja Lahden ammattikorkeakoulun Laura Monto-

selta, sekä 4Eventiltä. Halusin myöskin työhyvinvointiin liittyviä asiantuntijanäkökulmia, jo-

ten pyysin Laura Montoselta yhteystietoja Lahden ammattikorkeakoulun työterveyshuol-

losta sopivalle henkilölle sekä lähestyin Helttiä, joka kuvaa itseään uuden ajan työtervey-

deksi. Lähetin heille haastattelukysymykset sekä docx tiedostona, johon olisi helppoa täy-

dentää omat vastaukset, että pdf tiedostona siitä syystä, että se toimii lähes poikkeuk-

setta.  
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Lomakkeesta tein kaksi hieman toisistaan eroavaa versiota. Nämä olivat myöskin huomat-

tavasti pidempiä kuin henkilöstölle teettämäni materiaalinkeruu. Halusin pitää kuitenkin pi-

tuuden edelleen maltillisena, koska useimmiten se motivoi vastaamaan. Sain kaiken oleel-

lisen tiivistettyä molempiin lomakkeisiin yhdelle A4:lle. Ero, josta mainitsin aiemmin, oli se, 

että tapahtumiin perehtyneemmille henkilöille lisäsin kaksi kysymystä koskien mennyttä ja 

tulevaa. Työterveysasiantuntijoilla ja tapahtuma-alan ammattilaisilla oli muuten täysin sa-

mat kysymykset, mutta lisäykset tapahtumien kanssa työskenteleville olivat; “Miltä työhy-

vinvointitapahtumien tulevaisuus näyttää?” ja “Miten työhyvinvointitapahtumat ovat muut-

tuneet ajan myötä?”  

 

4.2 Osallistumisesta palkitseminen 

Minulla ei ollut ennakkoon myöskään mitään kannustinta, joka olisi houkutellut vastaa-

maan. Jälkeenpäin esitin eräälle hyvinvointi alan yrittäjälle, jonka tunnen entuudestaan, 

että olisimme keksineet jotakin yhteistyötyyppistä, mutta tilanne ei edennyt kovin nopeasti 

ehdotusta pidemmälle. Pyysin häneltä jaettavaksi esimerkiksi jotakin etukoodia henkilös-

tölle niin, ettei hänelle koituisi taloudellista tappiota etukoodin antamalla hinnallakaan ja 

minä levittäisin koodia jakaessani ja vastauksista kiittäessäni henkilöstölle samalla sanaa 

hänen yrityksestään. Käytännössä se, mitä tarjosin etukoodista vaihdossa, oli noin 400 

potentiaalista liidiä. Liidi on siis henkilö tai yritys, jolla mahdollisesti on kiinnostusta kysei-

sen yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin (Edealer 2018). Laskin Lahden ammatti-

korkeakoulun henkilöstön potentiaalisiksi liideiksi, koska he työskentelevät Lahdessa ja 

nämä palvelut sijaitsisivat Hollolassa, alle kymmenen kilometrin päässä Lahdesta, joten 

välimatka ei olisi ainakaan este. He ovat myöskin lähteneet mukaan tapahtumia ja hyvin-

vointia käsittelevään tutkimukseeni, eli heillä on mahdollisesti kiinnostusta hyvinvointia ja 

sitä kautta ehkä myös hyvinvointipalveluja kohtaan. Potentiaaliset asiakkaat määritellään 

liideiksi. Liidi on periaatteessa myyntijohtolanka ja tulee englanninkielen sanoista ”sales 

lead” (Apsis 2015). Yllättäen paljon myöhemmin hän vastasikin olevansa kiinnostunut eh-

dotuksestani, mutta kertoi myös olleensa erittäin kiireinen. Viimeisellä työviikollani opin-

näytetyöni suhteen rupesimme vaihtamaan ajatuksia tätä asiaa koskien. 

Muistin myöskin haastateltaviani, lähettäessäni heille sähköiset kyselyt tällä kertaa tajusin 

jättää heti mukaan pienen kannustimen. Pyysin vastanneita lähettämään minulle myös 

osoitteen, johon voisin lähettää jotakin pienimuotoista kiitoksena vaivannäöstä. Halusin 

keksiä jotakin hyödyllistä ja edes jollakin tasolla hyvinvointiin liittyvää, kuitenkin suhteelli-
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sen kevyttä ja helposti, sekä opiskelijaystävällisellä budjetilla toimitettavissa olevaa. Pää-

dyin näin hämäränä ajankohtana heijastimeen, sekä suklaaseen, koska kaupat ovat mar-

raskuussa pullollaan mitä erilaisimpia ja upeimpia suklaita.  

 

4.3 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksessani käytin laadullisen tutkimuksen menetelmää. Laadullisen tutkimuksen toi-

nen nimi on kvalitatiivinen tutkimus (määrällinen puolestaan olisi kvantitatiivinen). Usein 

samassa tutkimuksessa voi esiintyä sekä kvalitatiivisia, että kvantitatiivisia piirteitä (Kvali-

MOTV 2018). Koin laadullisen tutkimuksen sopivan omaan aiheeseeni parhaiten, koska 

halusin selvittää esimerkiksi juuri sitä, millainen tapahtuma voisi toimia työhyvinvoinnin 

kentällä. Tutkimustulosten kohdalla myös kvantifiointi voi olla myös joissakin tapauksissa 

toimiva keino analysoida materiaalia. Laadullistakin tutkimusta on mahdollista käydä läpi 

numeroiden avulla ja sovelsin tätä tekniikkaa myös oman työni myöhemmässä vaiheessa. 

Kvantifiointi voi olla esimerkiksi sitä, että nostat avoimista vastauksista muutamia eniten 

mainittuja teemoja ja loput jätät esimerkiksi osioon ”muut”. Tätä kautta on mahdollista 

luoda erilaisia diagrammeja ja muita kuvaajia, jolloin materiaalin tulkitseminen voi olla hel-

pompaa kuin pelkästään vastauksia lukemalla.  

Myöskin haastatteluni oli kvalitatiivinen. Halusin asiantuntijoiltakin vastauksia kysymyksiin 

enkä niinkään numeraalista dataa. Halusin saada selville enemmänkin syitä, seurauksia ja 

vastauksia miksi -tyyppisiin kysymyksiin. Miksi tapahtumat voisivat toimia tai miksi eivät, 

tai miksi ylipäätään työhyvinvoinnissa on puutteita. Ratkaisevassa tekijässä ei olisi niin-

kään esimerkiksi se, kuinka monella työpaikalla keskimääräisesti on puutteita liittyen työ-

hyvinvointiin. Määrällä voitaisiin selvittää enemmänkin ehkä aiheen tärkeyttä, mutten saisi 

sillä niin hyvää vastausta kysymykseeni ”millainen tapahtuma?”. 

4.4 Aineiston analyysi 

Kävin aineiston läpi koostamalla ne ensin yhdeksi Wordiksi. Kirjoitin kaiken padletille sekä 

laatikoihin jätetyn palautteen samaan tiedostoon. Lajittelin vastaukset kysymysten mu-

kaan ja tein oman osion vastauksille, joita ei oltu numeroitu tai joilla oli käsitelty useampia 

kysymyksiä samassa vastauksessa. Tämän jälkeen luin vastauksia vielä toistamiseen ja 

mieleeni rupesi painumaan vastauksissa toistuneita asioita. 

