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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä ja sen 

kehittämistä. Tavoitteena on selvittää, miten vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyttä voitaisiin kehittää. Työ toteutetaan toimeksiantona 

henkilöstöpalveluyritykselle, Yritys X:lle. Opinnäytetyössä tarkastellaan 

vuokratyötä, työtyytyväisyyttä sekä työtyytyväisyyden kehittämistä Yritys X:n 

vuokratyöntekijöiden näkökulmasta. Vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyteen 

saattavat vaikuttaa täysin erilaiset arvot ja asiat kuin esimerkiksi vakituisessa 

työsuhteessa olevien työtyytyväisyyteen. Tutkimusta voidaan käyttää apuna yritys 

X:n liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena 

tutkimuksena. 

Työssä on kaksi osiota: teoreettinen viitekehys sekä empiirinen osa. Työn 

teoriaosuus on jaettu kolmeen lukuun. Ensimmäinen luku käsittelee vuokratyötä. 

Luvussa käydään läpi muun muassa vuokratyön hyvät ja huonot puolet sekä 

vuokratyöntekijöiden, asiakasyritysten että yhteiskunnankin kannalta. Toisessa 

luvussa käsitellään työtyytyväisyyttä ja siihen liittyviä osa-alueita. Kolmannessa 

luvussa tarkastellaan viime vuosina tehtyjä tutkimuksia vuokratyöntekijöiden 

tyytyväisyydestä.  

Työn empiriaosiossa käsitellään henkilöstöpalvelualanyrityksen, Yritys X:n, 

vuokratyöntekijöiden haastatteluiden tulokset. Empiriaosio toteutettiin 

haastatteluineen kokonaisuudessaan kevään 2014 aikana. Haastatteluista selviää 

muun muassa, että vuokratyöntekijät eivät koe saavansa tarpeeksi palautetta 

tekemästään työstä. Palautteen saaminen on tehokkain keino kehittyä työssään ja 

oppia uutta. Saatujen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 

vuokratyöntekijät kokevat, että asiakasyritykset arvostavat heidän antamaansa 

työpanosta. 

Haastatteluiden pohjalta laadittiin kolme kehitysideaa vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyden kehittämiseksi. Toimeksiantajayritys voi kehitysehdotusten 

avulla kehittää toimintaansa. 

Asiasanat: Vuokratyö, vuokratyöntekijä, työtyytyväisyys, työtyytyväisyyden 

kehittäminen 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with leased workers' job satisfaction and the development of job 

satisfaction. The aim is to examine how leased workers' job satisfaction can be 

improved. The thesis was commissioned by Company X, a private staffing 

agency. The thesis discusses lease work, job satisfaction and developing job 

satisfaction from leased workers’ point of view. Leased workers' may appreciate 

completely different things than permanent employees. Company X can use the 

results of this thesis to develop its business. The results of this thesis can be used 

to help business development. The study was conducted as a qualitative study. 

The thesis has two parts: a theoretical framework and an empirical part. The 

theoretical part is divided into three different sections. The first deals with the 

concept of lease work and discusses hte pros and cons of lease work from leased 

workers’, client companies’ and the society’s point of view. The second section 

deals with job satisfaction and related areas. Finally, the third section discusses 

some recent studies concerning leased workers' job satisfaction. 

The empirical part presents the results of the Company X’s leased workers’ 

interviews. The empirical part was conducted in spring 2014. The interviews 

revealed, among other things, that leased workers do not feel that they get enough 

feedback on their work. Getting feedback is the most effective way to develop 

their work and to learn new things. However, based on the results, it can be stated 

that leased workers feel that Company X’s client Companies appreciate their 

work. 

The interviews presented some improvement ideas for the leased workers job 

satisfaction. Company X can use the development ideas if they are seen to be 

useful. 

Keywords: lease work, leased worker, job satisfaction, developing job satisfaction 
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1 JOHDANTO 

Onko vuokratyö viimeinen vaihtoehto työllistyä heikossa taloutilanteessa vai onko 

se ihanteellinen työ joustavuutta kaipaaville työntekijöille? Vuokratyö tarjoaa 

mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä ilman sitoutumista yhteen ja samaan 

työnantajaan. Toisaalta moni pitää vuokratyötä varavaihtoehtona: Sitä tehdään, jos 

muuta työtä ei ole tarjolla. Henkilöstöpalvelualan liiton mukaan vuokratyö 

työllisti Suomessa vuoden 2012 aikana noin 100 000 ihmistä 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2014). Vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyden kehittäminen on ajankohtainen aihe, sillä arvioiden mukaan 

vuokratyön tekeminen tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa (Taloussanomat 

2013). 

Työtyytyväisyyttä ja sen kehittämistä on tutkittu jo vuosien ajan. Työtyytyväisyys 

on työelämän osa-alue, jota voi ja pitää jatkuvasti kehittää. Työtyytyväisyyden 

kehittäminen on tärkeä tutkimusaihe, koska vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyydestä hyötyy sekä vuokratyöntekijä että itse yritys, 

asiakasyrityksestä puhumattakaan. Myös vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä 

on ehditty tutkia, vaikka vuokratyö onkin yksi uusimmista työn 

teettämismuodoista. Tutkimusten mukaan (Henkilöpalveluyritysten Liitto 2012, 

VMP Group 2011) vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyys on noussut vuosien 

saatossa, ja on nyt melko hyvällä tasolla. Tutkimuksia, jotka keskittyvät 

pelkästään vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden kehittämiseen, ei ole tähän 

mennessä julkaistu Suomessa.  

Työn tutkimuskysymyksenä on: Miten Yritys X voi kehittää vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyttä? Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan työn empiirisessä 

osiossa. Empiirisessa osiossa on vuokratyöntekijöiden mielipiteitä 

haastattelemalla pyritty kartoittamaan, miten heidän työtyytyväisyyttään voitaisiin 

kehittää. Vastaukset nauhoitetaan, litteroidaan sekä analysoidaan. Lopuksi 

tehdään yhteenveto, jossa on ohjeita siihen, miten Yritys X voi kehittää 

työntekijöidensä työtyytyväisyyttä. Yritys X voi hyödyntää tuloksia 

toiminnassaan. Arvioiden mukaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä kehittämällä 

sairauspoissaolot vähentyvät ja työntekijät viihtyvät pidempään yrityksen listoilla 

(Lehtonen 2013). 
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1.1 Työn tausta: Yritys X 

Työn toimeksiantaja on Suomessa laajalti toimiva henkilöstöalan yritys. 

Yrityksellä on useita kymmeniä toimipisteitä Suomessa ja muutama toimipiste 

myös ulkomailla. Yritys X tarjoaa monenlaisia henkilöstöalan palveluita. 

Yrityksen ydinosaamiseen kuuluvat muun muassa henkilöstövuokraus, 

rekrytointipalvelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, kansainvälinen 

rekrytointi, eläkeläisten työnvälitys sekä uraohjaus. Yritys X:llä on 

maanlaajuisesti noin 10 000 työntekijää palkkalistoillaan. (Yritys X 2014.) Päijät-

Hämeen toimipisteessä on aktiivisesti töitä tekeviä vuokratyöntekijöitä noin 

kolmesataa. Tässä työssä keskitytään Päijät-Hämeen toimipisteeseen, ja sen 

palveluksessa oleviin vuokratyöntekijöihin. Yritys X antoi toimeksiannon oman 

toimintansa kehittämistä varten. Yritys X on ymmärtänyt, että vuokratyöntekijät 

ovat se elementti, joka pitää henkilöstöpalvelualan yritykset pystyssä. 

1.2 Työn tavoite ja rajaukset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyttä voidaan kehittää. Työtyytyväisyyden kehittämiseen tarvitaan 

ennen kaikkea vuokratyöntekijöiden mielipiteitä. Sen vuoksi työtä varten 

haastatellaan neljää Yritys X:n vuokratyöntekijää heidän henkilökohtaisista 

mielipiteistään ja kokemuksistaan vuokratyöntekijöinä. Tutkimuksen tulokset 

eivät tuo mukanaan työtyytyväisyyttä, mutta tavoitteena on luoda 

kehitysehdotuksia, joita noudattamalla vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä 

voidaan kehittää.  Kehitysehdotuksia noudattamalla on mahdollisuus saada 

tyytyväisempiä ja pidempiaikaisia työntekijöitä ja parhaassa tapauksessa myös 

vähentää sairaspoissaoloja. Tyytyväiset työntekijät tekevät myös asiakasyritykset 

tyytyväisiksi. Tyytyväiset asiakasyritykset ovat henkilöstöpalvelualan yrityksen 

elinehto, sillä jos asiakasyritys ei ole henkilöstöpalvelualan yritykseen 

tyytyväinen, yrityksen vaihtaminen toiseen ei ole hankalaa. Henkilöstöpalvelualan 

yrityksiä on Suomessa useita satoja (Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2014), 

joten kilpailu yritysten välillä on suhteellisen kovaa. Tästä opinnäytetyöstä voivat 

hyötyä myös muut henkilöstöpalvelualan yritykset. 
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Opinnäytetyön päätutkimuskysymykseksi syntyy: Miten Yritys X voi kehittää 

vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä? Ennen kuin voidaan löytää vastaus 

päätutkimuskysymykseen, täytyy selvittää, mitkä ovat työtyytyväisyyden osa-

alueet, eli mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Lisäksi 

täytyy selvittää, mitä elementtejä vuokratyöntekijä pitää tärkeänä työssään. 

Vuokratyöntekijä saattaa arvostaa työssään täysin eri asioita kuin vakituisessa 

työsuhteessa oleva työntekijä. Näin ollen alatutkimuskysymyksiksi syntyy: 

- Mitkä tekijät vaikuttavat työtyytyväisyyteen? 

- Mitä vuokratyöntekijät pitävät tärkeänä työssään? 

Alatutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan työn teoreettisessa osiossa ja 

päätutkimuskysymykseen empiirisessa osiossa. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä 

Yritys X:n vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä tällä hetkellä. Työssä 

keskitytään nimenomaan siihen, miten työntekijöiden työtyytyväisyyttä voidaan 

kehittää. Työssä ei myöskään perehdytä siihen, miten Yritys X pitää huolta 

vuokratyöntekijöistään ja heidän työtyytyväisyydestään tällä hetkellä. Työssä 

keskitytään ainoastaan vuokratyöntekijöihin, jotka tekevät Yritys X:n kautta 

keikkaluontoista työtä. Keikkaluontoinen työ tarkoittaa joustavien ja usein 

lyhyiden sijaisuuksien tekemistä eri työpisteissä. Työstä rajataan pois ne 

vuokratyöntekijät, joille on tehty määräaikainen sopimus johonkin tiettyyn 

asiakasyritykseen. Suurin osa Yritys X:n työntekijöistä on keikkaluontoista työtä 

tekeviä työntekijöitä. Toimeksiantajayritys hyötyy eniten, kun selvitetään, kuinka 

suurimman osan vuokratyöntekijöistä työtyytyväisyyttä voitaisiin kehittää. 

1.3 Aineisto ja tutkimusmenetelmät 

Kvalitatiivinen, eli laadullinen, tutkimusmenetelmä valittiin, koska kyseisellä 

menetelmällä saadaan selvitettyä vuokratyöntekijän kokemus työtyytyväisyydestä 

sekä syyt, jotka ovat kokemukseen johtaneet. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

sopii hyvin esimerkiksi yrityksen toiminnan kehittämiseen. Laadullisella 

tutkimuksella pyritään ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen, kun taas määrällinen 

tutkimus perustuu pelkästään lukuihin. Laadullisessa tutkimuksessa 

havaintoyksikköjen, eli tässä tapauksessa haastateltavien, lukumäärä on vähintään 

yksi. Kyseisessä tutkimusmenetelmässä aineiston laatu on määrää tärkeämpää. 
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(Kananen 2008, 24–25.) Näin ollen havaintoyksiköiden määräksi valikoituu neljä 

vuokratyöntekijää. Neljän vuokratyöntekijän mielipiteet antavat suuntaa sille, 

mistä työtyytyväisyyden osa-alueista löytyy kehitettävää. Kanasen mukaan 

tutkimusaineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät enää muuta tulkintaa. 

Neljän vuokratyöntekijän haastattelulla kuitenkin selviää, mistä eri 

työtyytyväisyyden osa-alueista löytyy parantamisen varaa. 

Työssä tiedonkeruumenetelmänä toimivat haastattelut. Haastattelut ovat 

puolistrukturoituja, eli haastattelussa on valmiit ennaltamietityt kysymykset; vain 

vastausvaihtoehdot puuttuvat.  Kyseisessä menetelmässä haastattelija esittää 

ennalta mietityn kysymyksen haastateltavalle koskien hänen henkilökohtaisia 

ajatuksia ja mielipiteitä. Huomio kiinnitetään nimenomaan työntekijöiden 

toiveisiin ja mielipiteisiin, sekä sen asian pohtimiseen, miten heidän toiveensa 

voitaisiin parhaiten tavoittaa siten, että se tyydyttäisi kaikkia osapuolia. 

Haastattelut nauhoitetaan, litteroidaan, eli muutetaan äänitallenne kirjalliseen 

muotoon, ja lopuksi analysoidaan. Haastateltavat valitaan satunnaisotannalla ja 

haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina. 

1.4 Työn rakenne 

Työ on tieteellinen opinnäytetyö, jonka päätavoitteena on saada tutkimustuloksia 

siitä, miten vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä voidaan kehittää. 

Opinnäytetyö koostuu kahdesta eri osiosta: teoreettisesta viitekehyksestä sekä 

empiriaosiosta. Empiriaosuutta varten on teoreettisessa viitekehyksessä ensin 

selvitettävä, miten vuokratyö käytännössä toimii ja mitkä tekijät vaikuttavat 

työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Empiirisen osion kautta päästään tavoitteeseen, 

eli antamaan toimeksiantajayritykselle kehitysehdotuksia vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyden kehittämiseen (Kuvio 1). 
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KUVIO 1. Opinnäytetyöprosessi 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä käydään läpi, mitä vuokratyö tarkoittaa ja 

mitä työtyytyväisyys pitää sisällään. Työssä myös tarkastellaan kahta eri 

tutkimusta, jotka on laadittu vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä silmällä 

pitäen. Työn empiirisessä osiossa haastatellaan neljää Yritys X:n 

vuokratyöntekijää. Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisten mielipiteiden 

perusteella tehdään johtopäätökset siitä, miten vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyttä voidaan kehittää. 

Opinnäytetyön ensimmäinen luku käsittää työn johdannon. Toisessa luvussa 

puolestaan käsitellään vuokratyötä. Aluksi on tärkeää selvittää, mitä vuokratyö 

ylipäätään tarkoittaa ja miten vuokratyössä ilmenevä kolmikantasuhde 

käytännössä toimii. Luvussa käydään lyhyesti läpi myös vuokratyön historia sekä 

muut ulkopuoliset työvoiman käyttötavat. Luvussa käsitellään myös vuokratyön 

tuomat hyödyt ja haitat niin työntekijälle, yritykselle kuin yhteiskunnallekin. 

