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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

 

Aineeton pääoma Näkymätön, viittaa yritysten ja organisaatioiden resurssei-
hin, joita ei yleensä huomioida tilinpäätöksessä 

Digitalisaatio Digitaalisen tietotekniikan yleistyminen arkielämässä
  

Globalisaatio Maailmanlaajuinen verkostoituminen 

Henkilöpääoma Organisaation ihmiset ja heidän osaaminen, motivaatio, in-

nostus sekä sitoutuminen 

Kirjanpitoarvo Arvo, joka perustuu menneen ajan jäännösarvoihin 

Kvantitatiivinen     Määrällinen 

Markkina-arvo    Koostuu aineellisten ja aineettomien tekijöiden sekä  

   markkinatekijöiden summasta 

Mikroyrittäjä 2-9 henkilö yrityksessä 

Rakennepääoma Organisaation toimintaan sitoutunut osio, esimerkiksi tieto- 

järjestelmien sisältämä tieto 

Sidosryhmä Tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä, joihin yrityksen 

toiminta vaikuttaa tai tahot, joiden toiminta vaikuttaa yrityk-

seen 

Suhdepääoma Organisaation ja sidosryhmien väliset suhteet 

Työhyvinvointisuunnitelma   Laaditaan yrityksen tarpeiden mukaan, jonka tarkoitus on 

tukea työyhteisön jäseniä kohti ennalta määriteltyä pää-

määrää 

Työkyky Yksilön taso osata, jaksaa sekä kyetä suoriutumaan työ-

tehtävistä 

Yksinyrittäjä Yhden henkilön yritys 
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1 JOHDANTO 

Työelämä on murroksessa. Työikäisten määrä vähentyy sekä globalisaatio, kaupungis-

tuminen ja digitalisaatio muuttavat tapoja työskennellä ja pakottavat tarkastelemaan mil-

laista tulevaisuuden työ ja työelämä tulee olemaan. Tavallinen palkkatyöntekijä saattaa 

olla pian harvinaisuus, sillä työpaikoille tulee entistä enemmän tekijöitä, jotka ovat erilai-

sissa työsuhteissa. Vakituisten työntekijöiden lisäksi on yrittäjiä, osa-aikaisia, tuntityön-

tekijöitä, freelancer-työntekijöitä sekä osa-aikaeläkkeellä olevia työntekijöitä. Yhteistä 

kaikille kuitenkin on, että hyvinvoivassa ja motivoivassa työympäristössä tuottavuus py-

syy korkealla.   

Suomessa yrittäjien määrä on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana nopeasti. 

Niistä reilusti yli puolet ovat yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjä on yrittäjä, joka työskentelee yksin 

ilman työntekijöitä. Naisia yksinyrittäjänä on selkeästi enemmän kuin miehiä, kolme nel-

jäsosaa on naisyrittäjiä. Suomen Yrittäjien yksinyrittäjä ohjelman mukaan yksinyrittäjiä 

oli yli 160 000, eli 65 prosenttia kaikista yrittäjistä. Yksinyrittäjäohjelma toteutettiin Suo-

men Yrittäjien toimesta vuosina 2011-2015.  

Yrityksen kannattavuus on kiinni yrittäjästä, sillä yrittäjän ollessa poissa yritys ei tuota. 

Jo viikon sairasloma näkyy yrittäjän palkkapussissa. Hyvinvoiva yrittäjä tekee enemmän 

liikevaihtoa. Masennus ja uupumus ovat yrittäjän ammattitauteja, joihin tutkimusten mu-

kaan sairastuu jopa 40%. Muun muassa työeläkeyhtiö Elo on tutkinut aihetta. Jokaisen 

yrittäjän arkeen kuuluu epäonnistumiset ja vaikeudet, jolloin on vaikea hakea apua, sillä 

tukiverkkoa ei välttämättä ole eikä ongelmia tunnisteta. Moni saattaa myös kokea, ettei 

ongelmien tullessa tiedä mistä apua voisi hakea.  

Tämä opinnäytetyö keskittyy yksityisyrittäjien työhyvinvointiin. Opinnäytetyön aihe on 

ajankohtainen, sillä yksinyrittäjien määrä nousee Suomessa koko ajan ja jokainen yrittäjä 

ja yritys kohtaa elinkaarensa aikana vaikeuksia, joiden syyt ovat moninaisia ja joihin kai-

vataan apua ja neuvoja. Opinnäytetyön alussa käsitellään mitä työhyvinvointi on. Seu-

raavaksi käsitellään työhyvinvointia edistäviä tekijöitä kuten itsensä johtamista ja opittuja 

tapoja, työyhteisöä, työhyvinvoinnin arviointia ja kehittämistä, työhyvinvointia kilpailuky-

kynä sekä yrittäjän työhyvinvointia. Opinnäytetyössä tarkasteltiin myös Päivi Rauramon 

Työhyvinvoinnin portaat -mallia sekä Stephen R. Coveyn seitsemää tapaa, jotka kehit-

tävät henkilökohtaista kasvua ja muutosta. Teorian jälkeen opinnäytetyössä esitellään 

kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä ja kyselylomake tutkimusmuotona. Lopuksi 
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opinnäytetyössä käsitellään tutkimuksen tavoitteiden toteutuminen sekä niiden tulokset. 

Työssä tuodaan myös esiin kehittämisehdotukset.  

Tämän opinnäytetyön aihe on valikoitunut kirjoittajan mielenkiinnosta työhyvinvointia 

kohtaan ja halusta ymmärtää miten yksinyrittäjä selviää ilman työyhteisön tukea jokapäi-

väisessä työelämässä. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, miten yksityisyrittäjät 

pyrkivät pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan. Strukturoitu kysely on suoritettu 

kyselylomakkeella, joka on lähetetty valitulle joukolle yksinyrittäjille. Kyselylomake sisäl-

tää muutaman avoimen kysymyksen, joihin oli mahdollista kirjoittaa vastaus omin sanoin. 

Tämän opinnäytetyön tutkimus on toteutettu määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuk-

sena. Suomessa on yksinyrittäjiä tällä hetkellä yli puolet yrittäjistä, joten kaikkien yk-

sinyrittäjien tutkiminen ei olisi tässä tilanteessa realistinen tai edes mahdollista. Tämän 

takia otanta on rajattu hyvin pieneksi eikä tutkimustulokset tämän takia pyri löytämään 

totuutta kaikkien Suomen yksinyrittäjien tilanteesta vaan löytämään pienestä joukosta 

tutkittavia samankaltaisia tapoja toimia työssään ja ylläpitää terveyttään. 
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2 TYÖHYVINVOINTI 

2.1 Työhyvinvointi käsitteenä 

Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä. Työterveyslaitos määrittelee työhyvinvoin-

nin seuraavasti: Työhyvinvointia edistetään työpaikoilla työntekijöiden ja esimiesten vä-

lillä yhteistyönä. Hyvä työympäristö on turvallinen ja terveellinen, joka saa työntekijät 

tuntemaan tekemänsä työn merkitykselliseksi, mielekkääksi sekä palkitsevaksi. Työ 

myös tukee työntekijöiden elämänhallintaa (Työterveyslaitos 2018.) 

