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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Case-yrityksen tämänhetkinen työhyvinvoinnin tila ja kuinka esi-
mies siihen työllään vaikuttaa. Työn tarkoituksena oli kehitysideoiden ja työkalujen muodostaminen esi-
miehelle, jotta työhyvinvointia voitaisiin kehittää jatkuvasti. Toimeksiantaja on Pohjois-Pohjanmaalla Ni-
valassa toimiva hyvinvointikeskus. 
 
Työn teoriaosuuden ja tutkimuksen tulosten pohjalta toimeksiantajayritys saa ajankohtaista tietoa henki-
löstön työhyvinvoinnista ja siitä, miten hän voi itse siihen vaikuttaa. Tutkimustuloksien avulla yritys sai 
kehitysehdotuksia sekä työkaluja, joiden avulla työhyvinvointia voidaan kehittää entisestään jatkossakin. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuus muodostuu kolmesta teemasta: työhyvinvointi, esimiestyö ja esimiestyön vai-
kutus työhyvinvointiin. Teoriaosuus koostuu ammattikirjallisuudesta sekä internetlähteistä. Tutkimus on 
toteutettu laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua. Haastattelun ai-
heet ja kysymykset koottiin teoriaosuuden pohjalta. 
 
Haastatteluista kävi ilmi, että yrityksen työhyvinvointi koettiin hyväksi tällä hetkellä. Työyhteisö on pieni 
ja tiivis, ja sen vahvuuksiksi nousi esiin kommunikaatioyhteys, hyvä työilmapiiri ja hyvät työkaverit. Haas-
tatteluiden avulla saatiin selville kehittämisideat, joita olivat kehityskeskustelut, motivointi, palkitseminen 
sekä työssä jaksaminen.  
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The aim of this thesis was to examine the state of wellbeing at work in the target company and how the 
superior can influence wellbeing through leadership. The purpose was to form development proposals 
and tools for the superior to enable continuing development of occupational wellbeing in the target com-
pany. The target company is a wellbeing centre operating in Nivala, Northern Ostrobothnia. 
 
The theoretical part of the thesis consists of three themes: wellbeing at work, leadership and the effects 
of leadership on wellbeing at work. The theoretical part is based on professional literature and internet 
sources. Research was carried out as qualitative research and an interview was used as a research 
method. Interview topics and questions were based on the theoretical part of the thesis. 
 
The theoretical part and research results give current information on the state of occupational wellbeing 
in the target company and on how it can be influenced. With the results, the target company got develop-
ment proposals and tools for continuing improvement in the future. 
 
The interviews showed that occupational wellbeing is fairly good in the target company at this moment. 
The workplace is small and close-knit; its strengths are communicational connection, good work environ-
ment and good co-workers. Development proposals were formed through interviews, and appraisals, mo-
tivating, rewarding and coping at work emerged as development proposals. 
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1 Johdanto 

Työhyvinvoinnilla on yhtä monta määritelmää kuin on määrittelijöitä. Sitä voidaan tutkia monesta 

eri näkökulmasta ja lähtökohdista. Tässä opinnäytetyössä työhyvinvointia tarkastellaan Mankan 

(2015) muodostamien tekijöiden pohjalta, joihin kuuluu yksilö, työ, työyhteisö, organisaatio sekä 

johtaminen. Työhyvinvoinnin edistäminen on sekä esimiehen että työntekijän vastuulla. Tässä 

työssä käsitellään kuitenkin työhyvinvoinnin edistämistä lähinnä esimiehen näkökulmasta, siitä 

miten esimies työllään voi henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttaa. 

Opinnäytetyön aihe valikoitui oman kiinnostuksen pohjalta. Työelämässä ollessani kiinnostuin 

esimiestyöstä ja erityisesti siitä, miten esimies voi vaikuttaa työhyvinvointiin. Toimeksiantaja on 

Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa toimiva hyvinvointikeskus, joka avasi ovensa maaliskuussa 2018. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia henkilöstön tämän hetkisen työhyvinvoinnin tila, esimies-

työn laatu sekä kuinka esimies on vaikuttanut työskentelyllään työhyvinvointiin. Tutkimus toteu-

tettiin laadullisena tutkimuksena haastattelujen muodossa. Myös tutkimuksen kysymykset muo-

kattiin erikseen työntekijöille ja esimiehelle. Yritys on vielä suhteellisen uusi, joten oli hyvä aika 

kartoittaa henkilöstön työhyvinvoinnin tila ja miten esimies on siihen vaikuttanut. Näin ollen esi-

mies pystyy edelleen kehittämään työskentelyään ja työntekijöiden työhyvinvointia. 

Työn teoriapohja koostuu työhyvinvoinnin, esimiestyön ja esimiestyöllä vaikuttamisen aihealu-

eista, joiden pohjalta tutkimuksen lopulliset haastattelukysymykset koottiin. Lähteinä käytettiin 

monipuolisesti aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja internetlähteitä. Teoreettisen viitekehyksen ai-

healueet valittiin niin, että ne tukisivat mahdollisimman hyvin tutkimuksen tarkoitusta. 
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2 Työhyvinvointi 

Työhyvinvoinnin tutkiminen lähti liikkeelle lääketieteellisestä, fysiologisesta stressitutkimuksesta 

1920-luvulla, jolloin stressin uskottiin syntyvän yksilön fysiologisena reaktiona työn vaatimuksiin. 

Myöhemmin näkökulma laajeni kattamaan myös työn aiheuttamat psykologiset reaktiot ja työn 

kuormittavuudesta johtuvat vaikutukset. Nämä näkökulmat jättivät kuitenkin tarkastelun ulko-

puolelle työn, työorganisaation ja teknologian sekä työntekijän ja työyhteisön aktiivisuuden. 

(Manka 2015; Torrington & Hall 1995, 502-503.) 

Työhyvinvoinnin käsitteen voidaan katsoa yleistyneen vasta 1990-luvulla. (Tarkkonen 2012, 13). 

Mankan (2015) mukaan moderni viitekehys on laaja-alainen työhyvinvoinnin käsite, joka on tuo-

nut mukaan aiemmista näkökulmista puuttuneet tekijät. Näitä tekijöitä ovat muun muassa: 

• työmotivaatio, 

• työn imu, 

• toiminnan teoria ja 

• transformatiivinen oppiminen. 

Tämän lisäksi viime aikoina on tutkittu myös työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteyttä toi-

siinsa, jonka perusteella hyvinvoivat ihmiset tekevät parempaa tulosta. 

Henkilöstön työhyvinvoinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen on yrityksen kehittämis- ja tukitoimin-

taa, jolla tavoitellaan yrityksen kannattavuutta. Sen tarkoituksena on turvata henkilöstön työky-

kyisyys ja organisaation sujuva toiminta. Yksi tärkeimmistä tehtävistä organisaatiossa onkin mää-

ritellä työhyvinvoinnin tavoitteet ja keinot, joilla ylläpidetään henkilöstön hyvinvointia. Työhyvin-

voinnin kehittämis- ja tukitoiminnan suunnitelman avulla määritellään selkeästi esimiehen vas-

tuut ja toimivalta. Suunnitelmassa on hyvä huomioida myös työsuojeluorganisaation ja työter-

veyshuollon rooli. (Nummelin 2007, 91.) 
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2.1 Työhyvinvoinnin määritelmä 

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, terveellistä 

ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. 

Työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja työ tukee työntekijöiden elämänhal-

lintaa. Työhyvinvoinnin edistäminen on aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteisvastuu. 

Työhyvinvointi on investointi, sillä se vaikuttaa muun muassa yrityksen tulokseen ja kannattavuu-

teen. (Työterveyslaitos n.d.b.) Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ, sen mie-

lekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvoinnin tekijöitä ovat muun muassa hyvä ja 

motivoiva johtaminen, työyhteisön ilmapiiri sekä työntekijöiden ammattitaito. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön mukaan työhyvinvointi vaikuttaa erityisesti työssä jaksamiseen. Työntekijöiden 

hyvinvoinnin myötä työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä 

laskee. (Sosiaali- ja terveysministeriö n.d.) 

Työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Mankan määritelmä työhyvinvoinnista on voimavaraläh-

töinen kokonaisuus, jossa organisaation kulttuuri ja toimintatavat muodostavat hyvinvoinnin pe-

rustan. Työn sisällöt ja vaikutusmahdollisuudet ovat rakennetekijöitä, joiden mukaan työn tulisi 

olla mahdollisimman monipuolista, työssä tulisi olla mahdollisuus oppia ja vaikuttaa työn tavoit-

teisiin sekä pelisääntöihin. Näistä rakennetekijöistä muodostuu organisaation rakennepääoma. 

Yhteisön henkiseen tilaan eli sosiaaliseen pääomaan vaikuttavat johtamisen laatu ja työilmapiiri. 

Kuitenkin jokainen työntekijä tulkitsee työyhteisöään ja hyvinvointiaan omien asenteidensa lä-

vitse. (Manka & Manka 2016.) 

Tarkkosen määritelmän mukaan työhyvinvointi on yksilöpsykologinen ja -fysiologinen lopputu-

lema, jossa työhyvinvoinnin toteutuessa henkilö kokee työn ja työolosuhteet voimia antavana 

elämänilona, arvostuksena, mielekkyytenä, hallintana sekä terveyden ja turvallisuuden tunteena. 

(Tarkkonen 2012, 198). Työhyvinvointi näkyy työssä yhteisö- ja yksilötasolla. Työyhteisössä se il-

menee hyvänä työilmapiirinä, työn sujuvuutena ja yhteistyön mutkattomuutena. Yksilötasolla hy-

vinvointi näkyy työmotivaationa ja hallinnan tunteena. (Nummelin 2007, 93.) 
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2.2 Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät 

Työhyvinvointi ei synny ainoastaan psykososiaalisista, eli yksilöön, työhön ja lähiyhteisöön johtu-

vista tekijöistä, vaan siihen kuuluu myös työorganisaation yleiset ominaisuudet. Työorganisaation 

yleisiä ominaisuuksia ovat muun muassa organisaatiokulttuuriin, henkilöstö-, kehittämis- ja ris-

kienhallintapolitiikkaan liittyvät tekijät. (Tarkkonen 2012, 22.) 

Työhyvinvointia lisäävät tekijät eivät aina vaadi taloudellisia investointeja, vaan kysymys on työ-

hön liittyvistä päivittäisistä oivalluksista, uusista toimintamalleista, menetelmistä ja johtamiskäy-

tännöistä. Hyvät työolot ovat yrityksen kilpailuetuna, sillä ne lisäävät työntekijöiden motivaatiota, 

aloitteellisuutta, joustavuutta sekä luovuutta. Kun työolot ja itse työ koetaan mielekkääksi, työ-

viihtyvyys ja työtyytyväisyys lisääntyvät. Kun taas sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työkyvyttö-

myys ovat riskitekijöitä yritykselle, jotka näkyvät yrityksen kannattavuudessa ja tuottavuudessa. 

(Nummelin 2007, 93.) 

Mankan (2015) mukaan työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät koostuvat organisaation työhyvin-

vointia edistävistä piirteistä sekä työntekijästä itsestään. Vaikka organisaation ominaisuudet tu-

kisivat työhyvinvointia, työntekijä tulkitsee aina työpaikkansa omien asenteidensa pohjalta. Mikä 

tarkoittaa sitä, että työntekijöiden työhyvinvointi samassa työyhteisössä voi vaihdella hyvinkin 

paljon. Työntekijän omaan tulkintaan vaikuttaa: 

• psykologinen pääoma, 

• mahdollisuudet vaikuttaa työssä, 

• työyhteisö, 

• terveys ja 

• fyysinen kunto. 
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Kuva 1: Mankan (2015) kuvio työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 

Mankan (2015) kehittämässä työhyvinvoinnin mallissa on otettu huomioon työhyvinvointiin vai-

kuttavat osa-alueet. Mankan mukaan mallin lähtökohta on voimavarakeskeinen, jolla pyritään 

hakemaan vastauksia kysymyksiin siitä, mitkä organisaation, työyhteisön, työn, johtamisen ja yk-

silön piirteet mahdollistavat työhyvinvoinnin. Työhyvinvointi on kuitenkin moniulotteinen koko-

naisuus, jossa eri tekijät vaikuttavat toisiinsa. Tällä tavoin pyritään mahdollisimman hyvin ja me-

nestyksellisesti rakentamaan toimiva työpaikka, jossa samanaikaisesti on hyvinvoiva ja terve 

työntekijä, ja mahdollisuus kokea työniloa ja työn imua. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan työhy-

vinvointia Mankan kehittämän kuvion perusteella. 