Työn kolmannessa luvussa käsitellään työtyytyväisyyttä. Luvussassa kartoitetaan 

työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä työtyytyväisyyden osa-alueita. Siinä 

kerrotaan myös lyhyesti työtyytyväisyyden kehittämisestä sekä sen mittaamisesta. 

Luvussa kerrotaan lyhyesti myös työhyvinvoinnista, koska työhyvinvointi ja 

työtyytyväisyys ovat käsitteinä lähellä toisiaan. 

Tavoite 

Kehitysehdotuksia vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen 

Empiirinen osuus 

Vuokratyöntekijöiden haastattelut 

Teoriaosuus 

Vuokratyö Työtyytyväisyys 
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Neljännessä luvussa tarkastellaan Suomessa työskentelevien vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyttä viime vuosien saatossa. Tarkasteluun on otettu mukaan kaksi 

vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyteen keskittyvää tutkimusta. Toinen 

tutkimuksista on toteutettu vuonna 2011 henkilöstöpalvelualan yrityksen VMP 

Groupin tilauksesta. Tutkimuksessa verrattiin vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyttä muunlaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden 

työtyytyväisyyteen. Toinen tutkimus on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton tilaama 

vuokratyöntekijätutkimus vuodelta 2012. Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin 

vuokratyöntekijöiden mielipiteitä työn mielekkyydestä, sisällöstä ja motivaatiosta.  

Opinnäytetyön viides ja kuudes luku käsittävät työn empiriaosuuden. Viidennessä 

luvussa kerrotaan työn suunnittelusta sekä toteutuksesta. Luvussa kerrotaan myös, 

mitä tutkimusmenetelmää on käytetty ja miksi. Kuudennessa luvussa paljastetaan 

haastatteluiden tulokset, Yritys X:n toiminnan kehittämisen hyödyt sekä tehdään 

aiheesta yhteenveto. Viimeisestä, eli seitsemännestä luvusta löytyy tutkimuksen 

johtopäätökset sekä jatkotutkimusehdotukset. 
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2 VUOKRATYÖ 

Vuokratyösuhteessa on aina kolme osapuolta: henkilöstöpalveluyritys, 

vuokratyöntekijä sekä käyttäjäyritys. Tämä kolmikantasuhde saattaa vaikuttaa 

ulkopuolisen silmin kovin sekavalta, koska vastuiden ja velvollisuuksien 

jakautuminen ei aina ole riittävän selkeää. Vuokratyössä työntekijä on 

työsuhteessa henkilöstöpalvelualan yritykseen, mutta tekee töitä 

käyttäjäyritykselle. Käyttäjäyritys tekee puolestaan sopimuksen 

vuokratyöntekijöitä välittävän yrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta 

(Kuvio 2). Henkilöstöpalvelualan yritys maksaa työntekijöiden palkat sekä hoitaa 

muut työnantajan velvoitteet, kuten palkanmaksun ja työterveyshuollon. 

Käyttäjäyrityksen tehtävänä on puolestaan ohjata ja opastaa vuokratyöntekijää 

työssään sekä valvoa työn tekemistä ja jälkeä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Vuokratyön kolmikantasuhde 

TYÖNTEKIJÄ 

HENKILÖSTÖ- 

PALVELUYRITYS 

ASIAKAS- 

YRITYS 
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Merkittävänä syynä vuokratyövoiman käyttöön sekä sen kasvuun on yritysten 

pyrkimys lisätä työvoiman joustavuutta. Työvoiman joustavuus on työvoiman 

käyttöä silloin, kun sille on tarvetta. Esimerkiksi työvoiman käyttö sen mukaan, 

mitä tuotannon tahti ja hyödykkeiden kysyntä edellyttää. Joustavuutta lisäämällä 

asiakasyritys siirtää erityisesti henkilöstöön liittyviä liiketoiminnan riskejä 

itseltään pois. (Ilvonen & Keinänen 2009.) Työmarkkinoiden rakenteelliset 

muutokset, kuten esimerkiksi kansainvälistyminen ja keskittyminen, ovat 

lisänneet merkittävästi vuokratyövoiman käyttöä. Yritykset ovat ajallista, 

määrällistä ja toiminnallista joustavuutta edistääkseen pyrkineet pitämään 

palkkalistoillaan mahdollisimman pienen, vakinaisen kantahenkilökunnan. 

Vakituiset työntekijät hoitavat yrityksen vakaan tuotanto-, hallinto-, ja 

suunnittelutoiminnan. Satunnaisia, kiireellisiä tai tilapäisiä toiminnan 

tehostamistarpeita varten yritykset käyttävät puskuri- ja joustotyövoimaa, jolla 

joustoa voidaan saada. Eräs tällainen joustava muoto on työvoiman vuokraus. 

Muita vastaavia muotoja ovat muun muassa alihankinta ja muiden palvelujen osto 

yrityksen ulkopuolelta. (Sädevirta, 2002.) 

2.1 Muu ulkopuolisen työvoiman käyttö 

Yritys voi palkata ulkopuolista työvoimaa jonkin työn suorittamiseen. 

Ulkopuolisen työvoiman käyttö tarkoittaa sitä, että työtä teetetään muulla tavoin 

kuin yrityksen omalla henkilöstöllä. (Salli 2012, 105.) Käytännössä 

ulkoistamisesta puhutaan silloin, kun yrityksen toimintoja siirretään jonkin toisen 

toimijan hoidettavaksi tai silloin, kun julkisen tahon toimintaa siirretään 

yksityisen sektorin hoidettavaksi. Ulkopuolisen työvoiman käyttö on yleensä 

alihankintaa tai vuokratyötä. Ulkopuolista työvoimaa saatetaan käyttää silloin, 

kun jokin työ ei kuulu yrityksen omaan toimintastrategiaan tai ydintoiminta-

alueeseen. Yritykset haluavat keskittyä omaan ydintoiminta-alueeseen ja täten 

ulkoistaa muun työn jollekin toiselle taholle.  (Elomaa 2011, 15–16.) 

Ulkopuolisen työvoiman käytön syynä voi olla myös se, että omalla 

henkilökunnalla ei ole riittävää osaamista tai ammattitaitoa työn suorittamiseen. 

Esimerkiksi tilitoimistoja sekä lakipalveluita käytetään yleensä sen vuoksi, ettei 

yrityksessä ole riittävää asiantuntemusta kyseisistä palveluista. Tällöin puhutaan 
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alihankinnasta. Alihankinnan kohteena voi olla tavara tai palvelu. Alihankinta 

mahdollistaa yrityksen osaamisen tai tuotevalikoiman keskittämistä kapeammalle 

sektorille. (Salli 2012, 116.) Siitä on hyötyä nopeasti muuttuvassa 

kaupankäynnissä, ja yhteiskunnassa. Vuokratyötä puolestaan käytetään yleensä 

silloin, kun on kyse tilapäisen työn suorittamisesta. Tällöin yrityksen ei 

välttämättä kannata rekrytoida uutta henkilökuntaa, koska se vie sekä aikaa että 

resursseja. Osaavan vuokratyöntekijän saaminen yritykseen on vain yhden 

puhelinsoiton päässä. (Elomaa 2011, 24.) 

Muita ulkopuolisen työvoiman käytön muotoja ovat muun muassa harjoittelijat, 

opiskelijat, oppisopimusoppilaat sekä kuntouttava työtoiminta ja 

työllistämistoimet (Elomaa 2011, 80–83). 

2.1.1 Vuokratyön ja alihankinnan eroavaisuudet 

Alihankinnassa työntekijät tekevät töitä alihankkijan johdon ja valvonnan 

alaisena. Alihankkijalla pysyvät myös keskeiset työnantajanvelvoitteet, kuten 

esimerkiksi palkanmaksu. Vuokratyössä puolestaan työntekijät tekevät työtä 

käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena. Tällöin kuitenkin työnantajan 

velvoitteet säilyvät vuokrayrityksellä. (Salli 2012, 116.) 

Vuokratyössä työsuhteen ehdot määräytyvät sopimuslain mukaisesti, kun taas 

alihankinnassa työsuhteen ehdot määräytyvät alihankintaa suorittavan yrityksen 

toimialan mukaan. Alihankinnan suhteen ei ole lainsäädännössä lainkaan erityistä 

säännöstä työsuhteen ehtojen määräytymisestä, toisin kuin vuokratyössä. (Elomaa 

2011, 47–48.) 

2.2 Vuokratyön historia lyhyesti 

Työvoiman vuokraustoiminta alkoi kehittyä ja yleistyä Suomessa merkittävästi 

1960-luvun telakkateollisuudessa ja sittemmin 1970-luvun toimihenkilösektorilla. 

Myös metalliteollisuuden hyvä tilauskanta synnytti tarpeen lainata työntekijöitä 

muualta. Yhteiskunnan koneellistuminen ja automaatio lisäsivät jatkuvasti 

yritysten tarvetta käyttää ulkopuolisten palveluksia. Myös yhteiskunnan nopea 

kehittyminen, kiristyvä kilpailu ja siitä johtuva erikoistuminen lisäsi merkittävästi 
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ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Samoihin aikoihin vuokraustoimintaa alettiin 

kuitenkin harjoittaa myös keinottelumielessä. Työntekijöitä houkuteltiin töihin 

hyvällä palkalla, mutta usein työntekijät kokivat menetyksiä maksamatta 

jääneiden palkkojen muodossa. Lisäksi työntekijöiden työsuhteissa kierrettiin työ-

, sosiaali-, ja verolainsäädäntöä. 1960 – luvun lopussa Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö ja Suomen Ammattijärjestö solmivat Suomen Työnantajain 

Keskusliiton kanssa ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan yleissopimuksen. 

Sopimuksen keskeisenä tarkoituksena oli estää vuokratyövoiman väärinkäyttö. 

(Tanskanen, 2011). Sopimuksessa myös täsmennettiin, että vuokratyövoimaa 

tulisi käyttää tilapäisesti vain ruuhkahuippuihin sekä silloin, kun käyttäjäyrityksen 

omat työntekijät eivät voi jostain syystä suorittaa kyseessä olevia työtehtäviä. 

(Sädevirta 2002.) 

1970- ja 1980- lukujen vaihteessa työvoiman vuokraus nousi uudelleen kritiikin 

kohteeksi. Aiheina olivat vuokratyön oikeudellinen ja eettinen hyväksyttävyys. 

Ongelmiksi nähtiin muun muassa vuokratyöntekijöiden jääminen tavanomaisten 

työsuhde-etuuksien ulkopuolelle sekä asiakasyrityksen vakinaisen henkilökunnan 

työsuhdeturvan vaarantuminen. Ongelmiksi nähtiin myös oikeudellisten 

säännösten kiertäminen ja vuokratyöntekijöiden käyttäminen lakonalaisiin töihin. 

1990-luvulle tultaessa työmarkkinat kuitenkin jäsentyivät uudella tavalla. 

Työntekomuodot monimuotoistuvat ja töitä tehtiin entistä enemmän 

epätyypillisissä työsuhteissa, kuten esimerkiksi vuokratyösuhteissa. (Sädevirta 

2002.) 

Vuokratyön merkitys yhteiskunnassa on kasvanut tasaiseen tahtiin vuosien 

mittaan. Myös vuokratyöntekijöiden oikeuksia puolustetaan nykyään entistä 

enemmän. Työvoiman käyttötapana vuokratyö on yleistynyt koko 2000-luvun 

ajan ja sen odotetaan kasvavan edelleen. (Sädevirta 2002.) 

2.3 Vuokratyön edut työntekijälle 

Vuokratyösuhteessa on lukuisia etuja työntekijälle. Työntekijä saa vuokratöitä 

tehdessään mahdollisuuden tutustua uusiin aloihin, yrityksiin sekä ihmisiin. 

Vuokratyöntekijä saa kaiken lisäksi valita itselle sopivan työajan ja mieluisan 

työpaikan. Tarjottuja työvuoroehdotuksia ei ole pakko ottaa vastaan, jos ne eivät 
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sovi vuokratyöntekijän aikatauluun. Vuokratyö tarjoaa tekijälleen mielenkiintoista 

ja vaihtelevaa työtä. Vuokratyön tekeminen aukaisee monelle portit työelämään ja 

kartuttaa samalla työkokemusta. Ilman työkokemusta on vaikea saada töitä, sillä 

suurin osa avoimista työpaikoista vaatii hakijaltaan alan kokemusta. 

Vuokratyönteko saattaa joissain tapauksissa johtaa myös vakituiseen työpaikkaan 

ja tarjota mahdollisuuden kehittyä uralla. Asiakasyritykset saattavat tarjota hyvälle 

vuokratyöntekijälle vakituisen työpaikan yrityksestään huomattuaan 

vuokratyöntekijän olevan ahkera ja hyvä työssään. 

Vuokratyönteon eduiksi lasketaan myös, että se ylläpitää työntekijän 

ammattitaitoa ja estää työttömyyden pitkittymisen. Työttömyyden pitkittyminen 

saattaa johtaa henkilön syrjäytymiseen. Syrjäytyminen aiheuttaa ihmiselle muun 

muassa henkistä pahoinvointia, itsetunnon heikkenemistä, toivottomuutta ja 

katkeruutta (Johansson 1999). 

Vuokratyötä tehdään pääosin, jotta vältyttäisiin työttömyydeltä. Sitä tehdään 

suurimmaksi osaksi myös lisäansioiden vuoksi ja esimerkiksi opiskeluiden tai 

muiden menojen ohella. Vuokratyön tekeminen soveltuu joustavasti erilaisiin 

elämäntilanteisiin, kuten esimerkiksi perhe-elämän ohelle tai opiskelun ajalle. 

Vuokratyö tarjoaa mahdollisuuden olla joustavasti työelämässä mukana myös 

eläkkeellä ollessaan. (Henkilöstöpalvelualojen Liitto 2014.) 