Suomessa on lainsäädäntö työn tekemiseen ja työhyvinvointiin, johon on kirjattu liittyvät 

vastuut sekä velvoitteet. Lait ovat työntekijöiden oikeus turvalliseen työskentelyyn ja hy-

vinvoinnin edistämiseen (Suutarinen & Vesterinen 2010, 16-17). 

Työhyvinvointiin kuuluu itse työn lisäksi myös monia muita asioita. Näitä ovat työympä-

ristön viihtyisyys sekä kannustavat ja motivoivat työkaverit. Työn sisällön on tärkeä olla 

haastavaa ja tuoda työntekijälle onnistumisen tunnetta. Liian vaikeat työtehtävät ja epä-

onnistumiset vaikuttavat työntekijän mielialaan laskevasti ja aiheuttavat stressiä (Seppä-

nen 2004, 136-137.) 

Työhyvinvoinnin tulee olla osa yrityksen päivittäistä toimintaa ja yrityksen johdon tulisi 

osata huomioida se jokapäiväisessä johtamisessa laatimalla työhyvinvointisuunnitelma. 

Työhyvinvointisuunnitelma on suunnitelma, joka laaditaan yrityksen tai organisaation tar-

peiden ja tavoitteiden mukaan. Työhyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on tukea työ-

yhteisön jäseniä kohti päämäärää, joka on ennalta määritelty. Tällaisia tavoitteita voi olla 

esimerkiksi esimiestyön tai turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Työhyvinvointisuunnitel-

man tavoitteita pitäisi arvioida sekä lyhyellä että pidemmällä aika välillä (Manka 2011, 

78-81). Työhyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmista. Asiaa voidaan lähestyä taloudel-

liselta, liiketoiminnalliselta, hallinnolliselta, juridiselta, lääketieteelliseltä, psykologiselta, 

sosiaalipsykologiselta sekä organisoinnin kannalta olevasta näkökulmasta (Suutarinen 

& Vesterinen 2010, 12.) 

Kuvassa 1. työhyvinvointi on nähtävillä työhyvinvoinnin monimuotoisuus. Työhyvinvointi 

toteutetaan eri tavoin yrityksissä ja organisaatioissa. Yritykset ja organisaatiot tekevät 

työhyvinvointisuunnitelmat, jotka näkyvät esimerkiksi budjetissa, yrityksen toimintasuun-

nitelmassa ja strategiassa (Suutarinen & Vesterinen 2010, 12.) Kuva 1. on luotu 
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opinnäytetyötä varten havainnollistamaan työhyvinvoinnin osa-alueita. Kuvassa on sel-

keästi näkyvillä työympäristön ja työolojen, sosiaalisen työyhteisön, terveydenhuollon, 

työntekijän ja organisaation monimuotoisuus. Kuva 1. työhyvinvointi on koottu Työn iloa 

ja imua kirjan pohjalta (Manka yms. 2010, 7-9).   

Työhyvinvointi käsitteenä on laaja ja moninainen. Termin käyttö vaihtelee käyttökonteks-

tista riippuen. Yleisesti työhyvinvoinnissa on kyse työntekijän, esimiehen tai yrittäjän hy-

vinvoinnista työssä, vapaalla, työn ja vapaa-ajan rajalla. Työkyky taas tarkoittaa ensisi-

jaisesti yksilön eli työntekijän, esimiehen tai yrittäjän osaamista, jaksamista sekä kyke-

nemistä tekemään työtehtävänsä hyvin.  

 

 

Kuva 1. Työhyvinvointi 

On tärkeää muistaa, ettei työhyvinvointi synny pelkästään tauottamalla työpäivää kahvin 

merkissä tai irrallisilla, ryhmähenkeä ja hyvinvointia lisäävillä terveystapahtumilla. Työ-

hyvinvointi on pitkäjänteistä työtä, johon sitoutuu koko yrityksen tai organisaation henki-

lökunta, apunaan luottamusmiehet, työterveyshuolto sekä työsuojeluhenkilöstö. Kun yri-

tyksen tai organisaation työhyvinvointi on kunnossa, on työntekijät tuottavampia, sitou-

tuneita ja tyytyväisempiä. Tämä vaikuttaa taas suoranaisesti yrityksen maineeseen, voit-

toon ja kilpailukykyyn. Järjestelmällinen johtaminen on avainsana työhyvinvoinnin syn-

tyyn. Se vaatii strategista suunnittelua, henkilökunnan voimavaroista huolehtimista sekä 
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työhyvinvoinnin toiminnallisen puolen kehittämistä jatkuvasti. Myös työntekijä itse on 

vastuussa omasta jaksamisestaan sekä voinnistaan, sillä sitä ei voi jättää yksinään esi-

miehen huolehdittavaksi. Ennaltaehkäisy on aina paljon helpompaa kuin korjaava työ 

(Manka 2011, 78-81.) 

Työhyvinvoinnin edistämiseksi organisaation tai yrityksen tulee asettaa työyhteisön jä-

senille yhteisiä tavoitteita. Tällöin työyhteisö työskentelee tiimissä tavoitteen saavutta-

miseksi. Tavoitteet on hyvä pilkkoa paloiksi, jolloin niiden toteutumista seurataan ja lo-

puksi tehdään itsearvio suoriutumisesta. Työntekijöiden on tärkeä kokea onnistumista. 

Silloin itseluottamus ja oppimisen kulttuuri paranevat. Turvallinen, siisti ja viihtyisä työ-

ympäristö luo rauhallisen ja kannustavan ympäristön työn teolle (Manka 2011, 94.) Myös 

turvallinen työaika ja mahdollisuus toimia eettisesti työssään edistävät työntekijöiden hy-

vinvointia ja lisäävät työuran pituutta yrityksessä.  Kuten kuvasta 1. työhyvinvointi käy 

ilmi, työntekijän fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyy vahvasti 

työssä mahdollisuus vaikuttaa asioihin, palkitseminen sekä itsensä kehittäminen koulu-

tuksissa. 

Työhyvinvointia voidaan perustella monin eri argumentein. Työn tuottavuuden ja tulok-

sellisuuden, sekä yritysten kilpailukykyjen ylläpitäminen ja parantaminen ovat todella tär-

keitä, hyvinvointia edistäviä asioita niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Työhy-

vinvoinnin toteutukseen vaikuttavat yrityksen arvot, etiikka, yhteiskuntavastuu, työelä-

män lainsäädäntö ja sopimukset sekä työelämään liittyvät tutkimukset ja suositukset. 