Yksilö 

Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna työhyvinvointi on subjektiivinen kokemus. Työhyvinvoinnista 

puhuttaessa jaetaan yksilön voimavarat yleensä kolmeen osaan: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaa-
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liseen osaan. Nämä jaottelut ovat kuitenkin päällekkäisiä ja ne vaikuttavat toisiinsa. Työhyvinvoin-

nin kehittämisen lähtökohtana on kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin psyykkisesti, fyysisesti kuin 

sosiaalisesti. Työssään hyvinvoiva ja terve ihminen kykenee työssään suorituksiin, jotka parhaim-

millaan hyödyttävät asiakkaita, organisaatiota ja yksilöä itseään. Koska fyysinen, psyykkinen ja 

henkinen puoli ovat sidoksissa toisiinsa, voidaan yhtä puolta kehittämällä vaikuttaa positiivisesti 

myös muihin. (Juuti & Vuorela 2015, 85-86.) Yksilö voi myös tukea yleistä työhyvinvointia otta-

malla vastuun siitä, miten itse käyttäytyy työyhteisössään. (Manka, Hakala, Nuutinen & Harju 

2010, 31). 

Työn tulokset riippuvat yleensä siitä, millainen ihmisen ja työn välinen vuorovaikutussuhde on. 

Vuorovaikutussuhteeseen vaikuttaa se, miten yksilö kokee työnsä ja työtehtävänsä sekä miten 

hän on sitoutunut työrooliinsa. Mitä paremmin työntekijän odotukset ja työn tarjoamat mahdol-

lisuudet kohtaavat, sitä tasapainoisempi suhde muodostuu. (Nummelin 2008, 30-31.) Yksilöltä it-

seltään ja osana erilaisia ryhmiä odotetaan uudenlaisia taitoja, jotta hän saisi työelämästä palkit-

sevia ja omaa minäänsä vahvistavia kokemuksia. (Vesterinen 2006, 30). 

Fyysinen aktiivisuus ja terveys edistävät työkuormituksesta palautumista ja hyödyttävät yksilöä 

itseään sekä työnantajaa. Säännöllinen liikkuminen ennaltaehkäisee työkykyä uhkaavia sairauk-

sia, edistää palautumista ja parantaa unen laatua. Artikkelin mukaan liikunnalla on myös myön-

teisiä vaikutuksia aivoterveyteen ja oppimiseen. Esimerkiksi fyysisesti huonokuntoisilla miehillä 

on todettu olevan nelinkertainen riski työkyvyn menettämiseen hyväkuntoisiin verrattuna iästä 

riippumatta. (Matka hyvään kuntoon n.d.) Juutin ja Vuorelan (2015, 88) mukaan liikunnalla on 

myönteisiä vaikutuksia psyykkiseen tilaan. Se antaa itseluottamusta, mielihyvää ja onnistumisen 

tunnetta. Yksilön vastuulla on terveellisten elintapojen noudattamisen lisäksi työpaikan sääntöjen 

ja ohjeiden noudattaminen. (Virolainen 2012, 12). Työnantaja voi luoda terveyttä edistäviä ja kan-

nustavia työympäristöjä ja toimintatapoja sekä tukea ja kannustaa henkilöstöä huolehtimaan ter-

veydestään, mutta loppujen lopuksi vastuu on jokaisella ihmisellä itsellään. (Brooker 2018). Lii-

kunnan avulla voidaan myös kehittää työpaikan sosiaalisia suhteita. Yhteiset liikuntatapahtumat 

mahdollistavat työntekijöiden tutustumisen toisiinsa myös työpaikan ulkopuolella, ja kun työka-

verin tuntee muutoinkin kuin työroolissa, auttaa se yleensä hyväksymään hänet entistä parem-

min. (Juuti & Vuorela 2015, 88.) 
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Työ 

Hyvä yksilön ja työn välinen suhde muodostuu molemminpuolisen vuorovaikutuksen onnistumi-

sesta. Työ on henkilölle mielekästä ja työ tarjoaa sopivasti haasteita. Työ on mielenkiintoista, mo-

nipuolista ja itsenäistä, ja siitä saa palautetta. Erityisesti myönteinen palaute antaa työntekijälle 

lisää voimavaroja, joiden avulla kyetään kohtaamaan haastavammatkin työtehtävät. Myös muu 

palaute on tärkeää, sillä se auttaa korjaamaan omaa työskentelyä ja opettaa tarkastelemaan 

työtä uudesta näkökulmasta. Työ, joka sopii ihmiselle ja aidosti kiinnostaa, luo perustan pitkäkes-

toiselle työmotivaatiolle. Työtä voidaan kehittää muun muassa laajentamalla ja rikastamalla 

työtä, luomalla mielekkäitä kokonaisuuksia ja kehittämällä ryhmätyöskentelyä. (Juuti & Vuorela 

2015, 79-83.) 

Psykologian tutkijoiden mukaan yritykset eivät tarvitse vain terveitä ja ahkeria työntekijöitä, vaan 

lisäksi työntekijöiden tulisi olla innostuneita ja sitoutuneita. Työn hallinnan tunne tarkoittaa mah-

dollisuuksia vaikuttaa yksilön omaan työhön ja työn itsenäisyyttä. Työn mielekkääksi kokeminen 

vaatii vaikuttamisen mahdollisuuden lisäksi osaamisen käyttömahdollisuuksia ja työn merkityk-

sellisyyttä. Jos yksilö ei voi vaikuttaa positiivisin keinoin työhönsä, hän saattaa vaikuttaa siihen 

negatiivisesti esimerkiksi kyynistymällä, aggressiivisella suhtautumisella toisiin tai sairastumalla. 

(Manka & Manka 2016.) Työntekijän on mahdollista loistaa työssään, kun työ on organisoitu siten, 

että yksilö voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Onnistumisen tunne näkyy tuotta-

vuutena, työn ilona ja hyvänä työnjälkenä. (Manka, Hakala, Nuutinen & Harju 2010, 8). Työ voi 

myös parhaimmillaan olla työntekijälle tärkeä voimavarojen luoja ja identiteetin perusta. (Veste-

rinen 2006, 29). 

Työyhteisö 

Avoimuus ja luottamus ovat keskeisessä roolissa hyvän työyhteisön ja hyvän ryhmähengen raken-

tumisessa. Hyvän työyhteisön sekä ryhmähengen ylläpitämiseksi, jokaisen työntekijän tulisi ar-

vostaa muita työntekijöitä ja tarjota tukea ja apua sitä tarvitsevalle. (Manka, Hakala, Nuutinen & 

Harju 2010, 8.) Kullakin henkilöllä on omat näkökulmansa, ja jos näistä ei osata keskustella avoi-

mesti, voi syntyä työyhteisön sisäisiä ristiriitoja. Ristiriidat huonontavat työyhteisön ilmapiiriä ja 
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työmotivaatio kärsii. Esimiehellä onkin avainrooli työyhteisön yhteisen hengen vaalimiseksi. Esi-

miehen tulisi pyrkiä painottamaan kokonaisuutta ja kannustaa ryhmähenkisyyteen eli ns. ”me”-

ajatteluun. (Juuti & Vuorela 2015, 45-48.) 

Juutin ja Vuorelan (2015, 52-56) mukaan tutkimuksissa on todettu, että työilmapiiri vaikuttaa työ-

yhteisön tulokseen. Kuten työyhteisön rakentuminen, myöskin hyvän työilmapiirin salaisuus pii-

lee avoimuudessa ja luottamuksessa. Kirjassa mainitaankin, että sadoissa työilmapiiritutkimuk-

sissa tämä on todettu fakta. Hyvä työilmapiiri ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä monesti 

työyhteisöjen jäsenten välillä on havaittavissa näkyviä tai piilossa olevia ristiriitoja. Ne voivat joh-

tua kyvyttömyydestä keskustella asioista, väärinkäsityksistä tai eri ihmisten erilaisista pyrkimyk-

sistä. Vain keskustelemalla voidaan selvitä ristiriitatilanteista, ja avoimen keskustelun avulla voi-

daan löytää tulkintoja, jotka avartavat kummankin mieltä. Hyvinvoivassa työyhteisössä tiedoste-

taan ihmisten erilaisuus ja negatiivisen lähestymistavan sijaan pidetään sitä vahvuutena. (Manka, 

Hakala, Nuutinen & Harju 2010, 8). Hyvinvoivalle työyhteisölle on ominaista terveelliset ja turval-

liset työolosuhteet, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja itsensä kehittämiseen, arvostuk-

sen ja kunnioituksen saaminen sekä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Tämän lisäksi 

ominaista on kannustava, avoin, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen ilmapiiri, palautteen ja tuen 

saaminen esimieheltä ja kollegoilta sekä mahdollisuus palautteen antamiseen. (Vesterinen 2006, 

41.) 

Yhteisöllisyys ja yhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus rakentavat sosiaalista pääomaa, joka 

vahvistaa yhteisön sisäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja verkostoitumista. Sosiaalinen pää-

oma on työyhteisön ja yksilön voimavara, ja sen määrä ja laatu vaikuttavat työhyvinvointiin ja 

yksilön terveyteen. Mankan ja Mankan mukaan vähäisen sosiaalisen pääoman myötä terveyden 

heikkenemisen riski on 1,3-kertainen keskimääräiseen verrattuna, ja masennusoireiden riski on 

30-50 prosenttia. Sairastumisen riski yksilöllä voi olla jopa 1,8-kertainen. (Manka & Manka 2016.) 

Johtaminen 

Työhyvinvoinnin perusta on hyvä ja kannustava johtaminen, jolloin yrityksen tavoitteet on mää-

ritelty ja ne ovat selvät koko henkilöstölle. Modernissa vuorovaikutteisessa johtamisessa johtajan 

perustehtävä on saada työntekijät tuntemaan itsensä hyödylliseksi ja tärkeäksi. Olennaista on 
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johtamisen avoimuus ja läpinäkyvyys. Johtaminen on vuorovaikutusta, jossa esimiehellä ja alai-

sella on oma roolinsa ja vaikutuksensa toisiinsa. Hyvällä johtamisella voidaan synnyttää hyviä työ-

yhteisötaitoja, kun taas hyvät työntekijöiden työyhteisötaidot ovat tärkeitä hyvän johtajuuden 

muodostumiselle. (Manka & Manka 2016.) 

Johtamista ja sen vaikutuksia työhyvinvointiin käydään läpi tarkemmin luvuissa 3 ja 4. 

Organisaatio 

Työhyvinvoinnin kannalta tarkasteltuna organisaation vastuulla on huolehtia työpaikan turvalli-

suudesta, noudattaa lainsäädäntöä sekä pitää yllä miellyttävää työilmapiiriä. (Virolainen 2012, 

12). Työhyvinvointi vaatii organisaation systemaattista johtamista. Hyvinvoivan organisaation 

tunnusmerkkejä ovat tavoitteellisuus, joustavuus, jatkuva itsensä kehittäminen ja siellä on turval-

lista toimia. (Manka & Manka 2016.) Työhyvinvoinnin edistämiseksi organisaatio voi tarjota työn-

tekijöille mahdollisuuden osallistua työkiertoon, yhdessä oppimiseen ja koulutuksiin sekä tarjota 

haasteellisia työtehtäviä, jotka kehittävät osaamista ja mahdollistavat urakehityksen. (Manka ym. 

2010, 12). 

Tavoitteellisuus on hyvinvoivan organisaation merkki, mikä tarkoittaa sitä, että organisaatiolla on 

selvä visio tulevaisuudesta sekä strateginen toimintasuunnitelma sen toteuttamiseksi. Henkilös-

tön olisi hyvä olla mukana jo strategisten tavoitteiden luomisessa, sillä mitä enemmän työntekijät 

ovat mukana, sitä kiinnostuneempia he ovat toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Näin saadaan 

luotuihin käsitteisiin lisää sisältöä. Työhyvinvoinnin kehittäminen tukee parhaimmillaan organi-

saation tavoitteiden saavuttamista, jonka vuoksi sen ei tulisi olla organisaation tavoitteista eril-

lään olevaa toimintaa. (Manka & Manka 2016.) 