2.4 Vuokratyön edut asiakasyritykselle 

Asiakasyritykset käyttävät vuokratyövoimaa, koska se on helppo ja nopea tapa 

saada hyviä työntekijöitä silloin, kun työvoimaa tarvitaan. Vuokratyövoimaa 

käytetään eniten sijaisuuksissa sekä sesonkien – kuten joulun – ja muiden 

ruuhkahuippujen aikana. (VMP Group 2011.) Henkilöstöpalvelualan yrityksen, 

Opteamin, toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen kertoo 13.5.2012 

ilmestyneessä Helsingin Sanomissa, että ilman vuokratöitä saisi heikommin 

palveluita. Tällöin ravintolat eivät voisi ottaa niin paljon asiakkaita vastaan ja 

kaupoissa olisi pidemmät jonot. (Helsingin Sanomat 2012.) Vuokratyöntekijä on 

helpotus sekä käyttäjäyritykselle että käyttäjäyritysten asiakkaille. Henkilöstön 

vuokraus tuo helpotusta myös asiakasyrityksen omille työntekijöille. Se vähentää 

yrityksen oman henkilöstön ylitöiden tarvetta ja auttaa henkilöstöä jaksamaan 
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paremmin työssään. Henkilöstönvuokrauksesta saa apua sijaisuuksien hoitamisen 

lisäksi myös asiantuntijatehtäviin sekä projektiluontoisiin töihin. 

Henkilöstönvuokraus tuo työyhteisöön sekä asiantuntijuutta että uusia työtapoja. 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2014.) 

Henkilöstönvuokraus on asiakasyrityksille järkevää, koska vuokratyöntekijän saa 

käyttöön siksi ajaksi, kun ylimääräiselle työvoimalle on tarvetta. Näin ollen 

asiakasyritykset voivat tehostaa omien henkilöstöresurssien käyttämistä. 

Asiakasyritykset saavat myös toivoa töihin jotain tiettyä työntekijää, joka on 

aikaisemmin hoitanut työnsä hyvin. Työnantajan velvollisuudet, kuten esimerkiksi 

työnantajariskin ja palkanmaksun hoitaa henkilöstöpalveluyritys 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2014). Näin ollen on henkilöstöpalvelualan 

yrityksen vastuulla esimerkiksi järjestää korvaava työntekijä sairastuneen 

työntekijän tilalle. 

Useat asiakasyritykset käyttävät vuokratyövoimaa myös rekrytointikanavana, sillä 

ammattitaitoisia työntekijöitä on yhä vaikeampi löytää. Asiakasyrityksen 

huomatessa jonkun tietyn vuokratyöntekijän olevan erittäin ahkera ja hyvä 

työssään, saattaa hän ottaa kyseisen tekijän omille kirjoilleen. Asiakasyritykset 

luottavat henkilöstöpalveluyritysten asiantuntemukseen ja ammattitaitoon 

rekrytoinnissa. Henkilöstöpalveluyritys on ammattilainen niin keikkatyöläisten 

kuin pysyvänkin henkilöstön rekrytoinneissa. (Reiluja vuokratöitä 2014.) 

2.5 Vuokratyön edut yhteiskunnalle 

Henkilöstönvuokrauspalvelut ovat yhteiskuntavastuullinen toimija. 

Henkilöstönvuokraukseen keskittyneet yritykset työllistävät ihmisiä, jotka muuten 

työllistyvät heikosti, kuten esimerkiksi vanhukset, vähän työkokemusta omaavat 

nuoret sekä huonosti suomea puhuvat maahanmuuttajat. 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2013.) Nykyään työurat eivät ole yhtä selkeitä 

kuin ennen. Yhä useammat ihmiset ovat jossain vaiheessa elämäänsä työttömänä. 

Heikko työllisyystilanne vaikuttaa ensin nuoriin, joilla ei ole työhön vaadittavaa 

työkokemusta tai koulutusta. Henkilöstönvuokrauspalvelut ehkäisevät täten 

tehokkaasti myös syrjäytymistä. Työttömyys ei välttämättä merkitse 

syrjäytymistä, mutta jos työttömyys jatkuu pidempään, syrjäytymisen riski 
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kasvaa. Syrjäytymisellä on suuret vaikutukset yksilötasolla, mutta myös 

yhteiskunnallisesti. Tutkimusten mukaan syrjäytyneet käyttävät muita enemmän 

valtion terveyspalveluita. Syrjäytyneet myös tupakoivat ja käyttävät huumeita 

muita enemmän. (Johansson 1999.) 

Henkilöstöpalveluyritykset, tai toisin sanottuna vuokratyöfirmat, ovat tehokkaita 

työllistäjiä. Vuonna 2012 henkilöstöpalveluala työllisti reilut 100 000 työntekijää. 

Vuokratyö nostaa työllisyysastetta ja luo uusia työpaikkoja. Se toimii myös 

suomalaisen kilpailukyvyn kasvattajana, sillä asiakasyritykset voivat keskittyä 

ydintoimintoihinsa ja vuokrata työntekijän silloin, kun tarve vaatii. Vuokratyö 

työllistää hyvin myös huonossa taloustilanteessa. (Henkilöstöpalveluyritysten 

Liitto 2013.) 

2.6 Vuokratyön huonot puolet 

Vuokratyössä on useita hyviä ominaisuuksia, mutta kolikolla on myös 

kääntöpuolensa. Hyötyäkseen vuokratyön tekemisestä työntekijä tarvitsee 

vähintäänkin satunnaisiin työsuhteisiin sopivan luonteen ja elämäntilanteen. Työn 

tutkija, joka on toiminut myös rekrytointikonsulttina henkilöstöpalveluyrityksessä, 

tietää, että suurin osa vuokratyöstä on keikkaluontoista, eli yhden päivän kestäviä 

työkeikkoja. Työkeikat tulevat yleensä melko lyhyellä varoitusajalla. 

Asiakasyritykset saattavat soittaa aamulla henkilöstöpalveluyritykseen ja sanoa, 

että he tarvitsevat apuvoimaa illaksi.  

Alati vaihtuvat työtehtävät ja työympäristö eivät välttämättä sovi jokaiselle. 

Joillekin vakaus sekä jatkuvuus ovat tärkeämpiä ominaisuuksia kuin joustavuus 

sekä vaihtelu. Alati vaihtuva työympäristö voi olla työntekijälle henkisesti todella 

raskasta, koska hän ei tunne kuuluvansa osaksi asiakasyrityksen työyhteisöä. Hän 

voi tuntea olonsa ulkopuoliseksi. Itsensä ulkopuoliseksi tunteminen nakertaa 

työtyytyväisyyden lisäksi myös arvostuksen tunnetta. Haastavaa vuokratyössä on 

myös se, että vuokratyössä palkan määrä saattaa vaihdella melko radikaalisti 

kuusta toiseen. Täten elämäntilanteen täytyy olla sellainen, ettei oma talous 

romahda, jos saa seuraavassa kuussa vähemmän palkkaa kuin tässä kuussa. 
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Henkilöstöä vuokraavien yritysten palkkalistoilla on hyvin paljon osaavia ja 

ahkerasti töitä tekeviä työntekijöitä. Näin ollen nuoret ja kokemattomat saattavat 

jäädä toisten tekijöiden varjoon. Työllistäjät arvostavat ahkeruutta ja 

luotettavuutta, mutta joissakin tapauksissa ammattitaito ajaa muiden vahvuuksien 

ohi. Näin ollen vuokratyöntekijät saattavat kokea, että he eivät pääse kehittymään 

työssään. 



15 

3 TYÖTYYTYVÄISYYS 

Tässä luvussa käsitellään työtyytyväisyyttä. Työtyytyväisyys on käsite, jonka 

jokainen tulkitsee omalla tavallaan. Tässä luvussa kuitenkin keskitään vain 

muutamaan työtyytyväisyyden osa-alueeseen, joka näkyy myös työn empiirisessä 

osiossa. Tässä luvussa sivutaan työtyytyväisyyden lähikäsitettä, työhyvinvointia, 

ja käsitellään työtyytyväisyyden mittaamista sekä kehittämistä. 

Työtyytyväisyys kuuluu olennaisesti työelämään. Yksilössä työtyytyväisyys 

näkyy esimerkiksi työnilona ja organisaatiossa se näkyy puolestaan voimavarana. 

(Manka 2011, 73.) Työtyytyväisyyden merkitys kasvaa jatkuvasti, koska yritysten 

johtoportaat ovat ymmärtäneet työntekijöiden työtyytyväisyyden olevan yksi 

yrityksen merkittävimmistä voimavaroista sekä menestystekijöistä. Tyytyväisten 

työntekijöiden ansiosta yritykset pystyvät tekemään hyvää tulosta sekä 

kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Työntekijöiden työtyytyväisyys takaa 

yritysten tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan. 

Työtyytyväisyys voidaan määritellä usealla eri tavalla. Erään määritelmän mukaan 

työtyytyväisyys tarkoittaa työntekijän tunnetta siitä, miten tyytyväinen hän on 

työhönsä. Jonkin toisen määritelmän mukaan se on työntekijän oma mielipide ja 

tuntemus tyytyväisyydestä tekemäänsä työhön. Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi 

sekoitetaan usein keskenään. Käsitteet ovat lähellä toisiaan, mutta tarkoittavat silti 

hieman eri asioita. Työhyvinvointi sisältää työkykyä, toisin sanoen TYKY:ä, 

ylläpitävän toiminnan. Työhyvinvointi sisältää kaiken sen toiminnan, joka edistää 

ja tukee työkykyä. (Hyppänen 2007, 154.) 

Hyvän työn tunnusmerkkejä ovat muun muassa se, että työ on sopivan 

haasteellista ja antaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen muun muassa 

palautteen ja koulutuksen kautta. Hyvä työ ottaa huomioon myös lapsiperheitten 

ongelmat esimerkiksi hoitopaikan suhteen sekä iän tuomat muutokset. Hyvässä 

työssä on myös mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. (Tammivaara 2014.) 

Great Place to Work- instituutin mukaan luottamus on hyvän työpaikan tärkein 

tekijä. Great Place to Work – instituutin missiona kehittää yhteiskuntaa auttamalla 

yrityksiä luomaan parempia työpaikkoja. Great Place to Work – instituutti tarjoaa 

tietoa, analyyseja sekä valmennuksia auttaakseen organisaatioita ympäri 
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maailman kehittämään parempia työpaikkoja ja työyhteisöjä. Organisaation 

mukaan työntekijöiden on koettava, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja 

kunnioitetaan. Muita tärkeitä tekijöitä ovat esimerkiksi yrityksen johdon 

luotettava toiminta, työntekijöiden tuntema ylpeys työstään ja yrityksen imagosta. 

Great Place to Work- organisaation mukaan tärkeää on myös kolleegojen välinen 

yhteishenki. (Great Place to Work 2014.)  

Tässä opinnäytetyössä keskitytään seuraaviin työtyytyväisyyden osa-alueisiin: 

- Palaute ja työssä kehittyminen 

- Arvostus 

- Työilmapiiri ja työympäristö 

- Työn mielekkyys ja sujuvuus 

Jatkuva kehittyminen ja kouluttautuminen työelämässä ovat tulleet keskusteluissa 

voimakkaasti esiin viime vuosien saatossa, niin Suomessa kuin Euroopassakin. 

Puhutaan niin kutsutusta ”elinikäisestä oppimisesta”. (Lehto & Sutela 2008, 50.) 

On todettu, että kehittyminen työssä muun muassa palautteiden saamisen ja 

koulutuksen muodossa auttaa työntekijöitä tuntemaan tyytyväisyyttä työssään. 

Työelämä ja työnkuva muuttuvat jatkuvasti. Omien tietojen ja taitojen jatkuva 

kehittäminen on elinehto nykyajan tiedolle perustuvassa yhteiskunnassa. Tiedot, 

työmenetelmät, työnkuvat sekä työtehtävät saattavat muuttua melko nopeasti 

nykyajan organisaatioissa. (Suomen ekonomiliitto 2014.) 

Työpaikan ilmapiirin ja työympäristön ollessa huono ja epäviihtyisä, se alkaa 

vaikuttaa ajan mittaan myös työntekijöiden työviihtyvyyteen. Huono 

työviihtyvyys alkaa hiljalleen näkyä yrityksen tuloksessa, jos siihen ei puututa. 

Huonon työilmapiirin vallitessa työpaikalla työntekijöiden vaihtuvuus on suuri, 

heillä on paljon sairauspoissaoloja ja he siirtyvät todennäköisemmin 

ennenaikaiselle eläkkeelle. Tällöin myös kolleegojen keskenäinen yhteistyö ei 

toimi ja työntekijöiden työteho on paljon alhaisempi. Jos työntekijöiden 

työilmapiiri ja yrityksen työympäristö on puolestaan hyvällä tasolla, työntekijät 

ovat terveempiä, he pysyvät työpaikoilla pidempään ja heidän keskenäinen 

yhteistyö sujuu paremmin. Työntekijät ovat tällöin myös innovatiivisempia ja 

aloitekykysempiä. (Furman 2002, 7.) 
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Työntekijöiden kokema työn mielekkyys ja sujuvuus ovat tärkeitä 

työtyytyväisyyden osa-alueita. Työntekijän työtyytyväisyys ei voi olla hyvällä 

tasolla, jos työ ei ole mielekästä ja vaivatonta. Myös arvostuksentunne työssä on 

tärkeää. Furmanin (Furman 2002, 13) mukaan arvostus on yksi tärkeimmistä 

yhteisyyden tunnetta sekä myönteisiä tunnekokemuksia tuottava tekijä. 

3.1 Työhyvinvointi 

Kysyttäessä: ”Mitä tarkoittaa työhyvinvointi?”, monet vastaavat työhyvinvoinnin 

olevan sitä, että on mukava aamulla lähteä töihin. Sosiaali- ja terveysministeriö 

määrittelee työhyvinvoinnin siten, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014). Työhyvinvointi on laajempi käsite kuin 

työtyytyväisyys, sillä se on koko työssäjaksamisen perusta. Työhyvinvointiin 

kuuluu yritykseen, työyhteisöön ja yksilöön liittyviä tekijöitä.  

Työturvallisuuskeskus (Työturvallisuuskeskus 2014) on luonut työhyvinvoinnin 

portaat – mallin vertailemalla ja hyödyntämällä olemassa olevia 

työhyvinvointimalleja sekä teorioita. Työturvallisuuskeskus on myös yhdistellyt 

niiden sisältöjä Maslowin tarvehierarkian mukaisesti (Kuvio 3). Tarkoituksena on, 

että työhyvinvoinnin portaat – mallin avulla voidaan kehittää sekä työyhteisön että 

yksilön työhyvinvointia ”porras portaalta”. Mallin kehittämisen tavoitteena on 

ollut löytää työhyvinvoinnin taustalla olevia toimintamalleja sekä tekijöitä 

pitkäjänteisen, suunnitelmallisen kehittämistoiminnan tueksi 

(Työturvallisuuskeskus 2014). Työhyvinvoinnin edellytyksenä on, että kuviossa 3 

(kuvio 3) olevat tarpeet tyydyttyvät työssä sekä elämässä. Työhyvinvoinnista 

saadut myönteiset vaikutukset heijastuvat koko yrityksen toimintaan. 

Ensimmäinen, eli alin porras kuvaa työntekijän psykofysiologisia perustarpeita. 