Työllisyys on tärkeä osa ihmisen hyvinvoinnin perusedellytyksiä. Työtön ihminen syrjäy-

tyy helposti, sillä köyhyys rajoittaa pelkästään arkielämää todella paljon. Lapsilla ei ole 

mahdollista harrastaa tai saada uusia, muodinmukaisia vaatteita, ruokakuluista joudu-

taan tinkimään, jolloin ruokavalio saattaa olla hyvinkin yksitoikkoista ja ihminen myös 

helposti eristäytyy kodin ulkopuolisesta elämästä, koska ei ole varaa maksaa matkalip-

puja, kahvilakäyntejä tai tapahtumalippuja. Tällöin ihmisen mielenterveys ja työkyky 

heikkenevät, jolloin ihminen ei osallistu kansantuotteen kasvattamiseen (Rauramo 2012, 

17.) 

Työntekijöille parhaimpia työpaikkoja ovat yritykset, joissa ylittyy työhyvinvoinnin lainsää-

dännön vaatimukset. Työnantajan vastuulla on, että työpaikka täyttää lainsäädännön 

vaatimukset. Työhyvinvointi ja sen jatkuva kehittäminen on myös suuri mahdollisuus 

henkilöstölle sekä työpaikalle. Työhyvinvointi lisää merkittävästi työuran ja elämän pi-

tuutta. Kuvasta 1. työhyvinvointi näkyy, että työpaikan yhteiskuntavastuuseen kuuluu 

työturvallisuus, työterveys, työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä laatu- ja 
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ympäristökysymykset. Kun edellä mainitut asiat ovat kunnossa, lisääntyy yrityksen 

imago terveenä ja turvallisena työpaikkana sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina 

(Rauramo 2012, 18-19.) Lakisääteiset työnantajan vastuut ja velvoitteet eivät sido yrittä-

jää, joka toimii yksin. Jos yrittäjällä on työntekijöitä, silloin vastuita ja velvoitteita on nou-

datettava. Yksinyrittäjän päätettäväksi jääkin, mitkä vastuut ja velvoitteet ovat hänen 

kannaltaan tärkeitä ja kannattavia.  

2.2 Työympäristö  

Työympäristö jaetaan fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Terveeseen 

fyysiseen työympäristöön kuuluu valaistus, sisäilma, lämpötila ja siisteys. Se tarjoaa 

myös virikkeitä ja mahdollisuutta sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten 

kanssa, mutta mahdollistaa myös rauhallisen työskentelyn (Otala 2011, 195-196.) 

Henkinen työympäristö tarkoittaa työyhteisön ilmapiiriä, kulttuuria ja arvoja. Hyvä työym-

päristö on kannustava ja turvallinen sekä innostava. Siellä arvostetaan työntekijää ja hä-

nen osaamista, sekä tuetaan taitojen kehittämistä ja halua kokeilla uusia työskentelyta-

poja ja asioita (Otala 2011, 195-196.) 

Sosiaaliseen työympäristöön kuuluvat työpaikalla vallitset arvot ja normit, hierarkia ja 

esimies-alaissuhteet, työn organisointi, työilmapiiri, ihmissuhteet ja työntekijöiden väliset 

suhteet, työ- ja toimintakulttuuri, osallistumisjärjestelmät, tasavertainen kohtelu ja esi-

miehen johtamistapa. Hyvässä ja terveellisessä työpaikassa kannustetaan ja edistetään 

vuorovaikutusta ihmisryhmien välillä (Otala 2011, 195-196.) 

Työterveyteen liittyvät lait 

Työterveyshuoltolaki (1383/2001).  Laki velvoittaa työnantajaa järjestämään työterveys-

huollon henkilöstölle. Se myös määrittää työterveyshuollon sisällön ja toteutumisen (Fin-

lex.)  

Sairausvakuutuslaki (1224/2004). Laissa säädetään oikeus korvauksiin tarpeellisista sai-

raudesta johtuvista kuluista, lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ja raskausajan sekä lapsen 

hoidon aiheuttamasta ansionmenetyksestä (Finlex.)  

Työoloihin lukeutuu työsopimuksen ehdot kuten palkkaus, työaika sekä lomat. Ne ovat 

tärkeä osa työsuojelua sekä työhyvinvointia. 
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Työaikaan liittyvät lait 

Työaikalaki (605/1996). Työaikalaissa säädetään työaikojen enimmäistyöaika ja ylityö, 

työvuorojen välinen vapaa-aika ja työaikakirjanpitovelvoite (Finlex.) 

Työympäristöllä on todella iso vaikutus siihen, miten hyvässä kunnossa työpaikan hen-

kilöstö on. Työympäristön ollessa turvallinen ja motivoiva, on henkilöstö silloin energinen 

ja se saavuttaa erinomaisia työtuloksia. Työympäristön ollessa turvaton ja negatiivinen, 

latistaa se työntekijöiden luovaa ajattelua ja tavoitteiden saavuttamista sekä niiden ylit-

tämistä. Negatiivisuus latistaa ja estää ihmisiä virheiden pelossa luomasta uutta ja ko-

keilemasta uusia työmetodeja (Otala 2011, 195-196.) 

Työturvallisuuteen liittyvät lait 

Työturvallisuuslaki (738/2002). Laki parantaa työympäristöä sekä työolosuhteita työnte-

kijöiden työn turvaamiseksi. Se myös ennaltaehkäisee työtapaturmia, ammattitauteja 

sekä muita työstä tai työympäristöstä aiheutuvia, työntekijän terveyteen tai työkykyyn 

vaikuttavia tekijöitä (Finlex.) 

Työsuojeluun liittyvät lait 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Tar-

koituksena on valvoa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista ja samalla pa-

rantaa työympäristöä ja työolosuhteita yhdessä työnantajan, henkilöstön ja työsuojelu 

viranomaisvalvonnan avulla (Finlex.) 

2.3 Itsensä johtaminen ja opitut tavat 

Itsensä johtamisessa yrittäjä tiedostaa sen tärkeäksi osaksi yrityksen toimintaa ja käyttää 

siihen aikaa. Itsensä johtaminen on halua tulla paremmaksi johtajaksi sekä kanssaih-

miseksi itselle ja muille, omien tekojen ja ajatusten hallintaa ja jatkuvaa itsearviointia. 

Hyvä itsetuntemus auttaa yrittäjää löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välille.  Yrit-

täjän tulee olla motivoitunut kehittämään ja ylläpitämään työhyvinvointiaan kehittämällä 

tapaa johtaa itseään (Salmimies 2008, 21-22.) 

Durhamin yliopisto Duke Universityssä tehtiin vuonna 2006 tutkimus, jonka mukaan ih-

misen toiminta päivittäin perustuu 40% opittuihin tapoihin ja tottumuksiin, eikä päätöksiin. 