Saatuani kasaan Wordin aloin käsitellä vastauksia kysymys kysymykseltä. Perehdyin jäl-

leen siihen, oliko kysymystä koskevissa vastauksissa noussut tietyt teemat esille. Yritin 
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nostaa vastauksista esille ainakin kaksi eniten mainittua asiaa ja loput summasin karke-

asti sekalaisten osioon tulosten selkeyttämiseksi. Halusin tehdä tuloksista kaavion, vaik-

kakin tulokseni perustuivat enemmän laatuun kuin määrään. Jakamalla vastaukset esi-

merkiksi kolmeen lokeroon pystyin luomaan kuvaajia, joita katsomalla aineiston antamista 

tuloksista saisi helpommin kiinni kuin lukemalla vastauksia kerta toisensa jälkeen. Toistin 

tätä eri kysymysten kohdalla. 



19 

5 TULOKSET 

5.1 Henkilöstön aineisto 

Yhteensä sain vastauksia vajaan viiden A4-arkin verran. Vastauksia oli tullut sekä sähköi-

senä että paperisena. En osaa sanoa sadan prosentin varmuudella, montako henkilöä oli 

vastannut, koska en voi tietää, jos joku on esimerkiksi vastannut kahdelle padlet-lapulle, 

mutta oletan, että yksittäisessä vastauksessa on yksi henkilö tuonut kantansa julki. Kui-

tenkin muutamia kommentteja esiin nostaakseni ja yhteyksiä jo olemassa olevan tiedon ja 

tutkimukseni välillä todistaakseni haluan näyttää nimenomaan seuraavat kommentit kos-

kien sitä, etteivät tapahtumat itsessään ole mitenkään taianomaisia työhyvinvointia ajatel-

len. 

 

Työhyvinvointi ei ole tapahtumissa. Se on työssä. 

 

Mikään yksittäinen tapahtuma ei minun työhyvinvointiani erityisesti lisää, 

vaan parhaiten työhyvinvointiani lisää arkisen työn sujuminen ja luonnolliset 

tapaamiset työtovereiden kanssa sekä avoin ilmapiiri työpaikalla. 

 

En koe, että työhyvinvointi sinänsä tarvitsee ylhäältäpäin järjestettäviä ta-

pahtumia. 

 

Kuitenkin, jos yritetään löytää jotakin yhtenevää heidän keskuudestaan, jotka olivat esittä-

neet näkemyksiä mukavien tapahtumien suhteen, yhteisöllisyys tuntui toistuvan. Tosin 

tällä vastausmäärällä jo kaksikin samaa vastausta luo illuusion toistuvuudesta. Yhteisölli-

syyttä tukevia vastauksia olivat esimerkiksi seuraavat; 

 Arkiset kohtaamiset, face-to-face keskustelut kahvilla tai lounastauolla. 

Myös hefot ja kehittämispäivät ovat minusta hyvä tapa ylläpitää/lisätä yh-

dessä tekemistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä siten työhyvinvointia. 

Yhteisöllisyyttä kehittävät tapahtumat sekä yleisesti ottaen uusia yhteisiä ko-

kemuksia tuottavat katkot työarkeen. 

Jokapäiväinen taukoliikunta on hyvä tapahtuma ylläpitämään työhyvinvoin-

tia, samalla se on kaikkea muutakin kuin "jumppa", hersyvää naurua työka-

vereiden kanssa. Yhteiset kahvitauot ovat työhyvinvoinnin kannalta erittäin 

tärkeitä tapahtumia, mutta niitä ei uudella kampuksella tapahdu lainkaan niin 
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usein kuin ennen. Koko Lamkin / yhden alan / yksikön viikoittainen kahvi-

tauko (30-60 min) jossa ilmaista juotavaa (ja syötävää) olisi erittäin hyvä yllä-

pitämään yhteisöllisyyttä. 

Yhteisöllisyydellekin tuntuu löytyvän tieteellisempi selitys, eikä se vaikuta olevan vain silk-

kaa sattumaa. Aiemmin käsitelty itseohjautuvuusteoria nimittäin sopisi tähän kohtaan 

melko sujuvasti. Yksi hyvinvointiin johtavasta kolmesta osiosta on nimittäin yhteisöllisyys, 

eli kokemus siitä, että on osa jotakin ja on se oma paikka yhteisössä, johon kuuluu. Myös 

Lahden ammattikorkeakoulun neliapilassa on mainittu yhteisöllisyys. Tämän pohjalta huo-

maamme, että henkilöstön toiveet kulkevat ainakin jossain määrin samaa linjaa Lahden 

ammattikorkeakoulun työhyvinvoinnin mallin kanssa. 

Lähdin tekemään näitä avoimia vastauksia kuvaajaksi siinä määrin, kun oli mahdollista. 

Jouduin kuitenkin rajaamaan vaihtoehdot aika tiukasti, ja osioon ”muu” meni paljon hyviä 

vastauksia koskien esimerkiksi tapahtumien liittymistä työhön tai urheiluun. Nostin kysy-

myksen ”millainen” pääteemat esille, jotka olivat mielestäni yhteisöllisyys, ei tapahtumia 

tai jo aiemmin mainittu kategoria nimeltä muu. Liitteestä 2 löytyvät vastaukset, joille kaavio 

on pohjattu. Jätin kaavion ulkopuolelle vastaukset, jotka oli luokiteltu sekalaisiin, kuten esi-

merkiksi ”hyvinvointi ei ole tapahtumissa”. Syy vastauksen ulkopuolelle jättöön oli se, 

etten voinut tarkoin tietää, oliko henkilö tarkoittanut tällä juurikin tätä tapahtumakysymystä 

vai jättänyt tämän vain yleisesti kommentiksi tutkimuksestani. Kaikki numeroidut ja selke-

ästi kysymykseen osoitetut vastaukset ovat tässä mukana ja niitä oli kaiken kaikkiaan 16.  

 

Kuvio 5 Millainen tapahtuma olisi paras? 

Jakauma oli aika tasainen sinänsä, että näistä kuudestatoista henkilöstä viisi kertoi, ettei-

vät tapahtumat juurikaan vaikuta heidän työhyvinvointiinsa, viisi toivoi jotakin yhteisöllistä 
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ja kuuden vastaus osui lohkoon, johon on ympätty kaikki muu näiden kahden ulkopuolella 

oleva. 

Työhyvinvointia oli määritellyt selkeästi vastauksensa kohdentaen juuri tähän kysymyk-

seen neljätoista henkilöä. Lisäksi oli vastauksia, joissa oli yhdistetty esimerkiksi kysymyk-

set yksi ja kaksi. Niitä en ole nostanut kuvaajissa esiin. Suurin osa näistä vastauksista tuki 

sanomaa siitä, että itsessään työ on avainasemassa sen suhteen, mitä tulee työhyvinvoin-

tiin. Vastaukset olivat toki huomattavasti laajempia, mutta kuvaajan selkeyttämisen vuoksi 

rajat on vedettävä johonkin. Tarkemmat saadut vastaukset löytyvät liitteestä 2. Alla puo-

lestaan kuviot työhyvinvoinnin vapaista määritelmistä. 

 

Kuvio 6 Työhyvinvoinnin määritelmä 

Neljästätoista vastaajasta yhdentoista henkilön vastaus viittasi selkeästi siihen, että työ 

itsessään, työssä viihtyminen ja työyhteisö tekevät työhyvinvoinnin. Kolmen muunkin vas-

tauksissa oli viitteitä näihin, mutta jaoin ne silti omiksi vastauksikseen, koska ne eivät lu-

keutuneet mielestäni suoraan tähän. 
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Kuvio 7 Määritelmien muut 

Ergonomia liittyy myös itsessään työhön, mutta se oli nostettu vastauksessa selkeästi 

esille, joten en summannut sitä suoranaisesti siihen, mitä työ itsessään on. Yksi oli määri-

tellyt myös työhyvinvoinnin niin, että se on sitä, kun on enemmän hyviä kuin huonoja asi-

oita. Mielenkiintoinen ja poikkeava näkemys verrattuna moneen muuhun. Kehittymismah-

dollisuus on myös suoraan kytköksissä töihin, mutta sekin poikkesi monesta muusta vas-

tauksesta sen verran, että näin oleelliseksi nostaa sen esille.  