Työntekijä voi edesauttaa psykofysiologisten perustarpeiden täyttymistä 

terveellisillä elintavoilla. Terveellisiin elintapoihin kuuluu muun muassa kohtuus 

alkoholin käytössä sekä tupakoimattomuus. Työntekijän täytyy pitää vapaa-

ajallaan huolta myös terveellisestä ravinnosta, liikunnasta ja painon hallinnasta. 
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KUVIO 3. Työhyvinvoinnin portaat -malli 

Myös riittävä lepo ja vähintään seitsemän tunnin yöunet ovat olennaisia tekijöitä 

yleisen jaksamisen kannalta. Organisaatio voi edesauttaa psykofysiologisten 

perustarpeiden täyttymisessä muun muassa huolehtimalla mahdollisuudesta 

työpaikkaruokailuun sekä työterveyshuoltoon. Yritys voi myös osaltaan tukea 

esimerkiksi työntekijöidensä liikuntaharrastuksia ja käydä läpi työn 

kuormitukseen vaikuttavat tekijät työntekijöidensä kanssa, esimerkiksi 

kehityskeskusteluissa. (Työturvallisuuskeskus 2014.) 

Toinen porras kuvaa työntekijän turvallisuuden tarvetta. Organisaatio voi 

varmistaa työntekijöiden turvallisuuden tunteen varmistamalla turvalliset työolot- 

ja ympäristön. Turvallisuuteen liittyy myös työntekijöiden tunne siitä, että 

työsuhde on vakaa ja pysyvä, eikä ole vaaraa tulla irtisanotuksi. Työntekijä voi 

puolestaan edesauttaa omaa turvallisuuden tunnettaan huomioimalla turvalliset ja 

ohjeidenmukaiset työ- ja toimintatavat. Työntekijän on olennaista tiedostaa 

työpaikalla olevat vastuut ja oikeudet, ja toimia niiden mukaisesti. Työntekijän on 

myös muistettava hyvät käytöstavat työpaikalla ja pidettävä huoli omasta 

taloudellisesta tilanteestaan. (Työturvallisuuskeskus 2014.) 

Kolmas porras kuvaa liittymisen tarvetta. Työntekijän on hyvä tuntea, että hän on 

osa työyhteisöä. Työntekijä voi edesauttaa tätä itse olemalla joustava sekä 

kehitysmyönteinen, ja hyväksymällä erilaisuuden työyhteisössä. Työntekijän tulee 

huolehtia ihmissuhteistaan niin yksityiselämässä kuin töissäkin. Organisaation 

Itsensä toteuttamisen tarve 

Arvostuksen tarve 

Liittymisen tarve 

Turvallisuuden tarve 

Psykofysiologiset perustarpeet 
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puolestaan täytyy huolehtia yhteistyön sujumisesta sekä työyhteisön hyvästä 

ilmapiiristä. Organisaation pitää myös käsitellä mahdolliset konfliktit sekä 

hyödyntää tukiverkostoja. Keskimmäisen portaan perimmäiset tavoitteet ovat 

yhteishenkeä tukevat toimet sekä tuloksesta ja henkilöstöstä huolehtiminen. 

(Työturvallisuuskeskus 2014.) 

Neljäs, eli toiseksi ylin porras kuvaa arvostuksen tarvetta. Työntekijä tarvitsee 

tunteen siitä, että häntä arvostetaan työyhteisössä. Organisaatio voi vaikuttaa 

työntekijän kokemaan arvostuksen tunteeseen muun muassa palkitsemisella ja 

antamalla palautetta työntekijöille. Organisaation on olennaista myös osallistaa 

henkilöstöä yhteiseen päätöksentekoon sekä pitää huoli siitä, että yrityksessä on 

avoin ja sujuva tiedon kulku. Työntekijöiden arvostusta syö muun muassa se, jos 

työpaikan asioista kuulee juoruja työkavereilta, ennen kuin yrityksen johto 

tiedottaa asiasta. Työntekijä voi edesauttaa arvostuksen tunnetta osallistumalla 

aktiivisesti organisaation toimintaan ja kehittämiseen. Työntekijällä täytyy myös 

olla hyvät käytöstavat sekä myönteinen minäkuva – eli itsearvostus. 

(Työturvallisuuskeskus 2014.) 

Viimeinen, eli ylin porras kuvaa työntekijän itsensä toteuttamisen tarvetta. Siihen 

liittyy tunne siitä, että pystyy hallitsemaan oman työnsä sekä oppimaan uutta. 

Organisaation täytyy mahdollistaa mielekäs työ sekä kannustaa luovuutta ja 

vapautta työpaikalla. Organisaation täytyy myös tukea työyhteisön oppimista. 

(Työturvallisuuskeskus 2014.) 

Työturvallisuuskeskuksen mukaan näiden viiden portaan pitää olla kunnossa, jotta 

työhyvinvointi voidaan saavuttaa. Tässä opinnäytetyössä käsitellään viiden 

portaan – malli, koska työntekijän työhyvinvoinnin ollessa hyvällä tasolla, 

suuremmalla todennäköisyydellä myös henkilön työtyytyväisyys on hyvällä 

tasolla. Tiivistettynä työhyvinvoinnin viiden portaan - malli työhyvinvointia voi 

lisätä johdonmukainen ja kannustava johtaminen, palautteen saaminen sekä 

keskinäinen luottamus. (Työturvallisuuskeskus 2014.) Tutkimusten mukaan 

työhyvinvointia voi lisätä myös omaan työhön liittyvät kouluttautumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet sekä työn tekemisen mielekkyys (Manka & Hakala & 

Nuutinen 2010). 
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3.2 Työtyytyväisyyden mittaaminen 

Voiko työtyytyväisyyttä mitata? Lukuina siitä kertoo muun muassa työntekijöiden 

pieni vaihtuvuusprosentti ja matala sairastavuus. Henkilöstön työtyytyväisyyteen 

vaikuttaa monet eri asiat, kuten esimerkiksi johtaminen, kokemus tasa-arvosta 

sekä mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. Työtyytyväisyyttä ei voi tuoda 

yrityksen ulkopuolelta, vaan sitä on kehitettävä organisaation sisällä. (Lehto & 

Sutela 2008.) 

Kun työntekijät eivät ole tyytyväisiä työhönsä, työntekijöiden vaihtuvuusprosentti 

on suuri ja heillä on paljon sairauspoissaoloja. He siirtyvät myös herkemmin 

ennenaikaiselle eläkkeelle, vaikka eläkkeelle siirtymisikää yritetään jatkuvasti 

pidentää. Työpaikan huono ilmapiiri ja alhainen viihtyvyys alkaa ajan mittaan 

näkyä yrityksen tuloksessa. Jos työntekijöiden työtyytyväisyys on puolestaan 

korkealla tasolla, he pysyvät työpaikoilla pidempään ja tekevät enemmän 

yhteistyötä keskenään. Työntekijät ovat tällöin myös aloitekysyisempiä sekä 

innovatiivisempia ja saavat enemmän aikaiseksi. (Furman 2002, 7.) 

3.3 Työtyytyväisyyden kehittäminen 

Työntekijöiden työtyytyväisyyden kehittäminen on pitkäjänteinen projekti. 

Käytännössä työtyytyväisyyden kehittämisessä pitää vahvistaa niitä elementtejä, 

jotka tuovat tekijälleen tyydytyksen tunteita. Vastuuta työtyytyväisyydestä 

voidaan jakaa kolmelle osapuolelle: työntekijälle, yritykselle sekä yhteiskunnalle 

(Kuvio 4). Työntekijän tulee kantaa vastuu omasta jaksamisestaan sekä kartoittaa 

omat voimavaransa. Työssä jaksaa paremmin, kun hoitaa omaa terveyttään ja 

muistaa työn vastapainoksi myös rentoutua. Työntekijän tulee pitää huolta omalta 

osaltaan myös työpaikan ilmapiiristä. Hyvällä ja viihtyisällä työpaikalla 

kannustetaan sekä tuetaan toisia. Toisista selän takana puhuminen ja muu 

tarpeeton käyttäytyminen tulee jättää työpaikan ulkopuolelle. Työntekijän on 

syytä opetella puhumaan avoimesti, jos joku harmittaa tai mietityttää. 

Työntekijöiden työtyytyväisyydestä huolehtiminen kuuluu myös yritykselle. 

Ensin yrityksen on tiedostettava ja tunnistettava mahdolliset kehittämisen tarpeet. 

Samalla yrityksen on myös tiedostaa työtyytyväisyyden kehittämisen 
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merkityksellisyys. Työtyytyväisyyden kehittämiselle on hyvä asettaa tavoitteita ja 

toteuttaa kehittäminen prosessinomaisesti. Näin saavutettuja tuloksia voidaan 

paremmin tarkastella. 

Yrityksen tehtäviin kuuluu varmistaa, että johtoporras on kannustava ja aina 

valmis auttamaan. Yrityksen täytyy motivoida työntekijöitä tekemään entistä 

parempaa tulosta. Työtyytyväisyyteen liittyy läheisesti myös viihtyisä 

työympäristö, toimivat työtilat ja välineet sekä kannustava ja puhdas työilmapiiri. 

Työtyytyväisyyden kannalta on myös olennaista, millaista työkulttuuria ja 

työpaikan pelisääntöjä pidetään yllä. (Työturvallisuuskeskus 2014.) 

Myös yhteiskunta voi osaltaan edistää työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Terveys 

liittyy läheisesti työtyytyväisyyteen sekä työhyvinvointiin. Yhteiskunta voi edistää 

terveyttä vaikuttamalla elinympäristön puhtauteen, turvallisuuteen sekä 

esteettömyyteen. Yhteiskunta voi myös osaltaan torjua tartuntatauteja tarjoamalla 

rokotusohjelmia sekä ohjausta hyvään hygieniaan. Yhteiskunta voi myös kaventaa 

terveyseroja. Terveyshuollon tulisi olla joka puolella Suomea, sekä jokaiselle 

sosiaaliryhmälle, yhtä laadukasta. Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen 

kannattaa, koska niin hillitään yhteiskunnan kustannuksia, jotka seuraavat 

terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista sekä varhaisesta 

eläköitymisestä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.) 

KUVIO 4. Työtyytyväisyyden kehittämisen vastuunkantajat 

Yksilö 

Yritys 

Yhteis-
kunta 
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4 VUOKRATYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTYYTYVÄISYYS 

Vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyydestä on julkaistu monia tutkimuksia, vaikka 

se onkin yksi uusimmista työn teettämismuodoista. Tässä kappaleessa 

tarkastellaan kahta eri tutkimusta, jotka on laadittu vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyttä koskien. Yhtenä tarkastelun kohteena on Taloustutkimus Oy:n 

teettämä tutkimus, jonka tilaajana toimi henkilöstöpalvelualan yritys, VMP 

Group. Tutkimusta varten haastateltiin yli 1600 vuokratyöntekijää sekä reilua 800 

yrityspäättäjää (VMP Group 2011). Tutkimuksesta tehty tiedote on julkaistu 

28.3.2011 ja se on helposti löydettävissä sekä kaikkien nähtävillä Internetissä. 

Toisena tarkastelun kohteena on Promenade Research:in toteuttama 

vuokratyöntekijätutkimus. Se on laadittu Henkilöstöpalveluyritysten Liiton 

toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin vuonna 2012 ja siihen vastasi yhteensä 

6124 vuokratyöntekijää. Vuokratyöntekijätutkimuksella selvitettiin muun muassa 

vuokratyöntekijöiden näkemyksiä työn sisällöstä ja yhteistyön sujuvuudesta 

asiakasyritysten kanssa. (Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2012.) 

Kyseiset tutkimukset on otettu tarkastelun kohteeksi, koska tutkimuksen kannalta 

on olennaista tietää vuokratyöntekijöiden mielipiteitä vuokratyönteosta. On myös 

olennaista tietää, miksi vuokratyöntekijät ylipäätään tekevät vuokratöitä. 

Molemmissa tutkimuksissa on yli 1000 vastaajaa, joten voidaan olettaa 

tutkimuksen kuvaavan niin suurta otantaa, että tuloksia voidaan pitää luotettavina. 

4.1 Vuokratyönteon syyt ja merkitys 

Taloustutkimus Oy haastatteli henkilöstöpalveluyritys VMP Groupin tilauksesta 

vuoden 2010 loppupuolella sekä vuoden 2011 alussa yli 1 600 vuokratyöntekijää. 

Keskeisistä tuloksista paljastuu, että työtyytyväisyys on melko hyvällä tasolla. 

Seitsemän kymmenestä vuokratyöntekijästä kertoi olevansa tyytyväisiä työhönsä. 

Vuokrahenkilöstön työtyytyväisyys asettui asteikolla 1–5 keskimäärin kohtaan 

3,85. (VMP Group, 2011). Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimeksiannosta 

tehdystä tutkimuksesta selviää, että 87 prosenttia vuokratyöntekijöistä voisi 

suositella vuokratyön tekemistä tuttavilleen. Viisi vuotta sitten (2007) samaisessa 

tutkimuksessa vain 82 prosenttia olisi ollut valmis suosittelemaan vuokratyön 
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tekemistä tuttavilleen, joka on viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2012.) 

VMP Groupin teettämästä tutkimuksesta selviää, että 43 % vuokratyöntekijöistä 

tekee vuokratöitä, koska muita vakituisia töitä ei löytynyt. 

Henkilöstöpalveluyritysten liiton tekemän selvityksen mukaan puolestaan 53 

prosenttia työntekijöistä kertoi toimivansa vuokratyöntekijöinä, koska muuten 

olisi luultavimmin työttömänä. 44 prosenttia kyselyyn osallistuineista kertoo 

tekevänsä vuokratöitä, koska he haluavat itse valita työnantajan ja työpaikan. 

Selvityksen mukaan moni tekee vuokratöitä myös siksi, koska haluaa lisäansioita, 

tutustua erilaisiin työpaikkoihin sekä saada laaja-alaista työkokemusta. 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto, 2012). Lähes kolme neljästä vastanneesta 

kokee heidän elämäntilanteensa hankaloituvan selvästi, jos vuokratyön tekeminen 

ei olisi mahdollista (VMP Group 2011). 

Yritykset käyttävät vuokrahenkilöstöä tavallisimmin helpottamaan tilapäisiä 

ruuhkahuippuja, sesonkiapuna ja silloin, kun henkilöstöä tarvittaisiin lisää, mutta 

uusia vakituisia työntekijöitä ei pystytä jostain syystä palkkaamaan. VMP 

Groupin tekemän selvityksen mukaan nämä kolme syytä oli motiivina yli puolella 

yrityksistä, jotka käyttävät vuokrahenkilöstöä. Muita syitä vuokratyöntekijöiden 

käyttöön oli muun muassa vakituisen henkilöstön sairauslomien, vuosilomien tai 

muiden sijaisuuksien järjestelemisen vuoksi sekä yrityksen omien 

rekrytointivaikeuksien takia. (VMP Group, 2011.) VMP Groupin selvityksen 

mukaan vuokrahenkilöstöä käytetään eniten tuotanto- ja palvelutehtäviin. 

