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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan työhyvinvoinnin johtamista yrityksen strategisena voimavarana. 
Tutkimus sijoittuu elokuva- ja televisiotuotantojen toimialalle ja opinnäytetyö on osa Humanistisen 
ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon monimuoto-opintoja. Opinnäytetyön toimeksiantajana 
toimii Yellow Film & TV. Työn tavoitteena on tuottaa työhyvinvoinnin johtamisen teemoista 
toimeksiantaja yritykselle sisäinen infojulkaisu ja presentaatio materiaaleineen organisaation 
työhyvinvointistrategian tueksi. Produktin osalta tärkeää on saattaa tutkimuksen pohjalta kerätty 
kooste viestinnällisesti mahdollisimman tiiviiseen muotoon, jonka avulla informaation jakaminen on 
tehokasta kaikkien organisaation hallinnoimien tuotantojen ja muiden asianosaisten kesken.    
 
Työn teoreettinen viitekehys jakautuu työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, työhyvinvoinnin 
neuropsykologiseen näkökulmaan ja työhyvinvoinnin johtamisen aihealueisiin. Opinnäytetyön 
tutkimuksellinen osio koostuu neljästä asiantuntijahaastattelusta, jotka analysoidaan teemoittelun 
näkökulmasta. Teemoittelussa painottuu työhyvinvointiprosessin yhteisvastuullinen näkökulma 
työhyvinvoinnin kehittämisen osana. Työ on ensisijaisesti suunniteltu toimeksiantajan tarpeisiin, 
mutta sen sisältö on sovellettavissa monialaisesti, työhyvinvoinnin teemojen ulottuessa kaikille 
toimialoille. Työn kautta pyritään myös edistämään työhyvinvoinnin johtamisen tasalaatuisuutta ja 
tasa-arvoa. 
 
Työn tuloksissa painottuivat kuormituksen ja palautumisen tasapainottaminen, sekä hyvinvoinnin 
näkökulmien huomioiminen työn suunnittelun ja hallinnoinnin kaikissa vaiheissa. Lisäksi johtajan 
itsensä kehittämisen ja itsereflektion sekä tunneälyn kehittämisen teemat nousivat tärkeälle paikalle 
johtamistyön lähtökohtana. Tärkeä merkitys on myös turvallisen työympäristön luomisella ja 
toimivien vuorovaikutussuhteiden rakentamisella sekä yhteisvastuullisella kehittämisnäkökulmalla. 
Peruslähtökohtana työhyvinvoinnin johtamiselle tulee olla nollatoleranssi kaiken kiusaamisen ja 
häirinnän suhteen. Inhimillisyyden ja yksilöllisyyden huomioimisella on tärkeä merkitys aidon 
tehokkuuden ja motivaation lähtökohtina. 
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This thesis is focused on developing well-being management strategies in film and television pro-
duction field. The point of view is to see well-being management as a potential strategic strength of 
an organization. This thesis is part of cultural management studies in Humak University of Applied 
Sciences and it is made for Yellow film & TV. The goal of this thesis is to develop and publish an info 
publication for the organizations internal use. Presentation material will be also created and given 
to the organization, to make it easier to share developed information about well-being management 
to every part in the organization and its’ productions.  

The theoretic basis is divided into three different sections which are subjects that affect to well-be-
ing at work, neuropsychologic side and well-being management. The research section includes four 
professional interviews divided into three themes that are employees responsibility, employers re-
sponsibility and development view. This research is foremost planned to meet Yellow Film & TV or-
ganizations’ needs, but its information and results are available to be used in other fields and organ-
izations as the theme of well-being management is relevant in every organizations. The other im-
portant goal is to create collected research information into form where it is easy to share to every-
one included into the well-being process in organization.  

Important result of this research was about balancing stress and recovery and including well-being 
view into the strategic management planning and development in every step and organizational 
level. Developing self-development, self-reflection skills and emotional intelligence have an im-
portant part as a basis in well-being management. It is also important to create a safe work environ-
ment and build good interaction and approach well-being development as a cooperation process. 
Any kind of bullying or harassment should never be tolerated in work environment. Acknowledging 
the importance of humanity and accepting individuality can be a good basis for pursuing authentic 
efficiency and motivation.  
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1 JOHDANTO  

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan elokuva-, ja televisiotuotantojen toimintaympä-
ristön työhyvinvoinnin haasteita, sekä pohditaan kehittämisehdotuksia hyvinvoinnin 
tukemiseen johtamistyön näkökulmasta. Teoreettisesti aiheeseen perehdytään työhy-
vinvointiin vaikuttavien teemojen, työhyvinvoinnin neuropsykologisten näkökulmien, 
sekä työhyvinvoinnin johtamisen kautta.  

 

Työn tutkimusmenetelmänä käytetään asiantuntijahaastatteluita, jotka on teemoiteltu 
työntekijän vastuun, työnantajan vastuun ja kehittämistyön näkökulmiin. Haastatte-
lujen kautta pyritään hahmottamaan työhyvinvoinnin johtamiseen liittyviä aihealueita 
psykologian, neuropsykologian, filosofian ja henkilöstötuottavuuden näkökulmista. 
Asiantuntijahaastatteluiden kautta pyritään jäsentämään työhyvinvoinnin johtamista 
mahdollisimman laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti.  

 

Työssä pyritään yhtenäistämään toimeksiantajayrityksen työhyvinvoinnin johtamisen 
strategisia linjauksia, sekä saattamaan opinnäytetyön produkti muotoon, jonka avulla 
informaation tasapuolinen ja tehokas jakaminen on mahdollista organisaation kaikille 
toimijoille ja portaille. Työn produktia voidaan hyödyntää sellaisenaan tai soveltaen 
henkilöstöstrategian osana. Produkti toteutetaan toimeksiantajayrityksen sisäisenä 
julkaisuna ja siitä koostetaan myös presentaatio-pohja, joka jää toimeksiantajayrityk-
sen käyttöön. 

 

Tuotantoyhtiöiden arjessa henkilöstö ja tuotantojen johto voi vaihdella tuotantokoh-
taisesti ja henkilöstön vaihtuvuus voi tämän vuoksi olla yleistä. Tämä huomioiden on 
olennaista keskittyä työhyvinvoinnin johtamisen tasaiseen laatuun koko organisaa-
tiossa ja kaikissa sen hallinnoimissa tuotannoissa. Tähän pyritään vaikuttamaan tä-
män opinnäytetyön kautta. Tavoitteena on tasa-arvoiset työhyvinvoinnin puitteet ja 
niiden tasalaatuinen johtaminen koko organisaation sisällä. 
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#Metoo mediakamppanjan myötä esiin on noussut  alalla esiintyvää kiusaamista ja 
häirintää, minkä tiimoilta alan työntekijät ovat jakaneet kokemuksiaan avoimesti. 
Alalle on tärkeää kehittää työhyvinvoinnin osaamista ja sitä tukevaa johtamista, jotta 
työolot saadaan normalisoitua. Muita haasteita työhyvinvoinnille alalla voivat asettaa 
muun muassa rajalliset resurssit, tiivis aikataulu, viestinnän ja työtehtävien rajaami-
sen haasteet sekä työn lopputulokseen kohdistuvat suuret odotukset. 

 

Projektiluontoisten tuotantojen intensiteetti ja vaatimustaso voivat olla ajoittain rank-
koja ja työn epäsäännöllisyys, sekä tasapainoilu rajujen ponnistelujen ja palautumisen 
välillä voivat luoda kuluttavan elämäntyylin. Työajat ja jaksotöiden yhdistäminen so-
siaalisiin suhteisiin ja työn ulkopuoliseen elämään voi olla ajoittain haastavaa. Myös 
fyysisesti kuormittava työ ja riittämätön palautuminen voivat asettaa haasteita työssä-
jaksamiselle.  

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään työhyvinvoinnin johtamista elokuva- ja televisiotuo-
tantojen näkökulmasta. Toimintaympäristön kuvauksessa käsitellään mediaa-ala toi-
mintaympäristönä, Yellow Film & TV:tä toimeksiantajayrityksenä, sekä luovuuden 
kenttää osana toimialaa. Tutkimuksen tausta-aineistona hyödynnetään yrityksen hen-
kilöstölle keväällä 2018 teettämää työhyvinvointikyselyä.  

 

2.1. Media-ala toimintaympäristönä  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys sijoittuu televisio- ja elokuvatuotannon toimi-
alalle sisällöntuottajien kentälle. Kuluttajien huomiosta kilpailee monta toimijaa, joten 
olennaista on kiinnostava ja viihdearvollinen sisällöntuotanto ja mahdollisen koh-
deyleisön tavoittaminen. Tämä ohjaa luovan alan taloudellisten prosessien etenemistä 
ja mahdollistaa liiketoiminnan. (Picard & Sauri 2017, 36-37.) 

 



7 

 

Tässä opinnäytetyössä painottuvat media-alan työyhteisöjen johtamisen teemat työ-
hyvinvoinnin näkökulmasta. Mediajohtamisen tutkimus on kehittynyt alan taloudel-
listen näkökulmien kehittyessä, mutta työyhteisön johtamisen näkökulmia ja alalle 
tyypillisiä johtamisen ominaispiirteitä on tutkittu vähemmän. Media-alalle on tyypil-
listä erilaisten johtamisfilosofioiden ja toimintatapojen yhdisteleminen alan monipuo-
lisuuden ja monialaisuuden näkökulmasta. Lisäksi teknologiakehitys ja siihen liittyvät 
johtamisen teemat yhdessä vuorovaikutustaitojen kanssa ovat olennaisessa roolissa. 
(Malmelin 2017, 11-13.) 

 

Media-alan perustoiminnot rakentuvat luovuudesta, kulttuurista ja taiteellisista sisäl-
löistä. Tähän sisällöntuotantoon yhdistyvät myynnillisyys, markkinointi sekä sisällön 
saattaminen eri jakelukanaviin. Tarinankerronnallisen median sektorilla toiminnan 
lähtökohtana toimii käsikirjoitus. Media-alalle ominaista on muutos ja nopea kehitys, 
mihin toimialalla on suotavaa sopeutua. (Malmelin & Villi  2017, 16-19.) 

 

Media-alan nopeaa muutosta, digitalisoitumista, teknologiakehitystä ja jakeluka-
navien kehitystä ja yhdentymistä kuvaillaan kirjassa Mediajohtaminen termillä media-
konvergenssi. Tämän kuluttajakäyttäytymisen tunnistaminen ja hahmottaminen luo-
vat hyvät lähtökohdat toiminnan ohjaamiselle kohderyhmän ja tarjonnan kohdenta-
misen varmistamiseksi. Tämä on olennaista huomioida liiketoimintamallien ja strate-
gisten näkökulmien johtamisessa luovalla alalla. (Malmelin & Villi 2017, 115-116.) 

 

Kansainvälisyys on media-alalla vahva kasvusuunta. Suomalaisten tuotantojen kan-
sainvälistyminen on ollut havaittavissa muun muassa kansainvälisten ja kotimaisten 
yritysten fuusioitumisena, yrityskauppoina ja tytäryhtiöiden yleistymisenä. Lisäksi oh-
jelmaformaattien liikkuvuus ja myyntitoiminta on yleistynyt  kansainvälisellä tasolla. 
Tämä tarjoaa mahdollisuuden tuotetun materiaalin sisällölliselle kansainvälistymi-
selle ja vaikutteille. Olennaista kilpailukyvyn säilymiselle on tunnistaa alalla tapahtu-
vat nopeat muutokset muun muassa kanava-, ja kuluttajatottumusten muutosten 
osalta ja pyrkiä kehittymään tätä mukaillen. (Picard & Sauri 2017, 36-42 & 46-48.)  
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Tämän hetken mediamaisemassa on yleistä, että hallitsevat mediat hankkivat alihan-
kintana kanavasisältöä itsenäisiltä alan toimijoilta. Tällöin ajankohtaisohjelmat ja uu-
tiset toteutetaan kanavan tai median omina tuotantoina, mutta muu ohjelmisto tila-
taan usein valmiina tuotantoyhtiöiltä. Suomessa mediamaisema koostuu kaupallisesta 
mainosrahoitteisesta televisiotoiminnasta, sekä julkisen palvelun televisiotoimin-
nasta, jonka toimintaa säätelee laki ja verorahoitus. (Picard & Sauri & Uronen & Wiio 
2017, 52-53 & 168-169.)  

 

Elokuvatuotantojen historia on vaihteleva ja sidoksissa teknologian ja jakelukanavien 
muutoksiin. Suvantovaiheiden jälkeen elokuva on kuitenkin kasvattanut uudelleen 
suosiotaan ja elokuvateatterit keräävät enemmän katsojia muun maussa myös kehit-
tyneen esitystekniikan ansiosta. Elokuva-alaan ja elokuvien levitykseen on vaikuttanut 
ratkaisevasti televisio-ohjelmien lailla digitalisoituminen. Kotimaisille elokuvatuotan-
noille haasteita asettavat pienet markkinat. Suomessa elokuvia rahoitetaan pääsään-
töisesti apurahojen ja levityksen tulojen yhdistelmärahoituksella. (Picard, Salmola & 
Sauri 2017, 227-228 & 230-240.)  

 

Teknologiakehityksen ja rutiininomaisten työnkuvien vähetessä tulevaisuuden työllis-
tyminen tulee painottumaan vuorovaikutuksen ja luovuuden sekä asiantuntijuuden 
pariin. Tältä osin myös luova talous ja kulttuurialat ovat monelta osin työllisyyden kan-
nalta tulevaisuuden merkittäviä aloja. (Martela, Mäkikallio, Salmela-Aro & Virkkunen  
2017, 100-101.) 

 

Johtamisen näkökulmasta on kannattavaa tunnistaa alan muutokset ja kehityssuun-
nat. Pitkäjännitteisen pysyvän strategian luominen näissä olosuhteissa voi olla haasta-
vaa ja paikoittain jopa hyödytöntä. Potentiaalisia vaihtoehtoja perinteiselle yrityksen 
toimintaa hahmottavalle yksittäiselle strategialle voivatkin olla lyhyen aikavälin tavoit-
teisiin keskittyminen, henkilöstön sitouttaminen strategioiden luontiin, sekä kyky toi-
mia, kehittyä ja muuntua strategian osalta tilanteen mukaan. (Malmelin 2017, 120-
121.) 
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2.2. Yellow Film & TV  

 

Työn toimeksiantajayritys Yellow Film & TV tuottaa laadukkaita viihde-, draama- ja 
urheiluohjelmia  sekä elokuvia. Yellow Film & TV:ssä työskentelee yli 100 työntekijää 
ja se tuottaa yhteistuotantoja myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tuotantoyhtiö 
on ollut toiminnassa yli 24 vuotta ja se on savuttanut johtavan aseman pohjoismaisten 
tuotantoyhtiöiden joukossa itsenäisenä toimijana. (Yellow Film & TV 2018)  

 

Tuotantoyhtiön henkilöstö kostuu muun muassa johdosta, vastaavista tuottajista, 
tuottajista, hallinnollisista työntekijöistä, tuotantoryhmistä, kuvausryhmistä, jälki-
työyksiköstä, käsikirjoittajista sekä esiintyjistä ja alihankkijoista. Yhtiön toiminta pe-
rustuu vahvaan tuotekehitykseen, laajaan asiakas- ja rahoittajapintaan sekä laaduk-
kaaseen tuotantojen suunnitteluun, toteutukseen, jälkityöhön ja hallinnointiin. Tuo-
tannoille ominaista ovat tuotantokohtaisesti vaihtuvat työympäristöt ja henkilöstö. 
Tuotannot ja tuotantomallit voivat olla hyvin erilaisia riippuen tuotettavasta sisällöstä 
ja tyylilajista.  

 

2.3. Luova ala 

 

Työn toimeksiantajayritys sijoittuu luovan alan kentälle, tässä osiossa tarkastellaan ly-
hyesti luovuuden käytölle otollisia puitteita. Luovalle työskentelylle toimivat puitteet 
koostuvat tiivistäen  riittävästä vapaudesta ja tuesta, kannustuksesta, sekä arvostuk-
sesta. Palautteella on myös luovan tuotoksen synnylle ja kehittymiselle ratkaisevan tär-
keä merkitys. Luovaa toimintaa rajoittavia tai lukkiuttavia tekijöitä voivat sen sijaan 
olla muun muassa pelot ja ennakkoluulot, liian tiukat rajat, kiire, tehokkuusvaatimuk-
set ja liiallinen tulokseen tuijottaminen, liian korkeat odotukset ja täydellisyydenta-
voittelu, sekä pakko ja vaatimukset. Lisäksi tarvitaan riittävät hyvinvoinnin puitteet, 
joissa lepo, ravitsemus, ja riittävän väljä aikataulu tukevat luovuuden edellyttämää 
rentoutta. (MR, Ristikangas & V, Ristikangas 2017, 66-68.) 
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Luovuuden avulla voidaan mahdollistaa uusien ideoiden, yhdistelmien ja keksintöjen 
syntyminen. Morenon mukaan luovuuden käyttöön liittyy myös spontaanius ja virit-
täytyminen läsnä olevaan hetkeen ja ympäristöön. Luovuudelle olennaiseksi ominai-
suudeksi  tässä yhteydessä määritellään kyky yhdistellä moninaisia kokonaisuuksia ja 
luoda sen pohjalta jotain uutta. Toisaalta luovuuden jalostaminen kulttuurisäilyk-
keeksi edellyttää myös määrätietoisuutta, asiantuntijuutta ja sitoutuneisuutta. Ihmis-
suhteet ja erilaisuus voivat olla luovuuteen positiivisesti vaikuttavia asioita ja niiden 
avulla voidaan luoda monipuolinen tuotos. (MR, Ristikangas & V, Ristikangas 2017, 
64-65.) 

 

Luovuutta rajoittavia tekijöitä voivat olla muun muassa liiallinen valvonta tai tuomit-
sevuus, kilpailuasetelmat tai kaikkitietävä asenne ja jumittuminen omaan näkökul-
maan tai takertuminen pieniin epäolennaisiin yksityiskohtiin. Myös vaativa aikataulu-
tus ja muutoksen pelko voivat asettaa haasteita luovuuden käytölle. Olennaista on 
saada kattava käsitys siitä, että luovuus kuuluu kaikille, ei vain yksittäisille henkilöille. 
(M-R, Ristikangas & V, Ristikangas 2017, 68-69.) 

 

Luovuuden käyttöä työympäristössä tukee psykologisesti turvallinen ympäristö, jossa 
työntekijä voi toteuttaa itseään sisäsyntyisellä intensiteetillä. Työn mielekkyys ja on-
nistumisen kokemukset tukevat luovaa ilmapiiriä. Myös kohtaamisilla ja yksilön käsi-
tyksellä omasta arvostaan ja työpanoksensa merkityksestä työyhteisössä on tärkeä 
merkitys luovuuden kannalta.  (M-R, Ristikangas & V, Ristikangas 2017, 68-69.)  

 

Ryhmän luovuutta tutkittaessa huomio painottuu työskentely-ympäristöön, yhteisöön 
ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Ryhmätyöskentelyssä luovan työskentelyn tukemi-
seen vaikuttavat erityisesti vuorovaikutus, ilmapiiri, sekä sisäinen ja ulkoinen vies-
tintä. ryhmän keskinäinen luottamus, yhteys sekä turvallinen ilmapiiri ja psykologinen 
turvallisuus mahdollistavat riskinoton ja avoimen kommunikoinnin ideoiden tasolla. 
(Malmelin & Poutanen 2017, 78-79.) 
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2.4. Henkilöstökysely tausta-aineistona 

 

Työn tausta-aineistona hyödynnettiin Yellow Film & TV toimeksiantajan teettämää 
aiempaa työhyvinvointikyselyä huhtikuulta 2018. Kyselyn avulla toimeksiantajayritys 
kartoitti työyhteisön hyvinvoinnin silloista nykytilaa, käsityksiä ja kokemuksia työhy-
vinvoinnista, sekä mahdollisia toiveita ja tarpeita aihealueeseen liittyen.  

 

Henkilöstökysely luovutettiin luottamuksellisesti tausta-aineistoksi, mutta varsinai-
seen kyselyyn ei työssä konkreettisesti viitata aineiston luottamuksellisuuden vuoksi. 
Aineistoa hyödynnettiin työn suunnitteluvaiheessa jäsentämään mitä yrityksessä on jo 
asian tiimoilta tehty, mitattu ja selvitetty. Näiden pohjalta pyritään laatimaan työn tut-
kimuksellinen osio aihetta syventäväksi. Lisäksi vältytään mahdollisilta päällekkäi-
syyksiltä ja samojen asioiden tutkimiselta.  

 

3 TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN  

 

Tässä työssä työhyvinvoinnin johtamista lähestytään kolmesta näkökulmasta, joita 
ovat työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, työhyvinvoinnin neuropsykologinen näkö-
kulma, sekä työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät teemat. Työhyvinvoinnin johtajuu-
dessa painottuvat tunnejohtajuus ja valmentava johtajuus. Ohessa taulukkona (Tau-
lukko 1)  yhteenveto tämän työn teoreettisesta viitekehyksestä kokonaisuutena. Tau-
lukkoon on koottu tietoperustan teoriaosiossa esitellyn kokonaisuuden teemat. Yh-
teenveto on tehty selkeyttämään ja jäsentämään teoriaosion sisältöä kokonaisuutena.  
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Taulukko 1: Työhyvinvointi johtamisen strategisena voimavarana.  

 

Johtajuuden tehtävät työhyvinvoinnin edistämisessä sijoittuvat muun muassa työhy-
vinvoinnin tukevien prosessien tiedostamiseen, koostamiseen ja niiden toteutuksesta 
vastaamiseen yhdessä työyhteisön kanssa. Tärkeää on myös hahmottaa työhyvinvoin-
nin ja työterveyden välinen ero ja ohjata työyhteisön jäsenet tarvittaessa työterveyden 
huollon pariin. (Laine 2018, 126-129.) 

 

Peruslähtökohdiltaan työhyvinvointiin sisältyvät lainsäädännölliset hyvinvointia ja 
työturvallisuutta ohjaavat säännökset ja suositukset, sekä työntekijöiden omakohtai-
sesti koettu fyysinen ja psykososiaalinen tyytyväisyys ja hyvinvointi työssä. Työhyvin-
vointi on moniulotteinen kokonaisuus ja sen tutkimus on viimeaikoina kehittynyt ko-
konaisvaltaisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan. (Hakanen & Mäkikangas 
2017, 104.)  

 

Laineen diskursiivisen työhyvinvointikäsityksen mukaan työhyvinvointi voidaan mää-
ritellä subjektiivisena kokonaisvaltaisena tunnetilana, jonka muodostumiseen vaikut-

Työhyvinvointi	johtamisen	
strategisena	voimavarana

Työhyvinvointiin	
vaikuttavat	teemat

Työhyvinvoinnin	
neuropsykologinen	

näkökulma
Työhyvinvoinnin	
johtaminen
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tavat monet tekijät. Tämä kokonaiskokemus muodostuu henkilöstön jäsenen suh-
teesta 8:aan eri aihealueen, joita ovat:  oma terveydentila, persoonallisuus, muu elämä, 
työuran epävarmuustekijät, työyhteisö, johtaminen, työ sekä työyhteisö. Nämä kah-
deksan aihealuetta Laine jaottelee vielä neljään ryhmään, joita ovat osallistuminen, 
vaikuttaminen, autonomia ja osallisuus. (Laine 2017, 91.) 

 

Psykososiaaliseen työhyvinvointiin vaikuttavat työn sisältö, työmäärä ja tahti, työajan 
säätely, työn hallinta, työympäristö ja -välineet, organisaatiokulttuuri ja toiminta, so-
siaaliset suhteet, työntekijän rooli organisaatiossa, työuran kehitys, sekä työn ja muun 
elämän yhteensovittaminen. Työelämän muutosten on arvioitu korostavan psykososi-
aalisen työhyvinvoinnin tukemisen merkitystä. (Hätinen & Rantala 2017, 202-203.)  

 

3.1. Työhyvinvointiin vaikuttavia teemoja 

 

Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kuvataan tässä työssä työhyvinvointia tukevien 
ja työhyvinvointia kuormittavien tekijöiden kautta. Työhyvinvoinnin tärkeä tukija on 
lakisääteinen työterveydenhuolto ja työhön liittyvän pahoinvoinnin ja terveydellisten 
kuormitustekijöiden ennaltaehkäisy. Työhyvinvoinnin tärkeä näkökulma on myös työ-
turvallisuudesta huolehtiminen asianmukaisin suunnitelmin, varotoimenpitein, ris-
kiarvioin ja suojavarustuksen keinoin. Suomessa työterveydenhuolta tuetaan valtion 
taholta. Työturvallisuuden ennaltaehkäisevä toiminta on lakisääteisesti säädeltyä, 
mutta sairaanhoidon osalta työnantajat voivat käyttää vapautta.  (Hätinen & Rantala 
2017, 195-196.)  

 

Työhyvinvointia tukevat teemat 

 

Yhtenä työhyvinvointia tukevana teemana voidaan pitää käsitettä ’ työn imu’ , eli työ-
hön kohdistuva osaaminen,  innostuneisuus ja sitoutuneisuus sekä omakohtainen ko-
kemus työtyytyväisyydestä omassa työssä. Työn imuun liittyy myös energisyys ja tar-
mokkuus. Työn imu voi olla pitkäaikainen tila tai ilmetä silloin tällöin työskentelyn 
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lomassa. Työtyytyväisyydellä havainnollistetaan lähinnä työntekijän kokemusta työssä 
viihtyvyydestä ja työskentelyn mielekkyydestä, sekä työilmapiiristä. Työtyytyväisyy-
teen liittyvät olennaisesti myös tunnekokemukselliset näkökulmat. (Hakanen & Mäki-
kangas 2017, 113-114.)  