2.2.1 Työn imu 

Työn imulla tarkoitetaan positiivista tunne- ja motivaatiotilaa työssä, joka ilmenee tarmokkuu-

tena, omistautumisella ja uppoutumisella. Työntekijä kokee työn imussa työnsä mielekkääksi ja 

lähtee aamulla mielellään töihin. Työn imu vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin, työhön sitou-
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tumiseen ja yrityksen menestykseen. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että työhyvinvoinnin kehittä-

misen lisäksi yritykset pyrkisivät työn imun lisäämiseen. Yrityksen tulisi luoda työntekijöille mah-

dollisuuksia aidon innostuksen synnyttämiseen. Työterveyslaitoksen mukaan työn imua voidaan 

kokea kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan 

noin 65 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kokee työn imua vähintään kerran viikossa. Työn 

imun kokemisella on myös positiivinen vaikutus työntekijän terveyteen, työsuoritukseen sekä 

työyhteisöön. (Manka & Manka 2016; Työterveyslaitos n.d.c.) 

Ihminen kokee työn imua, kun hän voi olla täysin läsnä työssään sekä tuoda työrooliinsa fyysisen, 

kognitiivisen ja emotionaalisen energiansa. Työntekijä suoriutuu parhaiten tehtävässään, koska 

huomio ja energia keskittyy työhön. Työn imua voidaan luonnehtia kokonaisvaltaisena, myöntei-

senä tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilana, jonka merkkejä ovat tarmokkuus, omistautuminen 

ja uppoutuminen. Toisin kuin flow-tila, työn imu on pysyvämpi tila, joka ei kohdistu vain yhteen 

tiettyyn asiaan tai tapahtumaan, vaan vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Työn imun tila voi kuitenkin 

vaihdella päivästä toiseen työtehtävien ja työolojen mukaan. (Hakanen 2017, 117-121.) 

2.2.2 Työuupumus ja stressi 

Työuupumuksella tarkoitetaan vakavaa, hiljalleen työssä syntyvää stressioireyhtymää, jonka tun-

nusmerkki on kokonaisvaltainen lopulta uupumusasteiseksi kehittyvä fyysinen ja henkinen väsy-

mys, kyynistynyt asennoituminen työhön ja kollegoihin sekä heikentynyt ammatillinen itsetunto. 

Työuupumuksen riski kasvaa, jos työhön annetut panostukset kuten aika, taidot ja uhraukset eivät 

anna vastinetta eli tyydytystä, sisältöä ja ammatillista kehittymistä. Uupumuksessa liiallinen kiire 

ja korkealle asetetut vaatimukset voivat johtaa virheiden lisääntymiseen ja vaikeuttaa työstä pa-

lautumista entisestään. Väsyminen voi johtaa ylisuorittamiseen, jolloin ei enää hahmoteta työn 

olennaisia asioita selkeästi. (Manka & Manka 2016.) 

Aholan, Tuiskun ja Rovasalon (2018) mukaan työuupumus ei ole sairaus, mutta se voi johtaa muun 

muassa masennukseen, unihäiriöihin, päihdeongelmiin tai stressiperäisiin somaattisiin sairauk-

siin. Työuupumuksen on myös tutkittu lisäävän tapaturmien ja työkyvyttömyyden riskiä. Artikke-

lin mukaan vuonna 2011 kaksi prosenttia suomalaisista työssä käyvistä miehistä kärsi vakavasta 
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ja 23 prosenttia lievästä työuupumuksesta. Naisista taas kolme prosenttia kärsi vakavasta ja 24 

prosenttia lievästä työuupumuksesta. 

Stressi on tilanne, jossa työntekijä ei koe kykenevänsä selviytymään häneen kohdistetuista vaati-

muksista ja odotuksista. Stressi koetaan yksilöllisesti, sillä siihen vaikuttavat muun muassa moti-

vaatio, yksilön voimavarat sekä fyysinen kunto. Työterveyslaitoksen mukaan jopa joka neljännes 

työntekijä Suomessa kokee työstressiä. (Työterveyslaitos n.d.a). 

Työstä syntyvä stressi voi olla positiivista tai negatiivista. Positiivinen stressi voi syntyä tekijöistä, 

jotka haastavat ja kehittävät työntekijää tai tarjoavat aikaansaamisen mahdollisuuksia. Nämä te-

kijät koetaan positiiviseksi, ja ne ovat psykologisesti terveitä paineen tunteita. Negatiivinen stressi 

voi syntyä hiljalleen, eikä ihminen välttämättä itse tiedosta sitä. Negatiivinen stressi vaikuttaa 

työsuoritukseen, keho alkaa oireilla ja pitkäkestoisena se voi viedä työkyvyn kokonaan. Toisin sa-

noen positiivinen stressi vaikuttaa myönteisesti työn tuloksellisuuteen, mutta stressin muuttu-

essa negatiiviseksi se heikentää työsuoritusta ja terveyttä. (Manka & Manka 2016.) Stressin ja 

työuupumuksen ero on, että stressiä kokeva henkilö voi käyttää voimavarojaan ratkaistakseen 

kuormittavan tilanteen, mutta työuupumuksessa näitä voimavaroja ei enää ole. (Manka 2015). 
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3 Esimiestyö 

Esimiestyö on johtamista, joka koostuu useista eri osatekijöistä. Työturvallisuuskeskuksen mu-

kaan esimiestyö määritellään vastuiden, tehtävien ja roolien kautta. Esimiestyössä vastuut liitty-

vät sekä asioiden että ihmisten johtamiseen. Hyvää esimiestyötä on alaisten vastuuttaminen, 

luottamus heidän kykyihinsä ideoida ja löytää ratkaisut ongelmatilanteissa. (Työturvallisuuskes-

kus n.d.) Esimiestyö on toimintaa, jonka tarkoituksen on organisaatiopäämääristä ja -tulokselli-

suudesta sekä työnantajan vastuista ja velvoitteista huolehtiminen sekä työnantajan oikeuksien 

käyttäminen. (Tarkkonen 2012, 193-194). 

Esimiestyössä on tärkeää, että esimies tuntee itsensä ja työnsä sekä tiedostaa roolinsa yrityk-

sessä. Tänä päivänä esimiehen täytyy osata motivoida, kuunnella, toimia esimerkkinä, olla jä-

mäkkä ja joustava sekä tarjota työntekijöille mahdollisuus kehittyä työssään. On oltava valmis 

toteuttamaan muutoksia ja samaan aikaan luoda henkilöstölle turvallisuuden tunnetta ja uskoa 

jatkuvuuteen. Eli tiivistetysti tulee osata johtaa. (Aaltonen & Pitkänen & Ristikangas 2015.) 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään esimiestyöhön ja johtamiseen lähinnä työhyvinvoinnin näkö-

kulmasta. 

3.1 Johtaminen 

Northousen (1997) mukaan johtamiselle on yhtä monta määritelmää kuin on tulkitsijoita. Yksi 

Northousen määritelmä johtamisesta on ns. tavoitteiden saavuttamisen instrumentti. Sillä tarkoi-

tetaan johtamista, jonka päämääränä on auttaa työntekijöitä saavuttamaan yhteisön ja yksilön 

omat tavoitteet ja tarpeet. Olennaista tällaiselle johtamiselle on vision määrittäminen, roolimal-

lina oleminen ja yksilöiden huomioiminen. Kuten Northouse kirjassaan tiivistää: ” Leadership is a 

process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal.” (Nort-

house 1997, 3.) 

Henkilöiden johtamisen taustalla on tietyt johtamisteoriat, mutta käytännössä johtaminen on jat-

kuvaa toimintaa, joka ei aina tapahdu rationaalisesti, mutta jonka avulla saavutetaan toivottu lop-
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putulos. Organisaatioissa lähtökohtana on esimiehen ja alaisen välinen suhde. Esimies on päättä-

jän ja valvojan asemassa, kun taas alainen noudattaa hänen ohjaustaan. Esimies voi ohjata alaista 

autoritaarisesti koko työnteon ajan tai antaa alaiselle vain tuloksen johon pyrkiä, jonka jälkeen 

alainen voi vapaasti valita tehtävän suorittamistavan. Esimiehen johtamistapa voi myös olla jotain 

tältä väliltä. Esimiehen omat taidot ja vaistot määrittelevät minkälaista johtamismenetelmää hän 

käyttää. Menestymisen ratkaisee esimiehen kyky osata käyttää oikeaa johtamistyyliä oikeassa ti-

lanteessa. (Kinkki & Isokangas 2002, 91.) 

Johtaminen on tärkein tekijä työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Johtamalla organi-

soidaan ja varmistetaan työhyvinvointia luovat, ylläpitävät ja edelleen kehittävät järjestelmät, 

menettelytavat ja keinot. Johtaminen täytyy kuitenkin ymmärtää vuorovaikutukseksi, jossa mo-

lemmalla osapuolella, niin alaisella kuin esimiehellä, on oma roolinsa ja vaikutuksensa toisiinsa. 

(Manka & Manka 2016.) 

3.2 Esimiestyöskentely ja -osaaminen 

Esimiestyö on sisäisen johtajuuden löytymistä ja roolin omaksumista osana ammatillista identi-

teettiä. (Aaltonen, Pitkänen & Ristikangas 2015). Esimiesvastuun ottaminen on toimivan työyh-

teisön kivijalka. (Nummelin 2008, 58). Esimies ja etenkin yrityksen johto on keulakuvan roolissa, 

mikä tarkoittaa sitä, että esimiestyössä ammatillinen käyttäytyminen korostuu enemmän kuin 

missään muissa tehtävissä. Jos ammatilliseen rooliin asettuminen ei onnistu, kärsii seurauksista 

esimies itse, alaiset, yrityksen ilmapiiri, tulos ja mahdollisesti yrityksen maine. (Järvinen 2018, 76.) 

Esimiestyön perusta on kirjoitettu työsopimuslakiin, jonka mukaan esimies toimii työnantajan 

edustajana. Tämä tarkoittaa sitä, että esimies voi palkata, sanktioida ja irtisanoa työntekijöitä. 

Esimiehellä on direktiovalta, joka oikeuttaa alaisten työnteon johtamiseen ja valvomiseen. Vallan 

mukana tulee myös velvoitteita, sillä esimiehen tehtävä on toimia edustamansa yrityksen edun 

mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimiehen täytyy kyetä siirtämään omat henkilökohtaiset 

tarpeensa, mielitekonsa ja tunteensa sivuun esimiestyössään. (Järvinen 2018, 76.) 

Esimiestyön tulisi olla voimaannuttavaa ja kehittävää, inhimillistä johtamista, jonka tarkoituksena 

on työorganisaation menestys ja työntekijän hyvinvointi huomioimalla työntekijän tarpeet ja voi-

mavarat. Esimiehen tulisi olla aidosti kiinnostunut työntekijöistään, ja olla halukas edistämään 
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työntekijöiden kehittymistä ja samalla vahvistaa työhyvinvointia. Tavoitteena on työntekijän on-

nistumisen edesauttaminen työssä, jolloin myös yritys menestyy. Innostava esimiestyö on moti-

voivaa, mahdollistavaa ja kannustavaa, jolla rohkaistaan jokaista työntekijää aloitteellisuuteen ja 

uudistushakuisuuteen ja tuetaan työntekijöiden kehittymistä. Innostavassa esimiestyössä tulee 

ottaa huomioon, että työntekijät voivat olla tietävämpiä ja taitavampia kuin esimies itse, ja antaa 

tällöin kunnia sen ansainneelle. Esimiehen tulisi olla sinut omien vahvuuksiensa ja heikkouksiensa 

kanssa, eikä yrittää peittää heikkouksiaan käyttämällä valta-asemaansa väärin. Esimiestyössä on 

tärkeää osata suhteuttaa saavutuksensa ja aikaansaannoksensa ja olla tarvittaessa valmis uudel-

leenarviointiin ja kritiikistä oppimiseen. (Koskensalmi, Seppälä, Hakanen & Pahkin 2015, 16-26.) 

Esimiestyö on vahvasti sosiaaliseen kanssakäymiseen sidoksissa oleva ammatti. Esimiehen tehtä-

vänä on tukea työntekijöitä ja saada heidät tavoittelemaan yrityksen yhteistä tavoitetta. Esimie-

hen onnistuminen tehtävässä riippuu oman persoonallisen ja ammatillisen minän välisestä tasa-

painosta. Esimies toimii, kuten muutkin työntekijät, yhteisiä työhön, yrityksen toimintaan ja elä-

mään liittyvien kokemuksien perusteella, mutta toimii myös ammatillisessa roolissa. Tämän 

vuoksi esimiehen rooli erottaa esimiehen monella tavalla muista työyhteisön jäsenistä. (Järvinen 

2001.) 
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4 Esimiestyön vaikutus työhyvinvointiin 

Esimies voi vaikuttaa moniin työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Työhyvinvointi voi syntyä hy-

västä työn hallinnasta, mahdollisuudesta työskennellä itsenäisesti, mahdollisuudesta osallistua 

päätöksentekoon sekä työn merkityksellisyydestä. Esimiehen vuorovaikutus- ja johtamistyyli ovat 

avainasemassa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Esimies voi suhtautumisellaan rakentaa luotta-

vaa yhteisöä, ja näin tietoisesti pyrkiä kehittämään työhyvinvointia. Tärkein keino työhyvinvoin-

nin kehittämisessä on esimiehen tyyli johtaa, eli esimiehen vuorovaikutteisuus, voimaannutta-

vuus, muuntautuvuus, autenttisuus, palvelevuus, positiivisuus sekä oikeudenmukainen tyyli. (Jär-

vinen 2001.) 