Näiden kaikkien vastauksien pohjalta aloin suunnittelemaan konseptia ja mahdollisia kus-

tannuksia. Halusin pystyä tarjoamaan henkilöstöhallinnolle mahdollisimman valmiin ja pä-

tevän avaimet käteen tyyppisen -ratkaisun. Aloin miettimään vastauksia ja ratkaisuja sen 

pohjalta, että tilanne olisi rento ja että olisi mahdollisuus niihin mukaviin kohtaamisiin ja 

yhteisölliseen tekemiseen. Yritin saada jotakin työhön liittyvää sisältöä, koska sitäkin oli 

toivottu. Ajankohtakaan ei saisi lipsua mielellään kovin paljoa työajan ulkopuolelle.  

Ensin aloin miettimään ajankohtaa, päädyin siihen, että arkena aika noin 15-17 välillä voisi 

olla toimivin. Opetusta olisi varmasti vielä silloinkin, muttei ehkä siinä määrin, mitä olisi 

esimerkiksi 10-13 välillä. Viikonloput suljin täysin pois juuri siksi, että omaa aikaa ei mitä 

ilmeisimmin haluttu juurikaan kuluttaa työhyvinvoinnin parissa. 

Halusin voida tarjota myöskin mahdollisuuden toivottuun rentoon keskusteluun ja kohtaa-

miseen. Mietin, että olisi ehkä ihanteellisinta järjestää pieni rento kahvihetki välille 14:30-

15 ennen varsinaista tapahtumaa. Silloin olisi mahdollista vaihtaa ajatuksia ja napostella 

jotakin pientä. Varsinaisen tapahtuman avaajaksi olisin kutsunut Antti Holopaisen pitä-

mään lyhyehkön noin puolen tunnin puheenvuoron. Päätin sulkea yltiöpitkät puheenvuorot 

pois, koska ne puuduttavat eikä siinä ole varsinaisesti mitään kovin yhteisöllistä. Päädyin 

puhujavalintaani, koska olen tutustunut Antti Holopaiseen työharjoitteluni kautta. Hän on 
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Osuuskunta Lahden seudun kulttuuri- ja elämysmatkailun toimitusjohtaja, omien sano-

jensa mukaan ”pitkän ajan vasemmistovaikuttaja” ja eläkkeellä oleva ylilääkäri (Antti va-

semmalta 2018). Näin hänet niin merkityksellisenä henkilönä ja hyvinvointiin kytköksissä 

olevana, että hän olisi soveltunut puhujan paikalle siinä kohtaa, kun olisi käyty lyhyesti läpi 

työhyvinvointia ja sen tärkeyttä.  

Seuraavaksi olisin halunnut taas jotakin yhteisöllistä ja tällä kertaa myös työhön liittyvää. 

Aikani mietin tätä ja päädyin tietokilpailuun. Kilpailun ideana olisi se, että kysymykset liit-

tyisivät kaikkiin koulutusaloihimme. Koulutusalamme Lahden ammattikorkeakoulussa ovat 

liiketalous ja matkailun ala, muotoiluinstituutti, sosiaali- ja terveysala ja tekniikan ala 

(LAMK 2018). Ideana kilpailussa olisikin nimenomaan se, että tapahtumaan osallistujille ei 

paljastettaisi tätä monialaisuutta etukäteen, koska silloin olisi helppoa rakentaa monialai-

set tiimit. Osallistujille vain vihjailtaisiin pienesti, että miettikää tiiminne tarkoin ja ajatelkaa 

itseänne suurena kokonaisuutena ja koko Lahden ammattikorkeakouluna eikä yksilöinä. 

Tärkeintä olisi tietysti hauskanpito ja yhdessä tekeminen, mutta toki voittajatiimi varaudut-

taisiin palkitsemaan jollakin pienellä, esimerkiksi suklaarasialla, kahvipaketilla tai jollakin 

muulla pienellä.  

Halusin tilaisuuden huipentuvan johonkin rentoon ja mukavaan, josta jäisi hyvä ja rento 

olo. Muistin jonkin aikaa mietittyäni ala-asteaikaisen luokkalaiseni, jolla näytti olevan tätä 

nykyä bändi kasassa. Keikkojakin näkyi olleen eli kyse ei ollut mistään harrastuksena soit-

tamisesta, vaan ihan oikeasti työstä. Päädyin tiedustelemaan, että mitä maksaisi jonkinlai-

nen keikka Lahden alueella ja sainkin alustavia hintatietoja. Vaihtoehtoina olisi lyhyempi 

setti noin 8 biisiä ilman mitään suurempia hienouksia maksaisi noin 400€, pidempi versio 

kaikkine lisineen olisi tullut maksamaan noin 700-1000€. Toki hinnat olivat alustavia Face-

bookin Messengerissä keskusteltuja ”noin” hintoja, eikä opinnäytetyöni toimi millään tapaa 

Kliseen hinnastona.  

Tapahtuman koko keston ajatus oli pyöriä noin kahdessa tunnissa, joten lyhyempi keikka 

olisi ehdottomasti riittänyt. Sen oli tarkoitus toimia vain eräänlaisena loppuhuipennuksena. 

Laskeskelin mielenkiinnosta myöskin sitä, että mikäli rahoitusta bändiin ei koulun kautta 

löytyisi, mikä olisi pienen henkilömäärä, jolla pääsymaksu pysyisi kohtuullisena. Aika rea-

listista olisi, että noin 400 henkilöstä edes 200 pystyisi osallistumaan, jolloin alustavalla 

hinnalla bändi saataisiin paikalle siten, että kukin maksaisi kaksi euroa. Mietin myös sitä 

vaihtoehtoa, että saattaa olla liian optimistista toivoa, että puolet osallistuisivat, koska jo-

kaisella on myös oma elämä työn ohella. Kolme euroa saattaisi olla vielä mahdollinen 
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maksu, sen enempää tuskin kukaan maksaa työpaikan sisäisestä tapahtumasta. Tällä kol-

men euron maksulla tarvitsisimme reilut 130 osallistujaa, mikä taas olisi määrällisesti 

mahdollisempi. 

Esittelin aiemmin lyhyesti onnistuneen tapahtuman tähteä ja haluan näyttää tähden vielä 

niin, että olen täydentänyt kysymyksiin lyhyesti vastauksia, joihin esittelemäni tapahtuma-

konsepti pohjautuu.  

 

Kuvio 8 Konseptin tähtimalli (alkuperäinen tähtimalli Faustus 2018) 

Miten kohta on avoinna, koska ensi vuoden tapahtumia ei ole vielä budjetoitu, joten tapah-

tuma ei lähde näillä näkymin ainakaan toistaiseksi toteutukseen. Mikäli konseptista olisi 

lähdetty oikeasti etenemään ja tapahtumaa toteuttamaan, silloin olisin saanut paremmin 

viitekehyksiä sille, miten tapahtuma toteutettaisiin.  