 

Työn imuun ja työhyvinvointiin vaikuttaa olennaisesti työn vaatimusten ja voimavaro-
jen välinen suhde. Johtamisen näkökulmasta olisikin olennaista saada nämä osa-alu-
eet pysymään pitkällä aikavälillä tasapainossa, vaikka tilapäisiä heilahduksia niiden 
välillä tulisikin. Työn imun tosin koetaan vaikuttavan positiivisesti työntekijän kykyyn 
käsitellä vaatimuksia ja työn kuormittavuutta. Mutta tätäkin on kannattavaa pitkällä 
aikavälillä säädellä. Toisinaan työntekijän motiivien taustavaikuttajat voivat olla mo-
ninaiset ja esimerkiksi työholistisesti käyttäytyvät työntekijät eivät usein tuo toimin-
nallaan omaa työhyvinvointiaan vaan suorittavat työnkuvaansa vahingollisista motii-
veista ja pyrkimyksistä käsin. (Hakanen 2017, 120-124.) 

 

Sjöblom nostaa esiin  myös intohimon käsiteen yhteydessä hyvinvointiin. Intohimolle 
ominaista on omistautuminen, voimakas kiinnostuminen ja innostus mistä tahansa 
asiasta, tai aihepiiristä, minkä tekemiseen ja tutkimiseen halutaan paneutua. Intohi-
moon liittyy myös kokemus tekemisen merkityksellisyydestä ja tärkeydestä. (Sjöblom 
2017, 224-225.)  

 

Toinen työhyvinvointia tukeva työn imuun liittyvä käsite on motivaatio. Pihan mukaan 
motivaatioon liittyviä psykologisia perustarpeita ovat kompetenssi, autonomia ja 
suhde muihin. Tämän perusteella olennaista on sisältä ohjautuva toiminta, toimiva yh-
teys muihin, sekä asiantunteva ja aikaansaava toiminta. Nämä yhdessä vaikuttavat hy-
vinvointiin ja tehokkuuteen. (Piha 2017, 108.)  

 

Palautuminen on myös kuormittajien tasapainottajana työhyvinvoinnin tukemisen 
olennainen osa. Tämä on erityisen tärkeää voimakkaan intensiteetin työympäristössä, 
jossa työtä tehdään eri ympäristöissä monipuolista teknologiaa hyödyntäen. Tällöin 



15 

 

työn ja vapaa-ajan rajaamiseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Osa työkuormi-
tusta tasapainottavaa palautumista on myös työajalla tapahtuva palautuminen. (Kin-
nunen 2017, 127.)  

 

Työn aikana tapahtuvassa palautumisessa olennaista on tauotus, eli aika, jolloin työ-
kuormitusta tasataan ja sen vastapainoksi annetaan elimistölle  jaa mielelle lepotauko 
ja keskeytys työstä. Tauon toimivuuteen työhyvinvoinnin tehostajana vaikuttaa myös 
tauon laatu, mihin voi vaikuttaa muun maussa liikunnan, ulkoilun, virkistäytymisen ja 
rentoutumisen avulla. Tästä näkökulmasta olennaista on vapaus vaikuttaa tauon sisäl-
töön. Tutkimusten mukaan myös työtehtävien priorisointi mielekkyyden mukaan, 
työn suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen, sekä muiden auttaminen tukevat energi-
syyttä työssä. (Kinnunen 2017 127-128.) 

 

Työnkuvan mielekkyys ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työskentelyyn ja sen sääte-
lyyn ja aikataulutukseen vaikuttaa olennaisesti työhyvinvointiin. Kun työ tukee tekijän 
osaamista ja antaa tekijälleen myös voimavaroja riittävien haasteiden ohella, työ tasa-
painottaa sellaisenaan kuormitustekijöitä. Vapaa-ajan voidaan katsoa koostuvan vel-
vollisuuksista ja voimavaroja täydentävästä tekemisestä. Näistä erityisesti voimavaroja 
täydentävällä tekemisellä tuetaan työstä palautumista. (Kinnunen 2017, 132-133)  

 

Työilmapiirin merkitys työhyvinvoinnin näkökulmasta on myös tärkeä. Työilmapiiri 
rakentuu kaikkien työyhteisön jäsenten toiminnan pohjalta ja siihen voidaan vaikuttaa 
johtamisen avulla. Toimivaan työyhteisön tarvitaan koko henkilöstön yhteistyötä ja 
hyvää asennoitumista. Työilmapiirin vaikutukset yritystoiminnalle ovat moninaiset ja 
aihetta voidaan lähestyä muun muassa positiivisen psykologian näkökulmasta. Posi-
tiiviselle psykologialle ominaista on huomion keskittäminen kehityssuuntiin ja tavoit-
teisiin, ongelmien syväluotaavan analyysin ja niiden äärelle jäämisen sijaan. (Aro 
2018,  23-25.) 
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Hyvän työilmapiirin vaikutukset koko organisaation toimintaan ovat moninaiset ja ne 
tukevat yrityksen henkilöstön hyvinvointia, tehokkuutta ja positiivista asennetta. Hy-
vinvoinnin kautta voidaan vaikuttaa myös yrityksen tuottavuuteen ja innovatiivisuu-
teen. Hyvään työilmapiiriin vaikuttavat käytänteet ovat teoriatasolla yksinkertaisia, 
mutta käytännön toteutus vaatii yhteistä halukkuutta toimia työilmapiiriä tukevien ta-
voitteiden ohjaamalla tavalla. (Aro 2018,  23-26.) 

 

Aro kuvaa työilmapiirin rakentumista kolmen näkökulman pohjalta. Näitä ovat työn-
tekijöiden käsitys oman työnsä sisällöstä ja merkityksestä, selkeästi tavoitteet havain-
nollistava johtajuus, sekä organisaation arvojen jalkauttaminen jokapäiväiseen toi-
mintaan. Lisäksi olennaista on yhteistyön ja vuorovaikutuksen toimivuus. (Aro 2018, 
26.) 

 

Palaute on myös olennainen osa kehittämistä ja kehittymistä. Palautteenantamisen pe-
rustana toimi vuorovaikutuksessa olevan ihmisen minäkuva ja itsetunto. Itsetunnolla 
tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestään ja omista heikkouksista ja vahvuuksista rea-
listisella tasolla. Minäkuva taas on käsitys siitä millaisena yksilö itsenä kokee ja näkee. 
(Silvennoinen. 2017,  6-7.)  

 

Palaute on kommunikointia ja vuorovaikutusta, jonka avulla voidaan peilata käsitystä 
työssä ja tavoitteissa onnistumisesta. Palautteen avulla kyetään hahmottamaan työssä 
suoriutumista ja menestymistä. Palautteen avulla voidaan vaikuttaa työyhteisön toi-
mintaan kannustavasti, rajoittavasti tai suuntaa-antavasti. Sen avulla luodaan myös 
yhteisön toimintakulttuuria ja vahvistetaan työorganisaation vuorovaikutussuhteita. 
(Silvennoinen 2017, 6-7.) 

 

Palautteen antamisen keskeinen lähtökohta ovat selkeät tavoitteet ja suunta. Kun tie-
dostetaan tavoitteet ja työskennellään niitä kohti, on työn toteutumisen arvioiminen ja 
kehittäminen palautteen näkökulmasta selkeää. Tätä tukevat erityisesti työyhteisön ja 
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johtohenkilöstön selkeä käsitys yrityksen toiminnan tarkoituksesta, strategiasta, ta-
voitteista, visiosta sekä arvoista. Tällöin palautteen kohdistaminen selkenee ja tehos-
tuu. (Silvennoinen 2017, 16-17.) 

 

Onnistumisen kokemukset ovat myös työelämässä olennaisia hyvinvoinnin kannalta 
ja ne vaikuttavat myönteisesti itsetunnon ja minäkuvan vahvistumiseen. Onnistumi-
nen ei ole pelkästään yksilösidonnainen kokemus, vaan parhaimmillaan koko työyh-
teisöä ja lähipiiriä innostava tapahtuma, joka rohkaisee ottamaan riskejä ja innostaa 
työntekijää antamaan täyden työpanoksen tavoitteen saavuttamiseksi. (Kaski 2018, 9.) 

 

Toisen onnistumista ja näin ollen toisen minäkuvan vahvistumista voi myös tukea. Yk-
silöillä on edellytykset vahvistaa ja noteerata pieniä ja suuria tekoja ja saavutuksia 
myös työyhteisön sisällä. Toisen työntekijän vahvuuksia huomioimalla voi tarjota mer-
kittävän kannustuksen eteenpäin. Haastavassa tilanteessa tämä voi jopa inspiroida 
suunnan muutokseen. Toisen vahvuuksia huomioimalla ja esiin nostamalla voidaan 
rakentaa ja luoda positiivista ilmapiiriä. (Kaski 2018, 31-32.) 

 

Myös turvalliset vuorovaikutussuhteet, joissa aitoudella, avoimuudella ja välittämi-
sellä on tilaa, luovat hyvän ilmapiirin. Tällaisen työympäristön katsotaan tehostavan 
työtehoa, kasvattavan kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja vähentävän poissaoloja sai-
rauksien vuoksi. Tällaisten vuorovaikutussuhteiden katsotaan kasvattavan luotta-
musta ja ne tuottavat mielihyvää kaikille osapuolille. Ne myös motivoivat sitoutunei-
suuteen ja avuliaisuuteen. (Isomäki & Uusitalo 2017, 140-141.)  

 

Psykologisen turvallisuuden on todettu vaikuttavan työyhteisön hyvinvointiin ratkai-
sevalla tavalla. Psykologista turvallisuutta voidaan tukea johtamisen ja organisaa-
tiokulttuurin avulla. Psykologinen turvallisuus muodostuu yksilön käsityksistä ja ko-
kemuksista suhteessa työyhteisöön. Tähän olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat työ-
yhteisön keskinäisessä vuorovaikutuksessa syntyvät kokemukset yhteenkuuluvuu-
desta, hyväksynnästä ja luottamuksen rakentumisesta.  (Aro 2018, 126-127.) 
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Psykologisen turvallisuuden käsitettä tutkittiin myös Googlen tutkimushankkeessa, 
jossa pyrittiin rakentamaan parhaiten toimiva työyhteisö ja hahmottamaan mitkä omi-
naisuudet tähän vaikuttavat. Tällaisessa hyvässä ilmapiirissä siedetään myös epävar-
muutta ja virheitä, mikä puolestaan jättää tilaa riskinotolle ja aitoudelle. Yksi tätä ase-
telmaa parhaiten tukeva työyhteisön ominaisuus on työyhteisön jäsenten keskinäinen 
vahva luottamus, minkä todettiin vaikuttavan myös sidosryhmätoimintaan. Lisäksi 
tutkimuksesta selvisi, että työympäristöjen moninaistuessa ja virtuaaliympäristöjen 
yleistyessä, luottamuksen rakentaminen vaatii erilaista systemaattista suunnittelua ja 
kehittämistä. (Aro 2018, 127-128.) 

 

Työhyvinvointia kuormittavat tekijät 

 

Seuraavissa kappaleissa nostetaan esiin työhyvinvointia haastavia tekijöitä. Uutena 
käsitteenä työhyvinvoinnin tarkastelun teemoihin on hahmottunut työn intensiivisyy-
den vaatimukset sekä työn laajentuminen, millä tarkoitetaan toimintaympäristöjen ja  
-alustojen moninaistumista ja pirstaloitumista. Työn intensiteetistä puhuttaessa viita-
taan ympäristöön, johon vaikuttavat muun maussa nopea teknologiakehitys ja moni-
naiset työympäristöt. Työn intensiteetin vaatimukset korostuvat erityisesti tieto-, ja 
asiantuntijatyössä. (Huhtala, Kinnunen & Mauno 2017, 80-81.)  

 

Työn intensiteettiin voivat vaikuttaa muun muassa tiivis työskentelyn tahti ja tehtävien 
samanaikaisuus sekä kasvavassa määrin lisääntynyt työn ja uran itsenäinen suunnit-
telu.  Lisääntyneet tieto-, ja itsensä kehittämisvaatimukset sekä suuremmat taitovaa-
timukset vaikuttavat myös intensiteettiin. Lisäksi haasteita voi syntyä työn ja muun 
elämän yhteensovittamisesta, sekä mahdollisista eettisitä näkökulmista tai epävar-
muustekijöistä suhteessa työhön. (Huhtala, Kinnunen & Mauno 2017, 80-89.) 

 

Tietotyön ja asiantuntijatyön yleistyessä toimintaympäristöt, teknologia ja virtuaaliset 
työympäristöt mahdollistavat työn joustavuuden paikkojen ja aikojen välillä. Tämä voi 
vaikuttaa myös työaikoihin ja sen säätelyyn, sekä sitä kautta myös työntekijöiden va-
paa-aikaan ja perhe-elämään. Työajasta tulee näin ollen helposti joustava käsite, jota 



19 

 

voi olla haastava hahmottaa ja rajata muun maussa tavoitettavuuden osalta. (Niemistö, 
Karjalainen & Hearn 2017, 147 & 150-152.) 

 

Tähän on vaikutusta myös organisaatiokulttuurilla, sekä työyhteisön yleisillä toimin-
tatavoilla. Tällaiselle työtahdille ominaista on työntekijöiden voimakas työlle omistau-
tuminen. Perinteiset ihanteet kohdistuvat helposti uhrautuvaan ja joustavaan työot-
teeseen. Lisäksi työn luonne saattaa väistämättä sisältää tahallisia ja tahattomia eri 
suunnista tulevia keskeytyksiä, jotka vaikuttavat työntekoon. (Niemistö, Karjalainen & 
Hearn 2017, 147 & 150-152.)  

 

Yleisenä haasteena tällaisessa työnkuvassa piilee työn venyminen vapaa-aikaan, jol-
loin työ saattaa vaatia toimenpiteitä varsinaisten työaikojen ulkopuolella. Työajan 
muutoksiin ja haasteisiin vaikuttaa myös vahvasti työnkuvan vaativuus ja vastuulli-
suus. Näiden muutosten on koettu myös muuttuvan enemmän normaaliksi työtavaksi, 
kuin ajoittaisiksi poikkeuksiksi työajan ja vapaa-ajan sekoittumisen välillä. Ylemmillä 
johtoportailla työ on omaksuttu usein elämäntavaksi, jolloin työlle ollaan omistautu-
neita ja tavoitettavissa myös vapaa-ajalla. (Niemistö, Karjalainen & Hearn 2017, 156-
160.)  

 

Stressi on jossain määrin väistämätön osa työelämää, mutta sen säätelyä on mahdol-
lista tehostaa. Pitkittyneenä stressi voi johtaa työuupumukseen, jonka oireita ovat 
muun muassa väsymys, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. 
Uupumuksessa oireet ovat yleensä voimakkaita ja pitkäkestoisia, eivätkä ne ole enää 
sidoksissa työtempon ja tilanteiden vaihteluun. (Hakanen & Mäkikangas 2017, 106-
108.)  

 

Työholismi voi myös olla työhyvinvointia heikentävä tekijä työuupumuksen ja tylsisty-
misen ohella. Tällöin työhön kehittyy vääristynyt pakonomainen suhde ja työnteon 
motiivit ovat vaihtelevia. Tällöin työstä on myös haastavaa irrottautua ja siihen ollaan 
sidoksissa sekä töissä, että vapaa-ajalla. Vaikka työskentelyä tässä tilanteessa rajoitet-
taisiin, ajatukset voivat olla kiinni työssä. (Hakanen & Mäkikangas 2017, 108-109.) 
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Näiden ohella työhyvinvointia heikentävä tekijä voi olla työssä tylsistyminen. Tällöin 
työtehtävät eivät tarjoa tarpeeksi haasteita tai eivät vastaa työntekijän olennaisimpia 
osaamisalueita tai työ koetaan liian ulkoapäin ohjatuksi, jolloin autonominen suhde 
työhön kärsii. Työssä tylsistymiseen vaikuttavat myös yksilön persoonan ominaisuu-
det ja kokemus työssä tylsistymisestä onkin hyvin subjektiivinen ja tilannekohtainen. 
(Hakanen & Mäkikangas 2017, 110-111.) 

 

Hyvinvoinnin näkökulmaan ja yksilön hyvinvointiin voivat liittyä myös uskomusten 
käsitteet. Näillä tarkoitetaan henkilökohtaisia uskomuksia, joita yksilöille on voinut 
rakentua ympäristön, auktoriteettien tai yleisesti vallitsevien käsitysten pohjalta muun 
muassa suhteesta itseen, työhön, elämään tai muihin aihealueisiin. Uskomukset ovat 
subjektiivisia ja niiden suhde realiteetteihin voi olla vaihteleva. (M-R, Ristikangas & V, 
Ristikangas 2017, 70-71.) 

 

Uskomusten rakentuminen pohjautuu tulkintoihin ja tunnekokemuksiin, eivätkä 
nämä mielen uskomukset siis aina automaattisesti korreloi totuuden kanssa. Olen-
naista olisikin syventyä omiin uskomuksiinsa työhön ja vuorovaikutukseen liittyvistä 
aihealueista ja pyrkiä hylkäämään valheellisia, haitallisia ja elämänlaatua heikentäviä 
uskomuksia. Lisäksi on hyvä opetella sisäistämään todenperäisempiä hyvinvointia tu-
kevia ajatuksia suhteessa näihin aihealueisiin. (MR, Ristikangas & V, Ristikangas 2017, 
70-71.)  

 

Ohessa taulukkona (Taulukko 2) yhteenveto tämän teoriaosion kokonaisuudesta. Tau-
lukkoon on koottu työhyvinvointia tukevat teemat, sekä työhyvinvointia kuormittavat 
teemat tässä teoriaosiossa esitellyn kokonaisuuden pohjalta. Yhteenveto on tehty sel-
keyttämään ja jäsentämään teoriaosion sisältöä kokonaisuutena.  
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Taulukko 2: Työhyvinvointia tukevat ja heikentävät näkökulmat (Tykkää työstä 2017 
& Konflikti päivässä 2017 & Työilmapiiri kuntoon 2018 & Työaikakirja 2017 & Palaute-
mestari 2018 & Onnistumisen taidot 2018 & Aivotaidot 2018 & Osaaminen, hyvin-
vointi ja sosiaalinen vastuu työorganisaatiossa 2018 & Valmentava johtajuus 2018) 

 

3.2. Työhyvinvoinnin neuropsykologinen näkökulma 

 

Aivotaidot kirjassa yksilön toiminnan vaikutusta työhyvinvointiin kuvaillaan muun 
muassa toimintana, johon vaikuttavat kokemukset, ympäristö ja tieto. Näihin vaikut-
tamalla voidaan saada aikaan muutosta. Kokemukset rakentuvat yksilön suhteesta ym-
päristöön ja muihin, sekä aiemmasta historiasta tähän liittyen. Käsitys ympäristöstä 
kattaa yleisten ohjeistusten ja työyhteisön vaikutuksen toimintaympäristöön.  Tieto  
taas koostuu yrityksen arvoista ja yleisistä suuntaviivoista. (Isomäki & Uusitalo 2017, 
43-45.) 
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-Hyvä	työilmapiiri
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-Onnistumisen	kokemukset
-Psykologinen	turvallisuus
-Työhyvinvointia	tukevat	työtilat	&	
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Aivojen tehokkaan toiminnan, luovuuden ja innovatiivisuuden perusedellytys on aivo-
jen huolto. Tähän voidaan katsoa kuuluvaksi riittävä lepo ja uni, monipuolinen terveel-
linen ruokavalio, liikunta ja aivojen aktivoinnin ja rentoutuksen sopiva tasapaino. Tätä 
huoltoprosessia voidaan tehostaa turvaamalla aivojen välttämättömät tarpeet, mini-
moimalla vahingoittavat asiat ja kasvattamalla hyvinvointia tukevien asioiden määrää. 
(Isomäki & Uusitalo 2017, 43-49.) 

 

Välttämättömiin tekijöihin Isomäki ja Uusitalo luokittelevat ravinnon ja unen, vahin-
goittaviin tekijöihin liiallisen stressin, mekaaniset vahingot, vammat ja sairaudet, ai-
vojen passiivisen käytön, päihteet ja ylikuormituksen sekä yksipuoliset virikkeet. Aivo-
jen hyvinvointia tukeviin tekijöihin Isomäki ja Uusitalo taas luokittelevat fyysisen ak-
tiivisuuden, joutenolon, mielihyvän, positiivisen vuorovaikutuksen ja älyllisen ponnis-
telun. (Isomäki & Uusitalo 2017, 45-49.) 

 

Voimakas unenpuute on aivojen toiminnan kannalta ratkaiseva ongelmatekijä. Se voi 
vaikuttaa muun muassa itsesäätelyyn, tunneilmaisuun, käyttäytymiseen sekä aivojen 
korkeimpiin toimintoihin, joiksi voidaan luokitella muun muassa suunnittelu, muisti, 
päättely, ongelmanratkaisu ja säätely. Uniaikojen säännöllisyys tukee riittävää unen-
saantia. Lisäksi riittävää unensaantia voivat tukea illan rauhoittaminen ennen nukku-
maan menoa ja avun hankinta mahdollisiin univaikeuksiin.  (Isomäki & Uusitalo 2017, 
50-52.) 

 

Fysiologian näkökulmasta unella on tärkeä merkitys työhyvinvoinnissa. Tätä pysty-
tään tukemaan oikeanlaisilla johtamisen menetelmillä. Johdon on hyvä hahmottaa 
miltä osin työtehtävien kuormittavuus, haasteet tai työilmapiiri ja heikentynyt työhy-
vinvointi voivat vaikuttaa työntekijöiden unen laatuun tai aiheuttaa uniongelmia. Näin 
ollen työmäärää, työn kuormittavuutta ja työhyvinvointia tehostamalla voidaan vai-
kuttaa henkilöstön lepoaikaan ja unen laatuun. Unen puute on suorassa yhteydessä 
tehokkuuteen ja tuottavuuteen sekä muistiin, ajatteluun, ja toimintaan. Näin ollen uni 
on hyvä asettaa hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeäksi prioriteetiksi. (Kilpinen 2017,  
80-81.) 
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Kilpinen käsittelee unta tulevaisuuden kehityssuuntien näkökulmasta ja nostaa esille 
vertailukohteena tekoälyn. Kilpinen vertaa ihmisen, tekoälyn ja unen suhdetta siten, 
että riittävällä laadukkaalla unella turvataan juuri niiden inhimillisten ominaisuuksien 
toimivuutta, joita koneet eivät toistaiseksi kykene korvaamaan ja joita työelämätai-
toina tulevaisuutta ajatellen korostetaan. Tunnetaidot, luovuus ja systemaattinen ajat-
telu tehostuvat tarvittavan levon ja unen ollessa tasapainossa. (Kilpinen 2017, 84-85.) 

 

Kilpinen painottaa myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tätä voidaan edistää tuke-
malla riittävää lepoaikaa, säätelemällä työn kuormittavuutta sekä kannustamalla tasa-
painoiseen elämään liikunnan, ihmissuhteiden, vapaa-ajan ja työn saralla. Uupuneena 
on vaikeaa toimia tehokkaasti ja pitkällä aikavälillä stressin ja uupumisen ihannointi 
tai niiden pitäminen tehokkuuden mittarina heikentävät kehitystä, tehokkuutta ja hy-
vinvointia. Hyvinvoivat, levänneet ja motivoituneet yksilöt sen sijaan pystyvät anta-
maan paremman panoksen työelämässä, minkä vaikutus on kauaskantoista koko yh-
teiskunnan mittakaavassa. (Kilpinen 2017, 84-85.) 

 

Aivot voidaan määritellä kolmeen osaan, joita ovat järkiaivot, tunneaivot ja liskoaivot. 
Liskoaivoilla tarkoitetaan primitiiviseen ja refleksinomaiseen reagointiin ja toimin-
taan liittyvä aivojen aluetta. Tunneaivoilla taas tunteita ja kokemuksia käsittelevää ja 
jäsentävää aivoaluetta ja järkiaivoilla aivojen ulointa kerrosta, jossa järjellinen proses-
sointi tapahtuu. (Isomäki & Uusitalo 2017, 28-32.)  

 

Hyvät aivotaidot painottuvat näiden kolmen alueen keskinäiseen viestintään ja toimi-
vaan yhteistyöhön. Tällä on myös Isomäen ja Uusitalon mukaan vahva yhteys yksilön 
menestymiseen ja hyvinvointiin. Aivojen vasen puolisko prosessoi ja työstää enemmän 
järjellistä informaatiota ja oikea puolisko tunteita. Aivojen ensisijainen tehtävä on tur-
vata hengissä selviäminen ja tämän ajatuksen pohjalta aivot priorisoivat toimintaa ja 
viestejä. (Isomäki & Uusitalo 2017, 28-32.) 
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Aivotaidot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan joita ovat, mielipeilin taito, järjen ja 
tunteen yhdistämisen taito sekä säätelyn taito. Mielipeilin avulla yksilö kykene havain-
noimana itseään ja muita yksilöitä. Tämä taas vuorostaan vaikuttaa säätelyyn ja oman 
toiminnan jäsentämisen suhteessa ympäristöön ja muihin. Näiden varhaisessa vuoro-
vaikutuksessa alkaneiden aivotaitojen myötä kehittyy myös lopulta järjen ja tunteen 
yhdistämisen taito ja käsitteellinen hahmotuskyky. Näitä osa-alueita huomioimalla ja 
kehittämällä pystytään kehittämään aivotaitoja myös aikuisiällä. (Isomäki & Uusitalo 
2017, 63-65.) 