4.1 Työhyvinvoinnin johtaminen 

Työhyvinvoinnin johtaminen on yksi johtamisen näkökulmista, jossa otetaan huomioon työor-

ganisaation kaikki tasot johtamistehtäviin sisältyvän seurannan, valvonnan, varmistamisen ja oh-

jauksen avulla. Työhyvinvoinnin johtaminen on periaatteiden ja käytäntöjen kokonaisuus, joka 

ottaa huomioon työturvallisuuden, työkyvyn ja työssä jaksamisen sekä henkisen hyvinvoinnin ta-

voitteet. (Tarkkonen 2012, 77, 198.) 

Työhyvinvointi vaatii systemaattista johtamista, johon kuuluu: 

• strateginen suunnittelu, 

• toimenpiteet henkilöstön voimavarojen lisäämiseksi sekä 

• työhyvinvointitoiminnan jatkuva arviointi. 

Työhyvinvoinnin johtaminen on tuottavinta voimaannuttavan ja jaetun johtamisen periaatteella. 

Työhyvinvoinnista ei ole kuitenkaan vain esimies ja johtoporras vastuussa, vaan se on myös koko 

työyhteisön ja jokaisen työntekijän vastuulla. (Manka & Manka 2016.) Työhyvinvoinnin johtami-

sen tukirakenteita ovat muun muassa työterveyshuolto, johtamismallit, palaveri- ja kokouskäy-

tännöt, työn ja työyhteisön kehittäminen sekä työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen. 

(Nummelin 2007, 92). 
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Esimiehen ja työntekijöiden välinen suhde on merkityksellinen stressin hallinnan, työtyytyväisyy-

den ja työn tuloksellisuuden kannalta. Kun työntekijät kokevat esimiehen onnistuneen työssään 

ja toiminnassaan, työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja työt luonnistuvat. Esimiestyö vaikuttaa työ-

hyvinvointiin enemmän kuin työntekijöiden välinen kannustus ja tuki. Jos taas työntekijät ovat 

tyytymättömiä esimiestyöhön, on työpaikalla enemmän tyytymättömyyttä, työuupumusta ja ha-

luttomuutta lähteä töihin. (Nummelin 2008, 58.) 

Juutin ja Vuorelan mukaan (2015, 26) tiedetään, että käskyvaltainen eli autoritaarinen johtamis-

tyyli aiheuttaa työntekijöissä negatiivisia tunteita. Negatiivisuus puretaan keskinäisiin ristiriitoihin 

tai työhön, koska sitä ei voida purkaa esimieheen eli aggression alkuperäiseen lähteeseen. Myös 

liian autoritaarisesti johdetussa työympäristössä helposti katoaa työn ilo ja oma-aloitteisuus. Jo-

kaisen esimiehen kannattaakin kysyä itseltään, haluaako tulla mielistelyn kohteeksi vai toivooko 

aitoja kohtaamisia, joissa voidaan avoimesti jakaa mielipiteitä ja näkökulmia. 

4.1.1 Ennakoiva työhyvinvointitoiminta 

Korjaava työhyvinvointitoiminta on työolosuhteisiin ja työolosuhdeseuraamuksiin kohdistuvaa 

toimintaa, joka tapahtuu jo olemassa olevissa olosuhteissa tai niiden seuraamusten synnyn jäl-

keen. Ennakoiva työhyvinvointitoiminta on työolosuhteisiin ja työolosuhdeseuraamuksiin kohdis-

tuvaa toimintaa, joka toteutetaan erilaisissa suunnittelu- ja varautumistilanteissa tai ennen kuin 

työntekijä aloittaa työnteon itsenäisesti. Ennakoivaan työhyvinvointitoimintaan kuuluu henkilö-

vaikutusten arviointi, henkilöstövalinnat, perehdyttäminen ja työnopastus, työtilojen suunnittelu 

sekä hankintojen suunnittelu. (Tarkkonen 2012, 128-134.) Tässä opinnäytetyössä keskitytään en-

nakoivaan toimintaan korjaavan toiminnan sijaan. 

Tänä päivänä työelämä vaatii ihmisiltä paljon. Työ vaatii entistä parempia yhteistyö- ja vuorovai-

kutustaitoja ja työhön liittyvät muutokset tapahtuvat nopeasti. Työn tehostaminen, kiire ja hen-

kinen rasittavuus asettavat vaatimuksia niin yksilöiden kuin yhteisöjen sopeutumiskyvylle. Vaikka 

yhä useammassa organisaatiossa työntekijät voivat toteuttaa itseään ja osaamistaan monipuoli-

semmin kuin koskaan, työn mielekkyys on laskenut koko 2000-luvun ajan. Nummelin kertoo kir-

jassaan vuoden 2007 työolobarometrista, jonka mukaan yli puolet palkansaajista koki työnsä hen-

kisesti raskaana ja työpaikkakiusaaminen oli kansainvälisestikin vertailtuna korkealla tasolla. 
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Vaikka masentuneiden määrä ei ole viimeisen parinkymmenen vuoden aikana noussut, silti yhä 

useampi jää masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Työelämä on muuttunut vaativam-

maksi, ja sen vaatimukset näkyvät myös esimiestyössä. Samanaikaisesti olisi saavutettava kasva-

vat tulostavoitteet ja huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista unohtamatta esimiehen omia tar-

peitaan. (Nummelin 2008, 15.) 

Työhyvinvointitoiminta tulisi käsittää olennaisena osana yrityksen henkilöstöpolitiikkaa ja kehit-

tämistoimintaa. Parhaimmillaan se on työpaikan ja työyhteisön omaksuma kokonaisvaltainen toi-

mintatapa, joka on muodostunut luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä työskentelyä. Työhyvinvoin-

titoiminta ei ole vain erikseen toteutettua työkyvyn ylläpito (TYKY) -toimintaa, vaan se on joka-

päiväistä toimintaa työssä, joka ilmenee esimerkiksi yhteisinä tempauksina työpäivän lomassa. 

Työhyvinvointitoiminta on olennainen osa johtamista, jonka yksi keskeisimmistä tavoitteista on 

työnteon edellytysten parantaminen ja se kohdistuu koko henkilöstöön. (Vesterinen 2006, 30.) 

4.1.2 Keskusteleva esimiestyö 

Nykyisten johtamisteorioiden mukaan työorganisaatiota tulisi tarkastella ihmisten välisistä suh-

teista muodostuvina, monimutkaisina verkostoina. Keskustelu, kokemusten jakaminen ja kysymi-

nen ovat nykyään johtamistyön avaimia. Dialogi on syvällistä keskustelua ja kokemusten jaka-

mista, jossa pyritään ymmärtämään toisen ihmisen näkökulmia paremmin. Dialoginen esimies-

taito on toisen ihmisen syvällistä ymmärtämistä, yksityisyyden kunnioittamista, myötäelämistä ja 

ennen kaikkea aitoa kohtaamista. Esimiestyö vaatii rehellisyyttä ja luottamusta, jonka myötä esi-

mies pystyy sovittamaan johtamistapansa yksilön tarpeita vastaavaksi, ja jolloin aito halu yhteis-

työhön välittyy ja näin ollen avoin vuorovaikutus esimiehen ja alaisen välillä voi syntyä. Esimies-

työssä on tärkeää sisäistää tutkiva, kyselevä, vastuullinen ja toisesta välittävä asennoituminen 

elämään. Esimiehen tulisi pyrkiä ymmärtämään alaisiaan sen sijaan, että hän pyrkisi saamaan 

muut ymmärtämään itseään. Esimiehen ammatillisuutta on antaa työntekijöille tilaa ja mahdol-

listaa heidän kehittyminen kannustamalla itsenäiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja oman toi-

minnan arviointiin. (Nummelin 2007, 62-63.) Keskusteleva esimiestyö on työyhteisön hyvinvoin-

nin kannalta olennaista. Juutin ja Vuorelan (2015) mukaan tutkimuksissa on havaittu, että keskus-
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televaa johtamistapaa hyödyntävät esimiehet luovat työyhteisöön avoimen, luotettavan ja avu-

liaisuudelle sekä arvostukselle perustuvan ilmapiirin. Liiallinen asiakeskeisyys tai käskyvaltaisuus 

voi luoda työyhteisöön etäisen, viileän ja sulkeutuneen ilmapiirin. 

Perustana hyvälle ja työhyvinvointia tukevalle johtamiselle on, että esimies keskustelee työnteki-

jöiden kanssa ja ottaa huomioon heidän mielipiteensä. Osallistumisen mahdollistaminen lisää 

työmotivaatiota ja sitoutumista sekä tuottaa uusia ideoita. Hyvä vuorovaikutus lisää työyhteisön 

keskeistä luottamusta ja avoimuutta. Onnistuminen koetaan hyvin eri tavoin sen mukaan, missä 

asemassa ja roolissa työntekijä on. On yleistä, että työntekijän ja esimiehen näkökulma poikkea-

vat toisistaan merkittävästi. Kumpikaan osapuoli ei voi olla varma työn lopputuloksesta, jollei yh-

dessä keskustella työhön liittyvistä päämääristä ja tavoitteista. Sen sijaan, että näkökulmien ero-

tessa toisistaan esimiehen näkökulma olisi pätevämpi, tulisi jokaisen keskustelun johtaa yhteisiin 

sopimuksiin. Esimiehen onkin hyvä punnita keskustellessaan työntekijän kanssa, edistääkö kysei-

nen keskustelu työntekijän sitoutumista, työmotivaatiota ja päämäärähakuista käyttäytymistä. 

Lisäksi tulisi pohtia syntyikö keskustelun myötä yhteisiä päämääriä ja näkemyksiä keinoista, joilla 

lähdetään päämäärää tavoittelemaan. (Juuti &Vuorela 2015, 24-25.) 

Kehityskeskustelut 

Tärkein työhyvinvoinnin johtamisen muoto on kehityskeskustelut, joissa on riittävän perusteelli-

nen työhyvinvointitilanteen kartoitus- ja ongelmanratkaisuosuus. (Nummelin 2007, 82).  Juutin ja 

Vuorelan (2015) mukaan kehityskeskusteluissa on tärkeintä kuunnella toisen mielipiteitä ja näkö-

kantoja, ja esimiehen tehtävä onkin olla ikään kuin tutkijan roolissa. Tutkija, joka on kiinnostunut 

siitä mitä toisella on sanottavana, pyrkiä pääsemään toisen mielikuvien sisälle ja pyrkiä ymmärtä-

mään sanoma. Kun esimies suhtautuu avoimesti työntekijän asiaan, hän saattaa löytää uusia nä-

kökulmia ja oivalluksia. 

Kehityskeskustelut osana esimiestyön apuvälineitä rantautui Suomeen 1970-luvulla, jolloin pu-

huttiin tavoitekeskusteluista ja myöhemmin tuloskeskusteluista. Nykyisin useimmiten käytetään 

termiä kehityskeskustelu, jonka käytöllä pyritään painottamaan organisaatiota ja erityisesti yksi-

löä kehittävää pyrkimystä. Kehityskeskustelut luovat perusteet organisaation sisällä tapahtuvalle 

yhteistyölle sekä esimiehen ja työntekijän jokapäiväiselle kanssakäymiselle. Kehityskeskustelui-

den ajatuksena on tarjota tilaisuus esimiehelle ja työntekijälle vaihtaa mielipiteitään avoimesti ja 
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luottamuksellisesti. Kehityskeskusteluiden tarkoituksena ei ole ainoastaan päivittäisestä työsken-

telystä keskusteleminen, vaan syventyä työskentelyyn laajemmin ja perusteellisemmin sekä 

luoda puitteet tulevaisuuden ja yhteisen tavoitteen hahmottamiseksi. (Juuti & Vuorela 2015, 97-

99.) Kehityskeskustelussa esimies voi myös kertoa tulevista suunnitelmista, mahdollisista muu-

toksista ja osaamistarpeista. Alainen puolestaan voi puhua omista suunnitelmistaan, voinnistaan 

ja vaihtoehdoistaan, joista esimiehen olisi hyvä tietää. (Valpola 2002, 9.) 