Toista konseptia en varsinaisesti suunnitellut loppuun asti, mutta poimin jälleen tähänkin 

tapahtumaan yhteisöllisyysnäkökulman ja samalla hyödyn. Toiveina oli ollut myöskin 

jumppaa, ulkoilua ja kävelyä, joten päätin painottaa tapahtumaa enemmän liikunnalliseksi 

kuin ensimmäistä versiota. Lähdin pyörittelemään mielessäni tapahtumaa, johon valittai-

siin jälleen tiimit ja itse toiminta perustuisi ulkona suoritettaviin tehtäviin. Ajattelin, että tii-

mit laitettaisiin kävelemään jokin määrätty lenkki, jonka varrella olisi sekä omaan alaan, 

että turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Mikäli olisin saanut luvan lähteä oikeasti suunnittele-

maan ja toteuttamaan näitä tapahtumia, olisin ollut yhteydessä Suomen Punaiseen Ristiin, 
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jotta paikalle olisi saatu myöskin muutama ensiaputilanne. En kuitenkaan lähtenyt kysele-

mään sen enempää mahdollisista rastien järjestämisestä, koska en olisi kuitenkaan saa-

nut viedä tilannetta kyselyä pidemmälle. Lisäksi olisi ollut hauskaa lisätä mukaan myös 

muutama pulmarasti liittyen omiin aloihimme. Esimerkiksi jokin matemaattinen pähkinä, 

jonka ratkaisemalla pääsisi jatkamaan matkaa eteenpäin. Säästä ja ajankohdasta riippuen 

olisi ollut ihanaa järjestää kahvitus ja keskustelua tapahtumista ulkona. Olisi kuitenkin va-

rauduttava sääolosuhteiden mukaan, joten voisi olla, että nuotiokahvi jouduttaisiin vaihta-

maan kahvitukseen sisällä. Kiertokävelyn toimivuuden vuoksi pitäisi saada ensin vähän 

alustavaa tietoa siitä, miten paljon on osallistujia, miten suuret tiimit rasteille laitetaan ja 

kuinka monta tiimiä. Tämän pohjalta voitaisiin laskea rasteja siten, että kaikki eivät aloita 

rastilta yksi, vaan aloituspaikat jaetaan, jotta kierros olisi mahdollisimman sujuva ja mu-

kava kaikkia kohtaan. 

5.2 Haastattelun sisältö 

Timo Lappi Heltistä antoi minulle heitä edustavia vastauksia haastattelukysymyksiini. Esi-

tin hänelle myöskin kysymyksen siitä, haluaako hän toimia anonyyminä asiantuntijana, vai 

saako hänen nimensä esiintyä. Hän ei vastannut tähän asiaan mitään, joten oletan, että 

saan puhua hänestä ja yrityksestä oikeilla nimillä. 

Palatakseni jälleen yhden tapahtuman voimattomuuteen työhyvinvoinnin kokonaisuu-

dessa, niin sen oli maininnut myös Timo Lappi palauttamassaan vastauskaavakkeessa. 

Hän kertoi juurikin siitä, että jos työssä ei voi muuten hyvin millään tempauksilla ei ole 

loppu viimein juurikaan merkitystä. Tähän suuntaan on hänen mukaansa kuljettu myös 

työhyvinvointikäsityksien mukaan. Nykyään nähdään enemmän työhyvinvointi kokonai-

suutena kuin yksittäisinä osioina, joita myös esimerkiksi tapahtumat ovat. Suurimpien työ-

hyvinvointipuutteiden listalle hän nostaa ensimmäiseksi huonon johtamisen. Aiemmin kir-

joitin myöskin siitä, että Työterveyslaitos on määritellyt huonon esimiestyön sosiaalisesti 

kuormittavaksi. Tämä näkemys siis nivoutuu monelta suunnalta yhteen, koska nämä kaksi 

tahoa ovat tätä mieltä ja uskon väitteen täysin myös itse. Lapin sanojen mukaan myöskin 

tulevaisuus näyttää siltä, että työhyvinvointi nähdään laajempana kokonaisuutena ja että 

siihen liittyy myöskin yksilön vastuu vapaa-ajalla omasta hyvinvoinnista. Lappi korostaa 

tapahtumien roolissa sitä, että ne ovat hyviä tärkeiden viestein välittämiseen, mutta niiden 

tulisi jatkua jollakin tasolla työpaikan arjessa. Tämäkin on vastauksena sinänsä mielen-

kiintoinen, että myös henkilöstö oli tullut osin siihen tulokseen, että töihin liittyvät tapahtu-

mat olisivat parhaita. 
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Myöskin vastaus koskien tapahtuman sisältöä oli hyvin samankaltainen henkilöstön vas-

tauksien kera. Lappi painottaa vastauksessaan työpaikan arjen katkaisua, kiireetöntä yh-

dessäoloa ja yhdessä tekemistä. Omin sanoin tiivistäisin tämän vastauksen tapahtuman 

sisältöä koskien yhteisöllisyydeksi. Aiemman kuvio 5:n mukaan se oli myös henkilöstön 

toiveista eniten esiintynyt. Toinen kysymys sisältöä koskien oli se, miten yksi päivä voisi 

palvella mahdollisimman montaa yksilöä. Olisiko mahdollista saada hyöty irti yhdellä ohjel-

malla lukuisille yksilöille. Vastaukseksi sain, että olisi ihanteellista, jos yksilöiden tarpeita 

voitaisiin huomioida ja päivän aikana olisi mahdollista esimerkiksi valikoida itselleen mie-

leisiä ohjelmia. Halusin saada myöskin selville, että kuinka kauas yhden tapahtuman vai-

kutukset voivat käytännössä kantaa. Olisiko parempi järjestää vähemmän ja isompia ta-

pahtumia vai enemmän pienempiä. Lappi kallistui vastauksessaan siihen suuntaan, että 

pienemmät tapahtumat, mutta useammin olisivat toimivampi vaihtoehto. Hänen mukaansa 

yksi tapahtuma kantaa muutaman kuukauden eteenpäin. Tapahtumien järjestäminen 

myöskin osin työajan ulkopuolella olisi hänen mielestään täysin mahdollista. Vapaaksi 

kommentiksi hän oli jättänyt maininnan siitä, että työhyvinvointi sanana kaipaisi uudis-

tusta. Hänen avoin loppukommenttinsa oli seuraavanlainen: Työhyvinvointi sanana kai-

paisi uudistamista. Siinä on vielä vähän liikaa menneisyyden kaikuja tyky-päivistä, joissa 

ensin sauvakäveltiin Nuuksiossa ja sen jälkeen juopoteltiin aamuun saakka. Tästä 

voimme päätellä, että olemme siirtymässä yhä enenevissä määrin kohti uusia trendejä 

työhyvinvoinnin suhteen. Matka on kuitenkin selkeästi jo alkanut, mutta termistö kaipaisi 

vielä jotakin uutta karistaakseen menneisyyden pölyt matkastaan. 

Kaiken kaikkiaan Timo Lappi oli arvokas lisä työlleni, koska pystyin peilaamaan hänen 

vastauksiaan henkilöstön vastauksiin. Sain myös vahvistuksia moniin teorioihin ja oletuk-

siin, sekä hyviä vastauksia kysymyksiin, joihin olisin voinut itse vain arvuutella vastauksia 

omien olettamuksien ja henkilöstön toiveiden pohjalta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tavoitteet ja tulokset 

Halusin selvittää miten tapahtumat voivat edistää työhyvinvointia. Lopulta kaiken tämän 

pohjalta selvisi ainakin se, ettei työhyvinvointia voida jättää tapahtumien varaan. Tapahtu-

mat eivät nimittäin ole ratkaisu tai oikotie parempaan työhyvinvointiin. Se ei kuitenkaan 

tee tapahtumista täysin merkityksettömiä. Niin henkilöstö, asiantuntijamme Timo Lappi 

kuin myös toimeksiantajani Teija Golnick totesivat, ne ovat ainakin kivoja lisiä ja niillä voi-

daan esimerkiksi tukea yhteisöllisyyttä. Merkityksellisen tästä tiedosta tekee se, että 

vaikka tapahtumien jalansija saattaa olla melko pieni työhyvinvointia kehittäessä niitä ei 

kannata kuitenkaan sysätä täysin sivuun. Koen tämän olevan oleellinen tieto jatkossa yri-

tyksen tai organisaation työhyvinvointia suunnitellessa.  