 

Aivojen säätelyn näkökulmasta yksilön toiminnassa pitäisi olla riittävä kuormittavien 
ja tyynnyttävien tekijöiden tasapaino. Jos kuormitus kasvaa yli tasapainottavien teki-
jöiden, tilanne voi vaikuttaa haitallisesti muun muassa jaksamiseen ja mielialaan. Täl-
löin yksilö alkaa myös helpommin käyttäytyä primitiivisesti liskoaivojen ohjaamana ja 
tavoitteellisesti selviytymiseen ja hengen säilymiseen ohjaavilla reaktioilla ja tavoilla. 
Tämä on yhteydessä myös yksilön kokemaan kaaostilaan, jossa säätely on häiriinty-
nyttä ja tilanne on vaikeasti hallittavissa. (Isomäki & Uusitalo 2017, 102-105.) 

 

Tilapäiset haasteet ovat helpommin hallittavissa, mutta jatkuvassa tai usein toistu-
vassa suuren kuormituksen tilassa ongelmat kasvavat. Tavoitteena on kuormittajien ja 
tasapainottajien tasapaino. Tasapainottajien liiallinen painoarvo voi myös puolestaan 
vaikuttaa mahdollista suoritusta heikentävästi. (Isomäki & Uusitalo 2017, 102-105.) 

 

Aivot toimivat kokonaisuutena. Viisautta voidaan verrata kykyyn yhdistää tunteet ja 
järki ja ohjautua tasapainoisesti molempien ohjaamana. Ne eivät myöskään ole tois-
tensa vastakohtia tai poissulje toistensa hyötyjä. Tunneaivot ovat koko ajan aktiiviset 
vaikka niiden toimintaa yritettäisiin rajoittaa tai estää tai niiden viestiä torjua vastaan-
ottamasta. (Isomäki & Uusitalo 2017, 124-127.)  

 

Aivot reagoivat ympäristöön ja vallitseviin tilanteisiin. Epäselvissä tai tunnekuohun 
omaisissa oppimistilanteissa aivojen etuotsalohkon käytettävyys voi häiriintyä. Tällöin 
muun muassa asioiden merkitysten ja yhteyksien hahmottaminen ei toimi tavalliseen 
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tapaan. Sama aivolohko ohjailee myös uuden oppimisessa tiedon soveltamista jo opit-
tuun materiaaliin. Tällaisessa tilanteessa voi käynnistyä pelastusreaktio, jossa huomio 
keskittyy oppimisen sijaan tilanteesta pakenemiseen tai vaistomaiseen taistelemisre-
aktioon. (Talvio 2017, 56-57.)  

 

Uudet tilanteet, riskinotto ja mahdollisuus epäonnistumiseen lisäävät stressihormoni 
kortisolin tuotantoa aivoissa. Sen sijaan dopamiinia eli mielihyvä hormonia kehittyy 
pitkällä aikavälillä onnistumisen ja kehityksen yhteydessä ja sen avuksi tarvitaan oksi-
tosiinia, jota erittyy turvallisissa vuorovaikutussuhteissa, eli muun muassa empatiaa ja 
myötätuntoa kokiessa. Dopamiini ja oksitosiini kontrolloivat Kilpisen mukaan myös 
itsekeskeistä käyttäytymistä. Näin ollen voisi tiivistää innovaation ja luovuuden tarvit-
sevan turvallisen rutiineista ja riittävistä haasteista koostuvan ympäristön. (Kilpinen 
2017, 76-77.) 

 

Aivotaitojen kokonaisuuden kehittyessä kyetään toimimaan viisaudella, joka voi mah-
dollistaa tilanteen tullen myös intuition hyödyntämisen toiminnassa ja päätöksissä. 
Intuition voidaan katsoa olevan yhdistelmä toimivien aivotaitojen ja järjen ja tuntei-
den yhdistämisen ohjaamaa toimintaa, jossa tietoa ei tarvitse välttämättä prosessoida 
ja paloitella systemaattisesti. Tällöin ratkaisut ja toiminta voivat ohjautua pikaisenkin 
tuntuman pohjalta, jossa aivot hyödyntävät saatavilla olevaa informaatiota ja proses-
soivat sen kaikilla aivon eri alueilla. (Isomäki & Uusitalo 2017, 126-127 & 140-141.) 

 

Toimivien aivotaitojen ohjaamana voidaan myös tehostaa vuorovaikutusta ja ohjaus-
tilanteita, kasvatustyötä, johtajuutta ja muita vastaavasti sovellettavia vuorovaikutus-
tilanteita. Tällöin ohjaajan tai johtajan roolissa toimiva henkilö käyttää itse tehokkaasti 
aivotaitojaan yhdistäen järjen ja tunteen käsittelyä ja pyrkii ulkoapäin vaikuttamisen 
sijaan pohtimaan tilannetta ja mahdollisia ratkaisuja ohjattavan henkilön kanssa yh-
teistyössä. (Isomäki & Uusitalo 2017, 258-258.) 

 

Johtamisen näkökulmasta vastaavassa tilanteessa johtaja pyrkii luomaan luottamuk-
selliset ja välittävät vuorovaikutussuhteet alaisiinsa ja toimii toimintaa ohjaavana ja 
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suuntaavana tiimityöntekijänä, nostamatta itseään erityisasemaan, mutta tietäen vas-
tuunsa tavoitteiden etenemisen johtajana. Olennaista tässä ovat vuorovaikutustaidot, 
kuunteleminen ja uteliaisuus työryhmäläisiä kohtaan. Tällainen toiminta edellyttää ai-
toutta ja nöyryyttä siinä määrin, ettei tähän liittyvät arvot kuitenkaan väärällä tavalla 
välineellisty. (Isomäki & Uusitalo 2017, 260-261.) 

 

Motivaation syntyyn vaikuttavat aivotaitojen näkökulmasta viisauteen pyrkivä järjen 
ja tunteen yhteistoiminta. Myös osallistava ja toisen huomioiva yhteinen suunnitel-
mallisuus ja tavoitteiden jäsentäminen tukevat motivaatiota ja aloitteellisuutta. Tällöin 
myös tyrmääminen, toisen toiminnan ohittava ja liian voimakkaasti ulkoapäin tuleva 
ohjeistus ja reagointi voi puolestaan heikentää motivaatiota, aloitteellisuutta ja suori-
tusta. Tällöin myös työntekijän suhde työstettävään asiaan vaikuttaa hänen aivojensa 
dopamiinituotantoon ja kun aihe on merkityksellinen ja mahdollisesti mielihyvää tuot-
tava, siihen suhtaudutaan intohimoisesti.  Dopamiinituotantoa tukee parhaiten posi-
tiivisuus, myötätunto ja hyvä ilmapiiri. Tällainen ympäristö tukee myös kykyä kohdata 
ja työstää haasteita.  (Isomäki & Uusitalo 2017, 137-138.) 

 

Neurotieteessä on kerrytetty myös tutkimusnäyttöä ihmisten vaikutuksesta toisiinsa ja 
työyhteisön näkökulmasta työssä suoriutumiseen. Nämä vuorovaikutussuhteet myös 
vaikuttavat aivojen toimintaan ja tehostavat ja nopeuttavat aivojen prosesseja. Tämän 
pohjalta eri ihmisten vaikutukset toisiinsa voivat olla erilaisia ja voivat vaikuttaa myös 
yksilöiden suorituksiin ja työskentelyyn. (Cloud 2017, 24-25.)  

 

Ohessa taulukkona (Taulukko 3) yhteenveto tämän teoriaosion kokonaisuudesta. Tau-
lukkoon on koottu neuropsykologista näkökulmaa tukevat johtamisen käytänteet tässä 
teoriaosiossa esitellyn kokonaisuuden pohjalta. Yhteenveto on tehty selkeyttämään ja 
jäsentämään teoriaosion sisältöä kokonaisuutena.  
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Taulukko 3: Neuropsykologian huomioiminen työhyvinvoinnin johtamisessa (Aivotai-
dot 2018 & Inspiroitunut. Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä 2017 & 
Toimiva vuorovaikutus 2017 & Toisen voima 2017) 

 

3.3. Työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmia 

 

Kirjassaan johtajuuden ristiriidat  Rehn määrittelee johtajuuden monitahoiseksi koko-
naisuudeksi, jonka asettaminen yksioikoisiin raameihin on haastavaa ja osittain mah-
dotonta. Johtajuus on moniulotteinen eri osa-alueiden kokonaisuus, joka on hyvin ti-
lanne-, ja olosuhdesidonnaista. Tämän vuoksi systemaattisen sääntökirjan laatiminen 
aihealueesta on haastavaa. Johtajuutta on sovellettava tilanteen edellyttämällä tavalla 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, mikä omalta osaltaan on kokonaisuus täynnä 
moninaisia prosesseja. (Rehn 2018, 8-11.) 

 

Johtamisen päämääräksi voidaan määritellä motivoituneen ja sitoutuneen henkilös-
tön johdattaminen kohti yhteisiä tavoitetta. Olennainen osa tätä on myös alaisten pe-
rustehtävien selkeä määrittäminen, työtehtävien vaativuuden oikea taso, sekä tilan an-
taminen työntekijän omalle työ-, ja toteutustapojen valinnalle. (Kaski 2018, 101-102.) 
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Johtajan ja työorganisaation vähimmäisvastuita ja -velvollisuuksia työhyvinvoinnin 
tukemisessa säätelee laki, mutta Laineen mukaan laaja henkilöstön hyvinvoinnista 
huolehtiminen ja sen tukeminen sekä työympäristön kehittäminen tämän suuntaisesti 
voidaan mieltää henkilöstöstrategiassa kestävää kehitystä tukevaksi toimintaperiaat-
teeksi ja myös liiketaloudellisesti kannattavaksi. (Laine 2017, 116-117.) 

 

Laine määrittelee keskeiseksi työhyvinvoinnin työkaluksi myös varhaisen puuttumisen 
mallin. Tällöin esimies voi varhaisessa vaiheessa toimia yhteistyössä työterveyden-
huollon ja henkilöstön kanssa ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja mahdollisten haas-
teiden ratkaisemiseksi niiden alkuvaiheessa. Konkreettisia varhaisen puuttumisen työ-
kaluja voivat olla työtehtävien uudelleen määrittely, jäsentäminen ja rajaaminen sekä 
osaamisen tukeminen. (Laine 2018, 126-129.) 

 

Käytännön tasolla työhyvinvoinnin johtamisen toteutumiselle olennaisia asioita ovat 
muun muassa rehellisyys, läpinäkyvyys ja organisaation arvojen todellinen jalkautta-
minen käytännön tasolle. Inhimillistä älykkyyttä korostava kollektiivisiin päämääriin 
ponnistava johtaminen vaatii prosessityöskentelyä ja aikaa sekä itsenäisesti, että yh-
dessä työyhteisönä. Pitkäjännitteiset ja vakaat toimintamallit vievät kohti haluttua 
päämäärää. (Piha 2017, 148-156.) 

 

Työelämän ja teknologiakehityksen keskellä inhimilliset ja ongelmanratkaisutaidot tu-
levat painottumaan tulevaisuuden työelämässä. Olennaisena seikkana johtamisen nä-
kökulmasta nousee esiin organisaation kyky luoda henkilöstölle olosuhteet, joissa he 
pystyvät parhaiten sopeutumaan muutoksiin ja työelämän uudistumiseen ja kehittä-
mään itseään. Tätä tukee olennaisesti motivoituneisuus ja työn imu, eli innostuneisuus 
ja sitoutuneisuus työtä kohtaan. (Martela, Mäkikallio, Salmela-Aro & Virkkunen 2017, 
102-103.) 
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Esimiestyölle tärkeää on yhdistää asiajohtajuus ja ihmissuhdejohtajuus ja pyrkiä huo-
lehtimaan näistä molemmista näkökulmista johtamisen kaikissa portaissa. Tähän vai-
kuttaa olennaisesti johtajan viestintä ja kyky käsitellä tilanteita ja ihmisiä. Johtamisen 
kautta voidaan vaikuttaa henkilöstön työtyytyväisyyteen muun muassa näihin osa-alu-
eisiin panostamalla. (Isotalus & Rajalahti 2017, 36-38.) 

 

Tätä tukee myös systeemiälyn käsite. Systeemiälyn voidaan määritellä olevan muun 
muassa kokonaisvaltaista ajattelua ja toiminnan ohjausta jonka ydintoiminnoissa huo-
mioidaan inhimilliset näkökulmat ja joissa herkkyys, toiminnallinen looginen ajattelu 
ja taloudellinen osaaminen voidaan yhdistää systemaattiseksi kokonaisuudeksi. Sys-
teemiälyn avulla toimintaa voidaan pyrkiä hahmottamaan, toteuttamaan ja ohjaamaan 
kauaskantoisesti. (Jabe 2017, 246-247.) 

 

Työhyvinvoinnin johtamista tukee myös johtajan kyvykkyys katsoa ihmisten ja tilan-
teiden kohdalla sen yli, mikä on nähtävissä. Tällöin pyritään hahmottamaan tilannetta 
ja viestintää kokonaisuutena ja moniulotteisena prosessina ja tekemään havaintoja tä-
män pohjalta. Tätä tukee positiivinen asenne ihmisiä kohtaan ja halu ymmärtää toi-
minnan syvempiä merkityksiä. (Jabe 2017, 212.) 

 

Työhyvinvoinnin suunnittelussa ei kannata jäädä operoimaan yksityiskohtaisten irral-
listen projektien pariin vaan pyrkiä hahmottamaan mitkä seikat työssä ovat työhyvin-
voinnin ongelmakohtia ja miten niihin voidaan parhaiten vaikuttaa ja miten työhyvin-
voinnille parhaat työskentelypuitteet saadaan johtamisen ja organisaatiosuunnittelun 
avulla yhdessä henkilöstön kanssa aikaiseksi. Tätä tukevat muun muassa hyvin koh-
distetut mittarit sekä totuudenmukainen käsitys vallitsevasta jokapäiväisestä työhy-
vinvoinnin tilasta. (Ahlroth 2017, 17-19.) 

 

Olennaista  kaiken työskentelyn kannalta on strategian, perustehtävän sekä odotusten 
selkeä ja yksinkertainen viestiminen työyhteisön kaikille toimijoille. Kovalla työllä laa-
ditut strategiat jäävät hyödyttömiksi, jos ne eivät selkiydy ja konkretisoidu käytännön 
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tasolla kaikille henkilöstön jäsenille. Näin ollen voisi tiivistää, että monimutkaisia stra-
tegioita tehokkaampia ovat selkeät suuntaviivat ja ohjeistukset, jotka on viestitty työ-
yhteisön jäsenille mahdollisimman ymmärrettävästi ja yksilöllisesti. (Kilpinen 2017, 
179-180.) 

 

Myös Laine nostaa esiin johdon toimivat henkilöstöstrategiat, jotka parhaimmillaan 
pitävät tavoitteet selkeinä ja mahdollistavat toiminnan priorisoinnin ja rajaamisen oi-
keaan suuntaa kohti työelämän laadun kehittymistä. Selkeys ja yrityksen tavoitteiden 
kohdistaminen auttavat siis hallitsemaan laajaa ja vaativaa kokonaiskenttää ja pitä-
mään toimintaa onnistumisen näkökulmasta hallittuna. Toisaalta toiminnan rajausten 
alkuvaiheessa on hyvä tarkastella kokonaisuutta, jotta osataan hahmottaa myös työhy-
vinvointiin välillisesti tai suoraan vaikuttavat uudet tai perinteistä poikkeavat näkö-
kulmat. (Laine 2017, 121-123.) 

 

Tärkeää työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta on hallinnon syvällinen käytännön 
ymmärrys suorittavan tason työntekijöiden työnkuvaa ja työolosuhteita kohtaan. Työ-
hyvinvoinnin, hallinnollisen portaan ja suorittavan tason työntekijöiden näkemysten 
on kohdattava, jotta lopputulos on kaikkia hyödyttävä. Toisaalta tarvitaan myös tasa-
painoa myötätunnon ja päämäärätietoisen rajanvedon välille. (Ahlroth 2017, 17-19.) 

 

Työprosessi on hallinnon ja johdon toimesta jo alkuvaiheessa  hyvä suunnitella ja ra-
kentaa realistiselta ja inhimilliseltä kannalta niin, että se itsessään on mahdollista to-
teuttaa työhyvinvointia tukevien käytänteiden mukaisesti. Jos prosessi, eli päivittäi-
sestä työstä koostuva kokonaisuus ei itsessään mukaile työhyvinvoinnin johtamisen 
näkökulmia, ei sen ohelle ole kovinkaan kannattavaa luoda tähän ideologiaan pohjau-
tuvia arvoja ja käytänteitä. (Ahlroth 2017, 17-21.) 

 

Tällöin  mahdollisista harjoitteista ja korkealentoisista strategiasuuntauksista ei ole 
hyötyä suoritustason työntekijälle, jos tuotantoprosessi on lähtökohtaisesti ominai-
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suuksiltaan ja suunnittelultaan huono työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työhyvinvoin-
nin näkökulma on siis huomioitava jo tuotantoprosessin resursseja ja lähtökohtia 
suunniteltaessa ja kaikissa työn vaiheissa. (Ahlroth 2017, 17-19.) 

 

Johtajan on hyvä huomioida työhyvinvoinnin tukeminen tehokkuuden kehittämisen 
ohella. Yrityksen toiminnan tehostaminen on ensisijaisen tärkeää, mutta käytännössä 
törmätään haasteisiin, jos sen vaikutuksena henkilöstön työhyvinvointi kärsii. Toi-
saalta, jos työhyvinvoinnin teema nousee tehokkuutta ja yhteisiä tavoitteita tärkeäm-
mäksi, toiminnassa saatetaan eksyä yrityksen perustehtävän tehokkaasta suorittami-
sesta. (Kilpinen 2017, 70-71.) 

 

Ongelmat ja heikko työviihtyvyys vaikuttavat myös yrityksen talouteen. Tyytyväiset ja 
työssään motivoituneet henkilöt tukevat myös yrityksen tehokkuutta. Kilpinen painot-
taa kirjassaan sitä, että johtamiselle tärkeää on se, etteivät talouden luvut ohita henki-
löstöä arvojärjestyksessä. Molempiin tulisi panostaa tasavertaisesti ja miettiä tehok-
kuuden kasvattamista muilla keinoilla kuin tinkimällä henkilöstön hyvinvoinnista tai 
kasvattamalla kuormitusta. (Kilpinen 2017, 72-73.) 

 

Energiakulutuksen ja voimavaroja antavan sisällön tasapaino vaikuttaa työhyvinvoin-
tiin. Paineet ja tehotyöskentelyn ihannointi luovat hedelmälliset puitteet kuormitta-
valle ja tiiviille työtahdille, jossa työntekijät saattavat pysyä matkassa yllättävänkin pit-
kään. Vaikka seurauksia ei heti huomaisi, liiallinen kuormitus ja energiavaraston ja 
levon tasapainotuksen puute alkavat aiheuttamaan ikäviä oireita ja työtehokkuuden 
laskua. Pahimmillaan tämä voi aiheuttaa voimakasta työuupumusta. (Carlsson & For-
sell 2017, 208-210.)  

 

Tässä on pohjimmiltaan kyse kehon fysiologisista ja psyykkisistä tarpeista, joista huo-
lehtimalla voidaan vaikuttaa myös työhyvinvointiin. Lähtökohta tämän tasapainotuk-
selle tulisi olla työntekijän itsesäätely ja johdon hallinnoimat tätä tukevat olosuhteet. 
Tässä näkökulmassa energiatasapainoon voi vaikuttaa myös alisuoriutuminen tai 
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työssä tylsistyminen liiallisen kuormituksen ohella. Tilapäiseen kuormitukseen ihmi-
sillä on pääsääntöisesti hyvä kantokyky, mutta tilanteen pitkittyessä tai ollessa epä-
säännöllistä haittavaikutuksia alkaa ilmetä. (Carlsson & Forsell 2017, 208-210.)  

 

Esimiestyössä on hyvä huomioida myös henkilöstön yksilölliset eroavaisuudet. Henki-
löstön energiarytmissä ja viretasossa saattaa olla suuriakin vaihteluita eri työntekijöi-
den välillä ja tämä on hyvä huomioida esimerkiksi työajan, työympäristön ja muiden 
puitteiden suunnittelussa. Prosessia voidaan helpottaa kuuntelemalla työntekijän itse-
reflektiivisiä kokemuksia aiheeseen liittyen. Työskentelyn tueksi työntekijän on myös 
hyvä oppia tunnistamaan todelliset piristävät ja voimavaroja kerryttävät vapaa-ajan 
toiminnot, näennäisesti piristävien valintojen sijaan.  (Carlsson & Forsell 2017, 212-
215) 

 

Laineen mukaan selkeät toimintamallit, niiden kattava tiedottaminen työyhteisölle ja 
tämän luoma ennakoitavuus luovat turvallisuutta työyhteisössä. Lisäksi Laine kertoo 
joustavuuden vaikuttavan positiivisesti työhyvinvointiin työpaikalla. Tähän kuuluvat 
olennaisesti työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä sekä työnanta-
jan tarjoamat mahdollisuudet työssä kehittymiseen. Toisaalta olennaista on myös 
työntekijän joustavuus tarvittaessa tilanteen sallimissa rajoissa. (Laine 2017, 113.) 

 

Työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta on olennaista keskittää huomio motivaa-
tion ja intohimon osalta optimaalisen motivaation tavoitteluun. Eli tilaan, jossa sekä 
työssä onnistumiseen, että hyvinvointiin voidaan näiden avulla vaikuttaa parhaalla 
mahdollisella tavalla ja näin ollen tukea sekä yrityksen, että yksilön hyvinvointia, in-
nostusta ja tavoitteiden saavuttamista. (Sjöblom 2017, s. 225.)  

 

Tässä painottuu työntekijän autonomian eli sisäsyntyisen motivaation kokemuksen 
tärkeys suhteessa työhön. Tätä itsemääräämisteoriaa mukailevan näkökulman toteu-
tumista työssä voidaan edistää tätä tukevalla johtajuudella. Tämä kokemus syntyy yh-
teistyössä työntekijän oman asennoitumisen ja sisäisen maailman kanssa. Tätä tuke-
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vana näkökulmana on nostettu esiin muun muassa vapaus vaikuttaa työskentelytapoi-
hin yhteisten tavoitteiden ja perustehtävän ollessa selvillä. Sisältäpäin ohjautuva mo-
tivaatio kasvattaa työn tehokkuutta ja työssä onnistumista. (Martela, Mäkikallio & 
Virkkunen 2017, 104-105.)  

 

Johtamisen näkökulmasta työntekijän kokemusta autonomiasta voidaan tukea palaut-
teen, riittävien haasteiden ja valinnanvapauden avulla. Lisäksi toimiva kommunikaa-
tio ja ohjeistusten selkeä viestintä ja perustelu tukevat autonomian kokemusta. Tätä 
ajattelua tukee myös työntekijän asemaan asettuminen ja hänen näkökulmansa hah-
mottaminen sekä taitava tunnejohtaminen. Lisäksi on olennaista kyetä löytämään ja 
tunnistamaan työntekijän potentiaali ja osaaminen ja kohdistamaan työtehtävät mah-
dollisimman hyvin näitä taitoja tukeviksi. (Martela, Mäkikallio & Virkkunen 2017, 
105.)  

 

Työntekijöiden autonomian kokemuksen ja sisäsyntyisen motivaation on myös todettu 
vaikuttavan yrityksen liikevoittoon positiivisesti (Stenius & kumppanit 2016). Sisäi-
seen motivaatioon vaikuttavat olennaisesti työntekijöiden ja työpaikan sekä työtehtä-
vien yhteensopivuus arvomaailman, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden osalta. Kun 
tavoitteet ja perustehtävät ovat selvillä riittävä vapaus ja valinnan mahdollisuus työ-
tehtävien suorittamistavassa tukee työntekijän autonomian kokemusta. Toki vapau-
den määrää on suhteutettava työntekijän kokemukseen ja osaamiseen ja kuulosteltava 
ja säädeltävä tilanteen mukaan. (Martela, Mäkikallio & Virkkunen 2017, 105-110.)  

 

Työelämän uuden sukupolven on  koettu asettavan osaamisensa vastapainoksi odotuk-
sia myös johtamista ja organisaatiokäytänteitä kohtaan. Heidän toimintaansa arvottaa 
työn merkityksellisyyden kokemukset sekä vapaa-ajan tasapainottaminen intensiivi-
sen työelämän kanssa. Tämän uuden sukupolven johtaminen asettaa odotuksia orga-
nisaatioiden toimintakulttuurien uudistuksille. (Carlsson & Forsell 2017, 12-13.)   
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Ahlroth kuitenkin kyseenalaistaa tämän tyyppisen sukupolvien eroavaisuuksiin ja ste-
reotypioihin rakentuva keskustelun johtamismallien uudistusta koskien. Suurten ikä-
luokkien eläköityessä ja niin kutsuttujen ¨milleniaalien¨ määrän lisääntyessä työ-
markkinoilla huomion pitäisi yhä olla siinä, miten yhdessä tasa-arvoisista lähtökoh-
dista käsin saataisiin erilaisten yksilöiden osaaminen, vuorovaikutus ja tiimityö par-
haiten yhteisiä tavoitteita ja hyvinvointia tukeviksi. Ahlrothin mukaan on turha raken-
taa käsityksiä kokonaisista sukupolvista tai Y -ja Z-sukupolvista joiden mielipiteiden 
pohjalta tulisi rakentaa koko organisaatiokulttuurit ja johtamiskäytänteet uusiksi. 
(Ahlroth 2017, 46-49.) 