Yrityksen tulisi panostaa molempien osapuolien valmistautumiseen kehityskeskusteluita varten, 

jotta ne olisivat mahdollisimman tehokkaita ja antoisia. Valmistautumisen keinoja ovat muun mu-

assa: 

• osaamiskartat, 

• kehittymistarvekartoitukset, 

• johtamisen ja työskentelytapojen 360 astetta-palaute, 

• alaisen tekemät kollega- ja asiakashaastattelut sekä 

• kyselytunnit 

Näiden avulla kehityskeskustelut ovat määrätietoisempia ja vastuu on molemmin puoleista. (Val-

pola 2002, 17.) 

Palkitseminen ja motivointi 

Palkitsemisen tarkoituksena on toimia sitoutumisen ja motivoimisen välineenä, ja sen perusvaa-

timuksia ovat oikeudenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Palkitsemisen tulisi tukea johtamista ja 

organisaation menestystä. Tämä tarkoittaa sitä, että palkitsemisen tulisi olla kokonaisuus, jossa 

otetaan huomioon organisaation visio, missio, strategia ja arvot. Palkitsemisjärjestelmät voidaan 

jakaa karkeasti kahteen eri järjestelmään: nopeisiin ja välittömiin palkkioihin (kustannuksiltaan 

halvimmat) ja pidemmän tähtäimen palkkioihin. Nopeita ja välittömiä palkkioita ovat muun mu-

assa kukat, elokuva- tai teatteriliput, lahjakortit, kuntosalikortit tai ylimääräiset vapaapäivät. Pi-

demmän tähtäimen palkkioita taas ovat esimerkiksi osakkeet, optiot, bonukset ja tulospalkkiot. 

Työpaikka voi myös tarjota palkan lisäksi työntekijöille henkilöstöetuja. (Helsilä 2009, 64.) 
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Palkitseminen voidaan jakaa myös aineellisiin ja aineettomiin palkitsemistapoihin. Aineelliset 

palkkiot ovat rahana, tavarana tai rahanarvoisena etuna maksetut korvaukset tehdystä työstä. 

Aineellisia palkkioita ovat esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelit sekä lahjakortit. Aineettomat 

palkkiot eivät ole rahaa, tavaraa, eivätkä muodosta rahanarvoisia etuja. Aineeton palkkio voi olla 

esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa työhön tai positiivinen palaute. Aineettomat ja aineelliset 

palkkiot voivat esiintyä myös yhdessä, esimerkiksi ylennyksen ja palkankorotuksen muodossa. 

(Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman & Ylikorkala 2014.) 

Motivaatiolla tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka saavat ihmisen toimimaan tietyllä tavalla. Moti-

vaatio on innostavaa, kiinnostavaa ja nautinnollista, joka vetää puoleensa ja energisoi. Motivaatio 

vaikuttaa myönteisesti työntekijän työsuoritukseen, henkilökohtaiseen työhyvinvointiin ja se 

myös vähentää loppuunpalamisen kokemuksia sekä irtisanoutumisaikeita. (Martela, Mäkikallio & 

Virkkunen 2017, 104-106.) 

 

Kuva 2: Valpolan (2002) kuvio motivaatiosta. 

Valpolan (2002, 103) kuvio kuvaa motivaatiota ja sitä energiamäärää, jonka ihminen pystyy ja on 

valmis toimintaansa käyttämään. Kun ihminen haluaa tehdä ja kokee osaavansa työnsä, motivaa-

tio on korkea ja ihmisellä on voimavaroja kohdata haasteita. 
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Työsuojelu ja työterveyshuolto esimiestyön ja työhyvinvoinnin tukena 

Työsuojelun ja työterveyshuollon tarkoituksena on toteuttaa ja kehittää työturvallisuutta, -ter-

veyttä ja tukea työntekijöiden hyvinvointia. Työntekijän hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, 

kuten esimerkiksi koettu työn hallinta, ihmissuhteet, työympäristön turvallisuus ja terveellisyys. 

Johdon ja koko henkilöstön työsuojeluosaaminen tukee työkykyä ja toimintaa sekä tulokselli-

suutta. (Juuti & Vuorela 2015, 121.) 

Työsuojelun tarkoituksena on tukea henkilöstön turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia jokapäi-

väisessä työssä. Työsuojelu on vaarojen ja haittojen torjumista, jotka uhkaavat henkilöstön hen-

keä, terveyttä ja työkykyä. Työsuojelun painopiste on työyhteisön kehittämisessä, jossa korostu-

vat työympäristön psykososiaaliset tekijät. Työturvallisuuslain (738/2002, §8) mukaan työnanta-

jalla on yleinen huolehtimisvelvoite, jonka perusteella työnantaja on velvollinen huolehtimaan 

työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan tulee ottaa huomioon työhön, 

työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä henkilöstön henkilökohtaisiin edellytyksiin liit-

tyvät seikat. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava lisäksi toteutettujen toimenpiteiden vaiku-

tusta työn turvallisuuteen ja terveyteen. Huolehtimisvelvoitteeseen ei kuitenkaan sisälly epäta-

valliset tai ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Työturvallisuus-

laissa on määritelty lisäksi, että työnantajalla tulee olla turvallisuuden ja terveellisyyden edistä-

miseksi ja henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten työsuojelun toimin-

taohjelma, johon sisältyy työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien teki-

jöiden vaikutukset. (Työturvallisuuslaki 738/2002, §9.) Työturvallisuudesta huolehtiminen on 

myös työnantajan sopimusperusteinen velvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajalla on vel-

vollisuus huolehtia muun muassa työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta 

sekä terveydellisiltä vaaroilta. Työturvallisuuslain tarkoituksena on työympäristön ja -olosuhtei-

den parantaminen työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennakoiva fyy-

sisten ja henkisten terveyshaittojen torjuminen. (Koskinen, Kairinen, Nieminen, Nordström, Ulla-

konoja & Valkonen 2017.) 

Työterveyshuolto on toimintaa, jonka työnantaja järjestää ja kustantaa, ja se kuuluu kaikille 

työssä käyville työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuollon tarkoituksena on 

edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja. (Työsuojelu 2017.) 
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Työnantajan velvollisuus on järjestää työn ja työolosuhteiden edellyttämässä laajuudessa henki-

löstönsä työterveyshuollon hyödyntämällä työterveyshuollon ammattihenkilöitä sekä heidän tar-

peellisiksi katsomiaan asiantuntijoita. Jos yrityksessä on yksikin työntekijä, järjestämisvelvollisuus 

täyttyy, jolloin työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyspalveluja. Työ-

terveyshuoltoa säätelee 1.1.2002 voimaan tullut työterveyshuoltolaki. (Helsilä 2009, 159.) 

Työterveyshuoltolain (1383/2001) tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuol-

lon yhteistoimin edistää: 

• työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, 

• työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, 

• työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja 

• työyhteisön toimintaa. 

 

4.2 Vaikutus yrityksen kannattavuuteen 

Tuloksellisuus on toiminnan onnistuneisuutta kuvaava käsite, jota voidaan kuvata erilaisten nä-

kökulmien kautta. Kuten esimerkiksi tuottavuutena, kannattavuutena, taloudellisuutena, tehok-

kuutena tai laatuna. Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että vain hyvinvoiva henkilöstö voi toimia 

tuloksellisesti. Työhyvinvoinnilla, turvallisuudella ja tuloksellisuudella on suora yhteys varsinkin 

pitkällä aikavälillä. Kaikki työn keskeytykset, häiriöt ja viiveet voivat vaikuttaa jopa kaikkiin tulok-

sellisuuden osa-alueisiin. (Tarkkonen 2012, 65-66.) Työhyvinvointi on liitoksissa yrityksen tulok-

sellisuuteen ja kannattavuuteen. Työhyvinvoinnin puutteet ja sen myötä työn keskeytykset, kuten 

sairauspoissaolot, työtapaturmat ja ennenaikaiset eläköitymiset vähentävät yrityksen tulokselli-

suutta. Suurin osa työn keskeytyksistä johtuu välillisesti tai välittömästi työhyvinvoinnin puut-

teista. (Tarkkonen 2012, 56.) 
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Työhyvinvointi on kilpailukeino, jolla turvataan yrityksen menestyminen myös pitkällä aikavälillä. 

Nummelinin (2007, 91) mukaan henkilöstön hyvinvoinnilla ja yrityksen taloudellisella menestymi-

sellä on selvä yhteys. Laskelmien mukaan yritys voi saada jopa 20-kertaisena takaisin työhyvin-

vointiin investoidut rahat. Tämä johtuu työhyvinvoinnin kehittymisen myötä vähenevistä sairaus-

poissaoloista ja tuottavuuden kasvusta. Nummelin mainitseekin kirjassaan, että parhaimpiin tu-

loksiin on päästy kehittämällä esimiestyötä, ammatillista osaamista ja yhteistyötaitoja. 

Yrityksen toiminnan kannattavuus ja työhyvinvointi vaikuttavat toisiinsa suorajohteisesti. Työhy-

vinvoinnin ollessa puutteellista, sillä voi olla suorat vaikutukset yrityksen tuloksellisuuteen tai 

tuottavuuteen negatiivisesti. Yrityksen toiminnan kannattavuuden laskiessa, myös työntekijöiden 

työhyvinvointi voi kärsiä ja se ilmenee muun muassa motivaation puutteena, työtyytyväisyyden 

vähenemisenä ja työtapaturmien kasvuna. (Burke & Cooper 2006, 13-14; Tarkkonen 2012, 26.) 

Cooper ja Burke viittaavat tekstissään useisiin tutkimuksiin, joista on käynyt ilmi työssä koetun 

stressin negatiivisia vaikutuksia työkykyyn. Työssä koettu stressi on tutkimusten mukaan yksi ylei-

simmistä syistä tai ainakin osasyistä työntekijöiden sairauslomiin. Jatkuvan stressin kokeminen 

työssä vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin, ja pitkäkestoiset ja toistuvat sairauslomat vähen-

tävät yrityksen tuloksellisuutta, ja tätä myötä yrityksen kannattavuutta. (Burke & Cooper 2006, 

140.) 

Työntekijöiden työhyvinvointi on tärkeä osa-alue yrityksen tuottavuuden ja toiminnan tehokkuu-

den takia. Työtyytyväisyys on oleellinen osa työhyvinvointia, ja se voi vaikuttaa yrityksen kykyyn 

toteuttaa liiketoimintastrategiaa ja saavuttaa asetettuja taloudellisia tavoitteita. (Leppiniemi & 

Kaisanlahti 2018.) Juutin ja Vuorelan (2015, 123) mukaan työhyvinvointi ja tuloksellisuus korre-

loivat vahvasti keskenään, sillä tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavat samat asiat työ-

elämässä. Molemmat ovat riippuvaisia muun muassa työntekijöiden ammattitaidosta, viih-

tyisästä työympäristöstä, tehtävien mielekkyydestä sekä johtamisen laadusta. 

Asiakastyytyväisyys 

Asiakastyytyväisyys muodostuu asiakkaan henkilökohtaisista odotuksista, tarkemmin sanottuna 

niiden täyttymisestä tai täyttymättä jäämisestä. Asiakastyytyväisyys ja sen muodostuminen liittyy 

vahvasti asiakaskokemuksiin. Yrityksen tulisi pyrkiä luomaan asiakkailleen merkityksellisiä koke-

muksia, jotta asiakkaat haluavat tulla takaisin uudestaan. 
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Ihanteellisessa tilanteessa tyytyväiset asiakkaat suosittelevat yritystä myös tuttavilleen, jonka 

myötä yritys saa uusia asiakkaita tai vähintään potentiaalisia asiakkaita. Asiakastyytyväisyyden ja 

palvelun laadun kasvulla on positiivinen vaikutus myös yrityksen kannattavuuteen. 

Työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus palvelun laatuun ja näin ollen asiakastyytyväisyyteen. 

Hyvinvoiva työntekijä panostaa työhönsä ja työnlaatu on parempaa. Jos taas työhyvinvointi on 

puutteellista, seuraamuksia voi olla muun muassa: 

• ammattitaidon laskeminen, 

• kustannustehokkuuden, laadun ja asiakastyytyväisyyden heikkeneminen sekä 

• työkyvyn aleneminen. 