Vuokrahenkilöstöä käyttävät yritykset arvioivat, että heidän asiakaspalvelunsa 

kärsisi selvästi, jos henkilöstön vuokraus ei olisi mahdollista. Yli puolet (56 %) 

näkisi asiakkaiden palvelukyvyn heikkenevän ja reilu kolmasosa uskoi, että 

tilanne heikentäisi yrityksen kannattavuutta ja kasvumahdollisuuksia. (VMP 

Group 2011.) 

4.2 Vuokratyön sisältö ja sujuvuus 

Promenade Research Oy:n teettämän tutkimuksen tuloksista ilmenee, että 

mielipiteet vuokratyön tekemisestä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan 

vuosien saatossa. Asteikolla 1-5 noin 3,8 prosenttia kertoo olevansa tyytyväinen 
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työnsä sisältöön. 3,8 prosenttia oli myös sitä mieltä, että vuokratyö auttaa saamaan 

uusia työmahdollisuuksia tulevaisuudessa. 

Suurin osa, eli 1950 kappaletta 6124:stä, Henkilöstöpalveluyritysten Liiton 

teettämään kyselyyn vastanneista tekee vuokratöitä kaupan alan tehtävissä. 

Toiseksi yleisin toimiala oli hotelli-, ravintola- ja catering-alan työ, joita teki 

yhteensä 1923 vastanneista. Vähiten vuokratyöntekijöitä oli ohjelmatoimistotöissä 

(16 kappaletta). 

4.3 Tyypillisen vuokratyöntekijän tunnuspiirteet 

Henkilöstöpalvelualan kyselyyn osallistuneista vuokratyöntekijöistä yli puolet on 

naisia. Miehiä on 32 %. Ikäjakauma painottuu nuoriin, sillä kaksi kolmesta 

vastanneesta on alle 35-vuotiaita. Kuten kuviosta viisi (Kuvio 5) näkyy, suurin 

osa (47 %) on kuitenkin alle 25-vuotiaita. Tämä johtuu siitä, että moni nuori 

toimii vuokratyöntekijänä usean vuoden ajan opiskeluidensa ohella.  Vähiten 

vuokratyöntekijöitä on yli 55-vuotiaissa (3 %). (Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 

2012.) 

KUVIO 5. Vuokratyöntekijöiden ikäjakauma 

Vuokratyöntekijän tyypillinen koulutus on toisen asteen koulutus 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2012). Toisen asteen koulutus on jopa 45 
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prosentilla kyselyyn vastanneista. Toiseksi suosituin vuokratyöntekijän koulutus 

on tulevaisuuden korkeakoulututkinnon omaava, eli korkeakouluopiskelija (Kuvio 

6). Korkeakouluopiskelija asuu usein omillaan ja tarvitsee lisärahaa vuokran 

maksamiseen ja elämiseen, joten vuokratyö sopii hyvin kyseisessä 

elämäntilanteessa olevalle nuorelle. 

KUVIO 6. Vuokratyöntekijöiden koulutusasteet 

Suurin osa vuokratyöntekijöistä kertoo tekevänsä vuokratöitä, koska muutoin he 

saattaisivat olla ilman töitä. Muita syitä vuokratyön tekemiseen on muun muassa 

se, että työntekijä haluaa itse valita työpaikan ja työajan tai se, että työntekijä 

tarvitsee hieman lisäansioita. Vuokratyöntekijät pitävät tärkeänä työssään 

joustavuutta ja sitä, että saa itse valita työajan ja mahdollisesti myös työpaikan.  

Vuokratöitä riittää tekeville, sillä 49 prosenttia vuokratyöntekijöistä työllistyi 

viikon sisällä (Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2012).  

Tyypillinen vuokratyöntekijä on nuori, yleensä alle 25-vuotias. Hänellä on joko 

toisen asteen koulutus tai hän opiskelee korkeakoulututkintoa. Suurin osa 

vuokratyöntekijöistä (35 %) tekevät 31–40 työtuntia viikossa. Toiseksi yleisin 

vuokratyöntekijöiden tekemä työtuntien määrä on 10 tuntia tai vähemmän per 

viikko (20 %).  Henkilöstöpalveluyritysten Liiton tutkimuksesta selviää, 49 

prosenttia vuokratyöntekijöistä kertoo työllistyneensä viikon sisällä. 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2012.) 
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5 CASE: YRITYS X:N VUOKRATYÖNTEKIJÖIDEN 

TYÖTYYTYVÄISYYDEN KEHITTÄMINEN 

Tässä luvussa käsitellään työn empiiristä osiota. Luvussa kerrotaan tutkimuksen 

suunnittelusta, toteutuksesta. Tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyi 

muun muassa tutkimusmenetelmän valinta. Luku käsittelee myös aineiston 

käsittelyä ja sitä, kuinka aineistoa analysoitiin. Luvun lopussa käsitellään 

empiirisen osan eettisyyttä sekä tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. 

Opinnäytetyön empiriaosuuden tavoitteena on selvittää, miten Yritys X:n 

vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä voidaan kehittää. Suomessa toimivien 

vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyys on tutkimusten mukaan 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2012, VMP Group 2011) melko hyvällä tasolla. 

Työtyytyväisyyttä tulee aina kuitenkin kehittää. Siitä hyötyy kolme eri osapuolta: 

vuokratyöntekijä, henkilöstöpalvelualan yritys sekä asiakasyritys. 

5.1 Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus 

Toimeksianto opinnäytetyölle tuli tammikuun 2014 aikana. Tutkimuksen 

suunnittelu alkoi heti tammikuussa ja jatkui maaliskuulle saakka. Haastattelut 

toteutettiin huhtikuun 2014 aikana. Tutkimuksen suunnitteluun kuului muun 

muassa tutkimusmenetelmän valinta, jota käsitellään seuraavassa alakappaleessa. 

Tehokkain tapa selvittää, miten Yritys X:n vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä 

voidaan kehittää, on kysyä kyseisessä yrityksessä toimivien vuokratyöntekijöiden 

omia mielipiteitä asiasta. Työssä haastateltiin neljää Yritys X:n vuokratyöntekijää, 

jotka tekevät keikkaluontoista työtä yrityksen palveluksessa. Haastatellut 

valikoitui satunnaisotannalla. Opinnäytetyön tekijä valitsi haastatteluun ne 

henkilöt, jotka kävivät yrityksen toimistolla hoitamassa työsuhteeseen liittyviä 

asioita. Haastattelut toteutettiin Yritys X:n toimistolla, Päijät-Hämeen alueella. 

Haastateltavat valikoituvat niin sanotulla yksinkertaisella satunnaisotannalla. Siinä 

kaikilla perusjoukon havaintoyksiköillä, eli Yritys X:n vuokratyöntekijöillä, on 

samansuuruinen todennäköisyys tulla valituksi otokseen, eli haastatteluun. 

(KvantiMOTV 2003.) Ensin tutkijalla on lista kaikista perusjoukon 

havaintoyksiköistä eli potentiaalisista haastateltavista. Sen jälkeen tutkijan täytyy 
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päättää otoksen koko. Kun nämä ovat kunnossa, satunnaisotanta voi alkaa. 

Haastatteluun valitaan se vuokratyöntekijä, joka sattuu astumaan Yritys X:n 

toimistoon hoitamaan työsuhteeseen liittyviä asioita. Vuokratyöntekijän täytyy 

myös suostua antamaan aikaansa sekä henkilökohtaisia mielipiteitään haastattelua 

varten. 

Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina. Haastattelijalla oli puolistrukturoitu 

haastattelupohja, eli kysymykset olivat jo valmiina. Vain vastaukset ja 

vastausvaihtoehdot puuttuivat. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin, analysoitiin 

ja lopuksi muutettiin kirjalliseen muotoon. Haastatteluiden pohjalta tehtiin kolme 

kehitysehdotusta Yritys X:n vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden 

kehittämiseen. 

5.1.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

Kanasen mukaan (Kananen 2008) tutkimukset voidaan jakaa karkeasti kahteen eri 

ryhmään, laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen. Tämä työ on laadullinen, eli 

kvalitatiivinen tutkimus. Kyseinen tutkimusmenetelmä valittiin, koska se on 

tehokkaampi tapa selvittää, miten yritystoimintaa voidaan kehittää. Laadullisen 

tutkimuksen tarkoituksena on ilmiön kuvaaminen ja ymmärtäminen. Kyseisellä 

tutkimuksella pyritään ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen, kun taas määrällinen 

tutkimus perustuu lukuihin. (Kananen 2008.) Laadullisen tutkimusmenetelmän 

etuna on kokonaisvaltaisen tiedon kerääminen vuokratyöntekijöiden 

kokemuksista. Vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden kehittämistä tutkittaessa 

ei riitä pelkkä laskennallinen tieto, vaan tarkoituksena on päästä käsiksi 

vuokratyöntekijöiden mielipiteisiin heidän omasta työtyytyväisyydestään. Tässä 

opinnäytetyössä tiedonkeruumenetelmänä toimivat haastattelut, koska siten 

päästään parhaiten kuulemaan vuokratyöntekijöiden henkilökohtaiset mielipiteet 

heidän omasta työtyytyväisyydestä. Haastatteluiden suurimpana etuna pidetään 

joustavuutta aineistoa kerättäessä. Niissä on mahdollisuus säädellä aiheita sekä 

tulkita vastauksia. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009.) Haastatteluissa huomio 

kiinnitetään vuokratyöntekijöiden toiveisiin ja mielipiteisiin.  

Laadullisessa tutkimuksessa havaintoyksiköiden määrä, eli tässä tapauksessa 

haastateltavien määrä, on vähintään yksi. Kyseisessä tutkimusmenetelmässä 
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aineiston laatu on määrää tärkeämpi. Näin ollen havaintoyksiköiden määräksi 

valikoitui neljä. Yritys X:n vuokratyöntekijän haastattelut antavat suuntaa sille, 

missä työtyytyväisyyden osa-alueesta löytyy kehitettävää. Havaintoyksiköt – eli 

haastateltavat – valittiin satunnaisotannalla. Haastateltavat kävivät yrityksen 

toimistolla hoitamassa työsuhteeseen liittyviä asioita. Tutkija valitsi ne toimistolla 

käyneet vuokratyöntekijät, jotka suostuivat haastatteluun. 

5.2 Aineiston käsittely ja analysointi 

Kun vuokratyöntekijät on haastateltu ja aineisto on koottu, sen käsittely voi alkaa. 

Nauhoitetut haastattelut litteroidaan. Litterointi tarkoittaa haastattelunauhojen 

muuttamista kirjalliseen muotoon, virke kerrallaan. Nauhat muutetaan kirjalliseen 

muotoon ottaen huomioon lausutut sanat sekä muu ilmaiseva aineisto, joka 

voidaan kuulla nauhalta. (Laadullisen aineiston käsittely 2014.) Litteroinnissa on 

kolme eri tasoa. Tasot ovat: Sanatarkka litterointi, yleiskielinen litterointi ja 

propositiotason litterointi. Tässä tutkimuksessa on käytetty sanatarkkaa 

litterointia. Se edustaa litteroinnin tarkinta tasoa, jossa pieninkin äännähdys on 

kirjattu ylös. Litteroitu aineisto on luettava keskittyneesti moneen kertaan, jolloin 

aineisto hahmottuu tutkijalle. Tarkoituksena on saada näkyviin esiin tulevat 

teemat ja merkityssisällöt. Tutkijan täytyy olla täysin puolueeton ja pitää 

mielipiteet itsellään. (Kananen 2012, 109–110.) 

Analysointi tarkoittaa aineiston tulkitsemista. Analyysin tehtävänä on tiivistää ja 

jäsentää aineisto niin, ettei siitä jää mitään olennaista pois. Haastatteluista ja 

litteroinnista syntyneet havainnot eivät ole vastauksia tutkimuskysymykseen. Ne 

ovat johtolankoja tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Tutkijan täytyy erottaa 

aineistoista olennainen tieto ja huomioida erilaisuuksia ja poikkeavuuksia, sillä ne 

ovat aineiston rikkaus. Tutkijan työ kulminoituu tuloksista raportointiin niin, että 

niistä muodostuu valaiseva ja ymmärrettävä kokonaisuus. Analyysin tavoitteena 

on selvittää kolme kehitysehdotusta toimeksiantajayrityksen vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyden kehittämiseen. (Laadullisen aineiston käsittely 2014.) 
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5.3 Työn eettisyys 

Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tiedonantaja – eli haastateltava tietää, 

mihin ryhtyy. Tiedonantajan on ymmärettävällä tavalla saatava riittävät tiedot 

tutkimuksesta, jotta hän voi tehdä omaehtoisen päätöksen osallistumisesta 

tutkimukseen. On eettisesti perusteltua kertoa tutkittavalle, mitä aihealuetta 

haastattelu koskee (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–133.) On tärkeää, että 

tiedonantaja ymmärtää, mikä on tutkimuksen tavoite sekä tarkoitus. Tiedonantajan 

tulee myös tietää, mitkä ovat tutkimuksen odotettavissa olevat hyödyt 

tiedonantajalle itselleen sekä toisille. 

Tutkija kysyi mahdollisilta tiedonantajilta, olisivatko he kiinnostuneita 

vastaamaan muutamaan vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyteen liittyvään 

kysymykseen haastattelun muodossa. Tilanteessa myös kerrottiin, mitä varten 

tutkimus tehdään ja mitkä ovat tutkimuksen odotettavissa olevat tavoitteet ja 

hyödyt. Tutkija kertoi myös olevansa liiketalouden alan opiskelija ja tekevänsä 

opinnäytetyötä vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden kehittämisestä. 

Tilanteessa myös sanottiin, että haastattelut suoritetaan luottamuksellisesti sekä 

anonyymisti, joten omia henkilökohtaisia tietoja ei tarvitse antaa, eikä niitä 

kysytä. 

Tutkimuksessa kunnioitettiin tiedonantajien oikeutta päättää siitä, suostuvatko he 

haastatteluun. Jos he suostuivat haastatteluun, haastattelutilanne oli yksityinen, 

tutkijan ja tiedonantajan välinen tiedustelu. Tutkijalla ei ole kokemusta 

vuokratyöntekijänä olemisesta, mutta hänellä on rekrytointikonsultin 

työkokemuspohja. Rekrytointikonsultti on se, joka muun muassa ilmoittaa 

vuokratyöntekijöille vapaana olevista työvuoroista. Tutkija ei kuitenkaan ollut 

koskaan tavannut kyseisiä vuokratyöntekijöitä, eivätkä he tienneet tutkijan 

taustoista muuta, kun että hän oli opiskelija. Rekrytointikonsultin työhistoria ei 

vaikuta opinnäytetyöhön muulla tavoin kuin tutkijan paremmalla 

asiantuntemuksella. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset ja niistä laaditut johtopäätökset. 