 

Ahlroth painottaa myös avointa ja suoraa kommunikointia suunnannäyttäjänä, oletus-
ten ja tutkimuksellisuuden korostamisen sijaan. Toki eri sukupolvet muokkaavat työ-
elämää ja johtamista, mutta päähuomion tulisi keskittyä toimivaan vuorovaikutukseen 
ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen kullekin joukolle parhaiten sopivalla tavalla. 
Kokonaista sukupolvea ei myöskään tulisi määritellä muutaman yksilön perusteella, 
vaan jokainen sukupolvi koostuu joukosta hyvin erilaisia yksilöitä, jotka toimivat eri-
laisista vaikuttimista käsin. (Ahlroth 2017, 46-49.) 

 

Johtajan on tärkeää tuntea henkilöstönsä ja jalkautua kentälle riittävässä määrin, jotta 
hän tietää organisaation todellisen tilan. Laine kuvaa tätä keskustelevana johtajuutena 
(Management by walking around), minkä avulla voidaan muun muassa lujittaa alais-
ten ja esimiesten keskinäistä luottamusta.  Tässä mallissa esimiestä kannustetaan ole-
maan vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa kuuntelemalla ja seuraamalla päivit-
täistä työpaikan arkea ja työntekijöiden hyvinvointia. Tätä hyvin tukevia konkreettisia 
työkaluja voivat olla myös erilaiset henkilöstökyselyt ja kartoitukset, sekä mahdolliset 
valmiin raportit ja tuotantojen kirjanpidot ja kehityskeskustelut. (Laine 2018, 128-
129.) 

 

Tämän kannalta tärkeää on myös johtajan fyysisen läsnäolo, mille haasteita voi asettaa 
yleistynyt digitaalisissa ympäristöissä toimiminen. Tämä kehityssuunta heijasteleekin 



35 

 

juuri psykososiaalisten tarpeiden kokemukseen työhyvinvoinnin osana. Fyysisen läs-
näolon kautta johtaja pystyy itse havainnoimaan yrityksen ja työntekijöiden arkea ja 
työhyvinvointia. (Laine 2017, 112.) 

 

Johtaja toimii työssään persoonansa kautta ja johtamistehtävissä onnistumista tukee 
johtajan itsetuntemus ja kyky itsereflektointiin. Lisäksi valmiudet kyseenalaistaa omaa 
toimintaa ja valintoja,  sekä tunnistaa niiden vaikutuksia työympäristöön, auttavat ke-
hittämään johtamisen käytänteitä myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Itsetuntemus 
ja itsetunto voidaan määritellä realistiseksi käsitykseksi itsestä ja omista vahvuuksista 
ja heikkouksista sekä itsensä hyväksymiseksi ja kokemiseksi arvokkaana tämän kuvan 
pohjalta. (Turtio 2017, 75 & 81) 

 

Tällöin johtaja kykenee prosessoimaan omat kokemuksensa ja jäsentämään sen kautta 
työorganisaation toimintaa ja toimivaa vuorovaikutusta. Tämä tarkoitta valmiutta kä-
sitellä myös haastavia tunteita ja tilanteita ja toimia niiden keskeltä organisaatiota sys-
temaattisesti johtavana toimijana. Kun johtajalla on valmiudet oman kokemusmaail-
mansa käsittelyyn, tilaa jää henkilöstön ohjaukseen ja tukemiseen ja työnjohdollisten 
teemojen kattavaan käsittelyyn. (Turtio, 2018, 122-123.) 

 

Yksilö kohtelee usein muita ihmisiä, niin kuin hän kohtelee itseään ja näin ollen tämä 
on johdettavissa myös johtajuuden toimintamalleihin. Ankaruus itseä kohtaan ei ole 
välttämättä johtajan näkökulmasta hyve, vaan itsestä ja omasta hyvinvoinnista huo-
lehtimalla voi siirtää hyvinvointia tukevia toimintamalleja myös eteenpäin. (Kilpinen 
2017, 186-187.) 

 

Tunneälyllä on tärkeä merkitys johtajuuden osana. Siinä missä nopeasti kehittyvän te-
koälyn odotetaan valtaavan alaa myös johtajuuden kentällä, tunnetaitojen merkitystä 
johtajuuden prosessien osana on hyvä tarkastella. Johtajuuden rationaalisella puolella 
painottuvat tiedonkäsittely, valintatilanteet ja prosessien tekninen hallinta. Työyhtei-
sön koostuessa ihmisistä, johtamiseen liittyvät myös tunnetaidot ja empatia. (Rehn 
2018, 52.) 
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Yksi henkilöstön korkeimmalle arvottamista johtajan piirteistä on Rehnin mukaan em-
patia ja haastavin johtajan piirre empatian puute. Empatiaa voidaan kuvata toisen 
huomioimisena ja hahmottamisena kokonaisena ihmisenä ja yksilönä. Empatiakykyyn 
kuuluu myös kyky huomioida toisen tunteet ja tarpeet sekä kyky asettua toisen ase-
maan. Johtajuudelle on myös olennaista riittävä lujuus tästä inhimillisestä lähtökoh-
dasta käsin. Empatia vaatii toimiakseen myös aitoutta. (Rehn 2018, 53.) 

 

Johtajan tunneälyn ja yrityksen taloudellisen menestyksen ja kannattavuuden välillä 
on suora yhteys. Tunneäly on myös yhteydessä yksilön menestymiseen. Tunneäly 
koostuu intra-, ja interpersoonallisista kyvyistä, eli kyvyistä johtaa ja prosessoida omia 
tunteita ja toimintaa, sekä tämän soveltamista vuorovaikutuksessa muihin. Toimiva 
tunneilmaisu on sujuvaa tasaisessa ympäristössä, mutta haasteiden ilmaantuessa pai-
nottuvat myös joustavuus, stressinhallintataidot sekä muu hyvinvointi. (Jabe 2017,  
235-238.) 

 

Johtajan tunneälyn taidot voidaan jakaa kolmeen osaan, joita ovat kyky tunnistaa, tul-
kita ja toimia havaintojen pohjalta. Tunneälyn lähtökohtana on tunteiden tunnistami-
nen, joka mahdollistaa onnistuneen tunnejohtajuuden prosessin jatkumon. Empatian 
lisäksi muita tunnetaitoja ovat kiinnostus, sekä kyky nähdä, kuulla ja olla läsnä. Tun-
teiden tunnistamisen lisäksi tarvitaan siis kykyä prosessoida havaintoja ja tehdä rea-
listisia tulkintoja toisen asemaan asettuen, sekä valmiutta toimia tämän informaation 
pohjalta.  (Rehn 2018, 54-55.) 

 

Tämän prosessin onnistumiseksi olennaista on uskallus kohdata ja työstää myös vai-
keita asioita itsessä, muissa ja työyhteisössä. Tämä onnistuu antamalla tilaa ja lupa 
tunneilmaisuun ja prosessointiin tarvittaessa. Tämä ei tarkoita työyhteisön muutta-
mista terapiayksiköksi vaan tunteiden taidokasta ja sensitiivistä käsittelyä osana työn-
teon ja johtajuuden prosesseja. Tässä prosessissa on tärkeää, että kaikki osapuolet tu-
levat tasapuolisesti huomioiduksi ja lähtökohtana on tasa-arvoinen ajattelu ja jokaisen 
osapuolen näkökulman merkitys ja arvo. (Rehn 2018,  55-56.) 
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Tunne-ja vuorovaikutustaitojen oppimisen kokonaisuus voidaan jaotellaan viiteen ka-
tegoriaan, joita ovat itsetietoisuus, tietoisuus sosiaalisista suhteista, vastuullinen pää-
töksenteko, vuorovaikutustaidot ja itsesäätely. Toiminta näillä alueille vaikuttaa myös 
työyhteisön ilmapiiriin, psykologiseen turvallisuuteen ja avoimuuteen. (Lintunen 
2017, 180.)  

 

Empatian lisäksi myötätunto on osa toimivaa tunnejohtajuutta. Myötätunnon käsite 
voidaan määritellään kolmen T:n kautta, joita ovat tietoisuus, tunne ja toiminta. Kol-
men T:n käsitteistö on avattavissa käytännön tasolle ja näihin yhdistettäviä toimintoja 
ovat havaitseminen, toisen kokonaisvaltainen huomioiminen ja kuunteleminen sekä 
tunneyhteyden kokeminen ja viestiminen toiselle. Lisäksi myötätunto voidaan määri-
tellä myös toiminnaksi, jonka kautta halutaan edistää toisen hyvää. (Pessi 2017, 13-14.) 

 

Vastoin yleisiä mielikuvia, myötätunto on parhaimmillaan voimakasta ja vahvaa suh-
tautumista ympäristöön. Myötätunnon kohdalla olennaista on vilpitön halu asettua ai-
dosti toisen asemaan ja pyrkiä hyväntahtoisuuteen toista kohtaan. Myötätuntoa tar-
kasteltaessa korostuvat tekojen ja suhtautumisten taustalla vaikuttavat motiivit sekä 
ihminen kokonaisuutena. (Pessi 2017, 13-14.) 

 

Tunnejohtajuudessa yhdistyvät kyky tunteiden prosessointiin itsessä ja muissa sekä 
kyky olla antautumatta näiden prosessien ja tunteiden vietäväksi. Johtajuudessa orga-
nisaation yhteiset tavoitteet ja päämäärät ovat ne, minkä pohjalta toimintaa säädellään 
ja ohjataan oikeaan suuntaan myös tunneälyn kohdalla. (Jabe 2017, 240-241.) 

 

Johtajan näkökulmasta tunnejohtajuus voi olla paikoittain myös kuormittavaa ja täl-
löin on hyvä  tunnistaa omat rajat ja tasapaino oman ja toisen hyvinvoinnin tuke-
miseksi. Johtajan ja henkilöstön välillä on myös epäsymmetriaa, jonka erilaiset työn-
kuvat ja tietotaidot saavat aikaan, tämä voi aiheuttaa vuorovaikutussuhteisiin jännit-
teitä, jotka vaikuttavat viestintään. (Isotalus & Rajalahti 2017, 34-36.) 
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Lapsen tunnetaitoja voidaan kehittää kohtaamalla lapsen tunnekuohut ja tarjoamalla 
niihin turvaa aikuisen rauhoittavasta roolista käsin, kunnes tunnetila tasaantuu. Ai-
kuisilla toimintatapa muodostuu helposti järkiorientoituneemmaksi ja keskustelu-
kumppanin tunnetilat ja tunteisiin liittyvä viestintä saatetaan järkeistää, ohittaa tai mi-
tätöidä. Tällöin viestintä voi katketa ja tilanne ei pääse etenemään yhteyden syntymi-
sen suuntaan. Tarve tunnekuohun taustalla on sama ihmisen kaikissa ikävaiheissa ja 
paras tapa reagoida vastapuolen voimakkaisiin tunteisiin, on myötätuntoinen aito 
kohtaaminen, kuunteleminen ja tilan ja luvan antaminen tunteiden ilmaisuun ja käsit-
telyyn myös professionaalisissa viestintäsuhteissa. (Talvio 2017, 56-67.) 

 

Aidossa kohtaamisessa haavoittuvaisuudella ja aitoudella on tilaa. Johtamisen näkö-
kulmasta tätä tukee hyväntahtoisuus,  sekä osapuolten molemmin puolinen yhdessä 
tekemisen asenne, jolloin lähtötilanne on kannustava. Tällöin kummankaan osapuolen 
ei tarvitse vakuutella omaa osaamistaan tai pyrkiä olemana muuta kuin on. Sen sijaan 
luodaan käsitys riittävyydestä ja arvokkuudesta, mistä käsin molemmat tahot ponnis-
televat tiiminä kohti toimivaa lopputulosta. (Kaski 2018,  96.) 

 

Aktiivisen kuuntelemisen avulla pystytään välittämään viestiä siitä, että kaikkien tun-
teiden, ajatusten ja tarpeiden ilmaiseminen on sallittua ja turvallista ja vuorovaikutus 
perustuu tasa-arvoiselle asetelmalle. Tällöin viestijä saa tilaa ilmaista viestinsä mah-
dollisimman realistisesti ja kuulija kykenee tavoittelemaan viestin ymmärtämistä 
mahdollisimman hyvin kertojan näkökulmasta. Tämä myös kasvattaa merkityksen ja 
hyväksynnän kokemusta. (Talvio 2017, 111-112.) 

 

Vuorovaikutustaidoilla on tärkeä merkitys työhyvinvoinnin johtamisessa. Olennaista 
on tasapuolinen ja toisen huomioiva vuorovaikutustyyli, joka mahdollistaa parhaillaan 
vuorovaikutuksen kehittämisen joka tilanteessa kaikkien osapuolten kanssa. Tällöin 
vuorovaikutuksen lähtökohdat perustuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen ja ar-
vostukseen. Vuorovaikutuksen suhteen ei kannata suostua hyväksymään kokemusta 
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persoonien yhteen sopimattomuudesta tai kyvyttömyydestä toimivaan vuorovaikutuk-
seen, vaan pyrkiä rakentamaan yhteisymmärrystä kaikkien kanssa. (Talvio 2017, 8-9.) 

 

Vuorovaikutus koostuu erilaisista vuorovaikutustavoista, joiden valintaa ohjaavat 
muun muassa tunteet ja tilanteenlukutaidot. Vuorovaikutuksessa molemmat osapuo-
let vaikuttavat tilanteeseen käytöksellään ja tunteillaan ja luovat vastavuoroista kom-
munikaatiota. Vuorovaikutuksen onnistumisen olennainen osa on kokemus yhteyden 
syntymisestä. Tällöin vuorovaikutuksen tavoitteena on molemminpuolinen yhteisym-
märrys. (Talvio 2017, s. 11-12.) 

 

Työyhteisön ja ryhmätyöskentelyn vuorovaikutusta tukee turvalliseksi koettu ympä-
ristö, missä ryhmän jäsenten on helppoa olla aitoja, ottaa riskejä ja tarjota paras pa-
noksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä tukee erityisesti jäsenten keskinäi-
set suhteet ja tuntemisen taso. Tällainen ympäristö ja ilmapiiri antaa tilaa myös luo-
vuudelle.(Talvio 2017, 73.) 

 

Vuorovaikutuksen kenttää voidaan lähestyä viiden sosioemotionaalisen oppimisen 
osa-alueen kautta, joita ovat: minätietoisuus, Ihmissuhdetaidot, itsensä johtaminen, 
vastuullinen päätöksenteko sekä sosiaalinen tietoisuus. Näitä osa-alueita kehittämällä 
voidaan tukea psykososiaalista hyvinvointia  ja tunne-, ja vuorovaikutustaitoja sekä 
luottamuksen syntymistä. Sosioemotionaalisten taitojen kehittämisen pohjana on itse-
reflektio. (Talvio 2017, 17-19 & 95-96.) 

 

Toimivaa vuorovaikutusta ja empatiataitoja voidaan kehittää ja tukea kuuntelutaitoi-
hin paneutumalla. Toisen aktiivisella läsnä olevalla kuuntelemisella opitaan tunte-
maan toista ja hahmottamaan tilannetta toisen näkökulmasta. Kuunnellessa läsnäolon 
merkitys korostuu ja huomio keskitetään toiseen. Kuuntelemista helpottaa omien ti-
lanteessa syntyvien ajatusten rauhoittaminen ja tilan antaminen kuunneltavalle osa-
puolelle.  (Talvio 2017,  107-111.) 

 



40 

 

Kuuntelijan rooli on tärkeä ja taidokkaassa kuuntelemisessa kuuntelijan ei tarvitse läh-
teä ohjaamaan tilannetta haluamaansa suuntaan, vaan tärkeintä on jäsentää kertovan 
osapuolen sanomaa mahdollisimman realistisesti. Kuulijalle olennaista ei ole muodos-
taa mahdollisimman tehokkaasti omia johtopäätöksiä kuullusta, vaan pyrkiä tuke-
maan kertojaa niin, että hän saa muotoiltua oman viestinsä mahdollisimman selkeäksi 
ja kokee viestinsä tulleen vastaanotetuksi. (Talvio 2017, 107-111.) 

 

Osa aitoa kuuntelemista on myös toisen sanattomien viestien ja tunnetilojen havain-
nointi ja pienten nyanssien rekisteröinti, sekä maltillisuus omien tulkintojen tekemi-
sen suhteen. Jabe painottaa kuuntelemisen ja vuorovaikutuksen merkitystä ongelma-
tilanteissa, tai tilanteissa jossa yrityksen toiminta on ohjautunut väärään suuntaan, 
tällöin olennaista on luoda toivon näkökulma yhteisen tavoitteiden ja toiminnan uu-
delleenohjaamisen ylle. (Jabe 2017, 242-243.) 

 

Kirjassa johtajan vuorovaikutus puhutaan professionaalisista viestintäsuhteista, jotka 
kuvaavat työ-, ja asiantuntijaympäristöön sijoittuvia vuorovaikutussuhteita, joissa 
työskentely ja tavoitteiden yhteinen saavuttaminen ovat toiminnan pääsisältö. Tämän 
kontekstin asiasisällön ja inhimillisen kohtaamisen yhdistäminen ovat niitä asioita, 
joilla viestinnän ja vuorovaikutuksen osalta voidaan vaikuttaa ilmapiiriin. (Isotalus & 
Rajalahti 2017, 33-34.) 

 

Johtajan vuorovaikutukseen etenkin tunnejohtajuuden näkökulmasta vaikuttavat siis 
vahvasti  johtajan rooli, professionaalinen viestintä ja aito läsnä oleva ja myötätuntoi-
nen kohtaaminen. Luottamus rakentuu, kun molemmat osapuolet jakavat ja antavat 
jotain itsestään. Johtajalle on kuitenkin olennaista osata säädellä yksityisyyden ja ja-
kamisen määrää ja näin ollen vaikuttaa suhteen laatuun ja muotoon. Toisinaan tarvi-
taan myös kykyä säilyttää tietty etäisyys, mutta kyetä kuitenkin johtamaan tilannetta 
yhteyden rakentamisen näkökulmasta. (Isotalus & Rajalahti 2017, 34-36.) 

 

Toimivalla vuorovaikutuksella, ystävällisyydellä ja kohteliaisuudella on merkitystä ih-
missuhteita rakentavina ja vahvistavina toimintatapoina. Tietynlainen sensitiivisyys ja 



41 

 

tilannetajuinen herkkyys ovat myös tärkeitä ilmapiirin osatekijöitä. Ironia ja sarkasmi 
voivat taidokkaasti käytettyinä lujittaa yhteenkuuluvuutta, mutta toisinaan voivat 
myös aiheuttaa hämmennystä tai tulkinnan vaikeutta tai pahimmillaan luotaantyön-
tävän reaktion niiden käyttäjää itseään kohtaan. Kuusela toteaa sosiaalisen merkityk-
sen painoarvon sillä, että hyvät, välittävät suhteet kasvattavat motivaatiota ja välinpi-
tämättömät ja tylyt suhteet laskevat sitä. Rakentavalla huumorilla sen sijaan voi olla 
erittäin tärkeä paikka sosiaalisten suhteiden lujittajana ja hyvän ilmapiirin luojana.  
(Kuusela 2017, 132-135.) 

 

Samaa näkökulmaa tukee myös Ahlroth. Pahantahtoisen huumorin ja kiusaamisen 
raja voi olla häilyvä ja ilkeällä huumorilla voidaan äkkiarvaamatta vaikuttaa hyvää työ-
ilmapiiriin hyvinkin tehokkaasti sitä heikentäen. Tällöin huomio tulisi olla käsityk-
sessä ihmisten erilaisista tulkintatavoista eikä niinkään lähtökohtaisesti siinä näke-
myksessä, että pahimmatkin toteamat voi viimekädessä kuitata huumorin kategori-
aan. Positiivisen huumorin painoarvoa ja rentoutta työilmapiirissa sen sijana hänkin 
painottaa hyvänä työhyvinvointia ja tiimityötä tehostavana asiana. (Ahlroth 2017, 52-
53.) 

 

Yhtälailla Ahlroth vetoaa kiusaamisen täyteen kitkemiseen työpaikalta. Minkäänlaista 
alentavaa, mitätöivää tai kiusaavaa käytöstä ei tule hyväksyä työpaikalla ja johtajan 
tulee olla selvillä työyhteisönsä tilasta ja mahdollisista haasteista ja epäkohdista. Ri-
vien välistä lukeminen, arviointikyky ja tilannetaju auttavat kokonaisuuden hahmot-
tamisessa. Pahimmillaan kiusaaminen voi olla erittäin haitallista työntekijän suoriu-
tumisen ja työhyvinvoinnin kannalta. (Ahlroth 2017, 86-89.) 

 

Rennolla työilmapiirillä voidaan myös vaikuttaa työhyvinvointiin. Menestys yhdiste-
tään helposti vakavuuteen ja totiseen ilmaisuun vaikka parhaiten luovuutta, ongel-
manratkaisukykyä ja empaattista käytöstä tuetaan rennolla ja hauskuuttakin sallivalla 
ilmapiirillä. Kilpinen korostaa myös puheilmaisun rentoutta ja selkokielisyyden vilje-
lemistä työpaikalla vaikeiden termien käytön sijaan. (Kilpinen 2017, 151-154.) 
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Parhaat tulokset syntyvät motivoivassa ja hauskassa ilmapiirissä, jossa henkilöstön jä-
senet voivat kokea, että heistä välitetään. Lupa tehdä virheitä kasvattaa uskallusta ris-
kinottoon ja luovuuden käyttöön. Onnistumisen kokemukset ja niiden havaitseminen 
kohottavat itsetuntoa. Johtajan on tärkeää etsiä henkilöstöstään myös piilossa olevaa 
potentiaalia, ja rohkaista ja kutsua työntekijöitä sen käyttöön. (Jabe 2017,  286-288.) 

 

Työyhteisön hyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta tärkeää on myös organisaation 
tapa käsitellä konflikteja. Parhaimmillaan konflikti luo uutta ja lujittaa ryhmän yhteen-
kuuluvuutta, mutta sen rakentava käsittely on onnistumiselle olennainen edellytys. 
Konfliktien käsittely ja kyky rehelliseen kommunikointiin kuuluvat älykkääseen tun-
nejohtajuuteen ja vuorovaikutustaitoihin, joiden avulla voidaan edistää organisaation 
toimintaa. (Piha 2017, 96-99.) 

 

Tässä yhteydessä voidaan puhua myös konfliktiälykkäästä johtamisesta. Tässä toimin-
nassa yhdistyvät myötätuntoinen käytös ja eteenpäin vievä lujuus ja napakkuus. Mah-
dollisuus osoittaa eriäviä mielipiteitä liittyy myös ilmapiirin psykologiseen turvallisuu-
teen ja tätä kautta uskallukseen olla aito myös konfliktitilanteissa. (Piha 2017, 96-99.) 

 

Tämän ilmapiirin mahdollistaa myös yhteisön kyky käsitellä epäonnistumisia ja epä-
varmuutta. Johdon näkökulmasta tämä edellyttää johtajalta nöyryyttä ja kykyä ottaa 
vastaan palautetta, sekä mahdollisia toimintaohjeita pysymällä silti tilanteen johtajana 
ja eteenpäin viejänä. Piha määrittelee konfliktin jopa eräänlaiseksi kasvun edelly-
tykseksi ja mahdollistajaksi. (Piha 2017, 96-99.) 

 

Työhyvinvointia johdettaessa on hyvä muistaa että ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Yh-
teydentarve on sisäänrakennettu ominaisuus ihmisen koko elämänkaaren ajan ja sen 
vaikutukset muun muassa hyvinvointiin ja tehokkuuteen ovat ilmeistä. Silloin kun te-
hokkuutta ja maksimaalisen hyviä suorituksia pyritään tekemään riippumattomuu-
desta ja liiallisesta itsenäisyydestä käsin, työn todellinen tehokkuus ja laatu kärsivät. 
(Cloud 2017,  33-35.) 
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Kokonaisvaltaista kokonaisuutta ei pääse syntymään, jos ihmissuhteet ja vuorovaiku-
tus eivät toimi prosessien ohella. Tällöin huippulahjakkaankin johtajan parhaat omi-
naisuudet voivat jäädä kokonaiskuvan pohjalta tehottomiksi. Tällainen johtajuus ja 
toimintakulttuuri ei ole pitkällä aikavälillä kannattavaa, vaan alkaa saada aikaan eri-
laisia oireita  työyhteisössä ajan kuluessa. (Cloud 2017,  33-35.) 

 

Cloud määrittää  yhteyden kokemusta ja yksilön yhteyden tilaa neljän nurkan teorialla, 
joissa ihmissuhteen tila on aina luokiteltavissa johonkin näistä neljästä paikasta, joita 
ovat yhteys, jota ei ole tai joka on poikki, huono tai heikko yhteys, näennäisesti tai vält-
tävästi toimiva yhteys ja parhaana vaihtoehtona aito toimiva yhteys. Huono yhteyden 
tila yrityksen organisaatiokulttuurissa vaikuttaa yleensä helposti joukon vahvimpiin 
lenkkeihin ja he mielellään hakeutuvat ennemmin kohti inhimillisempää ja välittä-
vämpää työilmapiiriä. (Cloud 2017, 36-38.) 