(Valtiokonttori 2012.) 
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5 Tutkimuksen toteutus ja kulku 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on jonkin ilmiön kuvaaminen ja ymmärtäminen. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Tutkimus toteutetaan haastatteluina yrityksessä, ja kysymykset 

laaditaan erikseen esimiehelle ja työntekijöille. Haastattelut sisältävät kysymyksiä työhyvinvoin-

nista, esimiestyöstä sekä esimiestyöllä vaikuttamisesta. Kysymykset on laadittu siten, että niitä 

voidaan tulkita teorian pohjalta sekä paikantaa mahdolliset kehityskohteet. (LIITE 1) 

Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan, mutta vastauksia ei ole suoraan liitetty osaksi opinnäy-

tetyötä vastaajien yksityisyyden vuoksi. Litteroinnin jälkeen vastaukset analysoidaan ja niiden 

pohjalta muodostetaan johtopäätöksiä siitä, mikä on työhyvinvoinnin, esimiestyön ja esimies-

työllä vaikuttamisen tila sekä mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin. Lopuksi rakennettaan kehitys-

ideoita sen mukaan, missä olisi vielä kehitettävää ja mihin esimies kokee tarvitsevansa itse apua. 

 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan laadullisen tutkimuksen ja tämän opinnäyte-

työn kannalta oleellisesti, haastattelujen esitestaus ja harjoittelu lisäävät luotettavuutta. Heidän 

mukaansa myös videoimisen ja nauhoittamisen ajatellaan lisäävän luotettavuutta, sillä tallentei-

den avulla muutkin kuin tutkija itse voivat analysoida aineistoa ja vertailla havaintojaan. Nauhoit-

tamisen lisäksi tämän opinnäytetyön haastattelut litteroidaan. 

Tarkoituksena on tuottaa yritykselle tarpeellista tietoa työntekijöiden työhyvinvointiin liittyen, ja 

siitä miten esimies voi siihen vaikuttaa työllään. Lisäksi esimiehen toiveiden mukaisesti pyritään 

kehitysideoissa tuottamaan tarpeellista tietoa työntekijöiden motivoinnista, palkitsemisesta sekä 

kehityskeskusteluista. Tällä tavoin pyritään tukemaan yrityksen kannattavuutta. 

Haasteena on työntekijöiden vähäinen määrä, jolloin tiedon määrä on rajoittunutta. Sen vuoksi 

työssä pyritään myös hyödyntämään aiempaa aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja mahdollisia tut-

kimuksia. 
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Opinnäytetyö on onnistunut, jos toimeksiantaja kokee saavansa tarpeellista tietoa työhyvinvoin-

tiin liittyen, ja siihen miten hän voi itse vaikuttaa omaan ja muiden työntekijöiden työhyvinvoin-

tiin jatkossa. 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hyvinvointikeskus FlowFit Oy Nivalassa. Yritys on maalis-

kuussa ovensa avannut hyvinvointikeskus, joka tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia liikunta- ja 

hyvinvointipalveluita. FlowFitillä on muun muassa oma kuntosali, erilaisia ryhmäliikuntatunteja, 

personal trainer-palvelu sekä infrapunasauna. Yrityksessä on esimiehen lisäksi yksi vakituinen 

työntekijä, yksi harjoittelija sekä osakas, joka ei ole aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa. 

Haastattelut toteutettaan marraskuussa 2018 ja molemmat työntekijät sekä esimies haastatel-

laan erikseen. Haastattelu toteutetaan hyvinvointikeskuksen tiloissa siten, että jokainen henkilös-

tön jäsen haastatellaan erikseen yksityisessä tilassa. Haastattelun tarkoituksena on selvittää koh-

deyrityksen henkilöstön työhyvinvoinnin nykytila, heidän kokemuksensa esimiestyöstä yrityk-

sessä sekä esimiestyön merkitys työhyvinvointiin. Haastattelukysymykset ovat avoimia kysymyk-

siä, jotka jäsennellään Mankan (2015) kuvion mukaan. Tutkimuskysymyksiä ovat muun muassa: 

• Mitä työhyvinvointi on? 

• Mitä työhyvinvointi henkilöstölle merkitsee? 

• Miten työntekijät kokivat työhyvinvointinsa tällä hetkellä? 

• Miten esimies on vaikuttanut siihen? 

• Mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin? 

 

Haastattelun jälkeen vastaukset litteroidaan äänitteiden avulla, joiden perusteella aloitetaan tu-

losten analysointi. 
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6 Tutkimustulokset 

Tutkimuksessa selvisi, että yrityksen työntekijät sekä esimies ymmärsivät työhyvinvoinnin laajan 

käsitteen erittäin hyvin. Moni mainitsi myös konkreettisia asioita kuten hyvä työilmapiiri, jousta-

vuus, työturvallisuus ja, että töihin on mukava tulla. Nämä asiat mainittiin myös useaan otteeseen 

muidenkin kysymysten kohdalla. 

Työntekijät kokevat työhyvinvoinnin kokonaisuutena, johon kuuluu yleinen turvallisuus työssä, 

työterveyspalvelut, tasa-arvoisuus sekä se, että tullaan kuulluksi ja kaikesta voidaan keskustella 

avoimesti. Tärkeimpiä tekijöitä työhyvinvoinnin kannalta työntekijöille on mahdollisuus vaikuttaa 

omaan työhön, joustavuus, vapaus, hyvä työilmapiiri sekä työkaverit. Esimiehellä itsellään on pit-

kälti hyvä käsitys siitä mitä työhyvinvointi on ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Ja kuten työnte-

kijätkin totesivat, myös esimies pitää yhtenä tärkeimpänä asiana keskusteluyhteyttä. Tämän mu-

kaan esimies on pyrkinyt työssään ottamaan muidenkin mielipiteet huomioon ja kokee voivansa 

keskustella työntekijöiden kanssa sekä työ- että vapaa-ajan asioista. 

Työhyvinvointi – Yksilö ja työ 

Yleisesti työntekijät ovat kokeneet työhyvinvointinsa hyväksi ja jaksavat työssään, vaikka välillä 

tulee jaksoja, jolloin on kiireistä ja stressaavaa. Erityisesti työtunnit ja niissä joustaminen vaikut-

tavat työntekijöiden mielestä jaksamiseen ja kuormitukseen. Työntekijät mainitsivat, että kuor-

mituksen vähentämiseksi nimenomaan työtunnit ovat keskeisessä asemassa, ja tällä hetkellä he 

kokevat tilanteen optimaaliseksi. Myös esimiehen mielestä työhyvinvoinnin taso on hyvä, vaikka-

kin on huomannut joitain riskitekijöitä. Niihin on kuitenkin pyrkinyt puuttumaan välittömästi ja 

ovat yhdessä miettineet mitä voisi tehdä toisin, jotta asiaan tulisi muutos. 

Töihin tullaan yleensä hyvillä mielin, ja heidän mielestään vaikuttavia tekijöitä ovat työn mielek-

kyys, riittävä lepo, työkaverit sekä työnkuvan selkeys. Työ on työntekijöiden mielestä mielekästä 

ja tarjoaa sopivasti haasteita. Heille annetaan tarpeeksi vastuuta, mutta myös vapautta vaikuttaa 

omaan työnkuvaansa esimerkiksi suunnittelemalla mitä ryhmäliikuntatunteja pitävät ja milloin. 

Työnkuva on työntekijöille selkeä ja he ovat saaneet riittävän perehdytyksen työhönsä. Työnteki-

jät kokevat saavansa hyödyntää omia vahvuuksiaan työssä suunnittelemalla ryhmäliikuntatunteja 

omien vahvuuksien ja mielenkiinnon mukaan. 
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Työpaikka tarjoaa myös mahdollisuuksia kouluttaa itseään. Esimies itse on käynyt muun muassa 

ilmajoogakurssin ja yrittäjyyteen sekä esimiestyöhön liittyviä koulutuksia. Koska vakituisella työn-

tekijällä on jo pohjalla laaja liikunnanohjaajan koulutus, ei hän ole ainakaan toistaiseksi käynyt 

kursseilla. Yrityksessä on kuitenkin keskusteltu siitä, että jos kiinnostutaan jostain uudesta, niin 

voidaan tapauskohtaisesti katsoa olisiko se yrityksen kannalta hyödyllinen ja kannattava. Tulevai-

suudessa voitaisiin miettiä esimerkiksi sitä, että työnantaja maksaa puolet kurssista ja työntekijä 

itse toisen puolen. 

Työpaikalla palkitseminen on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi kehujen ja kannustuksen muo-

dossa, mutta kun yritys kasvaa, voidaan alkaa miettimään myös aineellista palkitsemista. Tietysti 

jouluna on esimiehellä ollut tarkoituksena muistaa työntekijöitä lahjakorteilla tai muulla vastaa-

valla. Mielekkääksi palkitsemisen muodoksi nousi ilmainen kuntosali, joita työntekijät voivat va-

paasti käyttää myös vapaa-ajallaan. Työntekijät kokevat saavansa palautetta viikoittain tai jopa 

päivittäin, ja suurin osa palautteesta on positiivista ja kannustavaa. Työntekijät kokevat, että ne-

gatiivinen palaute ei suoranaisesti ole ollut negatiivista, vaan rakentavaa kritiikkiä. Esimies pyrkii 

kertomaan kaiken palautteen positiivisen kautta mahdollisimman pian, mutta kuitenkin pyrkii sii-

hen ettei kokoajan olisi kertomassa miten asiat pitää tehdä. Esimies itse kaipaisi enemmän pa-

lautetta työntekijöiltään, kun on ensimmäistä kertaa esimiestyössä, ja hänellä on omia työnteki-

jöitä. Esimies toivoisi, että viimeistään kehityskeskusteluissa saisi itsekin palautetta. 

Esimies hoitaa hallinnolliset työt, yhdessä laaditaan ryhmäliikuntakalenterit ja osaamisen mukaan 

ryhmäliikuntatunnit sekä henkilökohtaiset ohjaukset. Esimies kuvailee omaa rooliaan yleispäte-

vänä työnä talonmiehestä hallinnon tehtäviin. On kuitenkin pyritty siihen, että kaikki tekevät kaik-

kea omien kykyjensä rajoissa. 

Työhyvinvointi – Organisaatio ja työyhteisö 

Työpaikka on panostanut työhyvinvointiin työntekijöiden mielestä erityisesti avoimella keskuste-

lulla, yhteistyöllä ja joustavuudella muun muassa työajoissa. ” Joustavuus molempiin suuntiin, 

kumpikin saa ja antaa.” Esimies on pyrkinyt panostamaan työntekijöiden hyvinvointiin avoimesti 

keskustelemalla kuulumisista, vapaa-ajasta ja jaksamisesta. Käyvät myös yhdessä läpi seuraavan 

viikon ohjelman, jotta olisi kaikille selvillä minkälainen viikko on tulossa ja onko tarpeen tehdä 

muutoksia. 
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Työympäristö koetaan toimivaksi, terveelliseksi ja turvalliseksi, ja työntekijät tiedostavat myös 

oman roolinsa tässä. Työntekijät kokevat, että työpaikka edistää heidän terveyttään erityisesti 

ilmaisella kuntosalille pääsyllä. Lisäksi he kokevat, että heidät on perehdytetty riittävän hyvin tur-

vallisuuskäytäntöihin ja työpaikalla on hyvä ja vapaa ilmapiiri, jonka kautta voidaan keskustella 

asioista avoimesti ja tuoda esiin mahdollisia ongelmakohtia. 

Työilmapiiri koetaan hyvänä tai jopa todella hyvänä, ja siihen vaikuttavia asioita olivat avoin kes-

kustelu ja toimeentulo kollegoiden kanssa. Työntekijät kokevat tulevansa kuulluksi työpaikalla, ja 

he voivat avoimesti ja luottamuksellisesti puhua myös esimiehensä kanssa työasioista sekä vapaa-

ajan asioista. Esimies kokee olevansa helposti lähestyttävissä, ja hän kokee, että voivat puhua ja 

viestiä myös työajan ulkopuolella. Työntekijät kokevat olevansa tärkeä osa työyhteisöä, ja pyrki-

vät tietoisesti vaikuttamaan siihen. ” Koen olevani positiivinen, helposti lähestyttävä sekä luotet-

tava.” Myös esimiehen mielestä ilmapiiri on hyvä juurikin avoimen keskustelun myötä. Työpai-

kalla voidaan puhua avoimesti ilman tiuskimista ja nälvimistä myöskin vakavammista asioista hy-

myissä suin. Työyhteisö on pieni ja tiivis, jonka positiivinen puoli on yhteinen huumori, hyvät välit 

koko henkilöstön kesken ja työilmapiiri on avoin. 