Luvussa on myös vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden kehittämiseen liittyvät 

kehitysehdotukset. Luvun lopussa tarkastellaan tutkimustulosten luotettavuutta ja 

pätevyyttä. 

6.1 Tutkimuksen tulokset 

Puolistrukturoidussa haastattelupohjassa on valmiina noin 15 kysymystä. 

Puolistrukturoidut kysymykset laadittiin, koska tutkija halusi esittää tietyt 

työtyytyväisyyttä koskevat kysymykset. Kysymykset esiintyvät ensimmäisessä 

liitetiedostossa (liite 1). Kysymykset voidaan teemoittain kuuteen eri osa-

alueeseen: 

- Vuokratyöntekijän nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat 

- Työn mielekkyys ja sujuvuus 

- Työympäristö ja työilmapiiri 

- Palautteen saaminen ja työssä kehittyminen 

- Arvostus 

- Yleinen työtyytyväisyys 

6.2 Vuokratyöntekijän nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat 

Haastattelun ensimmäinen kysymys haastaa haastateltavat pohtimaan, miksi he 

tekevät vuokratöitä. Tutkija kartoittaa vuokratyöntekijöiden motiiveja tehdä 

vuokratöitä, koska on tutkimuksen kannalta olennaista tietää, onko vuokratyö 

tekijöilleen niin sanottua ”pakkopullaa”. Kaikki haastatellut kertovat tekevänsä 

vuokratöitä, koska se on hyvin joustavaa ja sopii hyvin oikeastaan mihin tahansa 

elämäntilanteeseen. Se on loistava lisäansio, eikä tarjottuja vuoroja ole pakko 

ottaa vastaan, jos ne eivät sovi aikatauluun. Kolme neljästä haastatelluista ottaa 

kuitenkin vastaan työtarjouksen vähintään kerran viikossa. 



31 

Puolet haastatelluista kertoo etsivänsä aktiivisesti muita töitä. Yksi haastatelluista 

paljastaa etsivänsä jatkuvasti muita töitä, koska hän haluaa työskennellä 

säännöllisemmässä työssä. Hän kuitenkin haluaa jatkaa saman alan työtehtävissä. 

”Vuokratyö on todella epäsäännöllistä. Yhtenä viikkona saattaa 

olla viisi työpäivää viikossa ja seuraavana ei yhtäkään. 

Haluaisin saada työn, jossa on säännölliset työajat, - ja paikat. 

On toisaalta hienoa saada päättää omat työajat, mutta oman 

talouden vuoksi on järkevämpää etsiä vakituinen työ, jossa on 

säännölliset tulot.” 

Toinen haastateltu – joka etsii aktiivisesti muita töitä – kertoo tekevänsä Yritys 

X:n kautta täysin erilaisia työtehtäviä kuin mihin hänellä on koulutus. Hän 

kertookin etsivänsä jatkuvasti muita töitä, jotka täsmäävät enemmän hänen 

alaansa ja mielenkiinnon kohteisiinsa. Haastateltu toivoo myös enemmän 

säännöllisyyttä seuraavalta työltään.  

Haastatellut, jotka eivät etsi aktiivisesti muita töitä, ovat elämäntilanteeltaan 

täysin erilaisessa asemassa. Toinen heistä opiskelee vuokratöiden ohella. Hän 

kertoo vuokratöiden tekemisen olevan ”kätevää”, koska työvuorot voi sovittaa 

koulun-, tai vaikka työharjoittelun ohelle. Hän kertookin ottavansa eniten 

työvuoroja vastaan viikonloppuisin. Toinen haastateltava, joka ei etsi aktiivisesti 

muita töitä, kertoo tekevänsä töitä kahdessa eri henkilöstöpalvelualan yrityksessä. 

Niistä toinen on on Yritys X. Haastateltu kertoo saavansa työvuoroehdotuksia – ja 

täten myös työkeikkoja – niin paljon, että niillä pystyy elättämään itsensä ja 

tuomaan jokapäiväisen leivän pöytään. Hän ei koe tarpeelliseksi etsiä muita töitä. 

”Teen vuokratöitä yleensä 4-6 päivää viikossa. Joskus joudun 

jopa kieltäytymään tarjotuista vuoroista, koska haluan pitää 

kiinni sosiaalisesta elämästä ja harrastuksista. Tulot eivät ole 

maailman säännöllisimmät, mutta eivät ne myöskään heittele 

liikaa.” 

Vuokratöitä tehdään yleensä erilaisten elämäntilanteiden vuoksi, kuten 

esimerkiksi opiskeluajan, eläkkeen tai hoitovapaan keston verran 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2012). Puolet haastateltavista (50 %) kertovat 

etsivänsä jatkuvasti muita töitä. Heidän elämässään ei ole opiskelua, nuoria lapsia 

tai muuta samankaltaista tilannetta. 
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6.3 Työn mielekkyys ja sujuvuus 

Seuraavana haastattelun aihealueena on työn mielekkyys ja sujuvuus. Suurin osa 

haastatelluista kertoo nauttivansa usein työstään. Kyseisten vuokratyöntekijöiden 

työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelu. He kertovat nauttivansa sosiaalisesta 

kanssakäymisestä asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa.  

”Työkeikoilla ei tule koskaan tylsää, koska saa jatkuvasti olla 

erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Se on parasta työssäni.” 

Kun tutkija kysyi, miten työn sujuvuutta voitaisiin parantaa, kaikki haastateltavat 

hiljenivät miettimään kysymykseen vastausta. Osa haastateltavista koki 

kysymykseen vastaamisen vaikeana, eikä keksinyt siihen vastausta pienen 

harkinnankaan jälkeen. Puolet, eli kaksi haastateltavista kuitenkin mainitsi, että 

työn sujuvuutta voisi parantaa se, että työvuorot saisi tietää hieman aikaisemmin. 

Toinen heistä kertoo tarvitsemansa hieman enemmän aikaa valmistautua tulevaan 

työvuoroon niin fyysisesti kuin henkisestikin. Toinen vastanneista paljastaa, että 

on vaikeaa suunnitella mitään muita menoja, kuten esimerkiksi ystävien 

tapaamista. 

”On vaikeaa luvata ystäville yhtään mitään, koska 

työvuoroehdotus saattaa tulla ihan yllättäen. Se on harmi, koska 

haluan tavata ystäviäni ja tehdä myös töitä! Työkeikat ovat 

minulle kuitenkin tärkeitä, koska se on keino saada leipää 

pöytään. Joskus on käynyt niin, että olen luvannut tavata 

ystävää, mutta joutunut lopulta perumaan sen tapaamisen 

työvuoron takia. Onneksi voin kuitenkin pitää vapaata silloin, 

kun haluan.” 

6.4 Työympäristö ja ilmapiiri 

Seuraavana aihealue koskee vuokratyöntekijöiden tyytyväisyyttä työympäristöön 

ja työilmapiiriin. Kaikki neljä haastateltavaa kertovat työympäristöjen olevan 

viihtyisiä ja työtovereiden mukavia. Yksi haastateltavista kiittelee asiakasyritysten 

tavasta pitää huolta vuokratyöntekijöiden työturvallisuudesta ja siitä, että lakeja 

noudatetaan. Hän paljastaa myös työtovereiden olevan lähes aina erittäin avuliaita 

ja ystävällisiä.  Toinen haastateltavista sanoo työympäristöjen olevan viihtyisiä 

silloin, kun työtoverit ovat mukavia. 
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”Olen ollut monessa eri asiakasyrityksessä töissä ja suurimassa 

osassa on ollut viihtyisä ja mukava työympäristö. Jos jossakin 

paikassa ei ole ollut mukava työympäristö, se on johtunut siitä, 

että työtoverit eivät olleet kovin mukavia” 

Loput haastatellut vuokratyöntekijät kertovat hetken pohdinnan jälkeen, etteivät 

keksi rakentavaa palautetta asiakasyritysten työympäristöön liittyen. Molemmat 

ovat olleet tähän asti tyytyväisiä heidän työympäristöönsä ja siellä vallitsevaan 

työilmapiiriin.  

6.5 Palautteen saaminen ja kehittyminen työssä 

Seuraavat aihealueet koskevat palautteen saamista ja kehittymistä työssä. 

Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin: ”Koetko saavasi tarpeeksi palautetta 

tekemästäsi työstä?”. Kaikki haastateltavat vastasivat kielteisesti. Kukaan heistä ei 

ole saanut palautetta heidän tekemistään työkeikoista Yritys X:ltä tai 

asiakasyrityksiltä. Palautteen tarkoitus – oli se sitten positiivista-, tai rakentavaa – 

on auttaa palautteen saajaa kehittymään (Rasila & Pitkonen 2009). Palautteen 

antaminen on ilmaista, mutta silti lähes jokaisella työpaikalla työntekijät kokevat 

saavansa liian vähän palautetta työstään. Syy vähäiseen palautteen antamiseen 

saattaa olla se harhaluulo, että vain esimiehen täytyy antaa työyhteisössä 

palautetta. Palautetta tarvitaan kuitenkin myös kolleegoilta, asiakkailta, alaisilta ja 

myös itseltään. 

Toinen syy vähäiseen palautteen antamiseen löytyy osittain kulttuuristamme. 

Suomalaisessa kulttuurissa ei ole totuttu henkilökohtaisten tunteiden ilmaisuun. 

Erityisesti rakentavan palautteen antaminen on vaikeaa, koska toisen mieltä ei 

haluta pahoittaa. Palautteen antaja saattaa myös pelätä, että toinen loukkaantuu tai 

ymmärtää asian väärin. Palautetta pitäisi kuitenkin uskaltaa antaa, koska se on 

todella arvokasta. Arvo on mitattavissa muun muassa parantuneen motivaation ja 

työpanoksen muodossa. Myös rakentava palaute on tärkeää, koska on todettu, että 

rakentava palaute motivoi työntekijöitä enemmän kuin se, ettei palautetta anneta 

ollenkaan. Usein työntekijä itsekin tietää suoriutuneensa työtehtävistään huonosti 

ja tällöin saattaa herkemmin epäillä, että keskustelua käydään joka tapauksessa 

hänen selän takana. (Rasila & Pitkonen 2009.) 
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Rakentava palaute ja avoin keskustelu sekä positiivisista että negatiivisista 

asioista parantavat työpaikan ilmapiiriä. Nämä tekijät heijastuvat myös työn 

tulokseen. Ilman palautetta voi jäädä epätietoisuus esimerkiksi siitä, tuliko työ 

tehdyksi oikein. Positiivisen palautteen motivoiva vaikutus on valtava. 

Myönteinen palaute lisää itsearvostusta ja itseluottamusta sekä edistää työn 

mielekkyyden kokemusta. Positiivinen palaute auttaa työntekijää tuntemaan, että 

häntä arvostetaan ja kannustetaan. (Rasila & Pitkonen 2009.) 

Kun haastateltavilta kysyttiin, pääsevätkö he mielestään kehittymään työssään, 

puolet, eli kaksi vastasi myönteisesti ja kaksi kielteisesti. Toinen kielteisesti 

vastannut haastateltava kertoi, että työtehtävät ovat samanlaisia jokaisen 

työkeikan kohdalla. Hän paljastaa, ettei tunne kehittyvänsä ollenkaan työssään ja 

ettei hänen tekemänsä työ vaadi ollenkaan taitoja. 

”Välillä tuntuu, että toimin työkeikoilla kuin robotti. Työt ovat 

jo niin tuttuja ja suoraan sanottuna tylsiä. Tuntuu, ettei niihin 

vaadita minkäänlaista taitoa”. 

Toinen kielteisesti vastannut haastateltava kertoo, että on vaikeaa kehittyä, koska 

ei saa minkäänlaista palautetta tekemästään työstä. Palautteen saaminen ja 

kehittyminen kulkevat käsi kädessä. Työssään ei voi kehittyä, jos ei koskaan saa 

palautetta työn jäljestä. Arvioiden mukaan varsinkin niin kutsuttu Y-sukupolvi 

arvostaa työssään mahdollisutta oppia uutta työn kautta ja kehittyä työssään. Noin 

80 % Y-sukupolvesta haluaa kouluttautumalla kehittyä työurallaan. Y-

sukupolvella tarkoitetaan 1980- luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä 

syntynyttä sukupolvea. (Kehusmaa 2009.) Y-sukupolvesta käytetään myös 

nimitystä ”nettisukupolvi”, koska kyseiseen aikaan syntyneet nuoret tunnistetaan 

vapaamielisyydestään ja uuden viestintätekniikan mukana kasvamisesta. Uuden 

oppiminen ja oman itsensä kehittäminen koetaan nykyään todella tärkeäksi, joten 

työnantajien täytyy tarjota tähän mahdollisuuksia. (Suomen ekonomiliitto, 2014.) 

Kehittyminen työssä tekee työn teosta kiinnostavaa, joten sillä on suuri merkitys 

myös työssä viihtymiselle. Työpaikan täytyy tarjota työntekijöilleen 

kehittymismahdollisuuksia. Yritys X voisi esimerkiksi järjestää 

ravitsemustyöntekijälle kassaperehdytysvuoron, jos työntekijä osoittaisi siihen 

kiinnostusta. Näin ollen työntekijä kehittyisi työssään eikä ehtisi kyllästyä kahden 
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täysin erilaisen työn välillä. Samalla Yritys X saisi vuokratyöntekijän, joka pystyy 

tekemään tehokkaasti kahden eri toimialan töitä. 

6.6 Arvostus 

Haastateltavilta kysyttiin, että tuntevatko he, että asiakasyritys arvostaa heidän 

antamaansa työpanosta. Vastaukset olivat hieman epämääräisiä, kuten 

esimerkiksi: ”Toivottavasti” ja ”useimmiten kyllä”. Haastateltavat vastasivat 

kysymykseen hieman epäröiden. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että 

vuokratyöntekijät eivät ole välttämättä niin varmoja siitä, arvostetaanko heidän 

työpanostaan. He kuitenkin toivovat ja haluavat uskoa siihen, että sitä arvostetaan. 

Yksi haastatelluista paljasti, että on vaikeaa tulkita arvostavatko asiakasyritykset 

hänen antamaansa työpanosta, koska hän ei koskaan saa heiltä palautetta. 

”Työvuoron alussa saa pienen perehdytyksen työhön, mutta sen 

jälkeen saan pärjätä omillani, ellen itse kysy apua. Työpäivän 

päätteeksi asiakasyrityksen esimies voi sanoa kiitos, mutta 

yleensä vain heido!” 

