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Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Kajaanin Aditro BPO Oy:n toimipisteen henkilöstötyytyväi-
syyden nykyistä tilannetta ja löytää mahdollisia kehityskohteita kyselytutkimuksen avulla. Kysely-
tutkimus toteutettiin syksyllä 2018 kaikille Kajaanin toimipisteen sen hetkisille työntekijöille. Opin-
näytetyö toteutettiin toimeksiantona Aditro BPO Oy:n Kajaanin toimipisteelle. Aditro BPO Oy on 
yksi Pohjoismaiden johtavista palkkahallinnon ulkoistuspalveluiden sekä palkka-, talous- ja henki-
löstöhallinnon ohjelmistojen asiantuntijoista. Aditro BPO Oy tarjoaa ohjelmistoratkaisuja yksityisen 
sektorin asiakkaille ja tukee heitä hallinnollisten töiden tehostamisessa, automatisoinnissa ja digi-
talisoinnissa.  

Teoriaosuudessa käsiteltiin henkilöstöteoriaa, johon sisällytettiin teoriaa työhyvinvoinnista, henki-
löstöjohtamisesta ja työmotivaatiosta. Lisäksi teoriapohjassa käsiteltiin sitä, kuinka nämä vaikutta-
vat toisiinsa ja mikä merkitys henkilöstötyytyväisyydellä on tuloksellisuuteen. 

Henkilöstötyytyväisyyden nykytila kartoitettiin kvantitatiivisena kyselynä. Kyselylomakkeeseen si-
sällytettiin myös kvalitatiivisia avoimia kysymyksiä. Kysymykset luotiin teoreettisen viitekehyksen 
pohjalta. Kysely toteutettiin sähköisessä muodossa Google Forms -ohjelmalla ja tulokset analysoi-
tiin PSPP – sekä Excel -ohjelman avulla. Kyselyn vastausprosentti oli 85,71%.  

Tulokset ovat luottamuksellisia toimeksiantajan toiveesta, jonka vuoksi tässä opinnäytetyössä tu-
lokset esitettiin pääpiirteittäin. Tutkimuskyselyn avulla saatiin luotettava kuva Kajaanin Aditro BPO 
Oy:n toimipisteen henkilöstötyytyväisyyden nykyisestä tilanteesta. Avoimien kysymysten avulla 
löydettiin työntekijöiden mielipiteitä mahdollisista kehittämiskohteista. Tulosten avulla toimeksian-
taja Kajaanin Aditro BPO Oy:llä on mahdollista jatkaa henkilöstötyytyväisyyden kehittämistä yh-
dessä henkilöstön kanssa.  
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The purpose of the thesis was to map the current state of employee satisfaction in Aditro BPO Oy’s 
Kajaani branch office and to find potential development targets through a survey. The survey was 
carried out in the autumn 2018 for all current employees in the Kajaani branch office. The thesis 
was commissioned by the company branch office. The company belongs to the leading specialist 
providers of payroll outsourcing services and payroll, financial and personnel management soft-
ware solutions in the Nordic countries. It provides private sector customers with software solutions 
and supports them in streamlining, automating and digitizing administrative work. 

The theoretical part covers theory of personnel including theory of well-being at work, human re-
source management and work motivation. In addition, the theoretical background discusses inter-
action between these and the effect of personnel satisfaction on profitability.  

The current state of staff satisfaction was mapped through a quantitative query. The questionnaire 
also included qualitative open questions. The questions were created on the basis of the theoretical 
reference framework. The survey was carried out electronically using Google Forms and the results 
were analyzed using the PSPP and the Excel programs. The response rate was 85.71%. 

The results are confidential at the client’s request and therefore they were broadly outlined for this 
thesis. The survey questionnaire was used to provide a reliable picture of the current situation of 
personnel satisfaction in the company Kajaani branch office. Open questions were used to find out 
employees’ opinions on potential development targets. With the results, it is possible to continue 
to develop employee satisfaction with the staff of the company. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Aditro BPO (Business Process Outsourcing) 

Oy:n Kajaanin toimipisteelle. Aditro on yksi Pohjoismaiden johtavista palkka- talous- ja 

henkilöstöhallinnon palveluita tuottava yritys. Henkilöstötyytyväisyys on yksi tärkeä tekijä 

liiketoiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa asiat, jotka vaikut-

tavat henkilöstötyytyväisyyteen positiivisesti ja negatiivisesti. Tavoitteena oli löytää kehi-

tyskohteita ja parannusehdotuksia siihen, kuinka tyytyväisyys saadaan paranemaan. 

Opinnäytetyön aihe on saatu toimeksiantajayritykseltä, jossa opinnäytetyön tekijät ovat 

olleet työharjoittelussa sekä myöhemmin työntekijöinä. Tekijöiden mielestä henkilöstötyy-

tyväisyyteen vaikuttavat vahvasti työhyvinvointi sekä henkilöstöjohtaminen. Tietoperusta 

sekä keskeisimmät käsitteet opinnäytetyössä koostuvat henkilöstöteoriasta, johon on si-

sällytetty teoriaa työhyvinvoinnista sekä henkilöstöjohtamisesta, työmotivaatiosta ja siitä, 

kuinka nämä vaikuttavat toisiinsa. Yritykselle on tehty myös aiemmin samaan aiheeseen 

viittaavia opinnäytetöitä, mutta työhyvinvointi on joka päivä jatkuvassa muutoksessa, 

minkä vuoksi tämän tilanne haluttiin kartoittaa uudelleen. Opinnäytetyön tekijöillä on myös 

yli vuoden ajalta henkilökohtaista kokemusta työhyvinvoinnin tilanteesta Kajaanin Adit-

rolla. 

Henkilöstötyytyväisyyden tilannetta kartoitettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuk-

sella, johon sisällytettiin myös kvalitatiivisia eli laadullisia piirteitä. Kysymykset esitettiin 

sähköisen kyselylomakkeen avulla Aditro Kajaanin toimipisteen koko henkilöstölle. Tulok-

set analysoitiin PSPP -ohjelman sekä Excelin avulla, jolloin saatiin selville kokonaisuuksia 

ja myös mahdollisia kehityskohteita.  

Aihe on opinnäytetyön tekijöistä ajankohtainen ja mielenkiintoinen, koska kirjoittajat ovat 

itse vaikuttamassa henkilöstötyytyväisyyden merkitykseen. Kirjoittajat kokevat myös sen, 

että henkilötyytyväisyydellä on suuri merkitys sitoutumiseen työpaikalla. Henkilöstötyyty-

väisyyttä kartoitetaan säännöllisesti Aditrolla pulssikyselyiden avulla, mutta tällä opinnäy-

tetyöllä pyrittiin saamaan kuva Aditro BPO Oy:n Kajaanin toimipisteen tilanteesta. Opin-

näytetyöllä pyrittiin antamaan esimiehille ja työntekijöille työkaluja, jotka vaikuttavat hen-

kilöstötyytyväisyyteen. 
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2 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi on työolojen parantamista, työnsisällön kehittämistä ja töiden organisointia 

niin, että se tyydyttää organisaatiota ja työntekijöitä. Siihen liittyvät vahvasti hyvä johtami-

nen, osaamisen kehittäminen, palkitseminen, tasa-arvo, työkyky, työterveys sekä työtur-

vallisuus. Hyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä ja työhyvinvointi onkin useam-

man eri tekijän summa (Työterveyslaitos 2014). Suurimpina esteinä työhyvinvoinnille ovat 

ihmisten toimintamotiivit sekä työyhteisön kulttuuri ja arvot. Kokemukset osoittavat, että 

terveyteen ja turvallisuuteen tulisi työpaikoilla panostaa. Henkilöstön tehtävä on ymmär-

tää, että työkyky ja ammattitaito ovat pohja henkiselle ja fyysiselle terveydelle. Johdon 

tulisi ymmärtää, että työhyvinvointiin panostaminen on investointi eikä kulu, sillä työhyvin-

voinnilla voidaan parantaa työilmapiiriä sekä työn tehokkuutta. (Kauhanen 2012, 200.) 

Hyvin suunniteltu investointi voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti (Työterveyslai-

tos 2014). Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työntekijä oppii itse kehittämään ja 

suunnittelemaan omaa työpäiväänsä, työympäristöään sekä työtapojaan ja samalla hal-

litsemaan työssä tarvittavien työvälineiden ja ohjelmien käytön (Rauramo 2008, 169). 

Yksilön tasolla työhyvinvointi näkyy työhön paneutumisena ja hyvänä yhteistyökykynä ja 

nämä asiat heijastuvat myös työn tuloksellisuuteen ja laadullisuuteen. Työhyvinvointi on 

muuttuva tila, johon vaikuttavat työn kuormittavuuden ja työntekijän voimavarojen tasa-

paino. Tähän tasapainoon vaikuttavat muutokset työn sisällössä, työyhteisössä ja ylei-

sesti koko työpaikassa. Siksi työpaikan ja työyhteisön omalla panostuksella voidaan vai-

kuttaa positiivisesti työhyvinvointiin ja monesti samat keinot vaikuttavat myös työn tulok-

sellisuuteen ja tuottavuuteen. (Puttonen, Sasu & Pahkin 2016, 6.) 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu järjestelmällisestä ja oikeudenmukai-

sesta johtamisesta, osaamisen kehittämisestä, vuorovaikutteisista toimintatavoista, sekä 

työtä edistävästä organisaatiorakenteesta. Organisaatioissa aineellista pääomaa ovat ra-

kennukset, koneet ja laitteet, kun taas aineeton pääoma on työntekijöihin ja toimintatapoi-

hin liittyvää. Organisaatioissa aineeton pääoma on yhteydessä monin tavoin työhyvinvoin-

tiin. Työhyvinvointiin vaikuttavia aineettomia pääomia ovat sosiaalinen, henkinen ja ra-

kennepääoma (Kuva 1). Sosiaalinen pääoma ilmenee työntekijöiden sekä työntekijän ja 

esimiehen välisenä avoimena vuorovaikutuksena organisaation sisällä sekä ulkopuolelle 
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suuntautuviin suhteisiin. Henkistä pääomaa ovat työntekijän fyysinen ja psyykkinen ter-

veys, asenne ja osaaminen sekä psykologinen pääoma. Rakennepääomaa ovat organi-

saation menetelmät ja toimintatavat. (Manka 2012, 34-36.) 

 

Kuva 1 Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Manka & Manka, 2016). 