Esimiestyö ja johtaminen 

Suhde esimiehen ja työntekijöiden välillä on kaikkien mielestä todella hyvä, kaikki tulevat toimeen 

ja tunnelma on vapaa. Esimiehelle tilanne on ollut opettelun paikka, sillä on vaatinut toteuttelua 

muistaa, että hän on itse esimiesasemassa. Hän on tietoisesti pyrkinyt olemaan työntekijöiden 

tasolla ja helposti lähestyttävissä. 

Vaikka työntekijät kokivat jaksavansa töissä, esimies on ollut välillä huolissaan erityisesti kahta 

työtä tekevästä työntekijästä. Hän on pyrkinyt kannustamaan kertomaan välittömästi jos tuntuu, 

että jaksamisen kanssa on ongelmia tai on sairaana. Kuten esimies totesi: ”Haluaisin, että osaisi 

reilusti sanoa, jos ei kykene.” 

Suoranaisia kehityskeskusteluita ei vielä ole yrityksessä pidetty, mutta kaikista asioista on tähän 

mennessä puhuttu avoimesti sitä mukaa mitä mieleen on tullut. Kuten toinen työntekijä mainitsi, 

on tärkeää ottaa asiat esille, etteivät jää vaivaamaan. 
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Esimies kokee, että johtaminen on työntekijöiden ohjaamista. Sitä ettei työntekijän tarvitse ar-

vailla työtehtäviään, vaan hänelle on annettu selvät ohjeet siitä, mitä ja miten asiat hoidetaan. 

Tällöin myös työntekijän on helpompi tehdä töitä. Esimiehen tehtävä on tehdä raamit, mutta 

myös osata ottaa palautetta vastaan ja olla valmis väistämään omissa visioissaan. Esimiehen mie-

lestä hänen omassa johtamistyylissään työhyvinvointi näkyy avoimena vuorovaikutuksena. Käy-

dään yhdessä läpi koko henkilöstön kanssa seuraava viikko, jolloin pystytään ennakoimaan ja 

nauttimaan omasta vapaa-ajasta. ”On hyvä fiilis tulla töihin, ja tietää mitä siellä tekee.” 

Esimiehen vaikutus työhyvinvointiin ja työpaikan viihtyvyyteen koetaan erittäin merkittäväksi. Se 

miten annetaan vastuuta ja puututaan ongelmakohtiin, koetaan että esimies asettaa sille koko-

naisuudessaan raamit, mutta tiedostetaan myös, että työntekijät vaikuttavat siihen omalla käyt-

täytymisellään. 

Esimies vaikuttaa käyttäytymisellään työmotivaatioon ja työntekijät ovat kokeneet, että esimie-

hen luoma positiivinen ilmapiiri ja positiivinen suhtautuminen asioihin on vaikuttanut heidän työ-

motivaatioonsa myönteisesti. Työntekijät kokevat esimiehen olevan ammattitaitoinen, ja kuvaili-

sivat esimiestä ahkeraksi, omistautuneeksi ja suunnitelmalliseksi. Kehitettävää työntekijät eivät 

niinkään keksineet työhyvinvointiin taikka esimiestyöhön liittyen, vaan he kokivat olosuhteet hy-

viksi. Työkyky-toiminta kiinnostaisi työntekijöitä, ja suunnitteilla onkin ollut yhteistä toimintaa, 

esimerkiksi työhyvinvointimessuilla käynti. Yrityksessä sekä esimies että työntekijät kokevat tyky-

toiminnan ongelmalliseksi yrityksen pienen koon vuoksi, sillä pienemällä porukalla ei voi järjestää 

täysin samanlaista toimintaa kuin isommassa yrityksessä. 

Esimies haluaisi työkaluja siihen, miten työntekijöitä voitaisiin palkita ja motivoida. Kehityskes-

kusteluista on jonkin verran kokemusta entisestä työstä, mutta mielellään ottaa vastaan myös 

vinkkejä kehityskeskusteluiden käyntiin. 



31 

 

 

7 Kehitysideat ja työkalut 

Tämän luvun tarkoituksen on tarjota yritykselle kehitysideoita siihen, miten esimies voisi työllään 

vaikuttaa vielä merkittävämmin henkilöstön työhyvinvointiin. Kehitysideoissa huomioidaan aihe-

alueet, joihin työntekijät ja esimies toivoivat kehitysideoita ja työkaluja. 

7.1 Kehitysideat 

Kehityskeskustelut 

Case-yrityksessä ei ole vielä pidetty kehityskeskusteluita, mutta esimiehellä on kokemusta enti-

seltä työpaikalta kehityskeskusteluista, ja hänellä on selvä visio siitä, miten keskustelut hoidetaan. 

Hän on kuitenkin avoin uusille ehdotuksille, joten kehityskeskusteluihin valmistautumista varten 

on työkaluna rakennettu kyselylomake. Kyselylomakkeen tarkoituksen on pohjan antaminen kes-

kustelulle ja erityisesti työhyvinvoinnin jatkuvan kehittämisen ja esimiestyön palautteen näkökul-

masta. 

Motivointi ja palkitseminen 

Tutkimusten mukaan raha ja lahjat eivät aina ole tehokkaimpia tapoja motivoida työntekijää. Sen 

sijaan tutkimuksissa on havaittu, että tunnustuksen antaminen ja merkityksellinen työ motivoivat 

enemmän. Mitä enemmän panostusta työtehtävät vaativat, sitä enemmän ihminen investoi työ-

hönsä ja arvostaa lopputulosta. (Venkatraman 2016.) 

Kariniemen (n.d.) mukaan motivoinnin kolme tärkeintä osa-aluetta on: 

• Työntekijän kokemus työn arvosta, merkityksellisyydestä sekä mielekkyydestä. 

• Osaamisen kehittäminen sekä oppimalla että jakamalla. 

• Suhteet esimieheen, työkavereihin ja muihin verkostoihin, sekä työympäristössä viihty-

minen. 
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Ihmiset kuitenkin motivoituvat eri asioista, ja sen vuoksi esimiehen tulisikin oppia tunnistamaan 

ne asiat, jotka vaikuttavat omien työntekijöiden motivaatioon. Rahallinen palkitseminen on vain 

yksi motivoinnin työkalu. Alla olevassa kuviossa Kariniemi on kuvannut mitä rahalliseen palkitse-

miseen, mielekkääseen työhön ja motivoivaan ympäristöön sisältyy motivoinnin kannalta. 

 

 

Kuva 3: Kariniemen (n.d.) kehittämät motivoinnin keinot. 

Työssä jaksaminen 

Haastatteluissa kävi ilmi, että työntekijöillä on havaittavissa ongelmia jaksamisen kanssa. Tähän 

osioon on koottu muutama vinkki Liftedin (2017) artikkelista, kuinka työntekijä voi itse vaikuttaa 

työssä jaksamiseensa.  

1. Tunnista stressin oireet 

Hetkellisesti stressaavat tilanteet töissä ovat normaaleja, ja jopa tarpeellisia. Jos kuitenkin työ-

asiat ahdistavat vapaa-ajallakin ja töihin lähteminen tuntuu ylitsepääsemättömän vaikealta, kan-

nattaa oireet ottaa vakavasti. Työstä katoaa into ja kipinä, jos mieli ja keho eivät pääse palautu-

maan työn rasituksesta. 

2. Ota taukoja 
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Taukojen merkitys on työtehoon ja työssä jaksamiseen nähden merkittävä. Tauon aikana tulisi 

poistua työpisteeltä, välttää sosiaalisen median selailua, ja keskittyä mieluummin itseensä. Esi-

merkiksi lounastauolla käy pienellä kävelyllä ja syö jossain muualla kuin omalla työpisteelläsi. 

3. Käytä viisi minuuttia päiväsi suunnitteluun 

Viiden minuutin suunnittelusta voi muodostaa itselleen aamurutiinin. Käytä joka aamu viisi mi-

nuuttia päiväsi suunnittelun, niin hahmotat parhaiten mitkä tehtävät ovat oikeasti tärkeitä työs-

tää loppuun juuri sinä päivänä. Tehtävien priorisointi helpottaa työssä jaksamista merkittävästi. 

Suunnittelemalla päiväsi, tiedostat myös siirtyneesi vapaalta töihin ja työtehtävien pariin. 

4. Huomaa onnistumisesi 

Aamulla käydyn viiden minuutin suunnittelun lisäksi on hyvä päivän päätteeksi käydä läpi päivän 

tapahtumat. Päivän päätöksen avulla huomaat, missä kaikessa olet sen päivän aikana onnistunut. 

Omien onnistumisien konkreettinen huomaaminen on merkityksellistä oman työn mielekkyyden 

kannalta. 

5. Jos koet uupuvasi, ota asia rohkeasti esille 

Uupumuksen oireet, väsymys ja työn mielekkyyden katoaminen ovat hälyttäviä merkkejä, jotka 

tulee ottaa aina vakavasti. Jos tuntuu, ettet jaksa työssäsi entiseen malliin tai työ kuormittaa pal-

jon enemmän kuin aiemmin, kannattaa aina keskustella asiasta esimiehen kanssa. 

6. Laita itsesi etusijalle 

Työssä jaksamisen kannalta kannattaa miettiä, mikä on sinulle itsellesi tärkeintä. Vaikka työteh-

tävien loppuun vieminen ja suorittaminen tuntuisi tärkeimmältä, muista myös itsestäsi huolehti-

minen ja oma hyvinvointisi. Omaa hyvinvointia vaalimalla työtehtävät sujuvat paremmin ja työ-

tuloksesi on parempi. 
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Palaute esimiehelle 

Esimiehen haastattelussa kävi ilmi, että esimies kaipaisi lisää palautetta omasta työstään. Työka-

luihin on liitetty palautelomake, jota esimies voi hyödyntää esimerkiksi kehityskeskusteluissa. 

7.2 Työhyvinvoinnin jatkuvan kehittämisen työkalut 

Esimiehellä oli jo valmiina pohja kehityskeskusteluille, joten kehityskeskusteluiden rungon sijaan 

työkaluiksi muodostui kyselylomakkeet, joita voidaan olemassa olevan rungon lisäksi hyödyntää. 

Case-yrityksen esimiehen toiveiden mukaisesti työkaluiksi muodostui kaksi kyselylomaketta hen-

kilöstölle, joiden avulla voidaan tarkkailla jatkossakin henkilöstön työhyvinvointia sekä kerätä 

enemmän palautetta esimiehelle itselleen. 

Kyselylomakkeita voidaan hyödyntää osana kehityskeskusteluita, erityisesti valmistautumiseen. 

Ajatuksena on, että työntekijät täyttävät lomakkeet ennen kehityskeskustelua, ja niiden pohjalta 

voidaan kehityskeskusteluissa arvioida työhyvinvointia sekä esimiestyötä. Kyselylomakkeiden ra-

kentamisessa hyödynnettiin Vesterisen (2006, 195-198) muodostamia työhyvinvoinnin auditointi 

lomakkeita. (LIITE 2) 
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8 Pohdinta 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutkimuksen avulla selvittää esimiestyön merkitystä hen-

kilöstön työhyvinvoinnille. Käytännössä tieto siitä, kuinka esimiestyö vaikuttaa henkilöstön työ-

hyvinvointiin ja kokeeko henkilöstö esimiestyön vaikuttavan heidän työhyvinvointiinsa. Tutkimus-

ongelmaa lähdettiin tutkimaan Marja-Liisa Mankan luoman työhyvinvoinnin kuvion kautta, sillä 

työhyvinvoinnista löytyy monta erilaista näkökulmaa ja tulkintaa, joten oli tärkeää ensimmäisenä 

valita omasta mielestä sopivin tulkinta. 

Tutkimusongelman avaamiseksi etsin ja luin monipuolisesti tietoa alan kirjallisuudesta, jonka jäl-

keen haastattelin toimeksiantoyrityksen henkilöstön. Yrityksen pienen koon ja vähäisen henkilös-

tömäärän vuoksi päädyin kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimusmenetelmään. Anonymiteetin 

säilyttääkseni, opinnäytetyöhön ei ole liitetty haastatteluiden vastauksia. 

Haastattelukysymykset suunniteltiin teoriaosuuden pohjalta, ja sen mukaan mitä itse koin oleel-

liseksi tutkimukseeni liittyen. Kysymykset laadittiin erikseen työntekijöille ja esimiehelle. Haastat-

teluun vastasivat molemmat työntekijät sekä esimies. Yrityksen osakasta, joka ei ole aktiivisesti 

mukana yrityksen toiminnassa, ei haastateltu tutkimusta varten. 