 

Laadukas tunneälyinen ja myötätuntoinen aidon yhteyden tarjoama vuorovaikutusko-
kemus oikealla hetkellä ja etenkin suurten haasteiden edessä  vaikuttaa toimintaan  ja 
fysiologiaan aivojen tasolla. Tämä stressihormoneja rauhoittava empaattinen kohtaa-
minen voi saada aikaan suuriakin muutoksia ja oivalluksia sekä vaikean tilanteen hel-
potusta pelkästään  sen avulla, että haasteiden keskellä painiva henkilö kokee tulleensa 
ymmärretyksi ja kohdatuksi. Tämä Henryn määritelmän mukaan ’toisen voimaksi’ 
luokiteltava vaikutus vaikuttaa myös yksilön suorituskykyyn. (Cloud 2017, 71-76.) 

 

Käytännössä vuorovaikutustilanteet ja ihmissuhdetaidot saattavat asettaa haasteita 
siksi, että näissä tilanteissa joudutaan asettumaan haavoittuvaiseen asemaan toisen 
edessä. Tämä on kuitenkin edellytys aidon kohtaamisen ja yhteyden synnylle. Tämä on 
myös yhteydessä tarvitsevuuteen ja kykyyn tiedostaa yhteistyön merkitys pyrkimättä 
olemaan loputtoman riippumaton ja omavoimainen. (Cloud 2017, 55-57.)  

 

Työssä suoriutuminen, onnistuminen ja hyvinvointi kasvavat ja kehittyvät kun henki-
löstön jäsenet johtoporrasta myöten pystyvät kohtaamaan myös omat tarpeensa ja 
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heikkoutensa ja nöyrtymään yhteistyöhön loputtoman itsenäisen suoriutumisen si-
jaan. Pitkällä aikavälillä tällainen tiimityöstä koostuva toimintakulttuuri kantaa hedel-
mää.  (Cloud 2017,  66-70.) 

 

Kun huomio kiinnitetään ihmisten kehittämiseen ja itsensä kehittämiseen, prosessit ja 
suoritus muuttuva sitä mukaa automaattisesti. Kehittynyt ajattelu tuottaa kehittyneitä 
prosesseja ja suorituksia. Tällöin huomion ei tarvitse olla jatkuvasti tekemisen tavan 
kehittämisessä vaan tekijän kehittämisessä. Tämä vaikuttaa tekemisen laatuun ja 
työssä onnistumiseen. Tällaista kasvua laadukkaat ihmissuhteet ja vuorovaikutus tu-
kevat. (Cloud 2017, 28-29.) 

 

Työhyvinvoinnin johtamista voidaan kehittää kiinnittämällä huomiota erityisesti hen-
kilöihin, älyyn, sydämen sivistykseen ja visionäärisyyteen. Työelämässä menestynyt 
voi säilyttää inhimilliset ja lämpimät ominaisuutensa ja nämä voivat tehdä hänen työs-
kentelystään vielä kokonaisvaltaisesti laadukkaampaa. Yrityksen arvoja ja toimintaa 
määrittää tätä taustaa varten vahvasti johtajan ihmiskäsitys. Tämä kannattaa huomi-
oida myös muun maussa työpaikkaa valittaessa, saman henkiset yksilöt luonnollisesti 
voivat viihtyä yhtenevien teemojen parissa. Erilaisuus tosin tekee ryhmistä monipuo-
lisia. (Ahlroth 2017, 134-136.) 

 

Työhyvinvointia tukevana johtamisen mallina voidaan tarkastella myös valmentava 
johtajuutta. Valmentavassa johtajuudessa johtajan tehtävä on löytää alaisesta osaami-
nen ja potentiaali halutun päämäärän saavuttamiseksi. Tällöin pyritään tukemaan 
alaisen omaa työskentelyä ja oma-aloitteisuutta, sekä omaa ajattelua. Näin johtaja 
ikään kuin peilaa valmennettavalle tämän vahvuuksia ja mahdollisuuksia työssä me-
nestymiseen, sekä ympäristön ja tavoitteiden asettamaa lähtökohtaa toiminnalle. 
(Cauffman 2017, 14-15.) 

 

Ratkaisukeskeisen valmentamisjohtajuuden avulla voidaan tukea henkilöstön hyvin-
vointia. Cauffman yhdistää myös aiheeseen positiivisen psykologian tematiikkaa. Kai-
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ken kaikkiaan työssä ja vapaa-ajalla hyvinvoivat henkilöt ovat työssään tehokkaita, toi-
mintakykyisiä sekä joustavia ja he kykenevät käsittelemään ja kohtaamaan haasteita. 
Hyvinvoinnin perusedellytyksiä positiivisen psykologian mukaan ovat muun muassa  
myönteiset tunteet, merkityksellisyys, paneutuminen, sosiaaliset suhteet ja tavoittei-
den saavuttaminen. (Cauffman 2017, 36.) 

 

Konkreettisena ratkaisukeskeistä valmentajuutta tukevana toimenpiteenä Cauffman 
nostaa esiin positiivisen palautteen merkityksen. Rehellisen ja aidon positiivisen pa-
lautteen avulla peilataan valmennettavalle nykytilanteessa toimivia asioita ja työstä 
suoriutumista sekä kyetään vaikuttamaan positiivisesti työntekijän itsetuntoon ja mi-
näkuvaan. (Cauffman 2017, 45-46.) 

 

Ennen kaikkea valmentamalla pystytään tukemaan valmennettavan omaa ajattelua ja 
ongelmanratkaisukeinoja ja näin ollen tukemaan myös hänen itsenäistä työskentelyä 
kohti yrityksen yhteisiä tavoitteita ja päämääriä. Sen avulla voidaan myös tukea työn-
tekijän motivaation löytymistä ja työhyvinvointia sekä kykyä käsitellä eteen tulevia 
työhön liittyviä tilanteita ja haasteita. Valmentamisen perusajatuksena on tukea val-
mennettavaa kehittämään omaa oppimistaan ja ongelmanratkaisukykyään siten, että 
valmentaja voi jättäytyä taka-alalle ja luottaa valmennettavan kykyihin toimia tilan-
teessa itsenäisesti. (Cauffman 2017,  56-57.) 

 

Valmentavassa johtamistyylissä muiden ohjaamista tukee lähtökohtana johtajan oman 
työskentelyn ohjaus, niin että hän pystyy parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan 
muita saavuttamaan tavoitteet. Tätä edesauttaa muun muassa työntekijöiden oman 
ajattelun aktivointi. Tähän prosessiin vaikuttavat postitiivisesti muun muassa sopiva 
aikataulutus, läsnäolo, hyvä ilmapiiri, spontaanius ja avoin ilmapiiri, jossa on tilaa 
myös haavoittuvaisuudelle ja mahdollisuudelle saada ja tarvita tukea. (M-R, Ristikan-
gas & V, Ristikangas 2017, 68-69.) 
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Positiivinen psykologia yhdistetään työhyvinvoinnin tukemiseen ja sen keskiössä on 
kyky suunnata huomio ratkaisukeskeisiin ja positiivisiin, mutta rehellisiin näkökul-
miin ongelmakohtien korostamisen ja oireiden lievittämisen sijaan. Positiivisen psy-
kologian avulla pystyttään kehittämään työyhteisöä nimenomaan työhyvinvointia tu-
kevaan suuntaan ja kasvattamaan henkilöstön motivaatiota. (Hakanen & Salmela-Aro 
2017, 117-118.)  

 

Toiminnan kehittäminen, on myös olennainen osa työhyvinvoinnin johtamista. Laine 
määrittää työhyvinvoinnin kehittämisen lähtökohdaksi vallitsevan tilanteen analyysin 
sekä mahdollisten ongelma-, tai kehittämiskohteiden tunnistamisen. Lisäksi voidaan 
keskittyä johtajuuden ja esimiehen vuorovaikutustaitojen, organisaation henkilöstö-
politiikan ja työympäristön kehittämiseen. Tukipalveluina voidaan hyödyntää työter-
veydenhoidon ennaltaehkäiseviä suosituksia ja käytänteitä.  (Laine 2018, 127.) 

 

Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen voidaan jakaa kolmeen osa-aluee-
seen, joita ovat sopeuttava ja kehittävä toiminta johtamisen osana, sekä näistä muo-
dostuvat kokonaisvaltaiset toimintastrategiat. Näin ollen yhteisvastuu työhyvinvoin-
nin toimivuudesta jakautuu sekä työntekijöille, että johtoportaalle ja kokonaisuudesta 
muodostetaan yhteiset toimintastrategiat. Työhyvinvoinnin kehittäminen on yhteis-
vastuullista toimintaa. Työhyvinvoinnin moninainen ja vaativa kenttä kuuluu kaikille 
työyhteisön jäsenille. Työhyvinvoinnin ei tarvitse siis olla vain johtajalle yksin henki-
löityvä laaja toiminnan kenttä vaan kokonaisuus, jota kaikki osalliset yhdessä rakenta-
vat. (Laine 2017, 116 & 121-122.) 

 

Ohessa taulukkona (Taulukko 4) yhteenveto tämän teoriaosion kokonaisuudesta. Tau-
lukkoon on koottu työhyvinvoinnin johtamiseen liittyviä teemoja tässä teoriaosiossa 
esitellyn kokonaisuuden pohjalta. Yhteenveto on tehty selkeyttämään ja jäsentämään 
teoriaosion sisältöä kokonaisuutena.  
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Taulukko 4: Työhyvinvoinnin johtaminen (Johtajuuden ristiriidat 2018 & Onnistumi-
sen taidot 2018 & Osaaminen, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuu työorganisaatiossa 
2018 & Konflikti päivässä 2017 & Mikä meitä liikuttaa. Motivaatiopsykologian perus-
teet. 2017 & Vuorovaikutus johtajan työssä 2017 & Erilaisten ihmisten johtaminen 
2017 & Järkytä avoimuudella. Silmät avaavia ja vähän kiusallisiakin näkökulmia työ-
elämään ja johtamiseen. 2017 & Inspiroitunut. Miten johtaa ja menestyä muuttuvassa 
työelämässä & Esimies ja coaching. Oivaltava coaching johtamisen työkaluna 2017 & 
Paha johtaminen 2017 & Myötätunnon mullistava voima 2017 & Organisaatiodrama-
turgialla toimiva työyhteisö 2018 & Toisen voima 2017 & Ratkaisukeskeinen coaching 
2017) 

 

4 KEHITYSTYÖN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä osiossa avataan asiantuntijahaastattelua tutkimusmenetelmänä. Tämän työn 
haastatteluissa on hyödynnetty myös teemahaastattelun rakennetta. Tutkimushaastat-
telut on jaettu kolmeen teemaan, joita ovat työntekijän ja työnantajan vastuu työhy-
vinvoinnin rakentajana,  sekä työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisnäkökulma. 

 

Johtajan	itsereflektio	&	
itsensä	kehittäminen

•Johtajan	riittävä	
tukiverkosto
•Tunneälyn,	
empatiataitojen	ja	
vuorovaikutuksen	
kehittäminen
• Kyky	kohdata	ja	käsitellä	
haasteita
•Oman	toiminnan	
organisointi
•Päämäärän	ja	tavotteiden	
selkeys	&	informointi
•Kokonaisvaltainen	
kuuntelemisen	ja	
katsomisen	kyky

Hallinnolliset	näkökulmat

•Strateginen	suunnittelu
•Lainsäädäntö	ja	yleiset	
ohjeistukset
•Kaikkien	organisaation	
portaiden	työtehtävien	
ymmärrys
•Työhyvinvoinnin	
huomioiminen	
suunnittelun	ja	prosessin	
kaikissa	vaiheissa
•Tehokkuuden	ja	
inhimillisyyden	tasapaino
•Henkilöstön	ja	
organisaation	todellisen	
tilan	tunteminen

Työhyvinvointi	osana	
kokonaisuutta

•Turvallinen	työympäristö
•Kiusaamisen	ja	häirinnän	
nollatoleranssi
•Toiminnan	
yhteisvastuullinen	
kehittäminen
•Yksilöllisyyden	
huomioiminen
•Ennakoitavuuden,	
rutiinien	ja	haasteiden	
tasapaino
•Osaamisen	löytäminen	ja	
kohdentaminen	oikeisiin	
tehtäviin
•Positiivisuus	ja	
ratkaisukeskeisyys
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4.1. Asiantuntijahaastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelminä käytettiin asiantuntijahaastatteluita. Asi-
antuntijahaastattelussa haastateltavaksi valitaan henkilö, joka asemansa tai tietotai-
tonsa puolesta on määriteltävissä tietyn osaamisalueen asiantuntijaksi. Tällöin hänellä 
voidaan olettaa olevan aiheesta enemmän ja perehtyneempää tietoa, kuin maallikolla. 
Asiantuntijahaastattelu tutkimusmenetelmänä toimii silloin, kun halutaan tutkia asi-
oiden kehityssuuntia ja moninaisia vuorovaikutteisia kokonaisuuksia. Tähän soveltuva 
näkökulma voi olla myös tulevaisuusorientoitunut tai ilmiöiden tarkastelu ja tutkimi-
nen. (Alastalo, Vaittinen, Åkerman 2017, 214-218.)  

 

Asiantuntijahaastatteluiden muodollisen toteutuksen puolesta teemahaastattelu voi 
olla hyvä menetelmä. Tällöin haastattelutilanteessa on liikkumavaraa, mutta puo-
listrukturoidun haastattelun tavalla aihealueita on rajattu ja teemoiteltu etukäteen. 
Asiantuntijahaastatteluita voi myös toteuttaa virtuaaliympäristöissä ja sen toteutuk-
sessa voi hyödyntää erilaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi kävelyhaastattelua, jossa 
oheistoiminta saattaa esimerkiksi tukea tiedon muistamista. Olennaista haastattelui-
den onnistumisen kannalta on tutkijan käsitys tavoitteiden selkeydestä ja aihealueen 
rajaaminen, sekä realistiset odotukset tutkimushaastateltavalta saatavaa tietoa koh-
taan. Asiantuntijahaastatteluun valmistautuessa on tärkeää tehdä pohjatyö huolella. 
(Alastalo ym. 2017, 214-222.)  

 

Hyvän ja laadukkaan tutkimushaastattelun käytännön toteutuksen onnistumiselle 
olennaista on prosessin systemaattinen työstäminen, tavoitteiden selkeys ja jäsennelty 
aineistonhallinta, jossa aineistoanalyysi ja haastattelukysymykset pyritään jo esival-
misteluvaiheessa rajaamaan, kohdentamaan ja suunnittelemaan parhaiten toisiaan tu-
kevaksi, jotta päästään mahdollisimman lähelle tutkimuksen tavoitteita. (Kuula-
Luumi & Ranta 2017, 413.)  
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4.2. Tutkimuksen suunnittelu ja valmistelu 

 

Työn tutkimuksellinen osio koostuu neljästä asiantuntijahaastattelusta. Haastatte-
luissa painotuvat työhyvinvoinnin, neuropsykologian, työhyvinvoinnin johtamisen ja 
henkilöstötuottavuuden näkökulmat. Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina 
asiantuntijahaastatteluina. Haastattelurungot on jaettu kolmeen teemaan, joita ovat 
työntekijän vastuu, työnantajan vastuu ja kehittämisnäkökulma työhyvinvoinnin joh-
tamisen osana. Aineistoanalyysi toteutetaan myös tätä samaa teemoittelua mukaillen. 

 

Haastateltavien osaamisalueet painottuvat psykologian, neuropsykologian, filosofian 
ja henkilöstötuottavuuden saralle. Tutkimuksen monipuolisuuden vuoksi on haluttu 
kerätä mahdollisimman erilaisia näkökulmia eri asiantuntijoiden ajatusten pohjalta. 
Haastateltavat valittiin teoriapohjasta nousseiden teemojen pohjalta. Haastattelujen 
avulla on pyritty samaan mahdollisimman laaja katsaus alan asiantuntijoiden ja ajat-
telijoiden näkökulmista. Haastatteluista syntyvää tutkimusaineistoa peilataan teo-
riapohjaan, jonka pohjalta pyritään muodostamaan toimeksiantajayritystä mahdolli-
simman hyvin palveleva kokonaisuus.  

 

Haastattelun perusrunkoa muokattiin hieman eri haastateltaville, jotta kyettiin saa-
maan mahdollisimman tarkkaa asiantuntijatietoa kunkin haastateltavan erityisosaa-
misalueesta. Haastattelut toteutettiin puhelimitse, nauhoitettiin ja litteroitiin kokonai-
suudessaan. Seuraavassa kappaleessa esitellään asiantuntijahaastatteluista saatu ai-
neisto työn kannalta olennaisin osin. Kutakin haastateltavaa varten luodut haastatte-
lurungot löytyvä työn liitteistä.  

 

4.3. Tutkimusaineiston esittely 

 

Aineisto esitellään tässä osiossa teemoittelun näkökulmista, joita ovat työntekijän vas-
tuu, työnantajan vastuu ja työhyvinvoinnin kehittämisnäkökulma. Tutkimuksen tee-
moitteluun vaikutti teoriapohjasta esiin nouseva työhyvinvoinnin yhteisvastuullinen 
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ja osallistava näkökulma. Työhön haastateltiin Ossi Auraa,  Tommy Hellsteniä, Esa 
Saarista ja Nina Uusitaloa.  

 

Työntekijän vastuu  

 

Hellstenin mukaan työntekijän oma vastuu työhyvinvoinnin rakentamisesta lähtee 
siitä, että oppii fokusoimaan itseen ja omiin voimavaroihin, ja tiedostamaan, ettei anna 
itsestään enempää kuin on annettavaa. Ei myöskään ole hyvä toimia pelkästään miel-
lyttämisenhalun tai ympäristön ohjaamana tämän suhteen. Työntekijän on hyvä oppia 
tunnistamaan omat rajansa ja pysymään niiden sisällä. On tärkeää, ettei katkeroidu  
tai uuvu ja oppia tarpeen tullen sanomaan ei. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös 
käsitteestä itsensä johtaminen. (Hellsten 2018) 

 

Tilanteissa joissa työolot ovat jatkuvasti ylikuormittavat ja olosuhteita ei saada ratkai-
sevasti muutettua on Hellstenin mukaan työntekijän vastuulla ilmaista, mikäli häneltä 
vaaditaan liikaa ja resurssit ovat rajalliset. Mikäli työntekijä ei pysty vaikuttamaan or-
ganisaation suuriin linjauksiin, on hänen tehtävänsä kuitenkin ¨hälyttää¨, jos jotakin 
väärää tapahtuu. (Hellsten 2018) 

 

¨Työntekijän vastuu on ilmaista se, että nyt häneltä vaaditaan liikaa, että 
näillä resursseilla tämä ei onnistu. Se on työntekijän vastuulla ja kysymys 
on se miten työnantaja vastaa tähän. Jos ei työntekijä ilmaise sitä, että 
näillä resursseilla tämä on mahdotonta, niin silloin hän ei kanna omaa 
vastuutaan asiassa. Hän ei pysty organisaation suuria linjauksia muutta-
maan, mutta hän pystyy hälyttämään silloin, kun jotain väärää tapahtuu. 
Se on hänen vastuu.¨ (Hellsten 2018)  

 

Aivohuollon näkökulmasta on hyvä pyrkiä etsimään sopivaa tasapainoa kuormittavien 
ja tyynnyttävien tekijöiden välille. Lisäksi on hyvä huolehtia riittävästä unesta, riittä-
vän hyvästä ravinnosta sekä siitä, että tekee myös sellaisia asioita, joista saa virtaa ja 
voimaa ja nämä voivat olla hyvin erilaisia eri yksilöiden välillä. (Uusitalo 2018) 
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Aura lähestyy aihetta siltä osin, että työntekijän on lähtökohtaisesti kannattavaa tehdä 
omalta osaltaan työt hyvin. Töitä tehdään tiiminä, jolloin jokaisen panoksella on mer-
kitystä. Lisäksi tavanomainen kohteliaisuus ja sivistynyt käytös työpaikalla on riittä-
vää, sekä hyvät vuorovaikutussuhteet työkavereihin ja esimieheen. (Aura 2018) 

 

Saarisen  mukaan työntekijän on hyvä tuoda esiin työhyvinvointiin liittyviä seikkoja ja 
mahdollisia ongelmakohtia työpaikalla, nämä voivat muodostua parannusmahdolli-
suuksiksi. Työhyvinvointi on vastaava aihe kuin muutkin työhön liittyvät teemat ja 
näin ollen osa suurempaa kokonaisuutta. Työhyvinvointiin liittyvään ihmisten väli-
seen toimintaan liittyy paljon mikrotason asioita, eikä ainoastaan isomman järjestel-
män toimintaa. Näihin voidaan vaikuttaa paljon muun muassa huomioimalla ja näke-
mällä toiset  ja olemalla herkkä ympärillä olevien ihmisten suhteen työyhteisössä. 
(Saarinen 2018)  

 

¨Työntekijän kannalta ajatellen, työhyvinvoinnissahan on kysymys myös 
siitä, mitä ihmisten välillä tapahtuu mikrotasossa ja  kysymys ei ole aino-
astaan siitä, mitä joku järjestelmä tekee tai ei tee. Ja siinä mielessä on pal-
jon sellaista, missä ihmiset voi huomioimalla toisensa ja näkemällä toi-
sensa, olemalla herkkiä toistensa suhteen työyhteisössä,  vahvistaa sitä ko-
kemusta, mitä kullakin on siitä kyseisestä työstä. ¨ (Saarinen 2018) 

 

Näiden taitojen kehittäminen edellyttää yksilön maailmasuhteen tarkastelua suh-
teessa toisiin ihmisiin ja vuorovaikutussuhteisiin. Tässä voidaan paneutua esimerkiksi 
sosiaalisen kyvykkyyden ja Saarisen käyttämän termin, systeemiälyn, kehittämiseen, 
sekä ympärillä olevista ihmisistä huolehtimiseen. On myös hyvä oppia lukemaan toi-
sen ja ympäristön mahdollisia ¨hiljaisia viestejä¨. Voidaan puhua myös kokonaisuuk-
sissa onnistumisen kyvykkyyden kehittämisestä, mikä tässä työssä yhdistyy työhyvin-
vointiin. Tähän liittyy myös toisesta näkökulmasta ihmisen suhde itseensä ja käsitys 
itsestä suhteessa muihin sekä itsensä johtajuus ja kyky tarkastella omaa asennemaail-
maa, sekä roolia suhteessa muihin.  (Saarinen 2018) 

 

¨Se on yksi ongelmakohta tällä kentällä, tai työhyvinvoinnin aihepiirissä, 
että se kenttä on rajaton, koska niitä asioita, missä ihminen voi olla huo-
lehtivaisempi toiseen nähden ja herkempi erilaisille hiljaisillekin viestille, 
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mitä se ympäristö ja ne toiset ihmiset siihen ympäristöön lähettää, niin 
siinä ei ole mitään ylärajaa oikeastaan. Että siinä mielessä se on hyvin ih-
misen sosiaalisen kyvykkyyden ja sellaisen, mitä kutsuisin systeemiälyksi, 
kehittämistä. Siis siinä kokonaisuuksissa onnistumisen kyvykkyyden ke-
hittämistä, mikä tässä kohdassa sitten kanavoituu sen nimikkeen työhy-
vinvointi alle.¨(Saarinen 2018) 

 

Uusitalo kannustaa myös siihen, ettei työntekijän kannata käyttää liikaa energiaa nii-
hin asioihin, joihin ei voi vaikuttaa. On myös hyvä miettiä mitkä asiat työpaikalla ovat 
hyvin ja mistä saa virtaa. Moni ihminen kokee pitävänsä työstään paljon, mutta sa-
maan aikaan sitä voi olla liikaa. (Uusitalo 2018) 

 

¨Se jo helpottaa, jos osaa tavallaan ajatella, että kun tämä on kivaa, niin se 
jo auttaa siihen jaksamiseen. Tietenkin pitkäaikaisesti sitten jossain koh-
dassa aivot ja keho tekee stopin, jos se on ihan liian kuormittavaa pitkäai-
kaisesti.¨ (Uusitalo 2018) 

 

Ylikuormitustilassa olevia aivoja Uusitalo vertaa esimerkiksi tietokoneeseen tai puhe-
limeen, jolla on liian monta sovellusta samanaikaisesti auki. Silloin koneen toiminta 
hidastuu ja toiminta ei ole enää yhtä joustavaa. Aivot saattavat reagoida ylikuormituk-
seen samankaltaisesti ja eivät enää kykene toimimaan yhtä kokonaisvaltaisesti tai 
niistä ei saada kaikkea hyötyä irti ja ne eivät pysty enää toimimaan koko potentiaalil-
laan. Lisäksi työhön kuluva aika saattaa pitkittyä, koska työtä ei pystytä tekemään ai-
vojen näkökulmasta täydellä kapasiteetilla, vaan aivot ovat kokoajan ikään kuin alikäy-
töllä.  (Uusitalo 2018) 

 

¨Niin vähän samalla tavalla aivoissa, että kun siellä on liikaa käynnissä 
niin sitten ei enää saakkaan niitä toimimaan kokonaisvaltaisesti. Niistä ei 
saa kaikkea hyötyä irti. Ei pysty toimimaan sillä omalla potentiaalilla. Ja 
sitten saattaa olla, että työhön menee pidempi aika. Koska jos ei pysty te-
kemään sitä kokonaan niillä oikeilla taidoilla, vaan siellä on kokoajan vä-
hän niin kuin alikäytöllä siinä mielessä, että se työhön budjetoitu energia-
määrä, niin se ei vaan riitä. ¨ (Uusitalo 2018) 
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Välillä ylikuormituksen korjausliikkeet voi olla Uusitalon mukaan hyvä aloittaa pie-
nestä. Helposti saatetaan ajatella, että isot ongelmakokonaisuudet pitäisi ratkaista ko-
konaisuudessaan heti, mutta pienemmistä korjausliikkeistä voi olla parempi aloittaa. 
Kun niissä pääsee vauhtiin, hyöty voi kehittyä pikku hiljaa isommaksi. (Uusitalo 2018) 