Vaikka nämä opitut tavat olisivat hyvin pieniä ja yksinkertaisesti, ovat ne kaikki osa 



8 
 

meidän hyvinvointia ja terveyttä. Liikuntatottumukset, syömiset, työskentelyrutiinimme ja 

kykymme osata rentoutua (Charles Duhigg 2012, 13.) Ihmisten tapa toimia on automaat-

tinen toiminta, ajatus tai tunne. Tottumus syntyy, kun jotain tiettyä kaavaa toistetaan use-

asti, kunnes toiminnosta tulee automaattista eikä se kaipaa enää tietoista ajattelua. Tot-

tumuksen laukaisee aina ärsyke, josta seuraa palkinto. Puhutaan siis kolmivaiheisesta 

tapasyklistä. Ensin tulee ärsyke eli signaali, jota seuraa rutiini ja sitten palkinto. Jotta 

tapasykli niin sanotusti pyörii, tulee sitä ajaa jokin asia, kuten himo tai voitontahto. Tapa 

muodostuu, kun aivot oppivat odottamaan palkintoa, joka tuo ihmisille mielihyvää ja nau-

tintoa. Tutkijoiden mukaan tottumukset syntyvät, sillä aivot etsivät koko ajan keinoja työs-

kennellä vähemmän. Tyvitumake vaikuttaa ihmisen tapaan suorittaa rutiininomainen 

tapa, sillä se tunnistaa ennestään aivoihin tallennetun toiminnon. Aivot siis yrittävät koko 

ajan etsiä keinoa laiskotella, jolloin seurauksena on, että aivot yrittävät luoda ihmisille 

melkein mistä tahansa tavanomaisesta, usein suoritettavasta tehtävästä tottumuksen.  

(Charles Duhigg 2012, 42-43.)  

Charles Duhigg kertoo kirjassaan Tapojen voima, kuinka vaikeaa on poistaa jo opittuja 

tapoja. Duhigg kirjoittaa, että pahaa tapaa ei voi noin vain lopettaa, vaan se täytyy muut-

taa toiseksi tavaksi toimia. Sen sijaan, että käyttäisi energiaa vanhoista tavoista ja tottu-

muksista pois opetteluun, olisi parempi muokata näitä huonoja tapoja. Tämä onnistuu 

korvaamalla rutiinin ja jättämällä signaalin eli ärsykkeen ja palkinnon ennalleen. Jotta 

tämä onnistuu, henkilön on opittava tunnistamaan mikä tapa palkitsee samalla mielihy-

vällä ja toistaa tätä niin kauan, että uusi tapa ohjelmoituu aivoihin. Olisi hyvä, jos rutiini 

veisi kohti jotain tavoitetta, kuten tupakanpolton lopettamista ja oman kunnon paranta-

mista (Charles Duhigg 2012, 104-106.) 

Aivot siis oppivat Duhiggin teorian mukaan, että nähdessään laatikollisen sokerisia herk-

kuja, ihminen alkaa himoitsemaan niitä. Tätä ennen aivojen on ollut opittava, että ihmisen 

syödessä näitä sokeriherkkuja, se on palkinto, saavutettu nautinto. Aivot ohjaavat ihmi-

sen herkkujen luo, sillä silloin ihminen saavuttaa mielihyvää. Jos nautintoa ei täytetä, 

ihminen kokee pettymystä. Tapojen kehä pysyy käynnissä, koska tarve on ehtinyt syn-

tymään. Tämänkaltaisten tapojen vaikutuksille, kuten sokerin syönnille tai tupakoimiselle 

ollaan sokeita, sillä tottumukset muodostuvat hitaasti (Charles Duhigg 2012, 84-85.)  

Toisen suositun kirjailijan ja liikemiehen teoksen mukaan henkilökohtaiseen kasvuun ja 

muutokseen tarvitaan seitsemän toimintatapaa. Stephen R Covey kirjoittaa teokses-

saan, kuinka hyödyntää omia vahvoja puoliaan ja miten erilaisten harjoitusten kautta ih-

minen alkaa kukoistamaan niin yksilönä kuin ihmissuhteissa. Coveyn mukaan elämässä 
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menestymisen ehtona ovat seitsemän toimintatapaa, joiden avulla saavutetaan mahdol-

lisimman hyviä tuloksia pidemmällä aikavälillä. Näistä tavoista on tarkoitus tulla luonteen 

perusta, jolloin ne auttavat sinua ratkaisemaan ongelmia sekä kehittämään itseäsi hen-

kisen kasvun yhteydessä (Stephen R Covey 2012, 5.) 

Coveyn seitsemän toimintatapaa 

1. Ole proaktiivinen. Proaktiivisuudella Covey tarkoittaa, että on oltava aloitteelli-

nen. Turhan monet ihmiset odottavat, että jokin asia vain tapahtuisi tai joku pitäisi 

heistä huolta. Ihmisten tulisi ottaa vastuu itsestään ja omasta kehittymisestään. 

2. Aloita tavoite mielessäsi tarkoittaa, että sinulla on käsitys päämäärästäsi. Tällöin 

on helpompi hahmottaa, missä olet nyt ja mihin suuntaan sinun tulee kulkea saa-

vuttaaksesi päämääräsi. Tarkoitus on siis rakentaa kaikki kahdesti, ensin henki-

sesti luominen, kuten puutarhan suunnitelmien tekeminen. Sitten kun suunnitel-

mat ovat valmiit, puutarhaa aletaan laittamaan kuntoon eli fyysinen luominen.  

3. Asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen. Opi luomaan aikataulut ja delegoi-

maan tehtäviäsi. Opi myös kieltäytymään ja sanomaan ei tarvittaessa. Keskity 

olennaiseen, äläkä tuhlaa aikaa turhaan. 

4. Auttamalla muita autat myös itseäsi. ”Kumpikin voittaa” on ihmisten vuorovaiku-

tukseen liittyvä ajattelutapa, jonka lähteenä on luottamukseen perustuvat ihmis-

suhteet. Se ilmenee sopimuksissa, ohjaavat odotuksia ja suorituksia sekä sel-

ventävät niitä. Se menestyy parhaiten järjestelmissä, jossa osat tukevat toisiaan.  

5. Ymmärrä ensin, tule vasta sitten ymmärretyksi. Kun ihminen oppii kuuntelemaan 

muita syvällisesti, he tulevat huomaamaan kuinka heidän käyttäytyminen vaikut-

taa puhujan käsityksiin. Keskinäisessä riippuvuussuhteessa on kyse siitä, että 

arvostaessasi hyötyä, mikä syntyy muiden ymmärtämisestä yhteystyötilanteissa. 

6. Hyödynnä yhteisvaikutusta. 

7. Uudista ja kehitä itseäsi elämän kaikilla osa-alueilla (Stephen R Covey 2012, 77-

303.) 