Halusin myöskin selvittää asioita liittyen tapahtuman tyyppiin. Millainen tapahtuma olisi sit-

ten se kaikista paras tähän tarkoitukseen, jos ja kun niitä kuitenkin järjestetään. Pääosin 

henkilöstö päätyi näkemykseen yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyys nousi esiin myös Lahden 

ammattikorkeakoulun neliapilassa, itseohjautuvuusteoriassa ja Helttiä edustavassa haas-

tattelussa. Yhteinen tekeminen ja kiireettömyys nousivat myös reippaasti esille. Uskoisin 

tämän juontavan juuriaan pitkälti tämän päivän hektiseen arkeen, mutta en uskalla analy-

soida asiaa sen suuremmin ilman faktatietoa. Varsinkin yhteisöllisyyden aseman näen 

merkittävänä myöskin tulevaisuutta miettien ja tulevaisuuden tapahtumia suunnitellessa. 

Merkitys korostuu, koska itseohjautuvuusteoria, Lahden ammattikorkeakoulun henkilöstö-

hallinnon neliapila, henkilöstö itse ja Timo Lappi painottivat yhteisöllisyyttä.  

Miten tapahtumilla sitten voidaan edistää työhyvinvointia? Niillä voidaan esimerkiksi pa-

rantaa jotakin tiettyä osa-aluetta tai tiedottaa jostakin. Esimerkiksi hyvinvointiin liittyviä tee-

moja voidaan tuoda esille hyvin tapahtumien varjolla. Tapahtumat voivat katkaista het-

keksi arjen kiireen ja ne voivat tarjota mahdollisuuksia kanssakäymiseen ja oppimiseen. 

Kuitenkaan pelkästään tapahtumilla ei voida varsinaisesti edistää työhyvinvointia.  

6.2 Luotettavuuden arviointi 

Halusin mahdollisimman monipuolisen aineiston, josta johtuu myöskin se, että luonnolli-

sesti myös lähteet ovat hyvin vaihtelevia. Pyrin tuomaan julki oppimistani näinä kahtena ja 

puolena vuotena, joten osan tiedoista perustin kurssisisältöihin tai opettajien sanomisiin. 

Osa näistä materiaaleista on sinänsä kyseenalaisia, että kukaan ei pysty mistään todista-

maan onko joku opettaja jollakin kurssilla sanonut kuten materiaaleissani lukee.  
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Mukana on myös palveluntarjoajien materiaaleista olevia poimintoja. Silloin olen pyrkinyt 

käyttämään äärimmäistä lähdekritiikkiä, jotta en lähtisi mainoksen pohjalta tuottamaan tie-

teellistä tekstiä. Yksi esimerkki on Grano, jonka sivuilta otin erään viestintämääritelmän. 

Pyrin välttämään varsinaisesti mitään puolueellista tekstiä ja poimin tästä vain kohdan, 

jossa oli määritelmä. Määritelmän pitäisi olla sinänsä puolueeton, vaikka kyseessä olisikin 

sivusto, jolla yritys markkinoi palveluitaan.  

Pyrin suosimaan omaan silmääni luotettavampia lähteitä kuten esimerkiksi Finlex tai Työ-

terveyslaitos. Uskon näiden olevan ammatillisempia ja luotettavampia lähteitä. Näillä si-

vustoilla en käyttänyt niin suurta kritiikkiä, mutten usko sille edes olleen niin suurta tar-

vetta. 

Kirjallisia lähteitä en käyttänyt, vaikka löysin jo Internetistä etsiessä muutamia kirjoja, 

joissa olisi ollut varmasti mielenkiintoista materiaalia. En rehellisesti ennättänyt kirjastoon, 

saatikka oikeasti syventymään kirjoihin ja etsimään sieltä hyvää ajankohtaista tietoa hekti-

sen syksyn aikana. 

Uutissivustoja hyödynsin jonkin verran, mutta pyrin välttämään esimerkiksi Iltalehden ja 

Iltasanomien kirjoituksia. Pyrin pitämään uutislähteet lähinnä Ylen tai eri kaupunkien sano-

malehtien uutisissa. Pyrin välttämään muutenkin jollakin tapaa liian myyviä otsikoita, 

koska pelkäsin sellaisissa lähteissä usein olevan liioittelua ja harhaanjohtavuutta. Käytin 

osin myös blogilähteitä. Tiedän, että blogit voivat olla hyviä lähteitä, jos ne ovat todella 

asiantuntijoiden blogeja, mutta itse käytin blogilähteitä myös hieman laajemmin. Pyrin kui-

tenkin jälleen asettamaan kritiikin tason korkeammalle ja lukemaan tekstin useampaan ot-

teeseen, ennen kuin uskalsin luottaa blogitekstiin opinnäytetyöni lähteenä. 

Kaikkineen sanoisin lähteideni olevan melko luotettavia, mutta osin niukkoja. Olisin voinut 

hyödyntää enemmän englanninkielisiä lähteitä ja miksen jopa ruotsinkielisiä, koska pie-

nellä käännöstyöllä olisin varmasti saanut niistäkin jotain irti. Kirjallisuuden hyödyntäminen 

olisi ollut varmasti myös oma etuni, mutta joskus on tyydyttävä siihen mihin itsellä aika riit-

tää. 

6.3 Prosessin arviointi 

Henkilöstömäärän pohjalta odotin melko suurta määrää vastauksia ja alle sata vastausta 

oli pienoinen pettymys. Se on kuitenkin tässä tilanteessa toisaalta myös ymmärrettävää. 

Siitä huolimatta mietin edelleen, mikä olisi ollut riittävä kannustin näille henkilöille, jotta oli-

sin saanut laajemman otannan. En olisi kuitenkaan mitenkään voinut luvata esimerkiksi 

kolmellesadalle ihmiselle kahveja paikassa x. Yhden kahvin hinta ei sinänsä olisi paljoa, 

mutta sitten jos niitä pitäisi todellakin tarjota se kolmesataa niin hinta rupeaisi nousemaan, 
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sama homma minkä tahansa halvankin asian suhteen. Sinänsä jäi harmittamaan myös 

se, etten jännitykseltäni muistanut hefossa opinnäytetyötäni esitellessä painottaa sitä, 

ettei tapahtuman ole tarkoituskaan pelastaa yksilön tai koko organisaation täyttä hyvin-

vointia. Kyse oli nimenomaan siitä, että jos ja kun tapahtumia järjestetään, niin minkälaisia 

niiden toivottaisiin olevan. 

Olin myös hieman pettynyt siihen, että vaikka petrasin sen suhteen, että haastatteluja pyy-

täessä lupasin jo muistaa vastaajia jollakin pienellä yllätyksellä niin jäin silti lähes ilman 

asiantuntijanäkökulmia. Yksi asiantuntija ei vastannut minulle mitään, ei mitään myöntä-

vää eikä kieltävää. Yksi lupasi vastata ja hänen kauttaan odotin saavani myös kyseisen 

organisaation työterveyslääkärin yhteystiedot, joka olisi ollut neljäs asiantuntija, mutta 

tämä ainoa luvattu vastaus jäi myöskin saamatta. Onneksi sain kuitenkin yhden haastatte-

lun, jolloin sain työlleni edes hieman lisää erilaisia näkökulmia. Olin pettynyt siihen, että en 

saanut vastauksia niin paljoa kuin tavoittelin, mutta toisaalta esimerkiksi se, että luvattua 

vastausta ei tulekaan ei ole itsestäni riippuva tekijä. 