2.1 Työhyvinvoinnin osa-alueet 

Maailman terveysjärjestö WHO 2000 on määritellyt terveyden osa-alueet seuraavasti: fyy-

sinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen terveys (Kuva 2) (Seppälä 2016). Työhyvin-

vointi koostuu työntekijän fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. On ym-

märrettävä, että pelkästään työntekijän hyvinvoinnin edistämisellä tuottavuutta ei saavu-

teta, vaan on tiedostettava, että työhyvinvointi on koko työyhteisön toimivuuden kehittä-

mistä. (Manka 2012, 35.) Yhdessä työskentelevät, terveet ihmiset ovat pohja tasapainoi-

selle organisaatiolle. Työyhteisöä tulisi kehittää niin, että ihmiset voivat niissä hyvin. On 
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havaittu, että ainoastaan terve ihminen saa aikaan hyviä tuloksia. (Juuti & Vuorela 2015, 

40.) Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi on puolestaan tasapainottelua fyysisen, henki-

sen ja sosiaalisen osien välillä. Työntekijän terveyteen ja hyvinvointiin liittyy myös työnte-

kijän elintavat liittyen fyysiseen kuntoon, energisyyteen ja elinvoimaisuuteen. (Cancel-

liere, Cassidy, Ammendolia & Côté. 2011.) 

 

Kuva 2 Työhyvinvoinnin osa-alueet (Seppälä, 2016). 

Huolehtiminen riittävästä ruokailusta, liikunnasta ja levosta kertoo, että olemme vastuulli-

sia ja välitämme itsestämme. Kun huolehdimme fyysisestä hyvinvoinnista, olemme pa-

rempia ja tehokkaampia työntekijöitä. Fyysisestä terveydestä huolehtiminen on osa hyvää 

työpäivää. Työpäivän aikana pidetyt pienet tauot ja vapaapäivät virkistävät jopa paremmin 

kuin vuosiloma. Taukojen väliin jättäminen aiheuttaa itselle ja työyhteisölle kitkaa, sillä 

väsynyt ihminen tiuskii huomattavasti helpommin. Tauot ovat sitä varten, että silloin voi 

puhua muusta kuin työasioista. Työssä on hyvä huolehtia itsestä taukojumpan avulla, jol-

loin aivot saavat tarvitsemaansa happea ja veri lähtee kiertämään. (Friman 2016, 46-50.) 

Keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa ja liikkumalla saamme aktivoitua aivojen hermora-

toja (Friman 2016, 52). 
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Fyysisen terveyden ylläpitämisen lisäksi henkisestä työhyvinvoinnista huolehtiminen on 

tämän päivän ja tulevaisuuden haaste työelämässä (Otala & Ahonen 2005, 23). Työhy-

vinvointi tarkoittaa myös työntekijän henkilökohtaista tunnetta ja viretilaa sekä myös koko 

työyhteisön energiaa (Otala ym. 2005, 23). Kaiken perusta on henkinen hyvinvointi ja jos 

se murtuu, muutkin osa-alueet kärsivät helposti siitä, mikä voi johtaa tilanteeseen, jossa 

henkinen hyvinvointi heikkenee lisää. (Otala ym. 2005, 30.) 

Työikäisten psyykkisen hyvinvoinnin häiriöt ja oireet liittyvät useimmiten mielialaongelmiin 

ja päihteidenkäyttöön. Alkoholiongelma voi olla taustatekijä monissa työpaikan vaikeuk-

sissa, mutta sitä ei tule ajatelleeksi. Lisäksi yksi vaikuttava tekijä psyykkisen kuorman 

lisääntyessä on työstressi, joka voi joskus kasaantua huomaamatta. Masentuneisuutta 

voi kuvata pyrkimys vetäytyä pois tilanteista, jotka on ennen kokenut miellyttäviksi. Tällai-

set mielenterveyden ongelmat rajoittavat keskittymistä työhön ja hankaloittavat suhtautu-

mista työtovereihin sekä työtehtäviin. Liian usein nämä saatetaan kohdistaa henkilökoh-

taisiksi heikkouksiksi tai työn ulkopuolisiksi ongelmiksi. Usein selkeä puuttuminen asiaan 

auttaa.  (Kallio & Kivistö 2013, 109-120.)  

Työntekijän työssä jaksamista ja työhön sitoutumista tukee myös sosiaalinen hyvinvointi. 

Sosiaaliseen hyvinvointiin sisältyvät ihmissuhteet töissä ja vapaa-ajalla. (Otala 2005, 30.) 

Perhe-elämän, vapaa-ajan ja työelämän välillä vallitsee yhteys. Oikean tasapainon löytä-

minen vaatii jokaisen osa-alueen vaalimista ja oman tilanteen tunnistamista. Mikäli työ-

elämässä kuormittuu liikaa, voi tämä heijastua myös omien voimavarojen heikkenemi-

seen sekä kuormittumiseen perhe-elämän osalta ja toisin päin. (Juuti 2015, 93-94.)  

Myös luottamus, vastavuoroisuus ja verkostoituminen kuuluvat sosiaaliseen pääomaan ja 

hyvinvointiin ollen sekä työntekijän, että työyhteisön yhteisiä voimavaroja. Sosiaaliset 

suhteet tuovat tukea ja turvallisuutta työyhteisöön. Vaikka sosiaalinen hyvinvointi tukee 

ihmisen työhyvinvointia, niin se ei aina näyttäydy positiivisessa merkityksessä. Tiiviit, so-

siaaliset suhteet voivat aiheuttaa myös negatiivisia ilmiöitä. Jos yhteisöllisyys vieroksuu 

erilaisuutta, niin sosiaalinen kanssakäyminen voi olla sulkevaa. Tämä saattaa aiheuttaa 

niin kutsuttuja kuppikuntia ja yksilön vapaus voi näin ollen rajoittua. Lopulta tämä voi ai-

heuttaa yhteisöllisyyden katoamisen, joka johtaa siihen, että tilalle tulee turvattomuus, yk-

sinäisyys ja syrjäytyminen. (Kaivola & Launila 2007, 80.) 
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2.2 Työhyvinvoinnin kehittäminen 

Työyhteisön työhyvinvoinnin ja terveyden parantaminen on tärkeää yrityksen ja työnteki-

jän näkökulmasta. Työyhteisöt, jotka menestyvät ovat taitavia ja hyvinvoivia. Jos työnte-

kijät eivät innostu työstä, tämä näkyy työyhteisön käytöstavoissa. (Mäkisalo 2003, 13.) 

Terveyden edistäminen työpaikalla tarkoittaa terveysriskien ehkäisemistä, minimoimista 

ja niiden eliminoimista sekä työkyvyn ylläpitämistä ja edistämistä (Cancelliere ym. 2011).  

Työpaikoilla perustellaan eri tavoin työn, henkilöstön ja työolojen kehittämistoimintaa. 

Työkykyä ylläpitävän toiminnan eli TYKY- toiminnan ohella työpaikoilla on yleistynyt TYHY 

-toiminta eli työhyvinvoinnin edistäminen, joka ulottuu eri alueiden kehittämistoiminnaksi 

(Rauramo 2008, 24). Työhyvinvointia kannattaa kehittää tuottavuuden, tuloksellisuuden 

sekä laadun vuoksi, kun ajatellaan työolojen parantamista ja henkilöstön terveyden edis-

tämistä, unohtamatta eettistä sekä inhimillistä näkökulmaa. (Rauramo 2008, 18.) On huo-

mattu, että isoimmat työhyvinvointiin liittyvät vaikutukset on saatu aikaiseksi sen moni-

puolisella kehittämisellä. Tärkeintä on, että taataan työntekijöille olot, joissa työnteko on 

vaivatonta eikä pelkästään vain yritetä korjata jo syntyneitä ongelmia. (Manka 2013, 48.) 

Työhyvinvoinnin kehittämisellä on positiivinen vaikutus myös yhteiskuntavastuun näkö-

kulmasta. Yhteiskuntavastuu koostuu työterveydestä, työturvallisuudesta, laatu- ja ympä-

ristökysymyksistä sekä koko henkilöstön hyvinvoinnista. Edellä mainituilla on kasvava ja 

tärkeä merkitys yrityksen strategisesta näkökulmasta ja kun nämä ovat kunnossa, yrityk-

sen yrityskuva mielenkiintoisena yhteistyökumppanina ja työpaikkana kasvaa. (Rauramo 

2008,18.) 

Toimenpiteet, jotka kohdistuvat työympäristön kehittämiseen, vähentävät mahdollisia ta-

paturmista ja sairauspoissaoloista kertyviä kustannuksia. Näillä toimenpiteillä voidaan vai-

kuttaa myös tuotannon häiriöttömyyteen, joka on askel parempaan tuottavuuteen. Toi-

minta, joka on ennaltaehkäisevää työterveyden ja työturvallisuuden näkökulmasta, on 

kustannustehokkainta. Perusperiaatteet kehittämiselle ovat turvallisuuden ja viihtyvyyden 

lisääminen työympäristöön sekä tapaturmien ja sairastumisien välttäminen. (Rauramo 

2008,18-19.) 

  



7 

 

Toiminnan tavoite ihmisellä on omien taitojen ja mahdollisuuksien tavoitteleminen. Mas-

lowin motivaatioteorian mukaan (1943) ihmisten perustarpeet eli tavoitteet muodostavat 

toisistaan riippuvaisen hierarkian (Kuva 3), jotka ovat psykofysiologiset, turvallisuuden, 

yhteisöllisyyden, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet. (Rauramo 2008, 29.) 

Työhyvinvoinnin portaissa ensimmäisen askeleen muodostavat psykofysiologiset perus-

tarpeet, kuten hengittäminen, syöminen, juominen, nukkuminen ja liikkuminen. Nämä tar-

peet täyttyvät, kun ne mahdollistavat tekijänsä virikkeisen vapaa-ajan ja hänen mittaisen 

työn. Myös sairauden hoidolla ja ennaltaehkäisyllä on merkitystä, sillä tavoitteena on hyvä 

terveys. (Rauramo 2012, 26.) 

Turvallisuuden tarpeissa tavoitteena on kokonaisvaltainen turvallisuus. Tarpeisiin sisältyy 

fyysinen, psykologinen ja moraalinen turvallisuus ja ne liittyvät vakauden säilymiseen. 

Tarpeet ovat pääosin psykologisia ja vaikuttavat meihin yksilöinä arjessa kuin myös työ-

elämässä sekä erilaisissa sosiaalisissa suhteissa. Turvallisuuden tunteen luo työ ja sen 

pysyvyys sekä työympäristö, joka on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja yhdenvertai-

nen. (Rauramo 2012, 69.) 