Elämänmuutos on monella mielessä. Väsynyt ja työolosuhteisiin tyytymätön yrittäjä saat-

taa etsiä keinoja parantaa hyvinvointiaan, mutta se vaatii ponnisteluja muuttaa vanhoja 

tapojaan. Tuntuu, että arkielämä ja sen tuomat kiireet ovat muutoksen tiellä.  Ensin on 

tunnistettava omat tavat ja tottumukset, jotka turhaan vievät energiaa. Sitten onV lähdet-

tävä miettimään, minkälaisiin muutoksiin yrittäjällä on aikaa ja mahdollisuuksia lähteä 

tekemään. Yksinyrittäjä ei voi sulkea yritystään pitkäksi aikaa lähteäkseen rentouttavalle, 
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hyvinvointileirille vaan hyvinvointia ja työjaksamista edistäviä tapoja tulee osata lisätä 

arkielämään järkevästi, jotta ne ovat realistista oppia.  

Monesti ihmiset tyytyvät huonoihin, epäterveellisiin olosuhteisiin, koska he ajattelevat, 

etteivät ansaitse parempaa. Monet saattavat pelätä epäonnistumista eivätkä sen pe-

lossa uskalla yrittää muuttaa vanhoja tottumuksiaan. Epäterveelliseen työympäristöön 

tai huonoon hyvinvointiin tyytyminen voi olla ihmisen alitajuntainen keino odotusten ja 

toiveiden alentamiseksi ja sitä kautta pettymysten vähentämiseksi. Ihmisten pelko tunte-

matonta kohtaan voi estää kehittymästä, unelmoimasta ja saavuttamista itselle tärkeitä 

asioita. Muutoksen aikaansaaminen vaatii epävarmuuden ja pelon hyväksymistä ja sen 

läpikäymistä. Vaikka tutut tavat työskennellä sekä suorittaa työtään tuntuu turvalliselta ja 

tuntemattomaan kurottelu on hermostuttavaa, on jostain aloitettava. Pienet askeleet 

kohti uusia tapoja luovat pidemmällä aikavälillä polun, jota kulkea (Mind Body Green 

2016.) 

Marja-Liisa Manka neuvoo seuraavasti Hidasta Elämää sivuston artikkelissa, miten toi-

mia stressaavassa tilanteessa. Tunnista ja hyväksy ongelmat, sekä yritä muuttaa olo-

suhteita. Tärkeimpiä voimavaroja työssä ovat työn sujuminen, hallinnan tunne, yhteisöl-

lisyys ja hyvä johtaminen. Seuraavaksi tulisi miettiä, tulkitseeko henkilö tilannetta oikein, 

olisiko omassa asenteessa jotain muutettavaa ja mitkä asiat ovat hyvin? Kolmanneksi 

Manka neuvoo tarkastelemaan tavoitteitaan. Minkälaisilla tavoitteilla työtä halutaan 

tehdä ja olisiko tässä tilanteessa hyvä muuttaa tai laskea niitä? Tämän jälkeen pohditaan 

tärkeysjärjestystä työssä. Voisiko työtehtäviä priorisoida paremmin tai eri tavalla? Olisiko 

jotain, minkä voisi jättää kokonaan tekemättä? Miten yrittäjä voisi tehdä työstään miellyt-

tävämpää ja olisiko yksinyrittäjällä esimerkiksi toista yrittäjää tai yhteistyökumppania, ke-

nen kanssa tehdä enempi yhteistyötä? Viimeisin kohta on todella tärkeä. Niin yksinyrit-

täjän, yrittäjän kuin työntekijän tulisi hankkia elvyttävää harrastusta vapaa-ajalle. Per-

heen ja ystävien kanssa puuhastelu, liikunta ja muut harrastukset tuovat aktiivisuutta, 

uusia taitoja ja rentoutta elämään. Elämä ei voi olla pelkkää työskentelyä (Hidasta Elä-

mää 2015.)  

2.4 Toimiva työyhteisö ja hyvän johtamisen kriteerit 

Yritys ei toimi tehokkaasti ilman johtamista. Hyvinvoivan henkilöstön takana on työnsä 

osaava esimies, jonka johtaminen on osallistuvaa ja ammattitaitoista. Johtamiselle ja 

työhyvinvoinnille aiheutuu kuitenkin haasteita muuttuvasta ympäristöstä ja uusista 
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toimintatavoista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi talous, teknologia, väestörakenne, 

sähköinen tiedonsiirto ja ilmasto. Ammattitaitoisen työnantajan tulisi kerätä työhyvinvoin-

tiin vaikuttavia asioita ja analysoida niitä. Työhyvinvointi tulee huomioida organisaation 

kaikilla tasoilla sekä toiminnoissa, jolloin koko henkilöstö on mukana ja se olisi kokonais-

valtaista toimintaa. Ensiksi tulisi ymmärtää perusasiat ja vasta sitten keskittyä toiminta-

tapoihin. Esimiehen ja johdon tehdessä päätöksiä, tulisi heidän huomioida henkilöstön 

terveyden edistäminen. Tällöin toiminta on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Toiminnan 

tulisi noudattaa prosessin hallinnan periaatteita: tarpeiden arviointi, tärkeysjärjestyksen 

laatiminen, suunnittelu, toimeenpano, seuranta ja arvio (Työterveyslaitos 2018.) 

Toimivan työyhteisön avainsanoja ovat yhteinen tavoite, päämäärät ja toimintatavat, 

sekä läpinäkyvä päätöksenteko. Selkeä työn organisointi ja johtaminen auttaa työnteki-

jöitä tiedostamaan roolinsa, vastuunsa ja valtuutensa työssä. On tärkeää, että työyhtei-

sön jäsenet tuntevat olevansa tervetullut yhteisön jäsen, jolloin he tukevat toisiaan ja 

jakavat osaamistaan. Työntekijöille on tärkeää tulla kuulluksi. Esimiehen täytyy toimia 

oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikkia työntekijöitä kohtaan. Toimiva työyhteisö, 

jossa vuorovaikutus toimii, on turvallinen ja terveellinen (Työturvallisuuskeskus 2018.) 

Yrittäjän tulee miettiä miten hän johtaa itse itseään ja mitkä ovat tärkeitä jaksamisen 

kannalta. Yritys ei tuota tai pysy toiminnassa, mikäli yrittäjä sairastuu. Varsinkin yksinyrit-

täjät joutuvat usein sulkemaan yrityksensä sairaspäivien tai lomien ajaksi, sillä muita 

työntekijöitä ei ole ja apua yrityksen pyörittämiseen on vaikea saada. Oli kyse sitten esi-

miehenä toimisesta yrityksessä tai itsensä johtamisesta yksinyrittäjänä, seuraavia asioita 

tulee huomioida johtamisessa.  