Työtäni hankaloitti hieman se, että esimerkiksi toinen toimeksiantajistani päätti työuransa 

kyseisessä organisaatiossa, ja sain tietää tämän täysin eri henkilön kautta. Olin hieman 

yllättynyt, ettei toimeksiantajieni kautta tullut minulle tietoa siitä, että toinen heistä on pois-

tunut. Myöskin eräs avainhenkilö, jonka nimen olisin tarvinnut erääseen lupapaperiin 

”marssi ulos” ohjaajani sanoin juuri ennen tätä allekirjoitushetkeä. Sanoisin, ettei myös-

kään Lahden ammattikorkeakoulun YT-neuvottelut helpottaneet tilannetta. Työhyvinvointi 

ei ole välttämättä päällimmäisenä mielessä silloin, kun miettii sitä, että kuinka kauan saa 

pitää työnsä.  

Kaiken kaikkiaan sain laadittua kokoon tietoperustan, sain materiaalia sen verran, että 

pääsin peilaamaan sitä faktatietoon ja tekemään opinnäytetyötäni. Pystyin näiden tietojen 

pohjalta myöskin luomaan konseptin ja osoittamaan osaamiseni silläkin saralla, että kon-

taktien kautta on mahdollista laatia yhteistyösopimuksia, joissa raha ei varsinaisesti liiku. 

Oma motivaatio tekemisen kanssa latistui hieman silloin, kun sain kuulla, että Lahden am-

mattikorkeakoulu ei ole budjetoinut vielä ensi vuoden tapahtumia, enkä täten pääsisi to-

teuttamaan oikeasti mitään suunnitelmaani. Mikäli olisin päässyt oikeasti kutsumaan bän-

din paikalle ja katsomaan sitä, mitä olen saanut itse aikaiseksi, niin olisin varmasti vienyt 

myös toisen suunnitelmani pidemmälle. Tuntui kuitenkin hieman oudolta ruveta lähesty-

mään esimerkiksi Suomen Punaista Ristiä sillä ajatuksella, etten saisi oikeasti sopia hei-

dän kanssaan mitään, mutta jos saisin sopia niin miten homma etenisi. 
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Lähtökohtaisesti oli jo tiedossa, että melko tiukka aikataulu toisi omia haasteitaan, mutta 

siitä huolimatta sain mielestäni kokoon sen mitä lähdin hakemaankin. Tarkoitus oli selvit-

tää minkälainen tapahtuma voisi edistää työhyvinvointia ja samalla avata muutamia käsit-

teitä ja teorioita liittyen sekä työhyvinvointiin, että tapahtumiin. Sain kokoon suppeahkon, 

mutta kuitenkin riittävän materiaalin, jonka pohjalta sain vastaukset kysymyksiini ja pystyin 

jopa hahmottelemaan melko pitkälle alustavia konsepti-ideoita, toisen pidemmälle viedyn 

ja toisen enemmän raakile tason version, joka on kuitenkin myös asiakaslähtöisesti suun-

niteltu ja materiaaleihin pohjattu. 

Varmasti jos saisin nyt aloittaa alusta, toivoisin aloittavani aiemmin, mutta en todella tiedä 

tekisinkö silti niin. Parhaiten saan aikaan silloin, kun palautuspäivä rupeaa lähestymään ja 

opinnäytetyö pitäisi oikeasti saada pakettiin ja esille. Olisin kuitenkin lähtenyt varmasti val-

mistelemaan yhteistyökuvioita ja haastatteluja aiemmin, jos olisin tiennyt, etten saakaan 

vastauksia viikon tai välttämättä edes kahden sisällä. Nyt kun huomasin etten saanutkaan 

neljää haastattelua, en ehtinyt enää tekemään mitään. Paremmalla aikataulutuksella olisin 

voinut ehtiä kysymään haastatteluja vielä toisaalta. 

Yllätyin kuitenkin siitä, miten helppoa oli loppujen lopuksi vetää punaisia lankoja läpi koko 

työn. Yllättäen teoriat alkoivat sopia käytäntöön ja samat asiat rupesivat toistumaan. Teo-

riatkin tukivat pitkälti toisiaan ja jos jotkin asiat olivat ristiriidassa, ne olivat loogisella ta-

valla vastakkain. Ne johtuivat jostakin helposti selitettävästi, kuten yksilöllisistä tarpeista 

tai erilaisista näkökulmista. Ei suinkaan siitä, että jokin asia olisi väärin ja toinen taas oi-

kein. 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Näkisin työssäni potentiaalia pidemmällekin. Joku aiheesta kiinnostunut voisi jatkaa työ-

täni suunnittelemalla tai vaikkapa toteuttamalla konseptirunkojeni pohjalta tapahtumia. 

Mahdollisesti voisi myös jopa analysoida tapahtumaa sen toteuttamisen jälkeen. Esimer-

kiksi opinnäytetyöksi tästä voisi saada aiheen viemällä tapahtuman käytäntöön. Toisaalta 

taas monia asioita voidaan tutkia hyvin pitkälle saaden aina vain lisää tietoa, joten tämäkin 

opinnäytetyö on vain pieni raapaisu pinnasta. Halutessaan voisi tutkia esimerkiksi enem-

män yhteisöllisyyttä, koska se nousi niin voimakkaasti esille.   
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LIITTEET 

Liite 1 Lomake 

Tapahtumat työhyvinvoinnin välineenä  

1. Miten arvioisitte työhyvinvoinnin merkitystä työelämässä?  

  

2. Mitkä ovat teidän näkemyksenne mukaan suurimpia syitä puutteisiin työhyvinvoin-

nissa?   

(alla muutama esimerkki)  

o Hakeutuminen työtehtäviin, jotka eivät kiinnosta,  

o Epäselkeä johtaminen  

o Heikko tiedonkulku  

o Ilmapiiri  

  

3. Miten käsitykset työhyvinvoinnista ovat muuttuneet? (esimerkiksi n. 10-15 kulu-

neena vuonna)  

  

4. Millaisena näette työhyvinvoinnin tulevaisuuden? (esimerkiksi n. 10-15 vuoden ku-

luttua)  

  

5. Millainen rooli tapahtumilla voi olla työhyvinvoinnin edistämisessä?  

  

6. Millainen toiminta tapahtumassa voisi edistää työhyvinvointia parhaiten? Vasta-

kohtainen työhön nähden? Raskasta työtä tekevälle jotakin kevyttä ja esimerkiksi toi-

mistotyöntekijöille jotakin fyysistä, ehkä liikunnallista?   

  

7. Millainen työhyvinvointi/virkistys/tyky/tyhypäivä voisi palvella parhaalla tavalla 

mahdollisimman montaa henkilöä? Pitäisikö esimerkiksi tarjolla olla useampia vaihto-

ehtoja vai onko mahdollista onnistua järjestämään päivä, joka palvelisi esimerkiksi 

montaa kymmentä tai jopa montaa sataa yksilöä?  

  

8. Kuinka pitkäaikaisena koette/miten arvioisitte tapahtuman antaman hyvänolon, 

työkyvyn, työhyvinvoinnin tai virkistyksen pitkäkestoisuutta? Kattaako yksi suuri tapah-

tuma koko vuoden vai onko hyvinvoinnin ylläpitämistä ajatellen tarkoituksenmukaisem-

paa järjestää vuodessa esimerkiksi neljä pienempää tapahtumaa henkilöstölle? (esi-

merkiksi jokaiselle vuodenajalle omansa?)  
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9. Vapaita kommentteja koskien aihetta?  
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Liite 2 Padletin ja paperilappujen vastaukset 

Mitä työhyvinvointi merkitsee sinulle? 