Kolmannella portaalla tavoitellaan yhteisöllisyyden tunnetta. Työpaikan yhteishenkeä ko-

hottavat toimenpiteet, työyhteisön avoimuus ja vaikutusmahdollisuudet omiin työtehtäviin 

ovat keskeisiä arvoja yhteisöllisyyden tunteessa. Lisäksi yhteisöllisyyden tunteessa sisäi-

nen ja ulkoinen yhteistyö esimiesten ja alaisten välillä on tärkeää. (Rauramo 2012, 14.) 

Arvostuksen tarpeet voidaan jakaa Maslowin teorian mukaan kahteen tarpeeseen, ylem-

pään ja alempaan tarpeeseen. Ylemmällä tarpeella haetaan itsearvostusta, kun taas 

alemmalla tarpeella sosiaalista tarvetta, jota voi saada toisilta ihmisiltä. (Rauramo 2012, 

122.) Tarvetta tukee samalla päämäärä, joka edistää tuottavuutta ja hyvinvointia sekä ar-

vot, jotka ovat eettisesti kestäviä. Tavoitteena on saavuttaa arvostus, joka näkyy ja tuntuu 

arkipäivän elämässä ja työssä itseä ja toisia kohtaan. (Rauramo 2012, 14.) 

Viidennellä portaalla tavoitellaan itsensä toteuttamisen tarpeita ja äärirajoja. Tavoitteena 

viimeisellä tarvehierarkian portaalla on osaaminen, joka tukee organisaation sekä työnte-

kijän kilpailukykyä (Rauramo 2012, 14). Toteuttamisen tarpeet perustuvat alempien por-

taiden ja niiden tarpeiden päälle. Ihminen haluaa kehittää itseään uuden tiedon tuottami-

sella, älykkyydellä sekä haastamalla ympäristöään. Kun tarpeet ovat tyydytetty, ihminen 

on luova ja hyvinvoiva (Rauramo 2012, 145.) 
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Kuva 3 Työhyvinvoinnin portaat (Rauramo 2012, 15). 

2.3 Lakisääteisyys 

Huolehtiminen työturvallisuudesta on työnantajan lakisääteinen velvoite, mutta myös ta-

loudellisesti ajateltuna järkevää toimintaa (Alahautala & Huhta 2018, 43). Työlainsää-

däntö edellyttää työnantajan huolehtimaan työhyvinvoinnista. Erinäisissä säädöksissä on 

käsitelty työhyvinvointitoimintaan kuuluvia tekijöitä. Näitä säädöksiä ovat: työturvallisuus-

laki (738/2002), työterveyshuoltolaki (1383/2001), laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

(334/2007), laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta (44/2006) ja 
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laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). (Otala ym. 2005, 35-36; L 

23.8.2002/738; L 21.12.2001/1383; L 30.3.2007/334; L 20.1.2006/44; L 8.8.1986/609.).  

Työturvallisuuslaissa (738/2002) on määritelty perusta työhyvinvoinnille sekä työnantajille 

vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimisesta. (Työhyvinvointia yh-

teistyöllä 2011). Työturvallisuuslain on tarkoitus kehittää työympäristöä ja ennalta eh-

käistä ammattitauteihin sairastumista sekä välttää työtapaturmia. Lakia sovelletaan pää-

sääntöisesti työsopimuksen tai virkasuhteen perusteella tehtävään työhön. Työturvalli-

suuslaki velvoittaa jokaisen työnantajan laatimaan työsuojelun toimintaohjelman. Toimin-

taohjelma laaditaan edistämään turvallisuutta ja terveyttä sekä toimintaa varten, joka yl-

läpitää työntekijöiden työkykyä. Toimintaohjelman tulee sisältää työolojen kehittämistar-

peet ja työympäristöön vaikuttavat tekijät. Tästä toimintaohjelmasta johdetut tavoitteet tu-

lee huomioida yrityksen kehittämistoiminnassa ja ne tulee käydä läpi yhdessä työntekijöi-

den tai näitä työntekijöitä edustavien henkilöiden kanssa. (L 23.8.2002/738.)  

Työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia, sovelletaan 

työterveyshuoltolakia. Laissa säädetään siitä, että työnantaja on velvollinen järjestämään 

työterveyshuollon sekä sen sisällön ja toteuttamisen. (L 21.12.2001/1383.) Työterveys-

huollon lisäksi työnantaja on velvollinen hankkimaan lakisääteiset vakuutukset, kuten ta-

paturma- ja ryhmähenkivakuutukset sekä työeläkevakuutukset (Alahautala ym. 2018, 

122).  

Työsuojelu onnistuu parhaiten, kun työntekijät osallistuvat sen suunnitteluun mahdollisim-

man paljon, sillä he tietävät parhaiten terveydelliset riskitekijät (Alahautala ym. 2018, 44). 

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä pyrkii edesauttamaan vuorovaikutuksellisiin yhteistoi-

mintamenettelyihin henkilöstön ja yrityksen välillä, jotka perustuvat yrityksen tilaan ja sen 

suunnitelmiin. Tavoite on kehittää yhteisymmärryksessä yrityksen toimintaa ja mahdollis-

taa työntekijöiden vaikutuksen yrityksessä tehtäviin päätöksiin. Tarkoitus on myös tiivistää 

työnantajan ja työntekijän yhteistoimintaa sekä tukea heidän työllistymistään. (L 

30.3.2007/334.) 

Lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta on tarkoituksena 

varmistaa, että työnantaja noudattaa työsuojelua koskevia säännöksiä. Lain tarkoitus on 

myös parantaa työolosuhteita viranomaisvalvonnan ja työnantajan sekä henkilöstön yh-

teistoiminnan avulla. Laki määrittelee työsuojeluviranomaisten ja tarkastajien toimivaltuu-
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det, velvollisuudet ja menettelytavat. Lisäksi laissa on säädetty työsuojelun yhteistoimin-

nasta, kuten esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun toiminnasta ja mahdollisuudesta hakea 

muutosta viranomaisen antamaan päätökseen. (L 20.1.2006/44.) 

Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on tarkoitus estää sukupuolten välistä syr-

jintää edistämällä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä edistää erityisesti naisten 

asemaa työelämässä. Laki säätää myös sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun 

perustavasta syrjinnästä. Työnantajan velvollisuutena on edistää tasa-arvoa tavoitteelli-

sesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan tulee edistää molempien sukupuolten tasapuo-

lista sijoittumista tehtäviin niin, että avoinna oleviin työtehtäviin hakeutuisi molempia su-

kupuolen edustajia. Työolojen tulee soveltua sekä naisille, että miehille ja työjärjestelyissä 

tulee huomioida perhe- ja työelämän yhteensovittaminen. Työnantajan tulee myös edistää 

tasa-arvoa luomalla samanlaiset uralla etenemisen mahdollisuudet ja työehdot, erityisesti 

kiinnittämällä huomiota tasa-arvoiseen palkkaukseen. Työnantajan on laadittava tasa-ar-

vosuunnitelma, jos hänellä työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Tasa-

arvosuunnitelma käsittelee työsuhteen ehtoja, erityisesti palkkausta. Suunnitelman tulee 

sisältää selvitys työpaikan sen hetkisestä tasa-arvotilanteesta ja tarvittavat toimenpiteet 

tasa-arvon edistämiseksi. Työpaikan tulee toteuttaa tasa-arvosuunnitelman mukaisia toi-

mia tasa-arvon edistämiseksi. (L 8.8.1986/609.) 

2.4 Työmotivaatio 

Työtä voi tehdä erilaisilla motiiveilla, jotka saavat aikaan motivaation. Motivaatiota voidaan 

pitää toiminnan sytykkeenä ja sen ajatus on valmistaa suoritukseen. Motivaatio on tilan-

nesidonnaista, joka tarkoittaa, että motivaatio voi vaihdella ihmisellä ja siihen vaikuttavat 

sisäiset tarpeet sekä ulkoiset kannusteet. Ketään ei voida pakottaa motivoitumaan, mutta 

hyvällä johtamisella sekä esimiestyöllä voidaan vaikuttaa työmotivaatioon (Sinokki 2017, 

772-773). Työmotivaation vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää työntekijän persoonalli-

suutta, työtä sekä työympäristöä. Persoonallisuuteen vaikuttavat työntekijän mielenkiin-

non kohteet, asenteet, tarpeet ja jopa harrastukset. Työssä motivaatiota lisää mielekkyys, 

vaihtelevuus, saavutukset ja kehittyminen. Fyysinen ja taloudellinen ympäristö sekä sosi-

aaliset tekijät vaikuttavat puolestaan työympäristön motivaation näkökulmasta motivaa-

tion syntyyn. (Viitala 2003, 150-151.) Lisäksi myös itse työ motivoi ihmisiä ja tarjoaa sitä 

kautta ilon ja saavutusten kokemuksia heille (Uusiautti & Määttä 2015, 29). 
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Yksi perustekijä organisaation tuloksellisuudessa on sisäisesti motivoituneet työntekijät. 

Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan tilaa, jossa työ on itsessään innoittavaa ja nautinnol-

lista eikä sitä ohjaa ulkoiset tekijät, kuten palkka tai pakko. Filosofian akatemian mukaan 

ihmisen kolme psykologista perustarvetta on jaoteltu vapauteen, virtaukseen ja vastuu-

seen. Kun nämä kolme perustarvetta toteutuvat, ihminen kokee sisäistä motivaatiota. Va-

paudella tarkoitetaan omaehtoisuuden tunnetta. Virtauksella puolestaan sitä, että työssä 

on riittävästi haasteita, mutta kuitenkin niin, että siinä on mahdollisuus kehittyä. Vastuu -

alueella ihminen haluaa kokea itsensä tärkeäksi ja hyödylliseksi työssä. (Ojanpää 2017.) 

Hyvään työsuoritukseen vaaditaan nykyään omaa aloitekykyä, työhön sitoutumista ja in-

nostusta. Nykypäivänä pelkkä työterveys ei enää riitä takaamaan sitä. (Manka 2013, 35.) 

Yksi työmotivaation lähde on hyvä itseluottamus. Itseluottamus tarkoittaa, että henkilö us-

koo omiin motivoitumiskykyihinsä ja omaan tekemiseensä tehdä annetut tehtävät menes-

tyksekkäästi. Myös usko omiin resursseihin sisältyy itseluottamuksen käsitteeseen. Hy-

vän itsetunnon omaava työntekijä on sisäisesti motivoitunut, asettaa itselleen tavoitteita 

ja tekee aina parhaansa, jotta saavuttaa asetut tavoitteet. Hän myös ottaa tyytyväisenä 

haasteet vastaan eikä lannistu kohdatessaan ongelmia vaan jatkaa eteenpäin. Itseluotta-

muksen käsite johtaa sanasta itsetehokkuus. Omiin ajattelumalleihin vaikuttaa omien ky-

kyjen arviointi. Työntekijä haluaa todennäköisemmin haasteellisia työtehtäviä ja on kes-

kittyneempi saavuttamaan asetetut tavoitteet, kun henkilön itseohjautuvuus on korkea. 