Ikäjohtaminen 

Ikäjohtaminen ei ole kirjaimellisesti ikää koskeva vaan eri elämäntilanteisiin ja työuran 

vaiheisiin liittyviä asioita, joista esimiehen on hyvä olla tietoinen. Näitä ovat työtä koske-

vat odotukset ja suhde työhön muuttuvat, kokemus kasvaa ja ammatti-identiteetti kehit-

tyy sekä terveys ja työkyky vaihtelevat vuosien kuluessa. Elämäntilanne vaikuttaa myös 

siihen, kuinka paljon ihminen pystyy satsaamaan työhön (Työterveyslaitos 2018.) 

Monikulttuurinen työelämä 

Monikulttuurisuus lisääntyy koko ajan ja on suuri voimavara yrityksille. Monikulttuurisella 

työelämällä tarkoitetaan eri kulttuurien sopeutumista työpaikalle. Tämä tuo uusia 
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näkökulmia ja osaamista työpaikalle. Varsinkin yritykset, jotka toimivat ulkomailla hyöty-

vät eri kulttuurien edustajista ulkomailla työskennellessä (Työterveyslaitos 2018.) 

Organisaatiomuutos 

Organisaatiomuutos on koko yritystä koskeva asia, jolloin työntekijät ja esimiehet joutu-

vat sopeutumaan ulkoisiin muutoksiin. Se on suuri muutos, joka tuo monelle paljon stres-

siä. Työntekijän työtehtävät ja esimies voivat vaihtua, yrityksen toimintatavat voivat 

muuttua tai työntekijän työsuhde voi jopa päättyä. Tämänkaltaiset muutokset vaikuttavat 

työntekijän terveyteen ja hyvinvointiin. Yrityksellä pitäisi olla kunnon resurssit tämänkal-

taisiin tilanteisiin, sillä työntekijät jotka ovat saanet tukea jo ennen muutosta, ovat hy-

vässä työkunnossa (Työterveyslaitos 2018.) 

Terveyden edistäminen 

Yrityksen kannattaa ehdottomasti panostaa työntekijöiden terveyden tukemiseen, sillä 

terve ja hyvinvoiva työntekijä on tuottoisa ja on vähemmän sairaslomalla. Tämä on suuri 

kilpailuvaltti yritykselle (Työterveyslaitos 2018.) 

Työn kehittäminen 

Työntekijän työtehtäviä tulisi aika ajoin kehittää ja muuttaa, jotta työ pysyy mielekkäänä 

ja sopivasti haastavana. Työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi se, että työ tuntuu ke-

hittävältä ja on turvallista sekä terveellistä. Työntekijälle, kuten myös työyhteisölle on 

myös hyväksi saada mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen kehittämiseen (Työ-

terveyslaitos 2018.)  

Työpaikkakiusaamisen estäminen 

Työpaikkakiusaaminen on henkistä väkivaltaa, joka vaikuttaa kiusatun terveyteen todella 

voimakkaasti. Kiusaaminen vaikuttaa kiusatun työntekoon, uraan sekä vapaa-aikaan ja 

ihmissuhteisiin sekä työpaikalla, että vapaa-ajalla. Työpaikkojen tulee pyrkiä nollatole-

ranssiin kiusaamisessa ja työnantajan on velvollisuus tarjota työntekijälle turvallinen 

paikka työskennellä (Työterveyslaitos 2018.) 
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2.5 Työhyvinvoinnin arviointi ja kehittäminen 

Yrityksen tulee ennen työhyvinvoinnin arviointia asettaa tavoitteet ja määritellä pääteh-

tävä, päämäärä, arvot, tavoitteet ja keinot. On tärkeää myös määrittää työntekijöiden 

hyvinvointi ja tavoitetila, sekä miten tavoitteet saavutetaan. Yrityksen tulee pohtia mihin 

se pyrkii ja minkälaisia mittareita ja arviointimenetelmiä käytetään kehityksen arvioin-

nissa. Saadakseen kehitettyä työpaikan työhyvinvointia halutulla tavalla, tulee sitä voida 

arvioida ja mitata luotettavasti. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä ja siihen menee aikaa 

(Rauramo 2012, 20.) 

Oikein valittu mittaristo ja arviointimenetelmä tukevat yrityksen ja sen toimialan tarpeita. 

Työhyvinvoinnin arvioinnin mittarit voidaan jakaa taloudellisiin, yksilö-, työyhteisö- ja työ-

ympäristömittareihin. Tiedon kerääminen henkilökunnan voinnista ja kehityksestä auttaa 

suunnitelmien tekemisessä, joka kehittää henkilöstöä järjestelmällisesti. Seurannassa 

tarvitaan apuna sekä määrällisiä että laadullisia mittareita, jotka ovat ennakoivia ja jälki-

käteisiä. Tunnuslukujen avulla seurataan tuloksia ja saadaan huomioitua mitkä osa-alu-

eet ovat puutteellisia. On tärkeää, että myös arviointimenetelmiä arvioidaan ja kehite-

tään. Näin tapahtuu jatkuvaa kehitystä (Rauramo 2012, 20.) 

Työhyvinvointiin on olemassa erilaisia malleja, joilla edistää työhyvinvoinnin osatekijöitä. 

Tällaisia ovat esimerkiksi Maslow’n tarvehierarkia, Otala & Ahosen malli (2005) ja Rau-

ramon (2008) työhyvinvoinnin portaat, joka perustuu Abraham Maslow’n kehittämään 

psykologiseen teoriaan. Teoria muodostuu fysiologisista perustarpeista, arvostuksen, it-

sensä toteuttamisen, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tarpeista. Vaikka malli on kehi-

tetty 1940-luvulla, on se edelleen käyttökelpoinen. Maslow’n teoriassa on kyse siitä, että 

jokaisella ihmisellä on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää riittävässä määrin, ennen kuin 

henkilö alkaa etsiä tyydytystä seuraaville, kehittyneimmille tarpeille (Otala & Ahonen 

2005.) Rauramo on kehittänyt tästä teoriasta mukaillen Työhyvinvoinnin portaat -mallin, 

joka on luotu vertailemalla ja yhdistämällä tunnettujen työhyvinvoinnin teorioiden ja mal-

lien sisältöä Maslow’n tarvehiearkiateorian mukaisesti.  

Ensimmäinen porras – Perustarpeet 

Ihmisen perustarpeita on hengittäminen, ravinto, lepo, ruumiinlämmön ja elintoimintojen 

ylläpito sekä seksuaalisten tarpeiden tyydytys. Ensimmäinen porras käsittelee siis työn-

tekijän terveyttä ja sen edistämistä. Terveyteen sijoittaminen työpaikoilla lisää henkilös-

tön terveyden ja toimintakyvyn lisääntymisen lisäksi kansantautien, ammattitautien, 
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tapaturmien sekä ennenaikaisten työurien katkeamisen ja eläkkeiden vähentymistä 

(Rauramo 2012, 25.) 