 

Auran mukaan työntekijän on ylikuormittavassa tilanteessa hyvä keskustella aiheesta 
esimiehen kanssa. Ylikuormitus voi yllättää innokkaammankin työntekijän ja jatkuva 
ylikuormitus on pitkällä aikavälillä huono juttu. Useissa töissä on ruuhkahuippuja ja 
näitä olisi hyvä pyrkiä tietoisesti tasoittamaan löysempien hetkien kanssa. Mikäli työn-
tekijä jää tilanteessa yksin, on tehtävien priorisointi ja karsiminen välttämätöntä ja pe-
rusteltavissa ajankäytön näkökulmasta. (Aura 2018) 

 

¨No tietysti totta kai ensin keskustelu esimiehen kanssa, että missä men-
nään ja mistä voi jättää veks. Tietysti jatkuva kuormitus on turmioksi, oli 
se sitten omasta innosta johtuvaa tai jonkun muun aiheuttamaa, että uu-
puu sitä innokkaampikin kaveri jossain vaiheessa. Ehkä, ei kaikki kos-
kaan. Mutta kyllä se tietysti siihen sillä tavalla johtamiseen, eli siihen työn 
kokonaisuuteen, työn teon kokonaisuuteen liittyy. Että täytyy olla kuormi-
tettu niin, että siinä on sopivat määrät kaikille. Monissa hommissa on 
ruuhkahuippuja tietysti ja monissa tehtävissä on ruuhkahuippuja, mutta 
sitten täytyisi tietysti olla vastaavasti vähän löysempääkin aikaa.¨ (Aura 
2018) 

 

Saarisen mukaan työntekijän on ylikuormittavassa tilanteessa hyvä lähteä pohtimaan, 
mitä piilovaikutuksia esimerkiksi kiireellä voi olla suhteessa työntekijään. Lisäksi on 
hyvä miettiä tilanteeseen erilaisia mahdollisia vastavoimia hyvissä ajoin. Kuormittu-
neisuudelle on tyypillistä vähitellen kehittyvä tilanne. Tällöin olisi hyvä ottaa aikaa it-
selle ja pohtia tilannetta ja kokonaisuutta minkä keskellä elää ja työskentelee. (Saari-
nen 2018) 

 

Pelkän reagoimisen sijaan on hyvä pohtia myös suhdetta muihin, työympäristöön sekä 
siihen, voiko kuormituksen vastavoimana panostaa muun muassa työyhteisön yksilöi-
den huomioimiseen, kuuntelemiseen, tukemiseen sekä myötäelämiseen ja yhteyteen. 
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Tällaista reflektointia varten saatetaan tarvita hieman etäisyyttä ylikuormittavaan ti-
lanteeseen ja tilaa pohtia ja hahmottaa tilannetta, omaa itseä ja muita sen keskellä. 
(Saarinen 2018) 

 

¨Voi myös olla niin, että ihminen menettää tuntumansa siihen, että mikä 
on todella olennaista hänen elämässä, tai että kuka hän ylipäätänsä on. Se 
tapahtuu vähittäisten askelten kautta.¨ (Saarinen 2018) 

 

Saarinen kuvailee ylikuormittavan tilanteen vastavoimana sitä, että näkee ja kuulee 
ympärillä elävät ja työskentelevät ihmiset. Tällöin yhteys muihin, muiden huomioimi-
nen, tukeminen ja arjen jakaminen säilyvät, eikä elämä kapene vain reagoinniksi. Kun 
henkilö reflektoi vallitsevaa tilannetta, hän voi myös arvioida missä voi hieman hellit-
tää tahtia ja antaa ja vastaanottaa tukea työtiimiltä, mikäli kuormittavia olosuhteita ei 
pystytä muuttamaan. (Saarinen 2018) 

 

¨Semmosia tarvitaan nykyään yhä enemmän. Sellaista yksilöstä lähtevää 
oivallusta ja näkemystä sen suhteen, ettei tule sellaista reflektiivistä asen-
netta.¨ (Saarinen 2018) 

 

Työnantajan vastuu 

 

Hellstenin työssään tekemien havaintojen mukaan ihmisen syvin tarve on tarve tulla 
nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Tämän hän tiivistää ihmisen kokemukseksi siitä, 
että saa kokea tulevansa rakastetuksi. Tätä taustaa ajatellen on hyvä hahmottaa, että 
työntekijä on ihminen myös työpaikalla. Tällöin työssä tulisi säilyä riittävä inhimilli-
syys ja käsitys siitä, että työntekijä ei ole kone. On huomioitava riittävät edellytykset, 
jotta ihminen voi hoitaa työnsä hyvin. Hellstenin mukaan työn ilon, turvan, luovuuden 
ja innovatiivisuuden taustalla on ihmisyyden kunnioittaminen ja ymmärtäminen. 
(Hellsten 2018) 

 
¨Työnantajan tehtävänä olisi viisastua ymmärtämään, että työntekijä on 
ihminen ja ne lainalaisuudet, mitkä vallitsevat yleisessä  ihmisyydessä niin 
ne pätee työpaikkoihin. Eli silloin tulisi ymmärtää, että ihminen ei ole 
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kone, vaan mitkä ne on ne edellytykset, että ihminen voi työnsä hoitaa. 
Työn ilo, luovuus, innovatiivisuus ja turva. Ne kaikki lähtee oikeastaan  ih-
misyyden ymmärtämisestä ja ihmisyyden kunnioittamisesta. Nämä luo-
daan siihen johtamisjärjestelmään niin, että siihen tulee viisaus. Koska ih-
minen ei lakkaa olemasta ihminen vaikka hän on työntekijä. Silloin tämä 
pitäisi ymmärtää ja tajuta  mitä se tarkoittaa kaikissa työhön liittyvissä 
järjestelyissä. Huomioida ihmisyys siis.¨ (Hellsten 2018) 

 

Uusitalo nostaa esiin työrauhan ja mahdollisuuden työskennellä ilman eri syistä joh-
tuvia keskeytyksiä. Aivoille on hyvä, että ne saavat keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. 
Tätä ajatellen avokonttorit voivat olla haastavia. Tässä voi olla yksilökohtaisia eroja, 
mutta aivot voivat reagoida tämän tyyppisiin ärsykkeisiin primitiivisesti. (Uusitalo 
2018) 

 

¨Se heikentää sitä työskentelykapasiteettia ja saattaa olla, että silloin esi-
merkiksi väsyy nopeampaa siihen kognitiiviseen ponnisteluun, vaikka ei 
huomaa, että se häiritsee. Mutta sitten, jos joskus työskenteleekin hiljai-
sessa tilassa, niin huomaa että ¨En mä ookkaan niin poikki.¨¨  (Uusitalo 
2018) 
 

¨Mahdollisuus tehdä töitä niin, että se ei katkea se tekeminen kokoajan, 
eli ei tule häirityksi tai ei kokoajan joku blingaa jossain. Että tavallaan sil-
loin keskittyy yhteen asiaan, niin saisi keskittyä siihen. Ja on se sitten työ-
kaveri, puhelin tai mikä vaan se asia. Se on todettu, että häiriöiset tilat, 
vaikka avokonttorityyppiset tilat on ihmiselle hankalia. Siinä se ajatus 
kääntyy vaikka ei kukaan juuri sinua häiritsisi, mutta ne ajatukset voi 
kääntyä, jos siellä on ääntä tai liikettä tai valot välkkyy tai mitä se sitten 
onkaan.¨ (Uusitalo 2018) 

 

Lisäksi Uusitalo pitää tärkeänä, että työssä on myös positiivisia asioita, joita voivat olla 
muun muassa oppiminen, riittävä haastavuus ja se ettei työ ole liian monotonista tai 
tylsää. Näiden asioiden välille on myös hyvä löytää tasapaino ja huolehtia, että haasta-
vuuden taso on sopiva. Lisäksi työssä viihtyminen ja mielihyvän kokemukset ovat tär-
keitä. Näihin voivat vaikuttaa myös muun muassa tauot. Tällöin voi viettää aikaa työ-
yhteisön kesken tai käyttää ajan johonkin muuhun itselle mielihyvää tuottavaan asi-
aan, kuten esimerkiksi ulkoiluun tai omaan aikaan. (Uusitalo 2018) 
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¨Mutta mä ajattelisin myös, että on tärkeetä, että siellä työssä on niitä po-
sitiivisia asioita. Esimerkiksi oppiminen on monelle semmoinen ja riittävä 
haastavuus, että se ei ole liian monotonista ja tylsää. Eli oppimista ja haas-
teita, mutta sopivia ja sopivan tasoisia. Ja sitten sellainen, että siinä on 
myös se mukavuus, eli se, että me viihdytään ja että meillä on mielihyvää. 
Se antaa meille tosi paljon virtaa myös töissä.¨ (Uusitalo 2018) 

 
¨Ja sen takia ihan kahvitauot ja että sitten voi kahvitauolla esimerkiksi ju-
tella työkaverin kanssa. Tai jos haluaa, voi käydä siellä kävelyllä tai olla 
yksinään, jos se on se mitä tarvitsee ja mistä saa sen mielihyvän.¨  (Uusi-
talo 2018) 

 

Lisäksi työnantajan ja johtajan on hyvä huolehtia työtiloista ja työtehtävien suunnitte-
lusta. Aivojen näkökulmasta on hyväksi, että ihminen tietää selkeästi vastuunsa ja en-
nalta määritellyt tavoitteet, sekä sen miten asioita tehdään. Selkeys, ennakointi ja il-
mapiiri, jossa on myös helppo kysyä lisäohjeita, luovat hyvät puitteet. Tämä on tärkeää 
myös työssäjaksamisen näkökulmasta. Lisäksi mallittamisella on merkitystä. Erilai-
suudelle ja yksilöllisyydelle on myös hyvä antaa tilaa. (Uusitalo 2018) 

 

¨Ainakin se tilojen ja tällaisten huomioiminen, eli suunnittelu, se nyt on 
johtajan vastuulla jollain tavoin. Ja varmaan ehkä se, että ihminen tietää, 
mitä hänen kuuluu tehdä. Että on aika selkeä se tavoite, tai se miten asioita 
tehdään. Että kaikki semmonen, mitä pystyy ennakoimaan. Aivojen näkö-
kulmasta ja jaksamisen, psykologisesta näkökulmasta se, että asiat on sel-
keitä, ennakoituja ja ymmärrettyjä.¨ (Uusitalo 2018.) 

 

¨Ja varmaan sitten se tietysti esimerkki siinä, että jos johtaja lähettää vies-
tejä kymmeneltä illalla, niin se ei välttämättä anna hyvää kuvaa siitä. Että  
se voi antaa kuvan, että meillä kuuluu tehdä töitä aina. ¨  (Uusitalo 2018) 

 

Auran mukaan työhyvinvoinnin johtamisen suunnittelussa on hyvä miettiä, kirjata ja 
päättää selkeästi yhdessä mihin olennaisiin asioihin halutaan panostaa ja sitoutua, 
jotta työn suorittaminen sujuu mahdollisimman hyvin ja tuloksellisesti. Näiden poh-
jalta on hyvä laatia tavoitteet ja jakaa vastuut jotka informoidaan selkeästi myös kai-
kille tiimin jäsenille ja vastuuhenkilöille. Sen lisäksi on hyvä huomioida toiminnan ke-
hittämisen ja prosessien sujuvoittamisen näkökulmat. Olennaista on myös määritellä 
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mitä työhyvinvoinnin käsite kullekin tiimiläiselle tarkoittaa, koska tässä voi olla näke-
myseroja. (Aura 2018) 

 

¨Puhuisin siitä enemmänkin henkilöstötuottavuutena, jossa sitten henki-
löstön osaaminen, työnhallinta, motivaatio, sitoutuminen ja työkyky ko-
konaisuudessaan ratkaisee sen tuloksen, tietyllä kestävällä tavalla. Että ih-
miset tekee duunia ja on hyvässä vireessä ja eivät uuvu turhan päiten ja 
niin poispäin. ¨(Aura 2018) 
 

¨Kun mennään tuolla henkilöstötuottavuus ajatuksella ihmisten näkökul-
masta, sanotaan nyt suurilla linjoilla motivaation, osaamisen, työkyvyn 
näkökulmasta, niin silloinhan niiden kehittäminen ja hyvä tila edesauttaa 
sitä, että työ on laadukasta, sujuvaa ja taloudellisesti kannattavampaa.¨ 
(Aura 2018) 
 

Saarinen pohtii tärkeänä työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä sitä, ettei tiimissä tai 
tiimiä johdettaessa toimita pelkistä mekaanisista tai koneellisista ajattelu- tai toteu-
tustavoista käsin. Se, että näiden asioiden mittaaminen voi olla selkeää ja tulosten seu-
ranta helpompaa, voi viedä huomiota siltä miten Saarisen sanoin ¨kaventavia ne ihmi-
sinä olevuuteen nähden on.¨ Tähän nähden hän kuvaa niiden olevan myös tuottavuu-
den kannalta lopulta yksipuoleinen ratkaisu kokonaisvaltaiseen ihmisyyden huomioi-
vaan näkökulmaan nähden. (Saarinen 2018) 

 

¨Keskeisen tärkeetä on hahmottaa johtamisen näkökulmasta se, kuinka 
 valtavan vahva paine on erilaisiin mekaanisiin ajattelutapoihin, erilaisiin 
 koneistollisiin toteutustapoihin. Nämä erilaiset koneistolliset ajattelemi-
sen tavat voi olla on houkuttelevia esimerkiksi sen takia, että niistä synty-
viä tuloksia on helpompi seurata. Se johtamisen suorittamisen summassa, 
että kuinka houkuttelevia ne yhtäältä on, mutta kuinka toisaalta kaventa-
via ne ihmisenä olevuuteen nähden on. Tästä näkökulmasta ne ovat aina 
viime kädessä myöskin tuottavuuden kannalta vähintään yksipuoleinen 
ratkaisu ja sitä kautta vähemmän optimaalinen ratkaisu, kuin mikä olisi 
kokonaisvaltaisempi ratkaisu, mikä ottaisi ihmiset selkeämmin huomi-
oon. ¨ (Saarinen 2018) 
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Työhyvinvoinnin johtamiseen keskityttäessä mekaaninen lähestymistapa voi olla riit-
tämätön. Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa inhimillisyyden ehdoilla tapahtuvaa johta-
mista. Tällöin johtajan on hyvä vaalia itsessään niitä välittämisen ja toisen huomioi-
misen ajattelutapoja, joiden kautta hän pystyy hahmottamaan myöskin johdettavien 
tiimiläisten tunnetodellisuutta ja kokemaan ja osoittamaan myötätuntoa ja empatiaa. 
(Saarinen 2018) 

 

¨Jos siirretään näkökulma tuottavuudesta työhyvinvoinnin johtamiseen 
niin on selvää, että työhyvinvoinnin johtaminen ei voi tapahtua muuta 
kuin inhimillisyyden ehdoilla. Huomioiden sen, mitä ihmiset on ei mekaa-
nisina olentoina. Siinä mielessä mekaaniset koneistolliset ajattelemisen 
tavat ja organisoinnin tavat ovat ilmiselvästi riittämättömiä. Mutta johta-
jan tehtävä on hahmottaa tämä tosiasia ja sitä kautta myöskin se, kuinka 
välittämiseen, huolenpitoon liittyvät ajattelemisen tavat on tärkeitä yksi-
lötasoisesti sen johtajan itsessään vaalia, jotta hän pystyy  siitä käsin hah-
mottamaan myöskin sitä tunnetodellisuutta, missä niitten ihmisten, kei-
den kohtaloa hän  siellä työssä johtaa, niin tapahtuu.¨ (Saarinen 2018) 

 

Hellsten kuvaa turvan kokemusta tärkeäksi työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tällöin ih-
minen uskaltaa olla oma itsensä ja myös erehtyä. Tämän, työn ilon ja luovuuden avulla 
saadaan myös aikaan todellista tehokkuutta, jota ei tarvitse luoda inhimillisyyden kus-
tannuksella. Tällä on myös hedelmällinen vaikutus luovuuteen ja innovatiivisuuteen, 
koska virheisiin ja kokeilemiseen on lupa. Turvan kokemus liittyy myös siihen, että 
työntekijä kokee saavansa kunnioitusta osakseen. (Hellsten 2018) 

 
¨Tehokkuutta ei pitäisi luoda ihmisyyden kustannuksella, vaan se pitäisi 
syntyä työn ilosta, innovatiivisuudesta ja luovuudesta. Siitä, että ihminen 
on turvassa. Hän uskaltaa olla näkyvä työpaikalla, tehdä virheitä, kokeilla, 
erehtyä ja silti jatkaa. Että se turvan kokemus synnyttää lopulta semmosen 
ketjun, että uskaltaa tehdä virheitä, uskaltaa tulla näkyväksi ja se taas joh-
taa siihen, että työhön tulee luovuus,  innovatiivisuus ja uuden etsiminen, 
koska saa tehdä virheitä. Ja se turvan kokemus puolestaan lähtee siitä, että 
ihminen kokee, että häntä kunnioitetaan. (Hellsten 2018) 

 

Johtajan on hyvä huolehtia itsestään, jotta hänellä on hyvät puitteet johtaa työhyvin-
vointia. Tähän on hyvä kiinnittää huomiota ja tiedostaa, että johtaja voi myös tarvita 
tukea ja hänen jaksamisensa on tärkeää tiimityön ja johtamisen kannalta. Hellstenin 
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mukaan johtamiseen kuuluu tietty määrä yksinäisyyttä muun muassa päätösten ja rat-
kaisujen osalta. Mutta johtajalle on myös olennaista turvan kokemus, pelosta ohjautu-
misen sijaan. Mentorointi on hyvä tuki ja perusta johtajalle työhyvinvoinnin johtami-
sen tueksi. Tähän vaikuttavat toki yrityksen arvot ja se onko organisaatiossa tilaa näyt-
tää muun muassa heikkoutta tai avuntarvetta. (Hellsten 2018) 

 

¨Kaikki lähtee siitä, että johtajan ensisijais ensisijaisin tehtävä on itse 
voida hyvin. Koska jos hän siitä omasta hyvinvoinnista käsin lähtee teke-
mään valintoja ja ratkaisuja, niin hän luo ympäristölleen sitä samaa hy-
vinvointia mitä hänessä on itsessään. Jos itse on ahtaalla ja voi huonosti, 
jos hänen tarpeensa eivät ole tyydyttyneet, niin hän välittää sitä pahaa 
oloa ympäristöönsä sillä, mitä hän on, koska ihmiset lukee meitä sellai-
sena kun me olemme, ei sellaisena kun me yritämme olla. ¨ (Hellsten 
2018) 

  

¨Johtajakin tarvitsee turvan, josta käsin hän voi johtaa niin, että hänen 
oma hyvinvointinsa säilyy. Siksi hänellä pitäisi olla joku mentori joka ym-
märtää työilmapiiri-, tai sitä työympäristöä ja sen työn tekemisen lainalai-
suuksia. Täytyy uskaltaa tarvita itselleen tukea ja se on tietysti vaikeeta, 
jos se ei ole työyhteisössä, työmaailmassa arvo. Koska jos arvona on se, 
että on oltava vahva, heikkoutta ei saa olla, niin silloin se perustuu väärään 
ihmiskuvaan. Semmosia ihmisiä ei ole, jotka eivät ole heikkoja. Sen takia 
tämän johtajan tulee saada legitiimisti tarvita tukea ja apua työssä, joka 
on hyvin yksinäinen.¨ (Hellsten 2018) 

 

Uusitalo nostaa esiin saman teeman työhyvinvoinnin johtajan itsensä kehittämisessä. 
Johtajan on hyvä huolehtia itsestään, jotta hän kykenee havainnoimaan herkemmin, 
mitä työyhteisössä ja muissa tapahtuu. Jos johtaja tai kuka tahansa on kovin kuormit-
tunut, toiminnasta saattaa tulla reaktiivista tai tiettyihin toimintatapoihin kallistuvaa. 
Olennaista on myös johtajan ja alaisen välille syntyvä luottamus. On tärkeää, että voi 
luottaa delegoidakseen tehtäviä. Tällä on myös tärkeä merkitys alaisille. Suhdetta luot-
tamukseen voi olla myös hyvä pohtia ja reflektoida.  (Uusitalo 2018) 

 

¨Samaan aikaan kun annat luottamusta alaisillesi, niin sitten he ovat si-
toutuneempia tekemään asioita ja huomaavat olevansa tärkeitä.¨  (Uusi-
talo 2018) 
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¨Jos on kauhean kuormittunut ja sitten alkaa olla aika reaktiivinen, niin 
sitten vaan, kun tulee jotain, niin siihen tiuskastaan tai tehdään samalla 
tavalla kuin ennenkin, tai jotain muuta.¨ (Uusitalo 2018) 
 

Uusitalo käyttää aivojen hengissä pysymistä ohjaavasta aivoalueesta nimitystä liskoai-
vot. Liskoaivot reagoivat herkästi hätään. Hädän tunne voi syntyä olosuhteista, omista 
ajatuksista, peloista tai uhasta, että saattaa tulla nolatuksi tai saada esimerkiksi huu-
dot. Toimintaan voi liittyä myös epävarmuutta, jos ei tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. 
Tämä järkiaivoista tunneaivoihin ja lopulta liskoaivoihin siirtyvä ajatus hädästä voi 
saada aikaan myös fyysisiä oireita, kuten sydämen tykytystä, hikoilua tai muita fyysisiä 
hädän oireita. (Uusitalo 2018) 

 

On tärkeää, että tilanteessa voi kokea itsensä hyväksytyksi ja kukaan ei uhkaa millään 
tavalla. Aivojen näkökulmasta tällainen tilanne edesauttaa sitä, että aivot saavat toimia 
mahdollisimman vapaasti ja kokonaisvaltaisesti ja yhteydet toimivat joka suuntaan ai-
vojen eri osien välillä. Tällaisessa tilanteessa on myös mahdollista toimia joustavasti ja 
luovasti. Uhkaavassa tai aggressiivisen viestinnän tilanteessa yksilöillä voi olla hyvin-
kin erilaisia reagointi-, tai toimintatapoja siinä, miten tilanteeseen suhtautuvat  ja min-
kälaisia vaikutuksia tällaisella tilanteella on käyttäytymiseen ja ajatuksiin. Reagointi-
tavat voivat olla hyvin yksilöllisiä tällaisessa tilanteessa, jossa oloa ei välttämättä koeta 
kovin turvalliseksi. (Uusitalo 2018)  

 

¨Lähinnä semmonen luottavaisuus siihen, että tässä tilanteessa minut hy-
väksytään sellaisena kun olen ja kukaan ei uhkaa millään tavalla, niin se 
auttaa sitä aivojen näkökulmasta. Kun meidän aivoissa olennaista on se, 
että ne saa tavallaan kokonaisvaltaisesti käyttöön. Se on se, että yhteydet 
toimii ylhäältä alas ja oikealta vasemmalle ja edestä taakse ja sitten kun 
sieltä löytyy joku oikea yhdistelmä eri tilanteissa, nii  me voidaan toimia 
joustavasti ja luovasti ihan missä vaan tilanteessa.¨ (Uusitalo 2018) 
 

Pohdittaessa miten työhyvinvoinnin johtaja voi kehittää omaa toimintaansa Saarinen 
nostaa esiin epäitsekkyyden ja toisen huomioimisen teemoja, kuten myötäelämisen ky-
vyn, kyvyn hahmottaa kokonaisuuksia ja sen ettei päädy itsekeskeisyyden ansaan. On 
hyvä pystyä hahmottamaan toisten toimijoiden todellisuutta haastateltavan sanoin 
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¨asianmukaisella arvonannolla ja vakavuudella¨. Määrätietoisuus on tärkeää, mutta 
Saarinen korostaa epäitsekästä pyynteetöntä kunnianhimoa suhteessa työhyvinvoin-
nin johtamiseen. Tällöin on helpompi pysyä avoimena ympäristöä kohti, eikä sulkeu-
tua keskittyessä määrätietoisuuteen. (Saarinen2018) 

 

¨Mun mielestä myötäelämisen kyky on yksi asia. Sitten kyky hahmottaa 
kokonaisuuksia ja kolmantena se, että se johtaja ei luiskahda itsekeskei-
syyden ansaan, vaan kykenee näkemään niiden toisten ihmisten, toimi-
joitten todellisuutta asianmukaisella arvonannolla ja vakavuudella. Että se 
on semmosta epäitsekästä, voisiko sanoa pyynteetöntä kunnianhimoa, 
määrätietosuutta, mitä tarvitaan.¨ (Saarinen 2018) 
 
¨Johtajahan tarvitsee määrätietoisuutta, mutta määrätietoisuus usein sit-
ten saakin hänen ajattelunsa ja tekemisensä pyörimään hänen itsensä ym-
pärillä. Se kokonaisuus mitä hänen olisi tarkoitus palvella, niin siinä mie-
lessä sellainen ajattelemisen tapa, jossa minä sulkeistuu, niin  on yksi tär-
keä väylä, minkä kautta johtajana voi kehittyä. Ja sitä kautta myöskin taas 
sellaiset muodot, joiden kautta ihminen hahmottaa toisten todellisuutta, 
juurta jaksaen, niin muodostuu tärkeiksi ja sitä kautta esimerkiksi just 
myötäelämisen kyky.¨ (Saarinen 2018) 

 

Aura kuvaa toimivaa työhyvinvointia tilanteena, jossa työt sujuvat ja lopputulokseen 
ollaan tyytyväisiä. Hänen näkökulmastaan erillisellä työhyvinvointistrategialla halu-
taan usein keskittyä tiettyihin osa-alueisiin. Tässä hän korostaa kokonaisuuden hah-
motuskykyä ja kokonaisuuden johtamista eikä yksityiskohtiin jämähtämistä. Tuotan-
non alkuvaiheessa on myös hyvä käydä läpi organisaation työhyvinvointiin liittyvät sei-
kat ja jakaa vastuualueet. (Aura 2018) 

 

¨Totta kai sitten nämä työelämän perusasiat pitää olla kunnossa. Lähtee  
työsopimuksista ja palkanmaksusta ja siitä, että ei rikota työsuojelulakia, 
joka tarkoittaa tässä sitä, että ei kiusata millään tavalla yms.¨ (Aura 2018) 
 

¨Pohditaan sisällöt, päätetään tavoitteet, mallinnetaan prosesseja jos tar-
vitaan. Sovitaan vastuut, mitataan oikeita asioita riittävän usein, tiedetään 
mihin on menty ja tiedetään mihin halutaan jatkossa mennä.¨ (Aura 2018) 
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Auran haastattelussa nousi esille myös havainto siitä, että elokuva-  ja televisiotuotan-
tojen henkilöstö-, ja organisaatiorakenteet ovat sen kaltaisia, mihin tulevaisuuden työ-
elämä saattaa olla muillakin aloilla kehittymässä. Alalle on tyypillistä henkilöstön vaih-
tuvuus ja uusien johtajien vaihtuminen organisaation sisällä tuotantokohtaisesti. Tä-
män tyyppinen vakituisen henkilöstön vähäinen määrä ja eri toimijoiden ja alihankki-
joiden yhteistyö on kehityssuunta minkä pohtimisesta on myös monialaista hyötyä. 
(Aura 2018.) 