Kun kysyttiin heidän mielipiteitään siitä, arvostaako Yritys X heidän antamaansa 

työpanosta, yksi (25 %) vastasi myönteisesti. Yksi haastateltavista kyseenalaisti 

Yritys X:n antaman arvostuksen vuokratyöntekijöitä kohtaan, koska mielestään 

Yritys X osoittaa arvostustaan vain silloin, kun hän vastaanottaa niin sanotun 

”hätävuoron”. Hätävuorolla hän tarkoittaa sellaista työvuoroa, joka alkaa lyhyellä 

varoitusajalla. 

”Minun mielestäni Yritys X osoittaa arvostustaan vain silloin, 

kun otan vastaan hätävuoron, jossa työvuoron alkuun on vain 

muutaman tunnin varoitusaika. Välillä tuntuu, että heitä 

kiinnostaa vain se, että joku menee tekemään työkeikan, joka 

heiltä on tilattu. Heitä ei kiinnosta se, miten työ tehdään.” 

Toinen kielteisesti haastannut haastateltu paljastaa, että hänestä tuntuu, ettei 

Yritys X osoita kiinnostusta vuokratyöntekijöitä kohtaan alkuhaastattelun jälkeen. 

”Edellisessä työpaikassani työntekijöistä oikeasti välitettiin. 

Työntekijöiden kuulumisia kysyttiin viikottain ja merkkipäivät 

muistettiin. Tuntuu, ettei Yritys X muistaisi edes nimeäni, jos 

astuisin toimistolle.” 
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Kolmas kielteisesti vastannut kertoo haastattelussa, että hän tuntisi olonsa 

arvostetummaksi, jos Yritys X osoittaisi enemmän kiinnostusta häntä kohtaan. 

Hän kertoo valmistuneensa äskettäin korkeakoulusta, mutta Yritys X ei ole 

tietoinen siitä. Haastateltu kertoo, että olisi hienoa, jos omia tietojaan voisi 

jotenkin päivittää niin, että Yritys X:kin huomaisi muutokset. 

Furman ja Ahola toteavat kirjassaan, että työntekijä kaipaa myönteistä palautetta, 

joka auttaa tuntemaan, että tekemää työtä ja työpanosta yrityksessä arvostetaan. 

Arvostaminen on kokemuksen välittäminen toiselle siitä, että hän on tarpeellinen 

ja hänen työpanostaan tarvitaan. (Furman & Ahola 2002.) Työntekijöiden kokema 

arvostus on olennainen tekijä työyhteisön hyvinvoinnille. Arvostusta voi saada 

esimiehien lisäksi kolleegoilta, asiakkailta sekä työyhteisöltä. Kun työntekijä 

kokee, että häntä ja hänen antamaansa työpanosta arvostetaan, siitä seuraa 

parempi työtyytyväisyys. 

6.7 Yleinen tyytyväisyys Yritys X:n toimintaan 

Kaikki haastateltavat kertovat olevansa tyytyväisiä Yritys X:n toimintaan. Yksi 

haastatelluista sanoi olevansa tyytyväinen yrityksen toimintaan, koska yrityksen 

työntekijät ovat ystävällisiä ja avuliaita. Hän kertoo, että Yritys X:n 

rekrytointikonsultit ovat aina valmiita auttamaan ja vastaamaan kysymyksiin, 

mikäli niitä ilmenee. Toinenkin haastateltava kiittelee sitä, että toimistolla 

vieraillessa tulee hyvä olo, koska työntekijät hymyilevät ja ovat todella 

palvelualttiita. 

Osa haastateltavista mainitsee, että olisi mukavaa, jos työvuoroehdotuksia tulisi 

pidemmällä varoitusajalla. Osa haastateltavista kertoo, että heille saatetaan laittaa 

työvuoroehdotus silloin, kun he ovat töissä. Töissä ei saa käyttää kännykkää, ja 

sitten kun työvuoro on loppunut, ehdotettu työvuoro on mennyt jo sivu suun. On 

kuitenkin asiakasyrityksistä kiinni, kuinka pikaisella aikataululla työvuoroja tulee. 

Yritys X alkaa etsiä työntekijää vuoroon heti, kun se asiakasyrityksestä 

ilmoitetaan. Asiakasyrityksiä voi vain kannustaa kartoittamaan 

työntekijätarpeensa mahdollisimman pikaisesti. 
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6.8 Johtopäätökset 

Kvalitatiivinen, eli laadullinen, tutkimusmenetelmä valittiin, koska menetelmällä 

saadaan selvitettyä vuokratyöntekijän kokemus työtyytyväisyydestä. Kaiken 

kaikkiaan haastatellut vuokratyöntekijät ovat tyytyväisiä vuokratyöntekoon, 

vaikka palautteen annossa ja työssä kehittymisessä löytyikin kehitettävää. 

Tiedonkeruumenetelmänä haastattelu oli tehokas, koska siten saatiin tietää 

vuokratyöntekijöiden henkilökohtaiset ajatukset ja mielipiteet työtyytyväisyydestä 

ja siitä, mitkä työtyytyväisyyden osa-alueet kaipasivat kehittämistä. Työn 

tavoitteena oli selvittää, miten vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä voidaan 

kehittää, ja tutkimus tarjoaa vastauksen siihen. 

Tutkimus on onnistunut, koska neljää Yritys X:n vuokratyöntekijää 

haastattelemalla saatiin kolme kehitysehdotusta toimeksiantajayritykselle. Näin 

ollen saatiin vastaus tutkimuskysymykseen: Miten Yritys X voi kehittää 

vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä? Tutkimuksesta selviää, että Yritys X voi 

kehittää vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä antamalla asiakasyritysten 

avustamana palautetta tehdystä työstä sen tekijöille. Yritys X voi myös järjestää 

tilannekatsauksia työntekijöilleen osoittaakseen, että vuokratyöntekijöistä 

välitetään. On Yritys X:llekin hyödyllistä pitää työntekijätiedot ajankohtaisena. 

Viimeisenä kehitysehdotuksena on rekrytointikonsulttien jokapäiväinen toiminta, 

jonka kehittäminen auttaa vuokratyöntekijöitä tuntemaan itsensä 

arvostetummaksi. Päätulosten avuksi on laadittu liitetiedostoja, jotka helpottavat 

esimerkiksi palautteen antamista. 

6.9 Työtyytyväisyyden kehitysehdotukset 

Tämän työn tavoitteena oli kehittää Yritys X:n vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyttä. Haastatteluista saatiin kolme kehitysehdotusta 

vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden kehittämiseen. Haastatteluissa 

päällimmäisenä nousi esille se, että vuokratyöntekijät eivät koe saavansa tarpeeksi 

palautetta tekemästään työstä. Palaute on tärkeä motivaation lähde ja auttaa 

samalla työntekijää kehittymään työssään (Forsyth 2006). Siksi on äärettömän 

tärkeää, että työntekijöille annetaan säännöllisesti palautetta heidän tekemistään 
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työkeikoista. Yritys X ei kuitenkaan voi tietää, miten työntekijät suoriutuvat 

työstään. Tämän vuoksi on olennaista ottaa vuokratyöntekijöitä tilaavat 

asiakasyritykset mukaan kehittämään toimintaa. Asiakasyrityksiä voi kannustaa 

antamaan säännöllisesti palautetta heidän palveluksessaan olleista 

vuokratyöntekijöistä. Palautteen antaminen on suhteellisen helppoa, koska sen voi 

tehdä sähköisesti Internetin kautta, joko sähköpostin tai Yritys X:llä käytettävän 

Internet-palvelun kautta. Asiakasyrityksille, vuokratyöntekijöille ja 

rekrytointikonsulteille suunnattussa Internet-palvelussa asiakasyritykset pystyvät 

esimerkiksi lähettämään Yritys X:lle viestiä ja tekemään työntekijätilauksia. 

Liitetiedostoista (liite 2) löytyy yksinkertainen malli, jonka voi lähettää 

asiakasyrityksille täytettäväksi säännöllisesti. Mallissa tiedustellaan muun muassa 

sitä, ovatko asiakasyritykset olleet tyytyväisiä heillä työkeikkoja tehneisiin 

vuokratyöntekijöihin. 

Palauteen antaminen hyödyttää myös asiakasyritystä, sillä jos jollakin 

vuokratyöntekijällä on ollut jotain parantamisen varaa, asiakasyritys voi kertoa 

sen palautteessa Yritys X:lle. Yritys X käy sitten palautteen läpi 

vuokratyöntekijän kanssa. Näin vuokratyöntekijän työn jälki on varmasti 

parempaa ensi kerralla. Liitetiedostoissa (liite 3) on malli rakentavan palautteen 

antamiseen. Mallissa on esimerkkikysymyksiä ja asioita, joita ei saisi sanoa 

rakentavan palautteen antamisen yhteydessä. Malli on rakennettu Rasilan ja 

Pitkosen ”Ihana, kamala palaute” – kirjan pohjalta.  

Asiakasyritysten tulisi antaa myös positiivista palautetta vuokratyöntekijöistä. 

Asiakasyrityksiltä saatu positiivinen palaute motivoi vuokratyöntekijää tekemään 

työt innolla ja hyvin. On varmasti mukava palata työpaikkaan, josta on saanut 

kiitosta hyvin tehdystä työstä. 

Viimeinen kehitysehdotus koskee Yritys X:llä työskentelevien 

rekrytointikonsulttien jokapäiväistä toimintaa. Keskustellessaan asiakasyritysten 

kanssa rekrytointikonsulttien tulisi kannustaa asiakasyritysten edustajia 

kartoittamaan mahdolliset työntekijätarpeet mahdollisimman ajoissa. 

Haastatteluissa tuli useaan otteeseen esille se, että olisi mukavaa jos 

työvuoroehdotukset tulisivat hieman aikaisemmin kuin esimerkiksi samana 

päivänä. Kun vuorot saisi tietää hieman aikaisemmin, se parantaisi 
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vuokratyöntekijöiden työn sujuvuutta ja mielekkyyttä. Ymmärrettävää on, että 

asiakasyrityksissäkin on sairaustapauksia, jolloin he eivät voi tietää 

vuokratyöntekijän tarpeesta vasta kun samana päivänä. On kuitenkin tapauksia, 

jolloin asiakasyritysten edustajat voisivat jo monta viikkoa etukäteen arvioida 

työntekijätarpeita, esimerkiksi pyhäpäivien aattoina. Toimii kaikkien eduksi, että 

työntekijätarpeet ilmoitetaan ajoissa, sillä työntekijät eivät ole ehtineet sopia 

muita menoja ja pystyvät valmistautumaan henkisesti sekä fyysisesti tulevaan 

työpäivään. Tällöin myös Yritys X:n rekrytointikonsulteilla ei olisi kiirettä täyttää 

vuoroa. He voisivat rauhassa odotella työntekijöiden vastauksia 

työvuoroehdotuksiin. Lisäksi asiakasyritys saa paljon suuremmalla 

todennäköisyydellä vuokratyöntekijän tekemään kyseisen vuoron, jos sillä on 

tarpeeksi pitkä varoitusaika. Lyhyellä varoitusajalla voi hyvinkin, ettei työntekijää 

löydetä. 

Rekrytointikonsulttien jokapäiväiseen toimintaan voi liittyä myös 

vuokratyöntekijöiden onnittelu merkkipäivinä, esimerkiksi syntymäpäivänä. 

Vuokratyöntekijän syntymäpäivänä voi soittaa onnittelupuhelun tai lähettää joko 

kortin tai tekstiviestionnittelun. Useassa eri työpaikassa muistetaan merkkipäiviä 

kortin tai jopa rahakeräyksen merkeissä. On kuitenkin varmaa, että jopa 

tekstiviestionnittelu saisi hymyn vuokratyöntekijöiden huulille ja se saisi heidät 

tuntemaan itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi. Arvostuksen puute tuli esille myös 

vuokratyöntekijöiden haastatteluissa, joten Yritys X:n olisi hyvä pyrkiä lisäämään 

vuokratyöntekijöiden arvostuksen tunnetta. Lista olisi suhteellisen helppo tehdä, 

koska Yritys X:llä on tietokannassa ylhäällä kaikkien heidän työntekijöidensä 

syntymäpäivät. Rekrytointikonsultin pitäisi vain käydä kaikki työntekijätiedot 

kerran vuodessa läpi, jotta saisi aikaiseksi listan kaikista syntymäpäivistä. Lista 

voi olla todella yksinkertainen: vain syntymäpäivä ja nimi riittävät. Päivämäärät 

laitetaan aikajärjestykseen, jotta siitä on helppo silmäillä, onko juuri sinä 

kyseisenä työpäivänä kenenkään syntymäpäivä. Lisäksi listaan voi merkitä 

vahvistuksen, että onnittelut on lähetetty ja missä muodossa. Liitetiedostoissa 

(liite 5) on malli merkkipäivien muistamislistasta. Yritys X:llä on päivystäjä töissä 

myös viikonloppuisin, joten kenenkään onnittelut eivät jäisi välistä. 
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6.10 Yritys X:n toiminnan kehittämisen hyödyt 

Vuokratöitä tehdään yleensä vain jonkun tietyn ajanjakson verran, kuten 

esimerkiksi opiskelujen, äitiysloman tai lomautuksen keston ajan. 

Työtyytyväisyyden kehittämisen perimmäisenä tarkoituksena on, että työntekijälle 

jää positiivinen mielikuva työskentelystä jossakin tietyssä yrityksessä. Vaikka 

vuokratöitä tehdään yleensä vain lyhyen ajanjakson ajan, on tärkeää kehittää 

vuokratyöntekijöinä toimivien työtyytyväisyyttä. Heidän elämässään saattaa tulla 

toinen ajanjakso, jolloin hänet on esimerkiksi irtisanottu työpaikaltaan. Tällöin 

hän palaa Yritys X:n palkkalistoille, jos hän on ollut tyytyväinen Yritys X:n 

toimintaan aiemmin. Samoin Yritys X:n palkkalistoilla aiemmin ollut suosittelee 

kyseistä yritystä herkemmin myös lähipiirilleen, jos hän on ollut kaikin puolin 

tyytyväinen Yritys X:n palveluksessa työskentelyyn. On selvää, ettei Yritys X 

toimisi ilman uusia, hyviä vuokratyöntekijöitä. 

Yritys X:n vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden kehittämisellä voi olla myös 

muita hyötyjä. Tutkimusten mukaan sairauspoissaolot vähenevät (Otala & 

Ahonen 2005) ja työntekijät viihtyvät pidempään Yritys X:n listoilla. Kaiken 

lisäksi tyytyväiset ja hyvinvoivat vuokratyöntekijät pitävät myös asiakasyritykset 

tyytyväisinä. Työtyytyväinen vuokratyöntekijä tulee hyvillä mielin ja iloisena 

töihin. Asiakasyritykset ovat tällöin tyytyväisiä vuokratyöntekijään sekä Yritys 

X:ään. Tällöin he eivät ajattelekaan vaihtavansa henkilöstöpalveluyritystä toiseen, 

vaikka kilpailu onkin kovaa. 