• Työn iloa ja kokemusta siitä, että omalla työllä on merkitystä. Vapautta toteuttaa 

itseään ja aitoa mahdollisuutta oppia myös epäonnistumisista. 

• Raami sille, että voin tehdä työni hyvin! Jos se toteutuu. Aina ei toteudu, silloin 

työn jälki kärsii. 

• Työhyvinvointi on erittäin tärkeä osa arkea ja työntekoa. Jopa yhtä tärkeä kuin työn 

sisältö. 

• Työn tekemisen mahdollisuutta = koneet, laitteet, työympäristö kunnossa. Työhy-

vinvointi auttaa jaksamiseen ja uuden oppimiseen sekä ratkaisukykyyn. 

• Jos työhyvinvointi ei ole kunnossa, työ ei palkitse. Pidemmällä aikavälillä työteho 

laskee eikä kehittämiseen riitä energiaa. Eli erittäin tärkeää. 

• Työhyvinvointi on olennaisen tärkeä asia työssä jaksamisen elementti. Työhyvin-

vointiini voin vaikuttaa osin itse huolehtimalla liikkumisesta, nukkumisesta ja lähei-

sistä ihmissuhteistani, mutta tärkeä osuus on myös työyhteisöllä (esim. avoimuus, 

ystävällisyys) ja johtamisilmapiirillä (esim. avoin, tasapuolinen, kannustava) 

• Työhyvinvointi on erittäin tärkeää. Työssä täytyy viihtyä, sillä se on niin iso osa elä-

mää. 

• Hyvää ja viihtyisää 

• Merkitsee paljon. Se määrittelee koko jaksamisen ja työhyvinvoinnin. 

• Työhyvinvointi on sama asia kuin hyvinvointi, eikä jokin erillinen, irrallinen asia. 

• Työhyvinvointi on minulle lähes yhtä tärkeää kuin se että saa olla töissä ja ansaita 

elantonsa. Olen viihtynyt melkein kaikissa työpaikoissani aika hyvin, mutta uusia 

töitä etsiessäni olen aina ollut kaikkein kiinnostunut siitä, että työn sisältö on kiin-

nostavaa ja että työyhteisön henki on positiivinen 

• Työhyvinvointi on minulle arjen sujuvuutta ja yhteistyötä. Se on yhteenkuuluvuu-

den tunnetta ja avoimuutta. Se on ihania kollegoita, opiskelijoita ja muita sidosryh-

miä. Työhyvinvointi on haastavaa ja palkitsevaa tekemistä. Se on myös omaan 

työhön vaikuttamista. * 

• Työhyvinvointi on hyvin merkityksellinen asia, sillä vietän ajallisesti työssä, työmat-

koilla ja työhön valmistautuessani arkiviikostani suurimman osan. Suhtaudun työni 

aiheeseen intohimoisesti, ja koen että työni on tapa toteuttaa tätä (=kestävä kehi-

tys). Työhyvinvoinnissa tärkeää on työilmapiiri ja toimiva työympäristö esim. edelli-

sissä työpaikoissani työkoneiden riittämättömyys aiheutti epävarmuutta, millaisissa 
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oloissa jossain nurkassa joudun tänään työtäni tekemään. Tämä oli työhyvinvoin-

tiin negatiivisesti vaikuttava asia. Tasapuolinen työympäristö on siis tärkeää, ei yk-

sittäisille henkilöille varattuja sähköpöytiä, työpisteitä tai läppäreitä, vaan kaikille 

tasapuolisesti. Toinen, vieläkin tärkeämpi asia on työilmapiiri ja varsinkin lä-

hiesimies/operatiivinen johtaja. Lähiesimies/operatiivinen johtaja ei koskaan huuda 

eikä vähättele tekemääsi työtä. Hän (tai kukaan muukaan kollega) ei suoraan tai 

passiivisaggressiivisesti paina sinua alaspäin tai vähättele, ja on tasapuolinen 

kaikkien alaisten kesken. Työhyvinvointi on sitä, etten vihaa joka aamu työtäni, 

vaan voin töissä hyvin, viihdyn muiden kanssa eikä työni seuraa minua stressin 

muodossa vapaa-ajalle.  

• Työhyvinvointi merkitsee paljon työssä viihtyvyyden, henkisen työssä jaksamisen 

ja työmotivaation kannalta.  

• Tulkitsen tämän näin, että mistä koen työhyvinvointini lähtevän. Se lähtee mielen-

kiintoisista työtehtävistä, motivoituneista opiskelijoista, uuden oppimisesta, työyh-

teisöstä.  

• Jos työhyvinvointi ei ole kunnossa, työ ei palkitse. Pidemmällä aikavälillä työteho 

laskee, eikä kehittämiseen riitä energiaa. Eli erittäin tärkeää.  

 

Miten määrittelet työhyvinvoinnin omin sanoin? 

• Töihin on mukava lähteä ja töissä ja työyhteisössä on hyvä olla. Tämän toteutumi-

nen on paljon kiinni omasta asenteesta, positiivisuus tarttuu. Toki aina ei voi olla 

”superpäivä”. 

• Työssä tasapaino siten, että työtäni johdetaan minä ihminen edellä. 

• Että viihdyn töissä 

• Oman osaamisen ja työnantajan paras mahdollinen compo. Kehittymisen mahdol-

lisuus itselle. Työkaverit ja yhdessä tekeminen. 

• Työhyvinvointi on minulle sitä, että koen olevan tervetullut työyhteisöön, työympä-

ristö on fyysisesti ja henkisesti terveellinen ja avoin, työssä käytettävät välineet 

ovat kunnossa ja saan tarvittaessa pikaisesti apua työvälineiden käytössä, jos tu-

lee ongelmia, työvälineitä on riittävästi käytössä, työergonomia on kunnossa. Voin 

hallita omaa työaikaani (toki tunnen myös oman vastuuni työajan käytössä). Mi-

nulla ei mene koko valveillaoloaika työni tekemiseen, vaan jää riittävästi palautu-

misaikaa työstä.  

• Työssä voi hyvin, kun töihin tulo on mielekästä, on motiivia tehdä työt hyvin ja tun-

tee olevansa merkityksellinen työn kannalta.  
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• Työhyvinvointi on sitä, että on mukava mennä töihin, koen työni merkitykselliseksi 

ja viihdyn kollegoitteni kanssa. 

• Se on sitä, että on mukava tulla töihin. Ei ole aina kiire kotiin. 

• Työhyvinvointi syntyy mielenkiintoisen työn, luottotiimin kanssa työskentelyn 

kautta. Päivässä tulee olla tarpeeksi vapaata ajattelutilaa luovuudelle.** 

• Työhyvinvointi on mulle sitä, että työhön liittyy enemmän positiivisia kuin negatiivi-

sia fiiliksiä. Koen työpäivän olleen antoisa, kun olen saanut jotain hyödyllistä ai-

kaan, kohtaamiset opiskelijoiden ja työkavereiden kanssa ovat olleet mukavia, 

huumori on kukkinut ja tahti on ollut inhimillinen. Työhyvinvointia on myös se, että 

työ joustaa muun elämän tarpeisiin – etätyömahdollisuuksien paraneminen ja jous-

tavuus työajoissa ovat vähentäneet mun stressiä siitä, että pitäisi olla 8-16 kontto-

rilla ja kuitenkin joskus hoitaa esim. lasten asioita.  

• Edellisen lisäksi (tai niiden taustalla) työhyvinvointi on sitä, että työpaikalla kaikilla 

on yhteinen suunta ja tavoite, jonka eteen ponnistellaan. Työhyvinvointi on sekä 

työntekijän että työnantajan vastuulla.  