 

¨Tohonhan se tulee menemään, että se on sillä tavalla ihan mielenkiintoi-
nen tuo pohdinta, että kun pohditaan tuon alan nykytilaa, niin samalla 
pohditaan muiden alojen tulevaisuutta.¨ (Aura 2018) 

 

Keskusteltaessa luovuudelle otollisista olosuhteista Uusitalo käsittelee teemaa aivojen 
näkökulmasta. Uusitalon mukaan aivot on jaettavissa kolmeen kerrokseen, joita ovat 
liskoaivot, tunneaivot ja järkiaivot. Luovuuden näkökulmasta on olennaista, että lisko-
aivot saadaan rauhoitettua, eikä toimita myöskään pelkkien järkiaivojen varassa. Mi-
käli työntekijällä on syystä tai toisesta hätätila päällä, liskoaivot ohjautuvat primitiivi-
sesti ja keskittyvät hengissä pysymisen kannalta olennaisiin asioihin.  (Uusitalo 2018) 

 

¨Me puhutaan usein tavallaan, että aivoissa on kolme kerrosta, että on lis-
koaivot ja tunneaivot ja sitten päällimmäisenä järkiaivot. Niillä pelkillä 
järkiaivoilla ei oikein saada kauhean luovaa aikaiseksi, koska siellä on sit-
ten tiettyjä rajoitteita enemmän. Kyllä mä ajattelisin, että se tärkeä on se, 
että ne liskoaivot saisi rauhoitettua. Eli primitiivinen, hädän tunne ei olisi 
päällä. Ja se hätä voi tulla ihan siitä et on liikaa, on liian kuormittunut. Tai 
se voi tulla siitä, että on ajatuksia siitä, että ¨mä en tiedä osaanko mä tän¨ 
tai ¨ehditäänkö me ja mitenköhän tässä nyt käykään¨. Eli tietyllä tavalla 
se, että pääsisi siihen, että ne liskoaivot on rauhalliset, koska ne vastaa 
kaikista hengissä pysymisen kannalta tärkeistä asioista.¨ (Uusitalo 2018) 

 

Mikäli on kova kuormitus, kiire, epävarmuutta tai liskoaivoja kuormittavia ajatuksia 
tai pelkoja paljon vireillä, olisi hyvä pyrkiä rauhoittamaan tilanne, jotta vapautuu tilaa 
luovuuden käytölle. Olennaista on myös kokonaisuuden toimivuus ja tunneaivojen toi-
minta siltä osin, että ilmapiiri on luottavainen eikä luovaa toimintaa ole pakko keksiä. 
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Joskus luovuus voi alkaa toimia myös jossain odottamattomassa tilanteessa, missä te-
kee esimerkiksi jotain rutiininomaista muuta toimintoa.  (Uusitalo 2018) 

 

¨Silloin saattaa syntyä ja ihan vahingossa. Ei silloin välttämättä siinä het-
kessä, kun pitää olla luova, vaan ehkä sitten vaikka sillä metsäkävelyllä tai 
autoa ajaessa tulee joku ajatus, joka ratkaiseekin sen jonkun, mitä on pyö-
ritellyt aikaisemmin mielessä. Eli tavallaan aivot pääsee toimimaan, kun 
yhteydet voi olla ihan mihin vaan suuntaan. Sitten siinä syntyy uusia yh-
teyksiä, kun niitä ei pakoteta vanhoille reiteille. (Uusitalo 2018) 

 

Matkalla kohti työntekijän parasta potentiaalia on hyvä huomioida riittävä määrä 
haasteellisuutta ja tasapainottavaa vetoapua. Painetta ei kuitenkaan saa olla liikaa. 
Tällöin on tärkeää myös inhimillisyyden huomioiminen mekaanisten ajattelumallien 
sijaan. Tähän liittyviä teemoja ovat myös sisäsyntyiset asiat, kuten sisäinen motivaatio.  
(Saarinen 2018) 

 

¨No yksi ilmiö tietysti, joka työhyvinvoinnin yhteydessä on syytä panna 
merkille on se, että ihminen tarvitsee kuitenkin riittävän määrän haasteel-
lisuutta ja jonkun määrän myöskin sellaista vetoapua, kun hän kurottau-
tuu kohti sitä, mikä on hänen potentiaalinsa. Mutta samanaikaisesti sitä 
ei saa olla liikaa, se ei saa olla liian puristava se ote siit ralliauton ratista. 
Ja että millä tavalla sitten se kussakin tilanteessa toteutuu, niin edellyttää 
sellaista tasapainokykyä siltä johtajalta ja siltä organisaatiolta tajuta se, 
että ihmisten paras potentiaali on lähtökohtaisesti kätkössä, mutta kaik-
kien etu olisi se, että se saisi siinä tilassa tulla esiin. Mut sitä ei pysty sieltä 
puristamaan esiin, vaan täytyy luoda olosuhteita, jotka mahdollistaa sen 
esiintulon.¨ (Saarinen 2018) 

 

Saarinen on ollut mukana kehittämässä ja tutkimassa systeemiälyn käsitettä. Systee-
miälyn avulla pyritään hahmottamaan kokonaisuuksia ja piilossa olevia asioita, sekä 
niiden vaikutuksia kokonaisuuteen prosessin edetessä. Yksi tapa tarkastella systee-
miälyn käsitettä on kahdeksan eri tekijän kautta, joista muutamia ovat muun muassa 
sanaton yhteys, välitön toiminta ja toimintaan kohdistuva viisaus, jossa pyritään kat-
somaan asioita pidemmän perspektiivin näkökulmasta. (Saarinen 2018) 
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Tätä ajattelutapaa on hyvä soveltaa erityisesti silloin, kun päämäärä ja lopputulos ovat 
vasta syntymässä, eikä kokonaisuutta pystytä näin ollen selkeästi vielä määrittele-
mään. Systeemiälyn avulla voidaan tarkastella tämänkaltaisia kokonaisuuksia, jotka 
muodostuva osatekijöistä. Näihin osatekijöihin vaikuttava pienikin muutos voi heijas-
tua suurestikin johonkin muuhun kokonaisuuden osa-alueeseen. (Saarinen 2018) 

 

Systeemiäly -ajattelua hyödyntämällä voidaan vaikuttaa myös työhyvinvoinnin johta-
miseen. Saarinen nostaa esimerkiksi sanattoman yhteyden vahvistumisen vaikutuksen 
yhteistyön onnistumiseen.  Tätä voidaan vahvistaa muun muassa suhtautumalla toisia 
kohtaan hyväksyvästi. Vaikka yksittäinen osa-alue tai siihen vaikuttaminen ei suoralla 
tavalla liittyisikään asiaan mihin halutaan keskittyä, niin se voi kuitenkin heijastua sii-
hen. (Saarinen  2018) 

 

¨Niin tämä on semmonen tyypillinen piirre systeemiälyn keskeisillä tun-
nusmerkeillä. Ne ei välttämättä suoraan ilmennä sitä asiaa, mutta heijas-
tuu siihen asiaan. ¨ (Saarinen 2018) 

 

Kehittäminen 

Hellstenin mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen ja suunnitteluun on hyvä ottaa mu-
kaan koko henkilöstö ja kaikki portaat, eli he joita asia koskee. Tämän avulla saadaan 
kerättyä arvokasta aineistoa, mitä tekijäportaasta löytyy. Tärkeää on siis kuunnella, 
mikä on todellinen organisaation tila. (Hellsten 2018) 

 

¨Kehittämisoperaatioon ja tapahtumaan pitäisi ottaa mukaan ne, joita 
tämä asia koskee, niin että kehitystyöhön pääsee ne ihmiset, ketkä ei vält-
tämättä ole hierarkian yläportaalla ylimmällä asteella. Että tavallaan se 
kehittämisen toiminto valuu ylhäältä alas niin, että kaikkia osapuolia  
kuullaan. Niin saadaan kerättyä se arvokas tieto, mikä siellä tekijäpor-
taassa on. Usein kehitystyö tehdään kuulematta mikä se on se todelli-
suus.¨ (Hellsten 2018) 

 

Laajemmassa mittakaavassa olisi hyvä kurottautua syvempään ihmisyyden ymmär-
rykseen. Asiajohtamisen sijaan on hahmotettava kokonaisuuksia ja johdettava ihmisiä, 
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jotka vaikuttavat asioihin ja kokonaisuuksiin. Lisäksi Hellstenin mukana olisi hyvä 
pohtia työajan ja työpaikan käsitteitä suhteessa muuttuneeseen työelämään.  (Hellsten 
2018) 

 

 ¨Mä yrittäisin kurottautua sinne syvempään ihmisyyden ymmärrykseen. 
Kaikki kehittäminen, mikä tapahtuu ihmisyyden ymmärtämisen puit-
teissa, niin se johtaa hyvinvointiin. Se huomioi inhimilliset tarpeet siinä 
kaikessa. Toisin sanoen työtä ei voi kehittää irti ihmisestä.¨ (Hellsten 
2018) 

 

Uusitalo nostaa kehitettävänä teemana esiin yksilöllisyyden huomioimisen lisäämisen 
sekä kokonaisvaltaisen ajattelun kehittämisen. Työhyvinvointiin voivat vaikuttaa ja 
heijastella monet asiat ja tällöin olisi hyvä pysytä ajattelemaan kokonaisvaltaisesti ja 
laajasti, eikä pohtia ainoastaan työhyvinvoinnin tyypillisimpiä ominaisuuksia ja osa-
alueita. (Uusitalo 2018) 

 

Lisäksi Uusitalo painottaa ennaltaehkäisevän ja valmentavan työn ja tuen merkitystä. 
Sen sijaan, että hakeudutaan esimerkiksi psykologin vastaanotolle vasta kun tilanne 
on jo todella huono, voisi olla hyvä käydä etukäteen pohtimassa tilannetta, suuntaa ja 
ennaltaehkäiseviä keinoja ongelmien ehkäisemiseksi. Koska ihminen on kokonaisuus 
voisi psykologin palveluitakin käyttää ennaltaehkäisevästi ja ylläpitävästi samalla ta-
voin, kuin esimerkiksi personal trainer:eita urheilussa. (Uusitalo 2018) 

 

Auran mukaan olisi hyvä välttää välinpitämättömyyttä, tai sitä, että asiat vain menevät 
omalla painollaan eteenpäin, eikä niitä välttämättä johdeta ollenkaan. Tämä heijastuu 
työyhteisöön ja työntekijöiden ja esimiesten yhteistyöhön. Lisäksi on tärkeää asettaa 
tavoitteet ja mitata niiden toteutumisia. Aura nostaa olennaiseksi seikaksi myös omien 
sanojensa mukaan ¨toimialan vaatimien kyvykkyyksien kehittämisen määrätietoi-
sesti¨. On myös tärkeää mitata oikeita asioita, jotta pystytään tekemään vaikuttavuus-
analyysejä, joihin toimintaa voidaan peilata. Auran mukaan olisi myös tärkeää käydä 
läpi mitä työhyvinvoinnin käsite tarkoittaa ja merkitsee eri toimijoille ja osastoille, 
jotta toimintaa kehitetään yhtenevään suuntaan. (Aura 2018) 
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¨Jos ajatellaan vaikka teidän alalla sitä produktia. Kun  heti paalutetaan 
tietyt asiat  selkeiksi ja sovitaan ne ja osallistavalla tavalla ja ihan oikeasti 
sovitaan mitkä ne vastuut on ja miten menetellään. Niin sitten kun mene-
tellään ja jos on poikkeaminen, niin niihin pitäisi tietysti puuttua. ¨ (Aura 
2018) 
 

Saarisen  mukaan voisi olla hyvä kehittää sellaisia toimia, jotka lisäävät ihmisten kykyä 
hahmottaa sitä kokonaisuutta minkä toistensa kanssa jakavat. Tätä voidaan kuvata ref-
lektiivisyytenä. Tähän tarvitaan myös tilaa vapaalle ajattelulle ja puitteet, joissa tällai-
nen reflektointi ja ajattelu ei jää päämäärähakuisuuden tai tavoitteellisuuden jalkoi-
hin. Toisena näkökulmana Saarinen nostaa esiin rakkaudellisuuden. On muistettava, 
että ihminen ei ole koneisto, vaikka kykeneekin mekaanisiin kokonaisuuksiin ja eksyy 
helposti ajattelemaan organisatorisia asioita mekaanisesti. (Saarinen 2018) 

 

¨No musta ne kaksi kaikkein tärkeintä asiaa, mutta tiedostan, että tämä 
on aika tällaista ylätason puhetta, niin on sellaiset toimet, jotka lisää ih-
misten ymmärrystä ja kykyä ajatella sitä kokonaisuutta minkä he toistensa 
kanssa jakaa. Tämä on sellainen reflektiivisyyden ideaali mikä taas tulee 
tarkasteluun, tai kyky, joka jokaisella ihmisellä on ja jokaisella yhteisöllä 
on, niin katsoa sitä kokonaisuutta ajatuksellisesti, minkä he toisten kanssa 
jakaa. Moniulotteisesti, laaja-alaisesti ja dialogisesti. Se yksi sana mihin se 
kiteytyy on siis reflektiivisyys ja reflektiivisyys taas on mahdollista ainoas-
taan, jos niillä ihmisillä ja sillä yhteisöllä on riittävästi semmoista tilaa 
missä he voivat harjoittaa vapaata ajattelua, joka ei siis suoraan tule kah-
lehdituksi jonkun tietynlaisen tekemisen tai jonkun tavoitteellisen toimin-
nan tai päämäärähakuisen tekemisen alle ainoastaan. ¨ (Saarinen 2018) 
 
¨Reflektiivisyys siis yhtäältä ja toinen sitten mun mielestä ja mä tiedän, 
että tämä on varmaan suht kiistanalaista, mutta silti mä ajattelen sen sa-
nastollisesti näin, että mun mielestä toinen asia on rakkaudellisuus. Että 
meidän tulee alkaa ajatella sellaisia asioita, mitkä ihmisenä olemiseen ja 
suhteessa toisiin ihmisiin on itseisarvoisia. Ja kaikkein syvimmällä siinä 
erityispiirteessä, mitä ihmisenä oleminen maailmassa ylipäätänsä voi olla. 
Ja tämä ajateltuna sellaisena laatumääreisenä asiana, joka voisi tulla mu-
kaan erilaisiin tekemisiin sellaisena lämpönä, rohkaisuna, välittämisenä, 
arvonantona ja niin päin pois. Että mitä kaikkea me siihen rakkaudelli-
suuteen sitten ystävällisyyttä, hyväksyntää, sisällytetäänkään. Mutta että 
mun kannalta se kokoava nimike on rakkaudellisuus.¨ (Saarinen 2018) 
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¨Ihminen kuitenkaan ei ole koneisto, vaikka tietyt tuet ihmisenä olevuu-
dessa ja yhteistoiminnassa voidaan koneistollisesti hahmottaakin ja ih-
misyhteisöjä sillä tavalla viedä eteenpäin jonkun päämäärän kannalta tar-
koituksenmukaisesti. Loppujen lopuksi ihmisessä aina on kuitenkin 
enemmän ja se on se jokin enemmän, mikä sitten yhtäältä näyttäytyy työ-
hyvinvoinnin teemassa pahoinvointina. Toisaalta se on se mahdollisuus, 
että jos se ei olisikaan sellaista työpahoinvointia, vaan työssä hyvin voi-
mista toisten kanssa. Ne parhaat asiat, mitkä meitä ihmisiä luonnehtii 
myöskin sosiaalisina olentoina. Ja aina on jotakin sellaista potentiaalia, 
mikä eri syistä ei ole tähän mennessä tullut esiin, niin voit sitä potentiaalin 
esiin ilmaantumista tukea.¨ (Saarinen 2018) 

 

Auran kanssa haastattelussa keskusteltiin myös työhyvinvoinnin vaikutuksesta henki-
löstötuottavuuteen. Työhyvinvoinnin johtamisen yhdistäminen henkilöstötuottavuu-
teen voi Auran mukaan näkyä taloudellisen tuloksen suhteen 20-30 % tai käyttökate 
prosenteissa 2-3 prosenttiyksikköä parempana. (Aura 2018) 

 

¨Kun mennään tolla henkilöstötuottavuus ajatuksella, niin ihmisten nä-
kökulmasta sanotaan nyt suurilla linjoilla motivaation, osaamisen, työky-
vyn näkökulmasta, niin silloinhan niitten kehittäminen ja hyvä tila edes-
auttaa sen, että työ on laadukasta, sujuvaa ja taloudellisesti kannattavam-
paa.¨ (Aura 2018) 

 

¨Tommonen 2-3 prosenttiyksikön ero on käyttökatteessa, kun henkilöstö-
tuottavuus on hyvä tai kun se on kehno, niin silloin tietysti puhutaan aika 
isoista summista myös taloudellisesti. Ja sitten on vielä laskettu, että sen 
positiivisen tuottavuuden kautta se lisätuotto on 4- jopa 10 kertaa suu-
rempi, kuin taas sitten ongelmien poistumisesta tai vähentämisestä joh-
tuva kustannussäästö.¨ (Aura 2018) 
 

Työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden yhteyden näkökulmasta on tärkeää käyt-
tää oikeanlaisia mittareita toiminnan vaikutusten mittaamiseksi. Tämän kautta toi-
mintaa voidaan kehittää ja seurata. Henkilöstötuottavuus ja työhyvinvointi vaikuttavat 
työtuloksiin, työskentelyyn ja esimiestyöhön. (Aura 2018) 

 

¨Se on ihan merkittävä ja silloinhan se näkyy tietysti kaikessa, johtaminen 
on selkeetä, jämäkkää, esimiestyö on hyvää, laadukasta, osallistavaa ja 
kannustavaa. Ihmiset osaa ja on motivoituneita.¨(Aura 2018) 
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¨Sen hyödyn ikään kuin todentaminenhan edellyttää tietysti sitä, että fir-
malla on käytössä oikeat mittarit näiden ilmiöiden mittaamiseen, että sil-
loin täytyy mitata tietysti henkilöstötuottavuutta ja sen rinnalla taloudel-
lista suorituskykyä.¨ (Aura 2018) 

 
¨Yleensä tämä henkilöstöpuolen mittaaminen on vähän harvemmin ta-
pahtuvaa ja siitä ei välttämättä sitten muodosteta näitä henkilöstötuotta-
vuuden tunnuslukuja, että ne jää uloskertomatta monesti.¨ (Aura 2018) 
 

Olennaista työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden näkökulmasta on suunnitella 
johtamisprosessit huolellisesti ja hallinnoida toimintoja niin, etteivät yksittäiset toi-
minnot tapahdu omalla painollaan vaan systemaattisesti yhteisten tavoitteiden suun-
taan. Tätä voidaan edesauttaa muun muassa suunnitelmallisuuden, esimiestyön ja 
vastuiden jaon kautta. (Aura 2018) 

 

¨Kyllä kai ne sudenkuopat on tavallaan välinpitämättömyyttä, siis niin 
kun joka tasolla. Että sitä asiaa ei johdeta ollenkaan ja asiat vaan menee 
eteenpäin. Ne valuu eteenpäin tai ne valuu ylös tai alaspäin ja sitten se 
heijastuu tietysti sitten esimiesten toimintoihin ja työyhteisössä myös esi-
miesten ja työntekijöiden yhteistyöhön.¨ (Aura 2018) 
 
¨Pohditaan sisällöt, päätetään tavoitteet, mallinnetaan prosesseja jos tar-
vitaan, sovitaan vastuut. Mitataan oikeita asioita, riittävän usein, tiede-
tään mihin on menty ja tiedetään mihin halutaan jatkossa mennä. Mita-
taan oikeita asioita ja pystytään sen kautta jopa tekemään vaikuttavuus-
analyysejä, että mitä ne panostukset on tuottanut.¨ (Aura 2018) 

 

4.4. Tutkimusaineiston analyysi 

 

Tässä osiossa käsitellään tutkimusaineistoa, eli asiantuntijahaastatteluita ja tietope-
rustaa yhdessä ja pyritään muodostamaan niitä analysoimalla kokonaiskäsitys tutki-
tusta aiheesta. Tutkimusaineiston analyysin pohjalta koostetaan myös produkti toi-
meksiantajalle. Tutkimusaineiston analyysi toteutetaan asiantuntijahaastatteluiden 
teemoiteltua runkoa mukaillen. 
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Työntekijän vastuu  

 

Perustuen tutkimusaineistoon työntekijän vastuuseen työhyvinvoinnin rakentajana 
kuuluu muun muassa omien rajojen tunnistaminen ja niissä pysyminen (Hellsten 
2018), sekä tasapainon etsiminen kuormittavien ja tyynnyttävien tekijöiden välille 
(Uusitalo 2018). Lisäksi perus terveellisistä elämäntavoista on hyvä huolehtia, mutta 
niissäkään ei kannata mennä liiallisuuksiin (Uusitalo 2018). On myös hyvä huolehtia, 
että elämässä on työn ohella muut sisältöä, mistä saa virtaa arkeen (Uusitalo 2018). 
Lisäksi on hyvä tehdä omat työnsä hyvin, sillä tämä vaikuttaa koko tiimin työn suju-
vuuteen (Aura 2018).  

 

Teoriapohjassa työntekijän näkökulmasta painottuu kokonaisvaltainen hyvinvoin-
nista huolehtiminen, mistä on hyötyä myös työelämässä (Kilpinen 2017, 84-85). 
Työnantajan on myös hyvä huomioida tätä tukevat puitteet työn suunnittelussa (Ahl-
roth 2017, 17-21). Todellinen tehokkuus onnistuu paremmin hyvinvoivana ja 
levänneenä, kuin jatkuvan ylikuormituksen alaisena (Kilpinen 2017, 84-85). Lisäksi 
tärkeää on kuormituksen ja palautumisen ja voimavaroja antavan sisällön tasapaino 
(Carlsson & Forsell 2017, 208- 210).  

 

Toimiva vuorovaikutus on tärkeää työhyvinvoinnin näkökulmasta (Talvio 2017, 8-9). 
Sekä työntekijöiden, että työnantajien ja johtajien on hyvä kehittää itsessään tun-
neälyä, tilanteenlukutaitoa sekä herkkyyttä suhteessa muihin ympärillä oleviin tii-
miläisiin (Cloud 2017,28-29 & 71-76 & Saarinen 2018 & Jabe 2017, 235- 238). Hyvä 
ilmapiiri syntyy muun muassa vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja kunnioituk-
sesta sekä siitä, että ihmisyyttä arvostetaan työpaikalla. (Isomäki & Uusitalo 2017, 
140-141. & Aro 2018, 126-127. & Hellsten 2018).  
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Myös palautteella on tärkeä merkitys työhyvinvoinnille (Silvennoinen 2017, 6-7). Toi-
mivassa vuorovaikutuksessa aitoudella on tilaa ja virheitä ei tarvitse pelätä (Isomäki 
& Uusitalo 2017, 140-141). Tällaiset turvalliset olosuhteet tukevat myös luovuuden 
käyttöä ja aivojen toimintaa (Uusitalo 2018 & M-R, Ristikangas & V, Ristikangas 
2017, 68-69). Psykologisesti turvallisessa ympäristössä on myös mahdollista olla haa-
voittuvainen suhteessa muihin (Kaski 2018, 96. & Cloud 2017, 55-57).  

 

Työhyvinvointia voi tukea myös kehittämällä itseään ja omaa ajatteluaan, tällä on 
vaikutusta prosesseihin ja tekemiseen (Cloud 2017, 28-29). On myös tärkeää osallis-
tua työhvyinvoinnin kehittämiseen ja tuoda omia näkemyksiään esiin, jotta nämä 
osataan huomioida toiminnan kehittämisessä (Laine 2017, 121-122. & Hellsten 2018 
& Saarinen 2018). Positiivisesta ja ratkaisukeskeisestä asenteesta on myös hyötyä, 
sekä huomion keskittämisestä niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa (Uusitalo 2018 & 
Hakanen & Salmela- Aro 2017, 117-118. & Jabe 2017, 212. & Cauffman 2017, 36). 
Työntekijän on myös hyvä oppia itse tasapainottamaan kuormitusta, huolehtimaan 
tauotuksesta sekä palauttavista toimista (Aura 2018 & Kinnunen 2017 127-128). Itsel-
leen on hyvä olla armollinen ja lähestyä mahdollisia korjausliikkeitä maltillisella tah-
dilla (Uusitalo 2018).  