6.11 Tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys 

Kutkimuksen reliaabilius – eli luotettavuus – tarkoittaa mittaustulosten 

toistettavuutta, eli tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

(Hirsjärvi;ym., 2009). Tutkimuksessa havaintoyksikköjen määrä jäi niin pieneksi, 

että tuloksia ei voida yleistää. On kuitenkin todennäköistä, että tutkimusta 

toistettaessa samankaltaisia vastauksia ilmenisi. Validius – eli pätevyys – 

tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin. 

(Hirsjärvi;ym., 2009). Strukturoiduissa haastattelukysymyksissä ei käytetty 

teoreettisia käsitteitä. Ymmärettävyyden parantamiseksi kysymykset laadittiin niin 
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sanotulle arkikielelle. Tämä lisäsi tutkimuksen pätevyyttä. Lisäksi haastatteluun 

valittiin havaintoyksiköitä, jotka tietävät ilmiöistä eniten. 

Opinnäytetyön kokonaisluotettavuutta heikentää haastateltavien alhainen määrä. 

Sen vuoksi haastatteluista saatuja tuloksia ei voida yleistää. Tutkimuksesta saatu 

aineisto kuitenkin litteroitiin tarkimmalla mahdollisella tavalla ja kuunneltiin sekä 

luettiin useaan otteeseen, jotta lopputulos olisi mahdolimman tarkka ja luotettava. 

Lisäksi tutkimuksessa käytettiin useita eri lähteitä ja kyseenalaistettiin lähteiden 

todenperäisyyttä, joka lisää tutkimuksen pätevyyttä. 

Tässä työssä haastattelut valittiin pääasialliseksi aineistonkeruumuodoksi, koska 

haastattelut ovat yksi parhaimmista tavoista selvittää vuokratyöntekijöiden omia 

ajatuksia ja mielipiteitä heidän työtyytyväisyydestään. Haastattelut mahdollistavat 

sen, että haastatteluun voidaan valita ne henkilöt, jotka tietävät tutkittavasta 

ilmiöstä eniten. Haastattelun etuihin kuuluu myös se, että haastattelija voi samalla 

toimia havannoitsijana. Muistiin voi kirjoittaa, mitä havaintoyksiköt sanoivat, 

mutta myös sen, miten he sen sanoivat. (Tuomi;ym., 2009). 

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelut ovat monesti päteviä, mutta niissä piilee 

myös haittapuolia. Haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että kyseisissä 

tilanteissa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Lisäksi tutkittavat 

saattavat puhua haastattelutilanteessa toisin kuin jossain toisessa tilanteessa. 

Esimerkiksi haastattelupaikalla saattaa olla suuri merkitys. Yritys X:n toimistolla 

saattaa saada erilaisia vastauksia kuin esimerkiksi kaupungin kahvilassa. Tämän 

vuoksi tulosten yleistämisessä ei pidä liiotella. 
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7 YHTEENVETO 

Elätkö tehdäksesi työtä vai teetkö työtä elääksesi? Kyseinen ranskalainen 

sananlasku haastaa lukijan pohtimaan elämän sekä työn merkitystä. Työ on tärkeä 

osa ihmisen elämää ja se kuuluu lähes jokaisen ihmisen elinkaareen. Moni viettää 

kolmasosan päivästään töitä tehden, joten työntekijöiden on tärkeää viihtyä 

työssään. Vuokratyöntekijät eivät ole poikkeus. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Yritys X:n 

vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä voidaan kehittää. Opinnäytetyö rakentui 

kahdesta osiosta: teoreettisesta viitekehyksestä sekä empiirisestä osiosta. Työn 

teoreettisessa viitekehyksessä oli kolme lukua. Ensimmäisessä luvussa käytiin läpi 

vuokratyötä ja sen käytön syitä kolmesta eri näkökulmasta. Toisessa luvussa 

selvitettiin työtyytyväisyyttä ja siihen liittyviä osa-alueita. Kolmannessa luvussa 

tarkasteltiin kahta tutkimusta, jotka ovat tehty vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyden tilasta sillä hetkellä. Teoriaosion avulla avataan vuokratyöhön 

ja työtyytyväisyyteen liittyviä käsitteitä ja edellytyksiä vuokratyöntekijöiden 

työtyytyväisyyden kehittämiseen. 

Opinnäytetyön empiirisessä osiossa lähdettiin selvittämään, miten 

vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä voitaisiin kehittää. Työ toteutettiin 

kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Työssä haastateltiin neljää 

vuokratyöntekijää, jotka tekevät keikkaluontoista työtä Yritys X:lle. 

Haastettelussa pyrittiin vuokratyöntekijöiden mielipiteitä haastattelemalla 

saamaan kolme kehitysehdotusta vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden 

kehittämiseen. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina 

Yritys X:n toimistolla Päijät-Hämeessä huhtikuun 2014 aikana. Kehitysehdotukset 

laadittiin haastatteluiden pohjalta toimeksiantajayrityksen toiminnan kehittämistä 

varten. 

Tutkimustuloksista selvisi, että vuokratyöntekijät tekevät vuokratöitä lisäansion ja 

sen joustavuuden vuoksi. Vuokratyön voi helposti yhdistää esimerkiksi 

opiskelujen ohelle, koska työvuorot saa itse päättää. Puolet haastatelluista (50 %) 

kertoi kuitenkin etsivänsä aktiivisesti muita töitä. He etsivät säännöllisempää 

työtä, jossa työvuorot saa hyvissä ajoin ja jossa on varmaa, että töitä on luvassa 
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myös ensi viikolle. Haastatteluista selvisi myös, että kukaan haastateltavista 

vuokratyöntekijöistä ei ole saanut työstään minkäänlaista palautetta – ei 

asiakasyritykseltä eikä Yritys X:ltä. Näin ollen suurin osa heistä ei myöskään 

kokenut, että he pääsevät kehittymään ja oppimaan uutta työssään. Myös 

vuokratyöntekijöiden arvostuksen tuntemuksista löytyi kehitettävää. 

Kaiken kaikkiaan haastatellut vuokratyöntekijät ovat tyytyväisiä 

vuokratyöntekoon. Kenenkään mielestä se ei ole niin sanotusti ”pakkopullaa.” 

Suurin osa haastatelluista sanoo nauttivansa vuokratyön tekemisestä, koska he 

nauttivat vuorovaikutussuhteista asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa. 

Suurin osa (75 %) kertoo tekevänsä juuri sitä, mitä haluaa tulevaisuudessakin 

tehdä – nimittäin asiakaspalvelutehtäviä. 

Haastatteluiden pohjalta tehtiin kolme kehitysehdotusta toimeksiantajayritykselle. 

Toimeksiantajayritys voi ottaa kehitysehdotukset käyttöönsä ja kehittää niillä 

toimintaansa. 

7.1 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä opinnäytetyössä pyrittiin vuokratyöntekijöitä haastattelemalla selvittää, 

miten vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä voitaisiin kehittää. 

Vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyden kehittämisestä voisi tehdä myös 

toiminnallisen tutkimuksen niin, että tutkija soluttautuisi itse vuokratyöntekijän 

saappaisiin. Tutkija voisi kertoa tutkimuksessaan yksityiskohtaisemmin ja 

henkilökohtaisemmin vuokratyöntekijänä toimimisesta ja osaisi täten itse kertoa, 

miten vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä voitaisiin kehittää. Tutkijana hän 

kiinnittäisi tarkemmin huomiota jokaiseen vuokratyöntekijänä toimimisen osa-

alueeseen ja tarkastelisi asioita uudesta näkökulmasta. 

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, miten eräs henkilöstöpalvelualan yritys voisi 

kehittää heillä toimivien vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä. 

Työtyytyväisyyden luomiseen vaaditaan kuitenkin myös vuokratyöntekijän 

panostusta. Toinen mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi liittyä siihen, miten 

vuokratyöntekijä voisi itse kehittää omaa työtyytyväisyyttään. 
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LIITTEET 

1. Vuokratyöntekijöiden puolistrukturoitu haastattelupohja 

2. Asiakasyrityksille annettava palautemalli 

3. Malli rakentavan palautteen antamiseen 

4. Kehityskeskustelun (tilannekatsauksen) aihealueet 

5. Malli merkkipäivien muistamiseen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 1: VUOKRATYÖNTEKIJÖIDEN PUOLISTRUKTUROITU 

HAASTATTELUPOHJA 

 

1. Miksi teet vuokratöitä? 

2. Etsitkö aktiivisesti jotain muita töitä? 

3. Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi ja miten haluat työskennellä 

tulevaisuudessa? 

4. Kuinka usein nautit työstäsi? Miksi? 

5. Miten työsi sujuvuutta voitaisiin parantaa? 

6. Oletko tyytyväinen työympäristöösi? Kuinka usein? 

7. Koetko saavasi tarpeeksi palautetta tekemästäsi työstä? 

8. Koetko, että pääset kehittymään ja oppimaan uutta työssäsi? 

9. Koetko, että asiakasyritys arvostaa työpanostasi? 

10.  Koetko, että Yritys X arvostaa työpanostasi? 

11.  Mikä on parasta vuokratyön tekemisessä? 

12.  Mikä positiivinen / negatiivinen muisto tulee ensimmäisenä mieleesi 

tekemistäsi työkeikoista? 

13.  Oletko tyytyväinen Yritys X:n toimintaan? Miksi, miksi et? 

14.  Miten Yritys X voisi parantaa työtyytyväisyyttäsi? 

15.  Muita kommentteja tai kysymyksiä? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 2: ASIAKASYRITYKSILLE ANNETTAVA PALAUTEMALLI 

Oletko tyytyväinen vuokratyöntekijään/vuokratyöntekijöihin, jotka ovat olleet 

yrityksessänne töissä tällä viikolla? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ottaisitko hänet/heidät mielellään uudestaan töihin? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Miksi, miksi et? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Onko joku vuokratyöntekijä jäänyt erityisesti mieleesi joko hyvästä työstä tai 

työstä, jossa olisi kehittämisen aihetta? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Onko jotain, mitä haluaisit kehittää joko vuokratyöntekijöiden tai Yritys X:n 

osalta? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Muita kommentteja? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

LIITE 3: MALLI RAKENTAVAN PALAUTTEEN ANTAMISEEN 

Korjaavan palautteen antamista kannattaa aina suunnitella etukäteen. Palautteen 

antajan kannattaa miettiä etukäteen palautteen sisältöä ja rakennetta. Palaute 

kannattaa aina antaa harkiten ja rauhallisessa tilanteessa. Sanavalinnatkin täytyy 

osua kohdalleen, ettei väärinkäsityksiä pääse syntymään. Korjaavan palautteen 

tärkeimmät tekijät ovat: 

- Palautteen täytyy liittyä työntekijän työn tekemiseen tai jälkeen. Korjaava 

palaute ei saa kohdistua työntekijän persoonaan tai ominaisuuksiin 

- Palautteen pitää kohdistua tiettyyn hetkeen tai tapahtumaan. Palaute ei saa 

koskea kaikkea työntekijän tekemiseen liittyvää. 

- Palaute pitää antaa mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Tilanteessa 

ei saa yleistää, vaan pitää keskittyä tiettyyn hetkeen. 

- Korjaava palaute annetaan aina kahden kesken – ei julkisesti! 

- Tilanteessa ei saa syytellä tai tuomita 

- Älä käytä sanoja ”miksi”, ”ei koskaan” ja ”aina”. 

- Kun palaute on annettu, anna toiselle mahdollisuus selittää. Pyydä 

työntekijää kertomaan, miten hän oli ohjeet ymmärtänyt ja korjaa. 

- Päätä palaute positiivisesti! 

 

Rakentavan palautteen antamisessa kannattaa käyttää niin sanottua 

hampurilaismallia. Hampurilaismallin mukaan palautteen antaminen aloitetaan ja 

lopetetaan positiivisesti (Rasila;ym., 2009). Siinä välissä käydään läpi rakentava 

palaute. Kerro rehellisesti, mikä tilanne vaatii selvittelyä. Hyviä kysymyksiä 

kyseiseen tilanteeseen ovat esimerkiksi: 

- Mitä tapahtui? 

- Mitä mieltä sinä olet tapahtuneesta? 

- Miten toiset mielestäsi näkivät tilanteen? 

- Ymmärettiinkö sinut siten, kuten tarkoitit? 

- Miten tekisit toisin, jos voisit palata ajassa taaksepäin? 



 

 

 

LIITE 4: KEHITYSKESKUSTELUN AIHEALUEET 

Tilannekatsauksia on hyvä käydä läpi vuokratyöntekijöiden kanssa säännöllisesti, 

esimerkiksi kerran vuodessa. Tilannekatsauksessa on hyvä käydä läpi muun 

muassa seuraavia asioita: 

- Korjata muuttuneet työntekijätiedot, kuten esimerkiksi osoite 

- Käydä läpi vuokratyöntekijän sen hetkinen tilanne: 

o Opiskeleeko? 

o Onko valmistunut? 

o Käykö muualla töissä? 

o Kuinka paljon työvuoroja voi ottaa vastaan 

o Perhetilanteet 

o Haluaako tehdä niitä töitä, mitä on tähän asti tehnyt 

- Onko hän mahdollisesti kiinnostunut muunlaisista työtehtävistä kuin mitä 

tällä hetkellä tekee? 

- Käydä Yritys X:n Internet-palvelu läpi, onko siitä jotakin kysyttävää 

- Missä asiakasyrityksessä on ollut mieluisinta työskennellä? Miksi? 

- Missä asiakasyrityksessä on ollut epämieluisinta työskennellä? Miksi? 

- Onko jotain kehitysehdotuksia Yritys X:lle tai asiakasyrityksille? 

- Painaako jokin mieltä? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 5: MALLI MERKKIPÄIVIEN MUISTAMISESTA 

 

Syntymäpäivä Työntekijä Onnittelumuoto 

01.01.2014 Työntekijä 1 Tekstiviesti 

18.01.2014 Työntekijä 2 Tekstiviesti 

21.01.2014 Työntekijä 3 Kasvotusten 

30.01.2014 Työntekijä 4 Tekstiviesti 

15.02.2014 Työntekijä 5 Tekstiviesti 

23.02.2014 Työntekijä 6 Tekstiviesti 

02.03.2014 Työntekijä 7 Puhelu 

14.03.2014 Työntekijä 8 Tekstiviesti 

16.03.2014 Työntekijä 9 Kasvotusten 

29.03.2014 Työntekijä 10 Puhelu 

04.04.2014 Työntekijä 11 Tekstiviesti 

jne. jne. jne. 

 

 