Toinen porras – Turvallisuuden tarve 

Turvallisuuden tarpeeseen kuuluu fyysinen, toimeentuloon ja työhön, terveyteen, omai-

suuteen, rikoksien torjuntaan sekä psykologinen ja moraalinen turvallisuus. Tasapainon 

ja pysyvyyden saavuttamiseksi turvallisuuden tarve on ehdoton. Turvallisuuden puute ja 

pelko estää ihmistä kehittymästä ja saavuttamasta hyvinvointia. Ihminen kokee turvalli-

suutta työssä. Kun työpaikka on pysyvä, hän ansaitsee riittävän toimeentulon ja työ-

paikka on turvallinen sekä oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Turval-

liset ja ergonomiset toimintatavat edistävät turvallisuuden tuntua (Rauramo 2012, 69.) 

Kolmas porras – Yhteisöllisyyden tarve 

Kolmas tarve ihmisellä Maslow’n mukaan on yhteisöllisyys. Ihminen on sosiaalinen eläin, 

jolla on tarve tuntea rakkautta, kiintymystä ja yhteenkuuluvuutta. Tällainen sosiaalisuus 

käsittää niin pari- kuin perhesuhteet sekä tässä tapauksessa myös työkaverit. Hyvä yh-

teisöllisyys työpaikalla tukee yhteishenkeä ja huolehtii henkilökunnasta ja tuloksesta. 

Tällöin ulkoinen ja sisäinen yhteistyö on sujuvaa, joka edesauttaa joustavuutta, erilaisuu-

den hyväksymistä sekä kehitysmyönteisyyttä (Rauramo 2012, 103.) 

Neljäs porras – Arvostuksen tarve 

Arvostuksen tarpeen porras jaetaan Maslow’n mukaan kahteen osaan: alemmalla por-

taalla ihmisen saamaa sosiaalista arvostusta muilta ihmisiltä, ylemmällä portaalla tarkoi-

tetaan itsearvostusta. Terve ihminen kunnioittaa itseään ja muita, ja kun arvostuksen 

tarve tyydyttyy, johtaa se itsetunnon vahvistumiseen. Arvostusta lisää työyhteisössä eet-

tisesti kestävät arvot ja hyvinvointia ja tuottavuutta tukeva missio, visio ja strategia. Työn-

tekijän työpanostuksen arvostamista ja motivaatiota lisää oikeudenmukainen palkka ja 

palkitseminen, sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen säännöllisesti (Rauramo 2012, 

123.) 

Viides porras – itsensä toteuttamisen tarve 

Viimeinen porras on itsensä toteuttamisen tarve. Se tarkoittaa henkilön oman potentiaa-

lin äärirajojen tavoittelua. Maslow’n mukaan ihminen haluaa kehittää itseään älyllisesti 

koko ajan, haastaa ympäristöään ja luoda uutta. Porras käsittää myös ihmisen halun 

esteettisiä elämyksiä ja itsensä toteuttamista kohtaan. Tämä porras jakautuu kahteen 
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osaan, älyllisiin sekä esteettisiin tarpeisiin. Ihminen on luonnostaan levoton, sillä vaikka 

perustarpeet olisi tyydytetty, kokee ihminen halua päästä hyödyntämään koko olemassa 

olevaa potentiaaliaan. Tämä tarkoittaa halua tulla paremmaksi ja saavuttaa unelmat. 

Työympäristössä tämä tarkoittaa, että organisaatio tarjoaa mahdollista oppia uutta ja in-

nostaa uuden tiedon tuottamisen, luovuuden ja vapauden (Rauramo 2012, 145.) 

Yrityksen toiminnan sekä omien toimintatapojen kehityksen arviointi on tärkeää. Kehitys-

tarpeet tulee nostaa esiin tunnustamalla ne kehitystä tarvitsevaksi. Onnistunut työhyvin-

vointi on, että toiminta parantaa työhyvinvointia ja yrityksen tuloksellisuutta. Yksinyrittä-

jän tulee miettiä, mitkä Rauramon Työhyvinvoinnin portaiden kohdat ovat itselle tärkeitä 

ja mahdollisia toteuttaa.  

Ensimmäisellä portaalla olevat perustarpeet ja toisella portaalla oleva turvallisuuden 

tarve ovat äärimmäisen tärkeitä jokaiselle ihmisille, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kolmas 

porras on yksinyrittäjällä harkinnan varainen. Vaikka ihminen on Maslow’n mukaan so-

siaalinen eläin, jotkut henkilöt nauttivat yksintyöskentelystä saavuttaen näin enemmän, 

kuin mitä sosiaalisessa työympäristössä saavuttaisi. Tietenkään kenenkään yksinyrittä-

jän ei ole hyvä olla täysin eristyksissä, vaan asiakkaihin, yhteistyökumppaneihin sekä 

muihin yrittäjiin yhteyden pitäminen piristää ja voi tuoda uusia näkökulmia työhön ja sen 

suorittamiseen. 

 Neljäs porras on myös hyvin tärkeä, sillä ilman arvostusta ihminen lannistuu. Saades-

saan arvostusta itseltään ja muilta ihmisiltä, itsetunto vahvistuu. Arvostus ja hyvä itse-

tunto lisäävät motivaatiota työtä kohtaan. Viides porras eli itsensä toteuttamisen tarve 

tarkoittaa ihmisen halua kehittää itseään ja omia taitojaan. Ihmisillä on luontainen tarve 

tulla paremmaksi, saavuttaa unelmia ja kulkea kohti itse asetettuja päämääriä. Yrittäjyys 

lähtee myös monesti halusta toteuttaa itseään ja hyödyntää ammatillisesti omia taitoja 

sekä kykyjä.  

2.6 Työhyvinvointi menestystekijänä 

Aineeton pääoma on käsitteenä käytetty jo 1980- luvulta lähtien. Tällöin alettiin selvittä-

mään yrityksen eroa kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välillä (Mäkäräinen Suni & Valko-

kari 2007, 19.) Aineetonta pääomaa kutsutaan myös osaamispääomaksi, aineettomaksi 

varallisuudeksi, älylliseksi pääomaksi, tietopääomaksi, aineettomaksi varallisuudeksi tai 

näkymättömiksi voimavaroiksi (Lönnqvist, Kujansivu & Antola 2005, 18). Aineeton 
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pääoma on Viitalan mukaan tärkeä ja merkittävin osa yrityksen toimintakyvyn ja menes-

tyksen kannalta. Aineeton pääoma on näkymätöntä eikä sitä yleensä huomioida tilinpää-

töksessä. Aineeton pääoma muodostuu henkilöpääomasta, rakennepääomasta sekä 

suhdannepääomasta. Aineeton pääoma viittaa yritysten ja organisaatioiden resurssei-

hin, joita ei yleensä huomioida tilinpäätöksessä. Aineellinen varallisuus taas tarkoittaa 

esimerkiksi työkoneita ja -laitteita sekä toimitiloja. Viitala kirjoittaa, että aineettoman pää-

oman määrittely on haastavaa. Yhteistä määrittelyille kuitenkin on aineettoman pääoman 

sidos asiakassuhteisiin ja organisaation prosesseihin sekä yksilöiden osaamiseen (Vii-

tala 2005, 98-99.) 