• Työhyvinvointi on sitä, että aamulla on mukava tulla töihin ja työstä on mukava ko-

tiutua työpäivän jälkeen. Työhyvinvointia on omaa työtä, sen järjestämistä ja sen 

tekemistä tukeva työympäristö, työilmapiiri ja työyhteisö. Työhyvinvointia on va-

paus oman työn järjestämiseen ja luottamus ja kunnioitus toisen tapaan tehdä 

työtä. 

• Enemmän hyviä kuin huonoja asioita 

• Fyysinen ja immateriaalinen työergonomia (esim. järjestelmien toimivuus/käytettä-

vyys), terveellinen ympäristö, työajan omaehtoinen hallinta ja mahdollisuus erottaa 

vapaa-aika työstä, työyhteisön sosiaalinen turvallisuus. 

 

Millainen tapahtuma sinun mielestäsi edistäisi työhyvinvointia? 

• Tapahtumat eivät edistä työhyvinvointiani. Tärkeintä on oma kotipesä ja hyvä yh-

teys lähimpien työkavereiden kanssa – tällä hetkellä tämä on LAMK:ssa vaikeaa -> 

tarvittaisiin ehdottomasti omat ”kotipesä” alueet eri yksiköille. Nyt on juureton olo, 

samalla yksinäinen. Uusi kampus on tässä suhteessa tähän mennessä pettymys. 

• Yhdessä tekemistä, palauttavaa, yllättävää ja raikasta 

• Palautetaan liikuntapäivä! Hiihtoretki, laskettelu, kävely 

• Vapaamuotoinen, rento, liikunnallinen, teemallinen, osin työaikana, osin omalla 

ajalla, myös turvallinen, ei tarvitse extremeä. 
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• Mikään yksittäinen tapahtuma ei minun työhyvinvointiani erityisesti lisää, vaan par-

haiten työhyvinvointiani lisää arkisen työn sujuminen ja luonnolliset tapaamiset työ-

tovereiden kanssa sekä avoin ilmapiiri työpaikalla. Myös mielellään vähemmän kii-

reellinen työtahti kuin nyt tuppaa olemaan, olisi hyvä asia työhyvinvoinnille, jäisi ai-

kaa enemmän yhteisille keskusteluille, joista aina syntyy jotain lisäarvoa työssä 

jaksamiseen.  

• Työhyvinvointia lisäävät työn merkityksellisyys, onnistumisen tunteet, tekeminen 

yhdessä ja että työ ei rasita elämää työn ulkopuolella. 

• Vapaamuotoiset arjessa tapahtuvat kiireettömät kohtaamiset, jossa aidosti kehite-

tään toimintatapoja, luodaan yhteisiä malleja. Ulkoilu 

• Mikään tapahtuma ei suoranaisesti edistä eikä missään nimessä korjaa huonosti 

olevia muita asioita. Kyllä muuten työolosuhteiden ja henkilöiden toimimisen tulee 

olla kunnossa. 

• En koe, että työhyvinvointi sinänsä tarvitsee ylhäältäpäin järjestettäviä tapahtumia, 

vaan syntyy luontevasti, jos kohta 2 on kunnossa. Silloin kohtaamiset ja tapahtu-

mat syntyvät aidosta toteuttaa jokin yhteisöllinen kokonaisuus. ** 

• LAMKissa voisi lanseerata oman kampusläpsyn tyyliin high5. Olen ollut työssä 

koulussa, jossa oppilaat ja henkilökunta käytävällä vastaan tullessaan tervehtivät 

toisiaan joko suullisesti tai reippaalla läpyllä. Ei tartte olla tietty läpsäys, vaan pe-

rusidea siitä, että sut on huomattu tällä leveillä käytävillä! 

• Arkiset kohtaamiset, face-to-face keskustelut kahvilla tai lounastauolla. Myös hefot 

ja kehittämispäivät ovat minusta hyvä tapa ylläpitää/lisätä yhdessätekemistä ja yh-

teenkuuluvuuden tunnetta sekä siten työhyvinvointia. Liikuntamahdollisuuksia 

meillä on myös hyvin. En osaa itse kaivata muita tapahtumia tai aktiviteetteja.  

• Jokapäiväinen taukoliikunta on hyvä tapahtuma ylläpitämään työhyvinvointia, sa-

malla se on kaikkea muutkin kuin ”jumppa”, hersyvää naurua työkavereiden 

kanssa. Yhteiset kahvitauot ovat työhyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeitä tapahtu-

mia, mutta niitä ei uudella kampuksella tapahdu lainkaan niin usein kuin ennen. 

Koko Lamkin / yhden alan / yksikön viikoittainen kahvitauko (30-60min) jossa il-

maista juotavaa (ja syötävää) olisi erittäin hyvä ylläpitämään yhteisöllisyyttä. Moni-

kaan ei halua että työhyvinvointitapahtuma ulottuu vapaa-ajalle mutta pieni tauko 

työstä muiden kanssa varmasti piristää monen päivää, kunhan täältä isolta kam-

pukselta osaisi navigoida itsensä muiden luo. 

• Työhyvinvointi ei synny tapahtumissa, mutta tapahtumat voivat olla osa työhyvin-

vointia tai sen kehittämistä. Ilman yhdessä tekemistä ja yhteisten asioiden löytä-
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mistä (ja mahdollisuutta niiden löytymiseen) ei voi syntyä yhteisöllisyyttä. Tapahtu-

mien tulisi tällöin olla työyhteisölähtöisiä, jossa tekeminen on luontevalla tavalla 

omaan työhön liittyvää ja yhteisöllistävää, muttei pakotettua tai liian ylhäältä ohjat-

tua. Kahlittu ihminen ei ideoi – ei yhdessä eikä erikseen, vapaa ajatusten vaihto 

muiden kanssa kirvoittaa ideointia ja ymmärrystä toisia kohtaan, jonka kautta voi 

syntyä yhteisöllisyyttä. Tapahtumien tulisi olla luonteva jatkumo/osa työpaikan toi-

mintaa/ympäristöä, ei irrallinen ”tapahtuma” 

• Tähän mennessä parhaiten ovat toimineet rajoitetun porukan (esim. alan) rennot ja 

kiireettömät tapahtumat. Niiden pitää jollain tapaa vaikuttaa arkeen, koska use-

ampi kuukausi tiukkaa työskentelyä, jonka aiheuttamaa stressiä yritetään korjata 

päivän tapahtumalla juuri ennen lomaa ei pidemmän päälle hyödytä mitään. 

• Yhteisöllisyyttä kehittävät tapahtumat sekä yleisesti ottaen uusia yhteisiä koke-

muksia tuottavat katkot työarkeen.  

• Tapahtumat ei mielestäni varsinaisesti edistä työhyvinvointia, vaan työhyvinvoinnin 

pitää lähteä ihan arjesta ja työstä 

 

Sekalaiset vastaukset: 

• 1-2 työrauhaa, luottamusta asiantuntijuuteen, kannustava ilmapiiri 

• Työhyvinvointi ei ole tapahtumissa. Se on työssä. 

• Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että voin hyvin tehdessäni työtäni. Tarkoitan sitä, että 

työhyvinvointi ei ole erillinen asia, vaikkapa virkistyspäivä, vaan asioita, jotka teke-

vät mahdolliseksi tehdä töitä hyvin voiden. Minulle työhyvinvointia siis on mm. viih-

tyisät tilat, toimivat laitteet ja hyvä tunnelma. Ja hyvä tunnelma on asiallista ja ystä-

vällistä käytöstä toisia kohtaan. 

 