 

Työnantajan vastuu  

 

Työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta empatialla ja myötätunnolla on tärkeä 
merkitys (Rehn 2018, 53). Tämän vastapainoksi tarvitaan myös määrätietoisuutta ja 
kokonaisuuden hahmotuskykyä (Ahlroth 2017, 17-19. & Kaski 2018, 10). Sillä, että 
työntekijä kokee tulevansa kohdatuksi ja ymmärretyksi voi olla tärkeä merkitys toi-
minnan ja fysiologian kannalta (Cloud 2017, 71-76. & Hellsten 2018). Läsnäolevalla 
vuorovaikutuksella ja kannustuksella oikeaan hetkeen voi olla iso merkitys hyvin-
voinnin ja työn kannalta (Cloud 2017, 71-76).  
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Olennaista työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta on myös johtajan kyky proses-
sointiin (Turtio 2017, 75 & 81). Vuorovaikutussuhteiden osalta tarvitaan reflektointia 
ja sopivassa määrin itsetutkiskelua, jotta kykenee hahmottamaan minkälaiset suhteet 
ylipäätään on itseen, muihin ja ympäröivään maailmaan (Turtio 2017, 75 & 81 & Saa-
rinen 2018). Tässä on merkitystä muun muassa tunnetaidoilla ja valmiuksilla koh-
data ja käsitellä haasteita (Turtio, 2018, 122-123). Itsetunnon kehittäminen ja tarvit-
taessa kyky pohtia omaa toimintaa realistisesti ja kyseenalaistaen on hyvä lähtökohta 
johtamistyölle (Turtio 2017, 75 & 81 Rehn 2018, 55-56). On tärkeää, että myös johtaja 
saa tukea työlleen esimerkiksi mentoroinnin tai muun tukiverkoston kautta (Hellsten 
2018). Johtajan hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää työhyvinvoinnin johtamisen 
näkökulmasta (Hellsten 2018). Johtajan esimerkillä ja mallittamisella on myös iso 
merkitys (Uusitalo 2018).  

 

Johtamisessa määrätietoisuus on suotavaa, mutta sen ohjaamana ei pidä sortua liian 
mekaaniseen ajattelutapaan tai itsekkäisiin toimintamalleihin (Saarinen 2018 & 
Kaski 2018, 101-102). On hyvä löytää tasapaino tehokkuuden ja inhimillisen ajattelun 
ja ymmärryksen välille (Hellsten 2018 & Ahlroth 2017, 17-21. Ahlroth 2017, 17-21. ). 
Olennaista on kuitenkin säilyttää fokus yrityksen tavoitteissa ja perustehtävissä ja yh-
distää työhyvinvoinnin johtaminen osaksi laadukasta kokonaisuutta (Laine 2017, 121-
123. & Isotalus & Rajalahti 2017, 34-36). Tehokkuuden priorisointia ihmisyyden tai 
henkilöstön hyvinvoinnin kustannuksella on kuitenkin kannattavaa välttää (Kilpinen 
2017, 70-73).  

 

Haastatteluissa nousi esiin myös työhyvinvoinnin johtamisen tiimoilta termi rakkau-
dellisuus (Hellsten 2018 & Saarinen 2018). Välittävän ja toiset huomioivan ilmapiirin 
kautta voidaan edesauttaa työhyvinvointia (Rehn 2018, 52). Kunnioittavaa ilmapiirin 
luomisessa vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys (Talvio 2017, 8-9). Vuorovaikutuk-
selle hyvä lähtökohta on ymmärrys osapuolten tasa-arvoisuudesta sekä pyrkimys toi-
sen osapuolen realistiseen ymmärtämiseen (Talvio 2017, 8-9. & Rehn 2018, 55-56. & 
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Talvio 2017, 111-112). Konfliktien taidokkaalla käsittelyllä voidaan kehittyä ja kasvaa 
(Piha 2017, 96-99). Olennaista toimivalle vuorovaikutukselle on kuuntelutaitoihin 
paneutuminen ja niiden kehittäminen (Piha 2017, 96-99. & Talvio 2017, 8-9 & 107-
111).  

 

Häirintää ja kiusaamista ei tule hyväksyä missään muodossa (Ahlroth 2017, 86-89). 
Rennolla ilmapiirillä ja ilolla on tärkeä merkitys, mutta huumorin suhteen on myös 
hyvä tiedostaa yksilöiden erilaisuus muun muassa esimerkiksi ironian osalta (Ahlroth 
2017, 86-89 & Kilpinen 2017, 151-154). Johtajan on hyvä olla selvillä mitä organisaa-
tion kaikissa portaissa tapahtuu (Laine 2018, 128-129) ja kynnys haastavista asioista 
viestimiselle on hyvä olla matala (Piha 2017, 96-99). Työhyvinvoinnin johtamisen 
suhteen tilannetajulla ja ̈rivien välistä lukemisen ̈ taidolla on merkitystä (Jabe 
2017, 212 & Kuusela 2017, 132-135). On myös hyvä oppia tarkastelemaan asioiden sy-
vempiä merkityksiä ja asioita, yli sen mitä on nähtävissä (Ahlroth 2017, 86-89. & 
Jabe 2017, 212). Tästä voi olla hyötyä myös mahdollisen piilevän potentiaalin 
löytämisessä ja kohdentamisessa oikeaan suuntaa. (Jabe 2017, 286-288. & Saarinen 
2018).  

 

Työnantajan on myös hyvä luoda toimivat puitteet työskentelylle ja huolehtia 
työtehtävien suunnittelusta sekä lainsäädännön ja yleisten ohjeistusten noudattami-
sesta (Hätinen & Rantala 2017, 195-196. & Ahlroth 2017, 17-21). Yhtenä olennaisena 
teemana nousi esiin työrauha ja sopivat työskentelytilat (Uusitalo 2018 & Ahlroth 
2017, 17-21). Aivot reagoivat keskeytyksiin primitiivisesti ja näin ollen avokonttorit 
voivat olla haastavia työrauhan kannalta (Uusitalo 2018). Aivojen näkökulmasta on 
myös hyvä, jos saa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja jos vastuut, tavoitteet ja asi-
oiden tekemisen tapa ovat hyvin ja selkeästi selvillä (Uusitalo 2018 & Talvio 2017, 56-
57).  
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Työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta olisi myös hyvä keskittyä minimoimaan 
mahdolliset ̈kaaostilat ̈ tai pitkään jatkuvat ylikuormittavat stressitilat (Talvio 2017, 
56- 57 & Uusitalo 2018). Eri syistä johtuen tällainen voi aktivoida aivot kokemaan ti-
lan eräänlaisena hätätilana, mikä voi vaikeutta aivojen tehokasta toimintaa ja sääte-
lyä, luovuuden käyttöä sekä työhyvinvointia (Talvio 2017, 56-57. & M-R, Ristikangas 
& V, Ristikangas 2017, 68-69). Ruuhkahuiput ovat yleisiä, mutta kuormittavien ja 
tyynnyttävien tekijöiden välille olisi hyvä pyrkiä löytämään tasapaino (Isomäki & Uu-
sitalo 2017, 102-105. & Aura 2018). Innovatiivisuuden, työhyvinvoinnin ja luovuuden 
näkökulmasta on hyvä pyrkiä löytämään tasapaino myös stressi-, ja mielihyvähormo-
nien tuotannon välille (Kilpinen 2017, 76-77). Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa 
suunnittelemalla työhön riittävästi rutiineja, haasteita sekä kehittämällä turvallista 
ilmapiiriä ja vuorovaikutusta (Kilpinen 2017, 76-77).  

 

Työympäristöön on tärkeää luoda turvallinen tunnelma, missä jokaisen tiimiläisen on 
helppo olla oma itsensä, tehdä virheitä, kokeilla uutta ja pyytää tarvittaessa apua 
(Piha 2017, 96-99. & Uusitalo 2018). Tämä antaa hyvät puitteet aivojen ajatusra-
doille, kun ylimääräistä energiaa ei mene primitiivisiin hengissä selviämisreaktioihin 
tai minkään uhkien tai epävarmuuksien pelkäämiseen (Uusitalo 2018 & Isomäki & 
Uusitalo 2017, 102- 105). Kun tähän yhdistetään työn ilo ja luovuus, saadaan aikaan 
todellista tehokkuutta, jota ei tarvitse ylläpitää inhimillisyyden kustannuksella (Hell-
sten 2018). Tärkeää on myös riittävä jousto muun muassa työaikojen ja työn tekemi-
sen paikkojen suhteen sekä työntekijän autonomian kokemuksen tukeminen (Mar-
tela, Mäkikallio & Virkkunen 2017, 105 & Niemistö, Karjalainen & Hearn 2017, 147). 
Työssä tarvitaan myös positiivisia asioita, joita voi saada myös muun muassa oppimi-
sesta (Uusitalo 2018). On tärkeää, ettei työ ole myöskään liian monotonista (Uusitalo 
2018).  

 

Johdon on tärkeää hahmottaa suorittavan tason työntekijöiden prosessit ja organi-
saation realistinen tila käytännön tasolla (Ahlroth 2017, 17-21). Mikäli työhyvinvoin-
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tia halutaan kehittää ja sen merkitys tehokkuuden, menestyksen ja kestävän kehityk-
sen periaatteiden edistäjänä hahmotetaan, on tärkeää huomioida työhyvinvoinnin 
näkökulmat prosessien suunnittelun alkuvaiheissa (Ahlroth 2017, 17-21). Työhyvin-
voinnin johtamiselle on siis luotava puitteet, joissa työhyvinvoinnin näkökulmat on 
mahdollista ottaa huomioon käytännön työtä johdettaessa (Ahlroth 2017, 17-19). Joh-
tajan fyysinen läsnäolo ja tavoitettavuus on myös tärkeää työhyvinvoinnin johtami-
sen näkökulmasta (Laine 2017, 112).  

 

Yksityiskohtaisesta kehittämisestä ei juuri ole hyötyä, jos organisaation suuria linjoja 
ei ole suunniteltu työhyvinvointia tukeviksi ja mahdollistaviksi (Ahlroth 2017, 17-21). 
Toki olennaista on hahmottaa työhyvinvointi osana kokonaisuutta ja yhtenä raken-
nuspalana kohti yhteisiä tavoitteita ja päämääriä (Laine 2017, 121-122.& Ahlroth 
2017, 17-21). Työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta suunnitelmallisuudella ja 
selkeällä vastuujaolla on kuitenkin tärkeä merkitys (Laine 2017, 121-123). Olennaista 
on myös mahdollisen strategian tasapuolinen informointi kaikille tahoille, joita asia 
koskee ja erityisesti niille, jotka huolehtivat käytännön työn suunnittelusta ja työhy-
vinvoinnin johtamisesta käytännön tasolla (Aura 2018 & Piha 2017, 148-156). Työhy-
vinvoinnin näkökulmia on myös viisasta pohtia kauaskantoisesta näkökulmasta. Ko-
konaisuuden osana pieneltä vaikuttavat yksittäiset osa-alueet saattavat heijastella 
voimakkaastikin kokonaisuuteen vaikka eivät suoraan asiaan liittyisikään (Jabe 2017, 
212. & Saarinen 2018).  

 

Yhteiset linjat on hyvä suunnitella, kirjata, määritellä ja delegoida selkeästi, sekä mi-
tata toteutumista eri tavoin (Aura 2018). Selkeä tiedottaminen ja ennakoitavuus sel-
keyttävät prosessia (Uusitalo 2018 & Laine 2017, 113). Työhyvinvointia on myös hyvä 
kehittää ja sujuvoittaa yhteistyössä koko organisaation kanssa (Aura 2018 & Laine 
2017, 121-122). Prosessia voidaan selkeyttää avaamalla ja yhtenäistämällä työhyvin-
voinnin käsitteet koko organisaatiolle (Laine 2017, 113 & Aura 2018).  
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Johtajan on myös hyvä vaalia itsessään inhimillisiä ja välittäviä piirteitä (Rehn 2018, 
52- 56. & Saarinen 2018). Tämä ylläpitää herkkyyttä, minkä avulla pystytään luke-
maan tiimiä ja vallitsevia tilanteita ja ohjaamaan yhteistyötä oikeaan suuntaan sekä 
tekemään mahdollisia korjausliikkeitä tarvittaessa (Jabe 2017, 246-247. & Rehn 
2018, 52). Tämä mahdollistaa myös tunnejohtajuuden ja myötätunnon ja empatian 
kokemisen ja ilmaisemisen. Luottamuksen rakentamisella on myös tärkeä merkitys 
(Jabe 2017, 286- 288. & Rehn 2018, 54-55).  

 

Työhvyinvointiin voidaan vaikuttaa myös valmentavan johtamisen keinoin (Cauff-
man 2017, 36). Tällöin huomio keskittyy alaisen ajattelun ja oma-aloitteisuuden tuke-
miseen sekä potentiaalin ja osaamisen peilaamiseen positiivisen palautteen avulla 
Cauffman 2017,14-15 & 56-57). Tällä voi olla myös tärkeä merkitys muun muassa it-
setunnon tukemiseen (Cauffman 2017, 45-46). Valmentavaa johtajuutta tukee erityi-
sesti johtajan omat organisointitaidot ja oman työn ohjaus siten, että aikaa ja tilaa 
riittää myös muiden tukemiseen ja kannustamiseen kohti yhteisiä tavoitteita (M-R, 
Ristikangas & V, Ristikangas 2017, 68-69). Tätä voidaan tukea myös aikataulutuksen, 
vuorovaikutuksen, tunnetaitojen ja aitouden kautta (M-R, Ristikangas & V, Ristikan-
gas 2017, 68-69).  

 

Kehittäminen  

 

Työhyvinvoinnin johtamista kehitettäessä on hyvä kuunnella organisaation koko 
henkilöstöä, kaikkia osastoja ja henkilöstöportaita, eli kaikkia joita asia koskee (Hell-
sten 2018 & Laine 2017, 121-122). Tämän avulla voidaan saada paljon arvokasta tie-
toa toiminnan kehittämisen tueksi (Hellsten 2018). Tällä tavoin pysytään myös hyvin 
kärryillä missä toiminnan tilan osalta todella mennään (Laine 2018, 128-129). Ke-
hittämisessä on hyvä huomioida organisaation yhteisvastuullinen näkökulma työhy-
vinvoinnin suhteen (Laine 2017, 121-122. Laine 2017, 116).  
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On hyvä pyrkiä ymmärtämään ihmisyyttä ja yksilöllisyyttä syvemmällä tasolla (Uusi-
talo 2018, & Saarinen 2018). Lisäksi on hyvä välttää välinpitämättömyyttä ja sitä että 
asioita ei suunnitella tai, että asioihin reagoidaan vasta kun tilanne on todella huo-
nossa vaiheessa (Aura 2018 & Ahlroth 2017, 17-19). Sama pätee myös ennaltaehkäise-
viin toimenpiteisiin. Olisi hyödyllistä ajatella, että työelämää varten voi varustaa it-
seään ja tiimiläisiään etukäteen tarvittavilla tiedoilla ja avulla, jotta todella hankalaan 
tilanteeseen ei tarvitse ajautua (Uusitalo 2018). On hyvä kehittää johtamista työhy-
vinvoinnin näkökulmasta reflektiivisempään ja rakkaudellisempaan, välittävään ja 
toiset huomioivaan suuntaan, jossa tavoitteet, päämäärä ja vastuut ovat kuitenkin 
selkeästi esillä ja tiedossa (Saarinen 2018 & Jabe 2017, 240-241 & Kaski 2018, 10).  

 

Henkilöstötuottavuuden mittaaminen on olennaista taloudellisen suorituskyvyn mit-
taamisen ohella (Aura 2018). Työhyvinvoinnin johtamista suunniteltaessa on hyvä 
huomioida työhyvinvoinnin positiiviset vaikutukset yrityksen taloudelliseen tilantee-
seen (Aura 2018 & Kilpinen 2017, 72-73. & Laine 2017, 116-117). Strategisen suunnit-
telun ja kehittämisen lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että toimintaan ja arvoihin si-
toudutaan ja niiden merkitys ymmärretään myös käytännön tasolla (Piha 2017, 148-
156. & Aro 2018, 26). Tätä tukee myös koko henkilöstön osallistaminen työhyvinvoin-
nin kehittämiseen (Hellsten 2018 & Aro 2018, 23-26. & Laine 2017, 116).  

 

4.5. Produktin toteutus 

 

Opinnäytetyön produktina on laadittu teoriapohjaan perehtymisen ja tutkimusaineis-
ton pohjalta toimeksiantajayritykselle organisaation sisäinen julkaisu ja presentaatio-
materiaalit, josta informaatio on mahdollista siirtää mahdollisimman tiiviissä ja selke-
ässä muodossa kaikille organisaation osastoille ja toimijoille.  
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Produkti esitellään toimeksiantajayrityksessä tilaajalle ja muille organisaation jäse-
nille, mikäli tilaaja niin toivoo. Produktia voidaan hyödyntää joko suoraan tai välilli-
sesti organisaation työhyvinvoinnin strategian luomisessa ja kehittämisessä. Produk-
tia ei julkaista julkisesti osana opinnäytetyötä, vaan se jää toimeksiantajayrityksen yk-
sityiseen käyttöön. 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Työhyvinvointia johtamisen strategisena voimava-
rana. Työn tavoitteena oli luoda selkeät työhyvinvoinnin johtamisen suositukset uu-
simman lähdekirjallisuuden ja asiantuntijahaastatteluiden pohjalta elokuva-, ja televi-
siotuotantojen alalla työskentelevälle Yellow Film & TV toimeksiantajayritykselle. 
Olennaista oli myös saattaa kerätty aineisto ja siitä tehdyt johtopäätökset muotoon, 
joka on helposti siirrettävissä ja informoitavissa kaikille organisaation toimijoille ja 
tuotannoissa vaihtuville ja uusille esimiehille. 

 

Toimeksiantajan toiveisiin löydettiin hyvin vastauksia ja infoa uusimmista asiantunti-
joiden näkökulmista työhyvinvoinnin johtamisen suhteen. Teoriapohjassa ja asiantun-
tija haastatteluissa oli jonkin verran yhteneväisyyksiä, samoin kuin asiantuntijoiden 
kommenteissa keskenään. Jokaisella asiantuntijalla oli kuitenkin painotusta eri osaa-
misalueisiin ja näin ollen informaatiota saatiin hyvin laaja-alaisesti.  

 

Haasteita tutkimukselle aiheutti aiheen laajuus, mitä saatiin kuitenkin tasapainotettua 
muun muassa teemoittelemalla haastattelukysymykset. Valmis produkti esitellään ja 
luovutetaan toimeksiantajayrityksen käyttöön. Produktia voi soveltaa työhyvinvoinnin 
strategian osana tai suoraan sellaisenaan tai soveltaen ohjeistuksena työhyvinvoinnin 
johtamisen suhteen.  
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LIITTEET 

Haastattelu: Ossi Aura                               18.10.2018 

 

Työntekijän oma vastuu:  

-Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa yhteistyöllä. Millä tavoin työntekijä voi itse vai-
kuttaa työhyvinvointiin työyhteisössä?  
-Elämme intensiteetiltä vaativien työnkuvien keskellä. Mitä työntekijä voi tehdä tilan-
teessa, jossa työolot ovat mahdollisesti ylikuormittavat tai miten tilanteeseen voi par-
haiten sopeutua, jos olosuhteita ei pystytä muuttamaan?  
 

Työnantajan vastuu:  

-Mistä seikoista toimiva työhyvinvoinnin johtaminen mielestäsi koostuu?  
-Miten johtajat voivat parhaiten kehittää itseään tällä aihealueella?  
-Minkälaisia vaikutuksia yrityksen toiminnalle työhyvinvointiin panostamisella voi 
olla?  
-Miten työhyvinvoinnista huolehtiminen voi vaikuttaa yrityksen talouteen?  
-Miten henkilöstön hyvinvointistrategia saadaan parhaiten jalkautettua koko organi-
saatioon?  
 

Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen: 

-Minkälaisia mahdollisia ratkaisevia epäkohtia olet huomannut työhyvinvointia tut-
kiessasi ja mihin asioihin yritysten tulisi erityisesti kiinnittää huomiota?  
-Minkälaisia kehityssuuntia työhyvinvoinnin johtamisessa työnantajien tulisi suosia?  
-Minkälaista muutosta haluaisit nähdä työhyvinvoinnin saralla Suomessa tulevaisuu-
dessa?  
-Onko Suomen yritysmaailmassa sinun havaintojesi pohjalta vallalla stereotyyppisiä 
ajatuksia tai toimintamalleja jotka hidastavat työhyvinvoinnin kehitystä? Jos on, niin 
minkälaisia ja miten niitä tulisi työstää?  
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Haastattelu: Tommy Hellsten             26.9.2018 

 

Työntekijän oma vastuu: 

-Elämme intensiteetiltä vaativien työnkuvien keskellä. Miten työntekijä voi itse par-
haiten tukea omaa hyvinvointiaan hektisessä työelämässä? 
-Miten haastaviin työolosuhteisiin ja jatkuvasti kuormittavaan työhön voi parhaiten 
sopeuta. 
-Mikäli työolosuhteita ei perusominaisuuksilta pystytä muuttamaan (Esim. resurssit, 
työmäärä, kommunikointitavat) mitä työntekijä voi tällaisessa tilanteessa tehdä?  
 

Työnantajan vastuu: 

-Minkälaiset puitteet työhyvinvointi mielestäsi tarvitsee? 
-Minkälaisten olosuhteiden keskellä ihminen on todellisuudessa tehokkaimmillaan?     
Mitä tähän tarvitaan? 
-Miten johtaja voi itse kehittää parhaiten työhyvinvoinnin johtamistaitojaan? 
-Miten johtaja voi parhaiten tukea itse omaa hyvinvointiaan? 
 

Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen: 

-Miten työelämän vaatimukset on sovitettavissa hyvinvointiin ja minkälaisia kehitys-
suuntia työnantajien olisi hyvä suosia? 
-Mihin suuntaan toivoisit työelämän kehittyvän työhyvinvoinnin näkökulmasta? 
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Haastattelu: Esa Saarinen           19.10.2018 

 

Työntekijän oma vastuu:  

-Työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa yhteistyöllä. Millä tavoin työntekijä voi itse vai-
kuttaa työhyvinvointiin työyhteisössä?  

-Miten työntekijä voi itse kehittää itseään työhyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta?  

-Elämme intensiteetiltä vaativien työnkuvien keskellä. Mitä työntekijä voi tehdä ti-
lanteessa, jossa työolot ovat mahdollisesti ylikuormittavat tai miten tilanteeseen voi 
parhaiten sopeutua, jos olosuhteita ei pystytä muuttamaan?  

 

Työnantajan vastuu:  

-Mistä seikoista toimiva työhyvinvoinnin johtaminen mielestäsi koostuu? -Miten joh-
tajat voivat parhaiten kehittää itseään tällä aihealueella?  

-Kun halutaan sovittaa henkilöstön osaaminen ja työtehtävät mahdollisimman hyvin 
yhteen, minkälaisissa olosuhteissa työntekijöiden piilevä potentiaali saadaan parhai-
ten esille ja miten tällä voidaan tukea työhyvinvointia?  

-Kuvaisitko lyhyesti systeemmiälyn käsitettä ja kertoisitko miten sillä voidaan vaikut-
taa työhyvinvoinnin johtamiseen?  

 

Työhyvinvoinnin  johtamisen kehittäminen: 

-Minkälaisia kehityssuuntia työhyvinvoinnin johtamisessa työnantajien tulisi suosia?  

-Minkälaista muutosta haluaisit nähdä työhyvinvoinnin saralla Suomessa tulevaisuu-
dessa?  
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Haastattelu: Nina Uusitalo              12.10.2018 

 

Työntekijän oma vastuu: 

-Elämme intensiteetiltä vaativien työnkuvien keskellä, miten työntekijä voi parhaiten 
tukea omaa työhyvinvointiaan hektisessä työelämässä aivojen hyvinvoinnin näkökul-
masta? 
-Miten haastaviin työolosuhteisiin ja jatkuvasti kuormittavaan työhön voi parhaiten 
sopeutua, jos olosuhteita kuten resursseja tai työmäärää ei pystytä suuressa mittakaa-
vassa säätelemään. Mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä? 
-Miten tällainen vaativa työtahti vaikuttaa aivoihin ja miten mahdollisia haittavaiku-
tuksia voi tasapainottaa tai korjata? 
 

Työnantajan vastuu:  

-Minkälaiset puitteet työhyvinvointi mielestäsi tarvitsee aivojen näkökulmasta? 
-Miten johtaja voi mielestäsi parhaiten tukea työyhteisön hyvinvointia tästä näkökul-
masta? 
-Miten johtaja voi parhaiten tukea omaa hyvinvointiaan tästä näkökulmasta? 
 

Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen:  

-Minkälaisissa olosuhteissa luovuuden käyttö onnistuu parhaiten? Mitä tähän tarvi-
taan? 
-Miten pitkittynyt stressi vaikuttaa aivoihin ja miten tällaisia haittavaikutuksia voitai-
siin ennaltaehkäistä tai tasapainottaa?  
-Mihin suuntaan toivoisit työelämän kehittyvät työhyvinvoinnin näkökulmasta? 
 

 

 

 

 

 