Lisäksi korkea itseohjautuvuus vaikuttaa myös tulosodotuksiin. Itseluottamukseen liittyy 

vahvasti myös luottamus omiin kykyihin eli tunne, että hallitsee erilaiset tilanteet. Työnte-

kijää motivoi tilanteet, joissa työntekijä hallitsee tapahtumia ja ne ovat seuraamuksiltaan 

merkittäviä. (Manka 2013, 151.) 
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3 Henkilöstöjohtaminen 

Yritysten johtamisessa tärkeä osa-alue on henkilöstön johtaminen (Österberg 2014, 127). 

Henkilöstön johtaminen voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen, jotka ovat henkilöstövoi-

mavarojen johtaminen, johtajuus ja työelämän suhteiden hoitaminen (Kuva 4) (Viitala 

2003, 12). Tavoite henkilöstöjohtamiselle on selkeä. Jokaisen organisaation tulisi mah-

dollistaa työntekijän ja työnantajan yhteisymmärrys palvelusuhteessa. Henkilöstövoima-

varojen johtaminen on henkilöstön hankkimista, motivointia, ylläpitämistä, kehittämistä ja 

palkitsemista. Tavoitteellisella henkilöstöjohtamisella organisaation pitäisi kyetä houkut-

telemaan, kehittämään, motivoimaan, palkitsemaan ja tukemaan henkilöstöä, joista he 

eivät halua luopua. Henkilöstö on monelle organisaatiolle tärkein voimavara, vaikka liian 

usein päivittäisessä työssä tämä jää silti huomioimatta. Toinen vahva voimavara on raha. 

Henkilöstövoimavarojen näkökulmasta voidaan ajatella, että rahalla saa henkilöstöä, 

mutta vanhan kehittäminen on järkevämpää kuin uuden hankkiminen. (Kauhanen 2012, 

16.) 

 

Kuva 4 Henkilöstöjohtamisen osa-alueet (Viitala 2003, 12.) 
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Johtajuus on keskeistä aluetta esimiestyössä sekä johtamisessa. Asiat hoidetaan toisten 

ihmisten välityksellä. (Viitala 2003, 14.) Johtamisella on huomattu olevan merkittävin vai-

kutus työhyvinvointiin. On johdon päätettävissä, kuinka työhyvinvoinninresursseja käyte-

tään ja kohdistetaan työhyvinvoinnin edistämiseksi. Henkilöstön sitoutuminen, työmoti-

vaatio, töiden järjestely ja työntekijöiden resurssien käyttäminen ovat suoraan yhteydessä 

esimiestyöhön ja johtamiseen. (Otala 2005, 33.) Vaikeat toimintaympäristöt mahdollista-

vat irtipääsyn kilpailijoista ja vaikeiden tilanteiden näkeminen mahdollisuuksina on hyvän 

johtajan ominaisuus. Yrityksen johdolta sekä esimiehiltä tarvitaan rohkaisevaa, aktiivista 

ja energistä asennetta luottamuksen luomiseen, jotta vaikeista tilanteistakin on mahdol-

lista selvitä. (Alahuhta 2015, 98-117.) 

Työelämän suhteiden hoitaminen johdetaan ryhmädynamiikan ja tiimityön periaatteet tie-

dostaen, yksilöitä ja ryhmiä, sekä niiden arvoja, asenteita ja motivaatiotekijöitä kunnioit-

taen. Tähän kuuluvat päätöksenteko valta- ja vastuutilanteissa, kiistatilanteet ja niiden 

ratkaisut ja prosessin johtaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa palautteen antamista, mo-

tivointia, delegointia sekä toimivuuden vaikutuksia esimiehen ja alaisten välillä. (Öster-

berg 2014, 127.) 

Luottamuksen rakentaminen, positiivinen asenne, kyky olennaisen näkemiseen, kiinnos-

tus ihmisten kehittämiseen ja aikaansaamisen halu ovat hyvän ihmisjohtamisen perusasi-

oita. Perusta kaikelle on luottamuksen rakentaminen, joka syntyy esimiesten vahvuudella, 

läsnäololla ja kuuntelevaisuudella. Kun ilmapiiri on luottavainen, ihmiset ottavat riskejä 

helpommin ja aikaansaavat enemmän. Myös positiivisella asenteella pyritään haasteet 

muuttamaan mahdollisuuksiksi. Olennaisen näkeminen on ihmisten johtamisen ydin. Esi-

miehen kyky nähdä asiat kokonaisuutena, selkeyttää toimeksiantoja ja tekee niistä moti-

voivampia. Esimiehillä on oltava halu ja palo saada aikaan tuloksia ja kehittymistä. Esi-

miesten kiinnostus ihmisten kehittämiseen vaikuttaa siihen, että jokainen kokee itsensä 

tärkeäksi työyhteisössä. Kun henkilöstö voi hyvin niin myös asiakkaat voivat hyvin. (Ala-

huhta 2015, 141-145.) 
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3.1 Työyhteisön vaikutus 

Yhteinen päämäärä, tavoite ja selkeä vastuun- ja työnjako ovat toimivan työyhteisön 

merkkejä. Yrityksen sisällä on sovittu yhteiset toimintatavat ja mahdolliset konfliktit hoide-

taan nopeasti oikeudenmukaisella ja tasapuolisella esimiestyöllä. (Työterveyslaitos.) Mo-

nenlaiset ja eritahoiset yhteistyö- ja yhteistoimintavalmiudet ovat menestymisen edelly-

tyksiä työyhteisössä. Yhteistyön ajatellaan olevan yksilöiden välinen prosessi, sillä yksilöt 

tekevät toimivan yhteisön ja yksilöt päättävät toteutuuko se vai ei. (Mäkisalo 2003, 90.) 

Työyhteisö on hyvä, kun ihminen kokee innostusta, imua sekä vaikutusmahdollisuutta 

omaan työhönsä (Tammilehto 2016). Työyhteisön johtamisella on vaikutusta ihmisten vä-

lisiin suhteisiin sekä ilmapiiriin (Österberg 2014, 127). Toimivat ihmissuhteet ovat merkki 

toimivasta työyhteisöstä. Luottamuksen sekä avoimuuden puute aiheuttavat syyttelyitä, 

keskustelua ja syyllisen etsintää, joka aiheuttaa sen, että työyhteisö ei ole toimiva. Koh-

telu, joka on oikeudenmukaista, luottamuksellista ja avointa, edistää toimivaa työyhteisöä. 

Liiketoiminta säilyttää parhaiten kannattavuutensa, kun toiminta on jatkuvasti kehittyvää 

ja valmiina muutoksille. Muutosten nopea tahti vaatii joustavuutta ja johtamisen on oltava 

vuorovaikutteista sekä erilaisuutta arvostavaa, jolloin myös toiminta on sellaista. Esimies-

ten tulee puuttua epäkohtiin työyhteisössä mahdollisten yhteisten pelisääntöjen avulla. 

(Österberg 2014, 177-178.) 
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4 Henkilöstötyytyväisyyden merkitys 

Henkilöstötyytyväisyydellä on merkitystä palvelun laatuun, sillä se korreloi asiakastyyty-

väisyyden kanssa (Petäjäniemi 2007). Arvostamalla henkilöstöä, arvostaa myös asiak-

kaita, sillä jos henkilöstö ei viihdy, eivät myöskään asiakkaat ole tyytyväisiä. Yrityksillä 

tärkein tehtävä on hankkia asiakkaita ja pitää ne tyytyväisenä, jolloin myös kannattavuus 

säilyy. (Rautjärvi 2016.) 

Henkilöstötyytyväisyydellä on merkitystä myös yrityksen tulokseen. Tulos ja strateginen 

toteuttaminen varmistetaan, kun henkilöstö saa tehdä työtään mielekkäällä tavalla sitou-

tuen siihen. Henkilöstötyytyväisyys saadaan organisaatiossa paranemaan, kun epäkoh-

tiin puututaan tavoitteellisesti ja systemaattisesti. Negatiivisilla palautteilla on aina syy, 

joka täytyy selvittää, jotta voidaan tehdä poistavia toimenpiteitä ja mitata vaikutusta tyyty-

väisyyteen. (Vehmainen 2017.) 

Yrityksillä on mahdollisuus hankkia hyvinvointianalyysi, jonka avulla voidaan vaikuttaa 

johtoryhmän tai tiimin työtehoon ja -hyvinvointiin. Yksi hyvinvointianalyysin menetelmä on 

Firstbeat -mittaus, josta saatujen tulosten avulla voidaan vaikuttaa näihin. (Mehiläinen 

n.d.) Organisaatioille kilpailuetu on hyvinvoiva henkilöstö. Firstbeatin työkykykartoituksen 

avulla työntekijöille annetaan hyvinvoinnin rakentamiseen keinoja ja vinkkejä, kuinka työ-

elämässä jaksetaan ja kuinka työstä palaudutaan. (Firstbeat työkykykartoitus n.d.) Hyvin-

vointia voidaan mitata Firstbeat hyvinvointianalyysin avulla, jolloin pystytään tunnista-

maan tekijät, jotka vaikuttavat hyvinvointiin vapaa-ajalla ja työelämässä. Analyysi kertoo, 

kuinka eri tilanteissa keho reagoi. (Firstbeat Hyvinvointianalyysi n.d.) 

4.1 Vaikutus tuloksellisuuteen 

Työhyvinvointi on kilpailutekijä, joka vaikuttaa yksilön ja yrityksenkin tulokseen ja talou-

delliseen menestykseen (Otala ym. 2005, 23-24). Kustannustehokkuus, tuottavuus, laatu, 

asiakastyytyväisyys, onnistuneiden yhteistyökuvioiden ja toimivien verkostojen rakenta-

minen, innovaatiokyky, onnistuneet rekrytoinnit ja osaavien työntekijöiden sitouttaminen 

muodostavat yhdessä kilpailukyvyn. (Otala ym. 2005, 69-70.) Tutkimusten mukaan työ-
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hyvinvoinnilla on todettu olevan positiivinen vaikutus yrityksen tulosmittareihin, kuten tuot-

tavuuteen ja vähäisempään vaihtuvuuteen (Työhyvinvointi 2014). Organisaation tulee olla 

kilpailukykyinen työmarkkinoilla, sillä ainoastaan työntekijällä, joka on työhönsä motivoi-

tunut, on mahdollisuus tuottaa yrityksen asiakkaille palveluja, joihin myös asiakkaat ovat 

tyytyväisiä (Otala ym. 2005, 69-70). Yksi yrityksen tärkeimmistä päätöksistä ovat oikeat 

henkilöstövalinnat. Työtehtävien onnistumiseen vaaditaan työntekijältä osaamista ja kiin-

nostusta. Kun työntekijä kehittyy ja on työssä, mikä motivoi ja haastaa, niin hänellä on 

mahdollisuus kasvaa työntekijänä sekä näin saada aikaan tuloksia. (Alahuhta 2015, 149.) 