Jotta tutkimus auttaisi mahdollisimman paljon case-yritystä, olen ottanut kehitysideoissa ja työ-

kaluissa huomioon esimiehen ja henkilöstön omia huolenaiheita. Case-yrityksen toiveesta käsit-

telin erityisesti kehityskeskusteluita, motivointia ja palkitsemista kehitysideoissa. Loppujen lo-

puksi molemmat osapuolet ovat olleet tyytyväisiä haastattelun rakenteeseen ja se vastasi hyvin 

tutkimusongelmaan. Mielestäni tutkimuksen toteutus sujui pääsääntöisesti hyvin, aikataulu oli 

joustava ja case-yrityksen kanssa oli helppo tehdä yhteistyötä. 

Case-yrityksen henkilöstö oli jo melko tietoinen siitä, että esimiestyö ja työhyvinvointi ovat yri-

tyksessä hyvällä tasolla, joten tutkimustulokset eivät siltä osin tuoneet uutta tietoa, mutta vah-

vistivat ainakin oletetun tiedon. Yrityksen kannalta mielenkiintoisin ja eniten tietoa antava haas-

tattelu oli esimiehelle teetetty haastattelu. Esimiehen haastattelusta kävi ilmi aiheeseen liittyviä 

asioita, joista esimies itse oli huolissaan tai koki haluavansa apua. Näiden tietojen avulla voitiin 

rakentaa yritykselle tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin ja esimiestyön edistämiseksi. 
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Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys on mielestäni hyvä, koska haastattelun kysymykset oli muo-

toiltu sillä tavalla, että sain tutkimukseen paljon tarpeellista materiaalia. Mielestäni sain haastat-

telukysymysten avulla tarpeellista ja luotettavaa tietoa siitä, mikä on yrityksen työntekijöiden työ-

hyvinvoinnin sekä esimiestyöllä vaikuttamisen tilan. Joten voin todeta, että mielestäni haastatte-

lulla selvitettiin juuri se, mitä oli tarkoituksin selvittää 

Haasteena koin reliabiliteetin eli luotettavuuden kannalta sen, että haastateltavia työntekijöitä 

oli vain kaksi. Sain kuitenkin haastatteluista niin laajoja ja laadukkaita vastauksia, että haastatel-

tavien pieni määrä ei mielestäni vaikuttanut työn luotettavuuteen lopulta lähes ollenkaan. Mie-

lestäni työ on luotettava, sillä uskon etteivät tulokset olleet sattumanvaraisia. Uskon, että tulok-

set olisivat samat, jos tutkimus uusittaisiin. 
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Liitteet 

HAASTATTELUKYSYMYKSET - Työntekijät      

   

Työhyvinvointi 

Mitä sinulla tulee mieleen sanasta työhyvinvointi? 

Mitkä asiat koet tärkeimmiksi työhyvinvointiisi vaikuttaviksi tekijöiksi? 

 

Yksilö 

Millaiseksi koet oman yleisen hyvinvointisi? (työ, työstä palautuminen, vapaa-aika, perhe, ter-

veelliset elämäntavat ja liikunta) 

Millä olotilalla useimmiten tulet töihin? Mitkä asiat vaikuttavat mielestäsi olotilaan? 

Koetko jaksavasi työssä? 

Koetko kuormittuvasti liikaa työssäsi joko henkisesti tai fyysisesti? Miten kuormitusta voitaisiin 

mielestäsi vähentää? 

 

Työ 

Koetko työsi mielekkääksi ja tarjoaako se sinulle mielestäsi tarpeeksi haasteita? 

Onko työtehtäväsi selkeä? 

Saatko hyödyntää mielestäsi tarpeeksi omia vahvuuksiasi työssäsi? 

Saatko mielestäsi vaikuttaa tarpeeksi työn kuvaasi? 

Palkitaanko työntekijöitä työpaikalla? Miten? 

Koetko saavasi tarpeeksi palautetta esimieheltäsi? Kuinka usein saat negatiivista palautetta? 

Kuinka usein saat positiivista palautetta? 
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Organisaatio 

Miten työpaikka panostaa työntekijöiden hyvinvointiin? 

Onko työympäristö mielestäsi toimiva, terveellinen ja turvallinen? Tukeeko työpaikkasi sinua hu-

olehtimaan terveydestäsi? 

Saatko mielestäsi vaikuttaa tarpeeksi työpaikkasi päätöksentekoon ja tavoitteiden määrittelyyn? 

 

Työyhteisö 

Millainen on työpaikan työilmapiiri mielestäsi? Miksi? 

Koetko tulevasi kuulluksi työyhteisössäsi? 

Koetko, että voit avoimesti ja luottamuksellisesti keskustella esimiehesi kanssa? 

Onko esimies mielestäsi helposti lähestyttävissä niin työasioissa kuin työhön vaikuttavissa yksity-

iselämän asioissa? 

Tiedotetaanko työpaikan tärkeistä asioista ja muutoksista mielestäsi riittävästi? 

Miten koet itse vaikuttavasi työyhteisöön? 

 

Johtaminen 

Tunnetko itsesi työssäsi hyödylliseksi ja tärkeäksi? 

Millaiseksi koet työntekijä – esimiessuhteen? 

Oletko käynyt kehityskeskusteluita esimiehesi kanssa? 

 

Esimiestyön vaikutus työhyvinvointiin 

Kuinka merkittäväksi koet esimiehen vaikutuksen työhyvinvointiisi ja työpaikan viihtyvyyteen 

asteikolla 1-10? Miksi? 



Liite 1 3/4 

 

Onko esimiehen käyttäytymisellä merkitystä työmotivaatioosi? 

Miten arvioisit esimiehen työskentelyä kokonaisuutena? Koetko esimiehesi olevan ammatti-

taitoinen? 

Mihin esimiehesi kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota työpaikalla? 

Miten esimies voisi toimia paremmin, jotta työhyvinvointi lisääntyisi? 

 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET – Esimies 

Työhyvinvointi 

Mitä sinulla tulee mieleen sanasta työhyvinvointi? 

Mitkä asiat koet tärkeimmiksi työhyvinvointiin vaikuttaviksi tekijöiksi? 

Millaiseksi koet yleisen hyvinvoinnin työpaikalla? (työ, palautuminen, vapaa-aika, perhe, terveel-

liset elämäntavat ja liikunta) 

Millaisia koulutusmahdollisuuksia työpaikalla on? 

Palkitaanko työntekijöitä työpaikalla? Miten? 

Koetko saavasti tarpeeksi palautetta työntekijöiltäsi? Kuinka usein saat negatiivista palautetta? 

Kuinka usein saat positiivista palautetta? 

Kuinka usein annat palautetta työntekijöillesi? Kuinka usein negatiivista? Kuinka usein 

positiivista? 

Miten panostat työntekijöiden hyvinvointiin? 

Otatko mielestäsi työntekijät mukaan yrityksen päätöksentekoon ja yrityksen tavoitteiden 

määrittelyyn? 

Millainen on työpaikan työilmapiiri mielestäsi? Miksi? 
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Johtaminen 

Millaiseksi koet työntekijä - esimiessuhteen? 

Oletko havainnut työntekijöilläsi työssä jaksamisen suhteen ongelmia? Miten olet menetellyt 

asiassa? 

Oletko käynyt kehityskeskusteluita työntekijöiden kanssa? 

Koetko olevasi työntekijöillesi helposti lähestyttävissä? Voitteko avoimesti jakaa mielipiteitä ja 

näkökulmia? 

Mitä johtaminen mielestäsi on? Missä roolissa työhyvinvointi on johtamistyylissäsi? 

Miten työnjako on organisoitu yrityksessä? Millä perusteella työnjako on tehty? 

Millä tavoin voisit mielestäsi kehittää työyhteisön ja työntekijöidesi hyvinvointia vielä enemmän? 

Koetko tarvitsevasi apua, jossain työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvässä asiassa? (Esim. kehit-

yskeskustelut, palautteen antaminen tai vastaanottaminen, palkitseminen ja motivointi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2 1/6 

 

 

 

Tarkkailtava työhyvinvoinnin 

kohde 

 

Toteutuu 

 

Ei toteudu 

 

Tärkeä 

(1-10) 

 

Parannusehdotukseni 

Fyysiset 

Työolosuhteeni ovat terveelli-

set ja turvalliset 

    

Työympäristö on hyvä (ergono-

mia, valot, välineet, ilmas-

tointi, työvälineet) 

    

Terveys ja fyysinen kuntoni 

ovat riittävät 

    

Psyykkiset 

Hallitsen työni (osaaminen, 

kyvyt kohdallaan) 

    

Minulla on mahdollisuus osal-

listua päätöksentekoon 

    

Minulla on mahdollisuus 

luovuuteen 

    

Minulla on mahdollisuus itseni 

kehittämiseen 

    

Minulla on tyydytystä tuottava 

työn kuva 

    

Asennoidun työhöni positiivis-

esti 
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Minulla on riittävästi vapaa-ai-

kaa 

    

Minulla on aikaa sosiaalisten 

suhteiden ylläpitoon työn 

ulkopuolella 

    

Minulla on työssä tietynlainen 

“vapauden ja itsenäisyyden 

tunne” 

    

Sosiaaliset 

Minua arvostetaan 

työyhteisössäni 

    

Saan osakseni tasa-arvoista ja 

oikeudenmukaista kohtelua 

    

Työssäni on kannustava il-

mapiiri 

    

Saan palautetta ja tukea esi-

mieheltä ja työkavereilta 

    

Saan myönteistä palautetta 

asiakkailta 

    

Minulla on mahdollisuus pa-

lautteen antamiseen esimie-

helleni 

    

Erilaisuuteni hyväksytään     

Olen sitoutunut yhdessä 

määriteltyyn strategiaan ja 

päämääriin 
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Työyhteisössäni on riittävästi 

joustavuutta 

    

Työyhteisössäni vastuuta on 

jaettu kaikille 

    

Työyhteisössäni kaikki 

pääsevät osallistumaan 

    

Työyhteisössäni on yhteisiä 

mukavia tapahtumia 

    

Tiedän, että joku työkaveri aut-

taa tarvittaessa 

    

Työyhteisö 

Työyhteisön arvot ovat 

kohdallaan 

    

Työtä ohjaavat työyhteisön 

tiedossa olevat ja hyväksymät 

pelisäännöt 

    

Koen olevani arvokas ihmisenä 

ja työntekijänä 

    

Voin luottaa esimieheeni ja 

työkavereihini 

    

Organisaatio 

Minulla on vaikutusmah-

dollisuudet omaan työhön, 

tavoitteisiin ja tuloksiin (esim. 

joustavat työajat) 
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Työni on mitoitettu oikein su-

hteessa osaamiseeni ja aikaan 

    

Työssäni ei ole hallitsematto-

mia riskitekijöitä 

    

Työnohjausta on tarvittaessa 

saatavilla 

    

Työpaikallani tiedotetaan 

avoimesti muutoksista 

    

Työ 

Työni on haasteellista ja mo-

tivoivaa 

    

Työni on monipuolista ja 

vaihtelevaa 

    

Työssäni on kehittymismah-

dollisuuksia 

    

Työni ei ole liian kuormittavaa     

Palaute esimiehelle 

Johtaminen on tasa.arvoista ja 

oikeudenmukaista 

    

Esimiestäni on helppo lähestyä 

niin työ kuin vapaa-ajan asi-

oissa 

    

Työpaikkani mahdollisiin 

epäkohtiin puututaan 

välittömästi 

    



Liite 2 5/6 

 

Esimieheni on tavoitettavissa 

työpäivän aikana 

    

Esimieheni viestintä on 

ajankohtaista ja riittävää 

    

Esimieheni on luotettava     

Esimieheni kuuntelee minua     

Esimieheni ottaa vastaan ke-

hitysideoitani 

    

Saan työstäni riittävästi palau-

tetta 

    

Esimieheltäni saama palaute 

motivoi minua 

    

Suhteeni esimieheeni on hyvä     

Esimieheni on ammatti-

taitoinen ja soveltuu työhönsä 

    

Saan työhöni riittävästi tukea     

Esimieheni huolehtii, että työ-

tehtävät vastaavat koulu-

tustani ja sopivat elämäntilan-

teeseeni 

    

Tiedän, mitä minulta työssäni 

odotetaan 
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Avoin osio  

 

Miten esimiestyöskentelyä voitaisiin 

vielä kehittää? 

 

 

Mitä muuta alueita haluaisit vielä ke-

hitettävän? Miten? 

 

 

Vapaa sana 

 

 