Työhyvinvoinnilla on mahdollista vaikuttaa näihin yrityksen kilpailukykytekijöihin; se nos-

taa yrityksen hintakilpailukykyä, sillä se laskee sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskus-

tannuksia. Tämä lisää kustannustehokkuutta, jolloin myös kannattavuus ja tuottavuus 

kasvavat. Työhyvinvointi vaikuttaa myös yrityksen palvelutasoon, sillä se nostaa työnteki-

jöiden tyytyväisyyttä ja motivaatiota työhön. Lisäksi työyhteisön ilmapiiri paranee, mikä 

vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen ja toiminnan laatuun. (Otala ym. 2005, 69-70.) 

Tuloksellisuuden ja työyhteisön ilmapiirin väliset tutkimukset näyttävät, että työyhteisön 

ilmapiiri vaikuttaa työyhteisön tulokseen (Juuti ym. 2015, 52). Työhyvinvoinnin edistämi-

sen taloudelliset vaikutukset muodostuvat siis useasta tekijästä (Kuva 5) (Otala ym. 2005, 

72-73). 

 

Kuva 5 Työhyvinvoinnin liiketaloudelliset vaikutukset (Otala ym. 2005, 73). 

Myös kilpailukyvyn säilyttämiseen voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnilla, sillä se sitouttaa 

työntekijöitä ja nostaa yrityksen imagoa. Yrityksen kilpailukyky säilyy paremmin työmark-

kinoilla, kun työntekijät näkevät yrityksen haluttuna työnantajana. Työhyvinvointi kasvat-

taa osaamista työyhteisössä ja parantaa sitä kautta yrityksen oppimista ja nämä seikat 

edesauttavat yritystä kehittämään uusia innovaatioita. (Otala ym. 2005, 69-70.) 
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Hyvinvointitekijät vaikuttavat useaan kilpailukykytekijään ja yritys voi painottaa eri työhy-

vinvointitoiminnan painopistealueita sen mukaan, mikä on yrityksen kilpailustrategia. Kus-

tannustehokkuutta ja tuottavuutta tavoitellessa yrityksen kannattaa painottaa resursse-

jaan hyvinvoinnin lisäämiseen ja henkilöstön osaamiseen, ja näin ollen vaikuttaa henkilö-

kustannusten vähenemiseen. Mikäli yrityksen strategiana on kasvu ja uusien tuotteiden 

kehittäminen, niin työhyvinvointitoimintaa tulisi painottaa henkilöstön ammattitaidon lisää-

miseen ja työyhteisön työilmapiiriin. Hyvä työilmapiiri lisää työntekijöiden innovatiivisuutta 

ja osaamisen jakamista henkilöstön keskuudessa. Lisäksi työhyvinvointitoiminnalla voi-

daan parantaa yrityksen imagoa, joka auttaa uusasiakashankinnassa sekä yleisesti työ-

markkinoilla. Jos yrityksellä on tavoitteena nykyisen aseman säilyttäminen, niin painotus 

kannattaa kohdentaa henkilöstön osaamiseen, työn laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. 

Työhyvinvointi lisää yrityksen varallisuuden kehittymistä ja säilymistä. (Otala ym. 2005, 

71.) 

Pelkästään toiminnan tehokkuus, laadukkuus ja joustavuus eivät enää yksin riitä menes-

tyksen tueksi. Työpaikkojen tulisi luoda uusia menestyksen mahdollisuuksia toimintaym-

päristön nopealla muutoksella. Yrityksiltä vaaditaankin jatkuvaa kehittymistä sekä uusien 

mahdollisuuksien löytämistä, jotta voidaan tuottaa ainutlaatuista palvelua ja tuotteita ja 

erottumaan tällä tavalla kilpailijoista. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää panostaa aineellis-

ten resurssien, kuten tekniikan sijaan uudistumiskykyyn sekä innovatiivisuuteen. Kehitty-

vässä ympäristössä oppiminen, mikä on rutiinien mukaista, ei enää riitä vaan oppiminen 

on oltava uudistavaa. Aineettoman pääoman kehittämisellä on huomattu olevan parempi 

vaikutus tulokseen kuin aineellisen pääoman kehittämisellä, jonka vuoksi jokaisen orga-

nisaation tulisi miettiä, miten aineetonta pääomaa tulisi huoltaa ja kehittää. (Manka 2012, 

33-34.)  

Nykyään organisaatiot haluavat mitata sitä, miten ne ovat onnistuneet henkilöstöjohtami-

sessa. Viime vuosina on kohdistunut useammasta eri suunnasta suurimmat paineet hen-

kilöstövoimavarojen johtamiseen. Tässä ongelmaksi on muodostunut se, että miten hen-

kilöstövoimavarojen johtamista ja siinä onnistumista ja menestyksellisyyttä tulisi mitata. 

Onnistumista harvemmin voidaan mitata rahallisesti. Henkilöstövoimavaroihin panosta-

mista voidaan kuitenkin mitata sitoutumisella, pätevyydellä, kustannustehokkuudella, so-

peutumisella, suoriutumisella, työtyytyväisyydellä ja motivaatiolla. Onnistumisen mittarit 

puolestaan ovat vaihtuvuus, työtyytyväisyys sekä sairauspoissaolot. (Kauhanen 2012, 

219-221.) 
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Yrityksen kilpailukyky ja henkilöstön hyvinvointi ovat suoraan yhteydessä toisiinsa, sillä 

hyvinvointi kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja onnistuneesti toteutettu kilpailukyky paran-

taa henkilöstön hyvinvointia. Lisäksi on todettu, että hyvinvoinnin kehittämisen pohjana 

toimii positiivinen tuloksellisuus. Tutkittaessa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä toi-

siinsa, puhutaan toiminnan tuloksellisuudesta. Toiminnan tuloksellisuus ottaa huomioon 

laadun, vaikuttavuuden ja henkisen hyvinvoinnin tekijät sekä yrityksen panostuksen hen-

kilöstön kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Tuloksellisuuden arviointi on kui-

tenkin haastavaa, sillä on huomattu, että tuloksellisuudesta saadaan ristiriitaista tietoa or-

ganisaation sisällä. Erilaiset seurantajärjestelmät, henkilöstö ja esimiehet saattavat tuot-

taa erilaista tietoa tuloksellisuudesta, mikä aiheuttaa arvioinnin haasteellisuuden. (Manka 

2013, 39.)  

4.2 Haasteet 

Menestyksen este voi olla pelko epäonnistumisesta. Yritys tarvitsee työntekijöitä, jotka 

tekevät työn positiivisuuden, innostumisen sekä mahdollisuuksien kautta, eikä epäonnis-

tumisen pelossa. Rohkeudella voidaan saavuttaa asioita ilman sosiaalista painetta ja epä-

onnistumista. Innostavassa ilmapiirissä saadaan aikaan uusia palveluita, ratkaisumalleja 

ja tuotteita. Negatiivisessa ilmapiirissä intohimo puuttuu, eikä tiedetä, mitä voidaan tehdä 

yrityksen eteenpäin viemiseksi. Innokkuudella ja rohkeudella sekä tavoitteiden, unelmien 

ja missioiden tuomisella esiin saadaan aikaan voittajatekoja. (Tuominen 2017.) Tuloksel-

lisuus heikentyy, kun työyhteisön jäsenet ovat epävarmoja ja työn määrä kasvaa jatku-

vassa kiireessä (Manka 2012, 14-15). Useimmille ihmisille työn epävarmuus ja ennen 

kaikkea sen jatkuminen aiheuttavat ahdistusta, sillä siitä riippuvat elämässä monet muut 

tärkeät asiat (Viitala 2003, 295). 

Globaali digitalisoituminen on muuttanut yritysten tapaa toimia. Asiakkaat valitsevat yri-

tyksen, jonka palveluja haluavat, eikä yritys enää valitse asiakkaita. Yritykset tarvitsevat 

rohkeutta proaktiivisuuteen ja toimintamallien muuttamiseen. (Tuominen 2017.) Yritykset 

hakevat joustavuudella, nopeudella ja innovaation tuottokyvyllä kilpailuetua, sillä muutok-

set globalisaatiossa ja maailmantaloudessa muuttavat työnteon rakennetta (Manka 2012, 

8). Digitalisoitumisen on väitetty hävittävän taloushallinnon ammattikunnan, mutta todelli-
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suudessa digitalisoitumisessa on kyse toimialan ja työtehtävien uudistamisesta. Tehok-

kuus työlle on haettava sieltä, mistä se on mahdollista saada. (Lähteenmäki-Lindman 

2015.) 

Henkilöstön työhyvinvointia tukee oikein suoritettu perehdyttäminen ja työnopastus. Jos 

perehdyttäminen epäonnistuu voi työntekijä tuntea olonsa epätoivotuksi ja kokea, että hän 

ei ole tervetullut osaksi työyhteisöä. Perehdyttäminen on myös iso osa sitä, miten työnte-

kijät hallitsevat työnsä. Se on myös uuden työntekijän tai uusiin tehtäviin siirtyvän työnte-

kijän vastaanottamista ja ohjausta. Sen pohjana toimii perehdytyssuunnitelma, jonka tulisi 

sisältää tietoja siitä, mikä työyhteisö on. Hyvä perehdytyssuunnitelma sisältää tiedon, 

kuka työntekijän vastaanottaa ja esittelee hänelle työyhteisön, mistä työntekijä saa tarvit-

taessa lisätietoja yrityksestä sekä sen strategiasta ja työskentelytavoista. Hyvä perehdy-

tys luo pohjan työn ilolle ja työyhteisössä viihtymiselle. Lisäksi se vähentää virheiden mää-

rää. (Juuti ym. 2015, 63-67.) 
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5 Henkilöstötyytyväisyyden kartoittaminen ja kehittäminen Aditro BPO Oy:n Kajaanin 

toimipisteessä 

Aditro BPO Oy on yksi Pohjoismaiden johtavista palkkahallinnon ulkoistuspalveluiden 

sekä palkka-, talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen asiantuntijoista. Aditro BPO Oy 

tarjoaa ohjelmistoratkaisuja yksityisen sektorin asiakkaille ja tukee heitä hallinnollisten töi-

den tehostamisessa, automatisoinnissa ja digitalisoinnissa. Aditro BPO Oy toimii Suo-

messa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa ja työllistää yhteensä noin 800 työn-

tekijää. Suomessa toimipisteitä löytyy Espoosta, Jyväskylästä sekä Kajaanista. Kajaanin 

konttori on keskittynyt tuottamaan palkkahallinnon ulkoistuspalveluita jo yli 10 vuoden ajan 

työllistäen tällä hetkellä n.60 henkilöä. (Aditro 2018.) 

Tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli kartoittaa Aditro BPO Oy:n Kajaanin toimipisteen 

henkilöstötyytyväisyyden tämän hetkistä tilannetta. Tavoitteena oli löytää mahdollisia ke-

hityskohteita tyytyväisyyden parantamiseksi kvantitatiivisen tutkimuksen avulla sisällyt-

täen siihen myös kvalitatiivisia piirteitä. Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetel-

mää käytetään usein rinnakkain, jotta saadaan täydennettyä tutkimusongelma (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 133). 

Lähtökohtana kyselylomakkeelle on aina tarkasti määritelty ja rajattu tutkimusongelma tai 

-ongelmat. Ongelmat on purettava kysymyksiksi, joihin vastaukset saadaan empiriasta eli 

ilmiöstä, jota tutkitaan. (Kananen 2011, 49). Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmaksi ja 

kysymyksiksi määriteltiin seuraavat: 

• Henkilöstötyytyväisyyden nykytilanne 

• Mistä henkilöstötyytyväisyys koostuu 

• Miten siihen voidaan vaikuttaa 

• Miten sitä voidaan kehittää 

Kun saadaan vastaukset oikein aseteltuihin kysymyksiin, voidaan ongelma ratkaista (Ka-

nanen 2011, 24). 



21 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen opinnäytetyö, joka sisältää kvantitatiivisen tutki-

muksen. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa se, onko tutkittava ilmiö entuudestaan 

tuttu vai onko ilmiö kokonaan uusi. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuk-

sena, jolloin edellytyksenä oli, että tutkittava ilmiö on entuudestaan tuttu. Määrällisen tut-

kimuksen valinnan edellytys on, että tunnetaan muuttujat ja miten ne vaikuttavat tutkitta-

vaan ilmiöön. (Kananen 2011, 12-13.) Työhön sisällytettiin kvalitatiivista tutkimusta, jolla 

työhön saatiin myös laadullisia piirteitä. Laadulliset piirteet auttavat ymmärtämään mää-

rällistä tutkimustietoa (Kananen 2014, 143). Tutkimuskysymykset pyrittiin esittämään niin, 

etteivät ne johdattele haluttuun tulokseen. Se, miksi valittiin kvantitatiivinen tutkimus kva-

litatiivisen tutkimuksen sijaan, perustui siihen, että opinnäytetyön havaintoaineiston oli so-

velluttava määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Numerot ja tarkoitukset ovat keske-

nään riippuvaisia eli numeroilla voidaan ilmaista asioiden merkityksiä (Hirsjärvi ym. 2007, 

133-136). Kvalitatiivinen tutkimuksen piirteitä voi näkyä kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

siten, että tutkimuksessa on hyödynnetty avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset kuitenkin 

käsitellään kvantitatiivisesti (Kananen 2014, 143). 

5.2 Käytännön toteutus 

Kvantitatiivisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytetään yleensä kyselyloma-

ketta (Kananen 2011, 12). Kyselylomakkeen kysymyksistä riippuu tutkimuksen laatu ja 

luotettavuus ja niihin vaikuttaa se, kuinka toimivia kysymykset ovat ja kuinka hyvin tietoa 

kerätään. Toimivuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin vastaaja on ymmärtänyt kysymyksen 

ja onko vastaajalla tarvittava tieto kysymyksistä. Lisäksi haluaako vastaaja antaa vastauk-

sen kysymyksiin ja ovatko kysymykset ovat riittävän yksiselitteisiä. Kysyjän ja vastaajan 

on ymmärrettävä kysymys samalla tavalla. (Kananen 2011, 30.) Myös kyselylomakkeen 

ulkoasulla on merkitystä, sillä esteettinen ulkoasu sekä lomakkeen asettelu oikealla ta-

valla houkuttelee vastaajaa vastaamaan. Ulkoasulla ja rakenteella on merkitystä myös 

silloin, kun vastauksia siirretään tilasto-ohjelmaan. (Kananen 2011, 44.) 

Toinen tapa kerätä tietoa on kyselylomakkeen avoimet kysymykset eli tutkimuksen laa-

dulliset piirteet. Avoimet kysymykset voivat olla muotoiltu niin, että ne ovat täysin avoimia 

tai niin, että ne ovat rajattuja kysymyksiä. Jos kysymys on rajattu huonosti, niin siitä ei ole 
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mitään hyötyä ajatellen tutkimusongelmaa. Avoimia kysymyksiä on työlästä käsitellä juuri 

sen takia, että vastaukset voivat tuottaa tietoa, mistä ei ole hyötyä. Vastaukset on luoki-

teltava uudestaan, jotta niitä voidaan käsitellä kvantitatiivisen tutkimuksen mukaan. Avoi-

missa kysymyksissä voi nousta esille myös asioita, joita valmiissa vastauksissa ei ole 

osattu ajatella. (Kananen 2011, 30-37.) 

Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleistämään eli se tarkoittaa sitä, että pieneltä joukolta ke-

rätään kyselylomakkeen avulla tutkimustietoa. Pieni joukko eli otos edustaa mahdollisesti 

suurempaa joukkoa eli perusjoukkoa. Tällöin tutkimustulokset edustavat koko joukkoa eli 

populaatiota. (Kananen 2011, 17.) Populaatio siis on tutkittavan ilmiön kohderyhmä, joka 

tulee rajata ja määritellä tarkasti (Kananen 2011, 67). Tässä opinnäytetyössä kohderyhmä 

on Kajaanin Aditron työntekijät, joten kyselyyn osallistuvat vastaajat edustavat koko Ka-

jaanin henkilöstöä. 

Opinnäytetyön kyselomake tehtiin erillisellä Google Forms -ohjelmalla. Kysely toteutettiin 

syksyllä 2018. Tämän opinnäytetyön aineisto analysoitiin PSPP-tilasto-ohjelman sekä Ex-

celin avulla. PSPP- ohjelmalla toteutettiin frekvenssijakaumat (Liite 3) jokaisesta kysy-

myksestä erikseen. Frekvenssitaulukoiden avulla toteutettiin Excelissä yhdistetyt palkki-

kuviot aihealueista (Liite 5) ja PSPP -ohjelmalla toteutettiin ristiintaulukoinnit valitsemis-

tamme kysymyksistä (Liite 5). Analysoinnin apuna käytettiin myös Google Forms -ohjel-

man tuottamia kuvioita. Kysymyslomakkeen avoimet kysymykset (Liite 4) litteroitiin Word-

ohjelmassa.  

Tilasto-ohjelmia on olemassa integroituja ja perinteisiä tilasto-ohjelmia. PSPP on perintei-

nen tilasto-ohjelma, joka on suunniteltu vain tilastolliseen käyttöön. Tällöin kyselylomake 

tehdään erillisellä ohjelmalla, jonka jälkeen tutkimuslomakkeen muuttujat muutetaan ti-

lasto-ohjelman muuttujiksi ja vastaukset saadaan taulukkomuodossa. Haasteena perin-

teisessä tilasto-ohjelmassa on se, että kyselylomaketta ei voida hyödyntää tilasto-ohjel-

massa tietokantana. Myös muuttujien määrittelyssä voi esiintyä ongelmia, jotka vaikutta-

vat tietojen tallennukseen. Integroidussa tilasto-ohjelmassa kyselylomake voidaan tehdä 

suoraan itse tilasto-ohjelmassa, jolloin ohjelmisto tuottaa kyselylomakkeen ja tietokannan 

automaattisesti ja vastaukset voidaan tallentaa suoraan. (Kananen 2011, 50-51.) 
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Tilastollinen eli kvantitatiivinen tutkimus perustuu muuttujiin ja sen mittauksiin, jolloin ha-

vaintoyksiköistä halutaan saada määrätietoja. Mittaus tapahtuu mittareilla, jotka määritel-

lään niin, että käytettävät käsitteet on määritelty. Mittareiden määrittely auttaa myös siinä 

tilanteessa, että samaa asiaa halutaan tutkia myöhemmin, jolloin saadaan suoraan tieto, 

mitä työkaluja tutkimusta tehdessä on käytetty. Näiden määrittely lisää myös tutkimuksen 

uskottavuutta ja luotettavuutta. (Kananen 2011, 53-54.) 

5.3 Luotettavuus 

Luotettavuus eli reliaabelius tarkoittaa tutkimuksesta puhuttaessa sitä, että mittaustulok-

set ovat toistettavissa, eikä tutkimus anna sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen luotet-

tavuutta arvioidessa puhutaan myös sen validiuksesta eli pätevyydestä. Tutkimuksen pä-

tevyys tarkoittaa sitä, että valitulla tutkimusmenetelmällä mitataan juuri niitä tiettyjä asioita, 

joita tutkijan on ollut tarkoituskin mitata. On olemassa useita tutkimus- ja mittaustapoja, 

joilla saadaan arvioitua tutkimuksen luotettavuutta ja erityisesti kvantitatiivisissa tutkimuk-

sissa hyödynnetään tilastollisia menettelytapoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 226-227.) Tutkimus-

tulosten luotettavuutta lisää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen käyttäminen sa-

massa tutkimuksessa, sillä tutkimusmenetelmät tukevat toistensa puutteita (Kananen 

2014, 143).  

Määrällisen tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella eri validiteetin alalajien kautta. 

Sisäinen validiteetti eli syy-seuraussuhde tarkastelee sitä, että tutkija pystyy näyttämään 

väitteet todeksi ja perustelemaan ne. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa sitä, ovatko saadut 

tulokset yleistettävissä eli vastaako otos kohderyhmää. Sisältövaliditeetti liittyy siihen, että 

tutkimuksen tulokset johtuvat käytetyistä määrällisen tutkimuksen muuttujista eli tavoit-

teena on, että mittari mittaa oikeita asioita ja mittarit ovat johdettu oikein teoriasta. Ennus-

tevaliditeetin katsotaan olevan hyvä, jos toisella mittarilla suoritetut mittaukset antavat sa-

man tuloksen kuin tutkimuksessa käytetty mittari oli ennustanut. Käsite- eli rakennevalidi-

teetti tarkastelee sitä, heijastavatko tutkimuksessa käytetyt muuttujat sitä asiaa, jota muut-

tujilla haluttiin mitata. Rakennevaliditeetti eroaa sisältövaliditeetista, siltä osin, että se tar-

kastelee tarkemmin teorian yksittäisiä käsitteitä. Viimeisessä alalajissa eli kriteerivalidi-

teetissa tarkastellaan vastaavien tutkimusten tutkimustuloksia. Jos tutkimukset päätyvät 

samoihin tuloksiin, tutkimuksen kriteerivaliditeetin katsotaan olevan hyvä. (Kananen 2014, 

148-151.) 
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Tutkimus toteutettiin Kajaanin Aditro BPO Oy:n toimipisteen henkilöstölle. Koska opinnäy-

tetyön tekijät ovat Kajaanin toimipisteen työntekijöitä, teoriaan pohjautuvat kysymykset 

saatiin paremmin kohdistettua juuri Kajaanin toimipisteen henkilöstölle. Tutkimuksen luo-

tettavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä kyselyn saaneista 49 henkilöstä 42 vastasi kyse-

lyyn, joten tulokset kuvaavat lähes koko henkilöstön tyytyväisyyden tilannetta. Kysymyk-

siin vastaajat ovat vaikuttamassa henkilöstötyytyväisyyteen toimipisteessä, jonka perus-

teella tutkimuksen ulkoinen validiteetti on hyvä. Kysely toteutettiin kertaluontoisesti, jonka 

vuoksi mittaustulosten toistettavuutta ei ole, joten reliabiliteettia on vaikea arvioida. Luo-

tettavuutta lisää se, että työssä on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutki-

musta. 

Luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka vastaajat ovat ajatelleet kysymykset ja väittämien 

luokittelun. Ennen varsinaista tutkimuksen toteuttamista, kysymykset esitettiin muutamille 

Kajaanin toimipisteen työntekijöille. Lisäksi kysymykset käytiin läpi yhdessä toimeksian-

tajan kanssa, jotta ne vastaisivat myös toimeksiantajan odotuksia. Tällä saatiin selvitettyä, 

ymmärtävätkö vastaajat kysymykset ja väittämien luokitukset niin, että vastaus saadaan 

siihen, mitä tutkijat ovat halunneet kysyä. Tutkimus sisälsi avoimia kysymyksiä, joten luo-

tettavuuteen vaikuttaa myös se, ovatko tutkijat tulkinneet avoimet kysymykset oikein. 

Myös kyselyn tutkimusajankohta voi vaikuttaa luotettavuuteen. Kiireisenä ajankohtana 

vastauksista voi heijastua enemmän negatiivisuutta. Kysely on toteutettu kaikille vastaa-

jille yhtä aikaa, joten vastaukset kuvastavat hyvin sen hetkistä tilannetta.  
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6 Tutkimustulokset 

Henkilöstötyytyväisyyskysely lähetettiin 49 Kajaanin Aditron toimipisteen työntekijälle, 

joista 42 työntekijää vastasi kyselyyn. Vastanneet saivat halutessaan osallistua arvon-

taan, josta oli mahdollisuus voittaa elokuvalippuja. Linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin 

sähköisesti vastaajien sähköpostiin saatekirjeen (Liite 1) kanssa. Vastanneet 42 henkilöä 

edustavat koko Kajaanin Aditro BPO Oy:n henkilöstöä ja analysointi on tehty vain näiden 

henkilöiden osalta. Kyselyä ei lähetetty perhevapailla oleville työntekijöille. Kyselylomak-

keessa (Liite 2) ensimmäiseksi kysyttiin vastaajien taustatietoja, kuten ikää, työsuhteen 

kestoa ja muotoa sekä ammattinimikettä. Sukupuolta ei haluttu kysyä, sillä Kajaanin toi-

mipisteellä työskentelee 4 miestä, jolloin vastaukset olisi ollut helpommin yksilöitävissä. 

Muut tutkimuslomakkeen kysymykset luokiteltiin aihepiirien alle, joita olivat työ- ja moti-

vaatio, työilmapiiri ja vuorovaikutus, työergonomia ja hyvinvointi, kuormittavuus sekä oma 

panostus työhön. Lisäksi kyselyssä oli muutamia avoimia kysymyksiä, joilla pyrittiin saa-

maan tarkentavia kommentteja edellä mainittuihin aihealueisiin.  

6.1 Taustatiedot vastaajista 

Kyselyyn vastanneista kuusi henkilöä eli oli iältään 24 vuotta tai alle sen. Vastanneista 

puolet eli 21 vastaajaa oli 25-34 vuotiaita. Toiseksi suurin ikäryhmä oli 35-44 vuotiaat, 

heitä oli yhteensä yhdeksän henkilöä. Kuusi henkilöä oli iältään 45 vuotta. Ikäjakaumasta 

näkee sen, että suurin osa Kajaanin Aditron työntekijöistä oli 25-34 vuotiaita, joka voi joh-

tua osittain siitä, että Kajaanin Aditro työllistää useita ammattikorkeakoulusta valmistu-

neita. 
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Kuva 6 Kysymys 1: Ikäni (n=42) 

Suurin osa vastanneista eli 19 oli työskennellyt Kajaanin Aditrolla yli viisi vuotta. 

Kahdeksan vastanneista oli ollut työsuhteessa 3-5 vuotta. Alle vuoden Kajaanin Aditrolla 

työskenteleviä oli yhteensä kahdeksan eli saman verran kuin 3-5 vuotta työskennelleitä. 

Vähiten Kajaanin Aditrolla oli 1-2 vuotta työsuhteessa olleita ja heitä oli yhteensä 8 

henkilöä. 

 

Kuva 7 Kysymys 2: Kuinka kauan olen ollut Aditrolla? (n=42) 
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Kyselyyn vastanneista Kajaanin Aditron työntekijöistä suurin osa oli vakituisessa työsuh-

teessa. Heitä oli yhteensä 33 vastanneista. Määräaikainen työsuhde oli yhdeksällä kyse-

lyyn vastanneista.  

 
 

Kuva 8 Kysymys 3: Työsuhteeni on (n=42) 

 
 
34 henkilöä kyselyyn vastanneista oli ammattinimikkeeltään Junior Payroll Analyst tai 

Payroll Analyst. Loput 8 henkilöä vastanneista oli joko Payroll Specialisteja, Senior Payroll 

Specialisteja, Project Coordinaattoreita tai Managereita.  

 

Kuva 9 Kysymys 4: Ammattinimikkeeni on (n=42) 
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6.2 Tulosten perusteella kehittämiskohteet ja johtopäätökset 

Tässä osiossa käydään läpi tulosten perusteella kehittämiskohteita avoimien kysymysten 

avulla sekä analysoinneista saatuja johtopäätöksiä. Toimeksiantajan toiveesta tulokset 

ovat luottamuksellisia, jonka vuoksi ne käydään tässä vain pääpiirteittäin läpi. Yksityis-

kohtainen analysointi on liitteessä 5.  

Ensimmäisessä aihepiirissä kysyttiin työ ja motivaatio -aiheisia kysymyksiä. Tuloksista 

näkee sen, että työntekijät ovat pääsääntöisesti motivoituneita ja kiinnostuneita työstään. 

Vastaajat ovat myös sitoutuneita työhönsä. Tämä näkyy siitä, että vastaukset ovat jakau-

tuneet suurimmaksi osaksi väittämien ”hieman samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” 

kanssa. Suurin poikkeama näkyy siinä, että osa vastaajista ei ole eri mieltä eikä samaa 

mieltä siitä, saako tarpeeksi arvostusta työstään.  

Työilmapiiri ja vuorovaikutus -osiossa kysyttiin työn viihtyvyyteen sekä vuorovaikutukseen 

liittyviä kysymyksiä. Tulokset kertovat, että työntekijät viihtyvät hyvin työssään ja pitävät 

työyhteisöä luotettavana. Suhde työkavereihin sekä tiimihenki koetaan hyvänä, mutta il-

mapiiriin kaivataan hieman avoimempaa vuorovaikutusta. Ilmapiiri koetaan kuitenkin kan-

nustavaksi ja työyhteisö yhteistyökykyiseksi. Tuloksista heijastuu ristiriitaa palaute -aihei-

sista kysymyksistä. Osa ei koe saavansa tarpeeksi palautetta, mutta suurin osa kuitenkin 

kokee antavansa palautetta.  

Aihepiirin kolme kysymykset liittyivät työergonomiaan ja hyvinvointiin. Vaikka työer-

gonomian ja hyvinvoinnin koetaan olevan pääsääntöisesti kohdallaan, myös kehitettävää 

löytyy. Suurin osa kokee saavansa työrauhan työtehtävien suorittamiseen ja kokee työ-

välineet toimiviksi. Tuloksista nousee kuitenkin esille se, että työpöytien ja työtuolien toi-

vottaisiin olevan ergonomisempia. Osa vastaajista kokee väsymystä töissä, mutta kokee 

saavansa kuitenkin riittävästi lepoa vapaa-ajallaan. Myös avokonttorin meluhaitat vaikut-

tavat työergonomiaan. 

Neljännessä osiossa kartoitettiin kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tuloksista nousee 

esille se, että työtä ei koeta liian kuormittavaksi, mutta myös parannettavaakin löytyy. 

Työssä auttavat jaksamaan työkaverit, positiivinen asenne ja ilmapiiri sekä huumori. Ku-

ten edellisestä osiossa mainittiin vastaajat kokevat väsymystä töissä. Tässä osiossa esille 
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nousi kuitenkin se, että vastaajat jaksavat työssä hyvin, joten voidaan todeta, että väsy-

mys ei voi johtua pelkästään työasioista. Positiivista on se, että työasioita mietitään vain 

työpaikalla, jolloin palautuminenkin on tehokkaampaa vapaa-ajalla. 

Viimeiseksi kysyttiin kysymyksiä, jotka liittyivät omaan panostukseen työssä. Tämän osion 

kysymykset toivat esille sen, että oma panostus työtä kohtaan on hyvällä tasolla. Työnte-

kijät kokevat olevansa ystävällisiä asiakkaille ja palvelevansa heitä hyvin. Lisäksi he ko-

kevat myös auttavansa tarvittaessa ja ottavansa vastuuta toiminnastaan. Suurin poik-

keama tuloksissa on siinä, että kaikki eivät uskalla tuoda ongelmia avoimesti esiin, joka 

voi johtua myös siitä, että ongelmia ei välttämättä ole tai niitä ei tiedosteta. 

Tuloksia analysoitiin myös ristiintaulukoimalla väittämiä taustatietoihin. Ristiintaulukoin-

tien perusteella työsuhteen muodolla eikä ammattinimikkeellä ollut juurikaan riippuvuutta 

valittuihin väittämiin. Se, minkä ikäinen ja kuinka kauan on työskennellyt, puolestaan vai-

kuttivat työmotivaatioon, kuormittavuuteen, työilmapiiriin sekä omaan panostukseen työtä 

kohtaan.  

Työtä ja motivaatiota voitaisiin kehittää rakentavalla palautteen saamisella. Tämä vaikut-

taisi myös positiivisesti työilmapiirin sekä vuorovaikutukseen. Työnarvostuksen puute voi 

heijastua siitä, että työstä ei välttämättä saada tarpeeksi palautetta. Palaute, oli se nega-

tiivista tai positiivista, voi jäädä antamatta tiimin sisällä, joten tähän olisi hyvä kiinnittää 

enemmän huomiota. Avoimen keskustelun tärkeys työ- ja muutosasioissa parantaa työil-

mapiiriä. Vastauksista näkee, että työ on mielenkiintoista, mutta työhön kaivataan lisää 

vaihtelua. Vaihtelua työhön saa työnkierrolla ja riittävällä perehdyttämisellä. Tasainen 

työnjako sekä tiimien että toimiston sisällä motivoi, jolloin saadaan hyödynnettyä vapaana 

olevat resurssit.  

Yksinkertaisilla asioilla, kuten positiivisuudella ja työkavereiden tervehtimisellä voidaan 

parantaa työilmapiiriä. Oikeanlaisella ergonomialla sekä työvälineillä voidaan vaikuttaa 

hyvinvointiin ja ilmapiiriin. Sähköpöydät sekä isommat työpöydät edesauttaisivat er-

gonomiaa. Oikeanlainen ergonomia ja terveelliset elämäntavat vähentäisivät myös väsy-

mystä. Avokonttorissa haasteena on meluhaitat, joten työntekijöiden tulisi jokaisen omalta 

osaltaan ottaa paremmin huomioon työrauhan luominen.  

Työn joustavuudella sekä vaihtelevuudella ja vapaa-ajalla liikkumisella voidaan parantaa 

jaksamista ja vähentää kuormittavuutta. Jo aiemmin työssä esitellyn Firstbeat -hyvinvoin-

tianalyysin avulla on mahdollista saada kuva kuormittavuuteen vaikuttavista tekijöistä 
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sekä tietoja palautumisen riittävyydestä. Vaikka oma panostus koetaan hyväksi, tulisi jo-

kaisen työntekijän pohtia omaa asennetta työtä ja muita kohtaan. Vain ongelmista avoi-

mesti puhumalla niihin voidaan etsiä ratkaisua. Jokainen voi omalla tekemisellään vaikut-

taa työyhteisöön positiivisesti. Luomalla positiivista energiaa ja tukemalla toisia luodaan 

vahva perusta tuloksellisuuteen. Kuten jo aiemmin on mainittu, henkilöstön voidessa hy-

vin myös asiakkaat voivat hyvin.    

Henkilöstön tulisi hyvinvoinnin kehittämiseksi keskittyä kokonaisuuteen. Voittamisen ana-

tomia -teoksessaan Oskari Saari esittelee Aki Hintsan näkemyksen menetyksen kuudesta 

eri osa-alueesta (Kuva 10). Hintsan mukaan nämä osa-alueet ovat yleinen terveys, bio-

mekaniikka, palautuminen, ravinto, fyysinen aktiivisuus ja henkinen energia. Osa-alueet 

ovat riippuvaisia toisistaan ja menestymiseen vaaditaan, että jokainen osa-alue on kun-

nossa, jolloin hyvinvointi lisääntyy. On huolehdittava riittävästä levosta, oikeanlaisesta ra-

vinnosta ja fyysisestä aktiivisuudesta sekä henkisestä energiasta. Haasteet yhdenkin osa-

alueen ylläpitämisessä voi johtaa terveyden romahtamiseen. Osa-alueiden tarkoitus on 

luoda energisyyttä, elämäniloa ja hyvinvointia. (Saari 2015, 70-73.) 

 
 

Kuva 10 Menestyksen ympyrä (Saari 2015,73). 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Aditro BPO Oy:n Kajaanin toimipisteen henkilös-

tötyytyväisyyden nykyistä tilannetta ja löytää mahdollisia kehittämiskohteita. Tarkoituk-

sena oli tunnistaa asiat, mistä henkilöstötyytyväisyys koostuu, miten siihen voidaan vai-

kuttaa ja miten sitä voidaan kehittää. Aditro BPO Oy:llä on säännöllisesti koko Aditroa 

koskevia pulssikyselyitä, joissa painotetaan enemmän esimiesten roolia. Tämän toimek-

siannon toiveena oli tutkia vain Kajaanin toimipisteen henkilöstötyytyväisyyden tilannetta 

työntekijöiden näkökulmasta. 

Työn laajuus selvisi opinnäytetyön tekijöille työn edetessä. Työhön vaadittiin enemmän 

aikaa ja perehtymistä, jonka vuoksi aikataulut jouduttiin pohtimaan uudestaan. Opinnäy-

tetyön teoria koostui työhyvinvoinnista ja henkilöstöjohtamisesta. Valittuun teoriataustaan 

löytyi laajasti lähdemateriaalia, joten ajankohtaisen ja tähän työhön vaikuttavien lähteiden 

löytäminen ja rajaaminen tuotti tekijöille haasteita. Opinnäytetyön tekijät ovat kuitenkin 

tyytyväisiä löydettyihin ajankohtaisiin lähteisiin ja kirjoitettuun teoriaan. 

Opinnäytetyön tekijät valitsivat yhdessä toimeksiantajan kanssa tutkimusmenetelmäksi 

kyselylomakkeen. Kysymykset luotiin teoriaan pohjautuen ja toimeksiantajan ehdotukset 

huomioiden. Tutkimusmenetelmänä kyselylomake oli tutkimushaastatteluihin verrattuna 

parempi vaihtoehto. Jos tutkimusmenetelmäksi olisi valittu pelkästään haastattelu, analy-

sointi ja luotettavuuden arviointi olisi ollut haasteellisempaa. Tällöin vastaukset olisivat 

voineet olla hienovaraisempia, koska haastatteluja ei voida toteuttaa anonyymisti eikä ke-

hittämiskohteita olisi välttämättä noussut esille. Jos menetelminä olisi käytetty sekä kyse-

lylomaketta että tutkimushaastatteluja, olisi henkilöstötyytyväisyyden tilanteen tulokset 

peilautuneet vain haastateltujen mielipiteisiin. 

Kysely toteutettiin sähköisessä muodossa, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman no-

peaa ja helppoa. Vastaaminen oli mahdollista työajalla, joten tällöin jokainen vastaaja sai 

valita itse parhaimman mahdollisen ajan kysymyslomakkeen täyttämiseen. Tällä opinnäy-

tetyön tekijät halusivat mahdollistaa sen, että mahdollisimman moni vastaisisi kyselyyn ja 

olisivat näin vaikuttamassa henkilöstötyytyväisyyden kehittämiseen. Myös sähköissä 

muodossa oleva kysely oli helpompi lähteä analysoimaan, sillä kyselylomakkeen tulkinta-

virheet vähenivät, kun ei tarvinnut tulkita käsinkirjoitettua tekstiä. Lisäksi tuloksista oli 

mahdollista saada suoraan graafisia kuvioita vastausjakaumista ja prosenteista. 
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Opinnäytetyön tekijät olivat opinnäytetyön teon aikaan toimeksiantajalla kokoaikaisesti 

töissä. Päätoiminen työskentely ja opinnäytetyön tekeminen olikin odotettua haastavam-

paa. Kirjoittamiseen tuli välillä pidempiäkin taukoja, joten kirjoitusrytmiin uudestaan pää-

seminen tuotti välillä vaikeuksia. Tekijöitä kuitenkin motivoi se, että työ toteutettiin toimek-

siantona omalle työnantajalle. Tästä johtuen työ haluttiin toteuttaa mahdollisimman hyvin 

ja kattavasti, jotta työstä saadut tulokset hyödyttäisivät toimeksiantajaa.  

Opinnäytetyön tekijöiden mielestä opinnäytetyöprosessi vaati teknistä ja soveltavaa osaa-

mista. Opinnäytetyöprosessi kehitti teorian sisäistämistä sekä sen soveltamista käytän-

töön. Tekijät ovat perehtyneet laajasti työhyvinvointia sisältävään kirjallisuuteen, joten te-

kijöiden näkökulma omaa työtä kohtaan on kehittynyt. 

Tässä opinnäytetyössä saatiin selville Kajaanin toimipisteen henkilöstötyytyväisyyden ny-

kyinen tilanne ja löydettiin mahdollisia kehittämiskohteita. Kehittämiskohteiden jatkotoi-

menpiteet jäävät kuitenkin toimeksiantajan vastuulle. Kehittämiskohteista ja niiden toi-

meenpanosta on mahdollista tehdä erillinen opinnäytetyö. Tämän opinnäytetyön aiheesta 

olisi mahdollista tehdä jatkotutkimus hyödyntäen tässä tutkimuksessa käytettyä ja jo ole-

massa olevaa kysymyslomaketta, jotta nähdään, onko henkilöstötyytyväisyys kehittynyt 

tämän hetkisestä tilanteesta.  
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Hyvä Aditro BPO Oy:n työntekijä, 

 

nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa henkilöstötyytyväisyyden kehittämiseen 

työpaikallamme!  

Henkilöstötyytyväisyys on yksi tärkeä tekijä liiketoiminnan kehittämisessä.  

Alla on linkki tutkimuskyselyyn, jonka avulla kartoitamme Kajaanin toimipisteen 

henkilöstötyytyväisyyden nykyistä tilannetta.  

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti eikä siitä voi päätellä vastaajan 

henkilöllisyyttä. Tutkimustulokset käsitellään luottamuksellisesti.  

Pyydämme vastaamaan kyselylomakkeeseen viimeistään 10.10.2018 mennessä.  

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 20 minuuttia.  

Kysely on osa tradenomin tutkinnon opinnäytetyötämme Kajaanin 

ammattikorkeakoulussa.  

 

Linkki kyselyyn:   

https://goo.gl/forms/KZWc2z7nA3bqKnlC2 

 

Kiittäen,  

Hanna-Maija Heikkinen ja Saija Leinonen  

Kajaanin Ammattikorkeakoulu
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