Henkilöpääomalla tarkoitetaan tietoa, taitoa, oppimiskykyä, muutoskykyä, innovatiivi-

suutta, kompetenssia eli asiantuntevuutta, asenteita ja arvoja, terveyttä sekä työkykyä. 

Henkilöpääomalla viitataan siis henkilöstön osaamiseen ja työntekijän kykyihin. Raken-

nepääoma tarkoittaa yrityskulttuuria, tieto- ja laatujärjestelmää, johtamistapaa, ilmapiiriä, 

vaihtuvuutta ja patentteja eli sillä kuvataan yrityksen osaamiseen ja järjestelmiin liittyvää 

osaamista. Suhdannepääomalla kuvataan yrityksen tai organisaation ja sen sidosryh-

mien välisiä suhteita. Niitä ovat asiakassuhteet sekä asiakastyytyväisyys, yhteistyö-

kumppanit, luottamus, brändi, yrityskuva ja yrityksen markkinaosuus (Viitala 2005, 98-

99.) 

Aineettomasta pääomasta ei voi puhua ilman kirjanpitoarvoa ja markkina-arvoa. Yrityk-

sen markkina-arvo muodostuu kirjanpitoarvosta ja aineettomasta pääomasta. Otala kir-

joittaa, että yrityksen markkina-arvo koostuu aineellisten ja aineettomien tekijöiden sekä 

markkinatekijöiden summasta. Markkina-arvo perustuu tulevaisuuden odotuksille. Kir-

janpitoarvo perustuu taas menneen ajan jäännösarvoihin. Kirjanpitoarvo on arvo, jonka 

tuotantotekijä on kirjannut kirjanpitoon, esimerkiksi raaka-aine (Otala (2008, 35.)  

Nummelin mukaan hyvinvoivalla henkilöstöllä ja menestyvällä yrityksellä on todettu ole-

van suora yhteys. Työhyvinvoinnilla turvataan yrityksen menestys, sillä hyvinvoiva hen-

kilöstö on todella hyvä kilpailukeino (Nummelin 2007, 92.)  

Tulevaisuudessa henkilöstön roolin tärkeys kasvaa, sillä aineellisten tuotantotekijöiden 

merkitys vähenee. Työntekijöiden merkitys siis kasvaa yrityksen menestymisessä. Työn-

tekijöiden tulisi voida hyvin, että tämä resurssi olisi käytettävissä. Mitä aikaisemmassa 

vaiheessa hyvinvoinnin puutteisiin puututaan ja hyvinvointia edistäviä asioita lisätään, 

saadaan sitä suurempi hyöty. Sairaspoissaolot vähenevät, työn teosta tulee tehokkaam-

paa ja työntekijä on motivoituneempi suoriutumaan työstä hyvin ja kehittämään 
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osaamistaan. Ennaltaehkäisevä toiminta onkin avainsana, johon varsinkin yrittäjän tulisi 

panostaa, sillä sairaspäiväpoissaoloihin varaa ei ole. 

2.7 Yrittäjän työhyvinvointi 

Yrittäjän voimavaroja ovat palautumiskyky, psykologinen pääoma ja oma osaaminen 

sekä vaikutusmahdollisuus. Psykologisella pääomalla tarkoitetaan yksilön toivoa, opti-

mismia, sinnikkyyttä ja luotettavuutta. Tämä korreloi henkilön motivoituneisuutta ja työ-

tyytyväisyyttä, onnistumista sekä suoriutumista (Tekniikan akateemiset 2018.) Työhyvin-

vointia käsittelevä kirjallisuus ja tutkimukset ovat kaikki yhtä mieltä, että oma hyvinvointi 

on tärkeää. Kun yrittäjällä ei ole kunnollisia mahdollisuuksia toipua sairaudesta tai kesä-

loma jää pitämättä, palautuminen työstä ei tapahdu.  

Jos yrittäjä joutuu panostamaan suurimman osan hereillä olostaan työhönsä, kantamaan 

yksin työn aiheuttaman stressin ja murheet, on hyvinvointi ja terveys uhattuna (Mäkelä 

– Pusa ym. 2011, 17-18). 

Yksityisyrittäjillä on valitettavaa, että sairastuminen hidastaa tai keskeyttää yritystoimin-

nan sairastumisen ajaksi. Tämän välttääkseen monet yrittäjät työskentelevät sairastumi-

sesta huolimatta, sillä yksityisyrittäjä on täysin oman työn tuloksien varassa. Työmäärä 

vaikuttaa jaksamiseen. Yrittäjägallupista käy myös ilmi, että vain 12% kokee olevansa 

ylirasittuneita ja lähellä uupumista (Yrittäjät.) 40% yrittäjistä sairastuu työeläkeyhtiö Elon 

tutkimuksen mukaan masennukseen ja uupumukseen (Y-Studio 2018.)  

Suomen yrittäjien tekemän tutkimuksen mukaan vain 22% yksityisyrittäjistä on henkilö, 

joka kykenee auttamaan sairastapauksen sattuessa. (Suomen yrittäjät 2017). Työhyvin-

voinnin ja terveyden merkitys lisääntyy yrittäjillä, sillä yrittäjän on vaikea tehdä eroa työ-

ajalle ja vapaa-ajalle. Aina sille ei ole edes mahdollisuutta. Kilpailun ja työn luonteen 

muuttuessa työtehtävät tuodaan yhä useammin kotiin tehtäväksi. Yrittäjät myös tekevät 

useammin pidempää työviikkoa vähäisemmillä ansioilla kuin palkansaajat. Lähes puolet 

yrittäjistä tekee yli 50-tuntista työviikkoa, käy ilmi Yrittäjägallupista (Yrittäjät 2018.) Näistä 

puolet kokee työn liian kuormittavaksi, mutta vain harva hakee apua. Toimialoista rasit-

tavin on rakennus- ja teollisuusala. Usein yrittäjät kokevat olevansa liian innostuneita ja 

intohimoisia työtänsä kohtaan, ettei väsymystä huomata tai tunnisteta. Monille myös työ-

tuntien vähentäminen voi merkitä tulojen huomattavaa muuttumista tai pelkoa, että työt 

jäävät tekemättä.   
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Yrittäjän jaksamista ja terveyttä horjutetaan myös ulkopuolisilla tekijöillä, joita ovat on-

nettomuudet (murto, tulipalo, yrittäjä loukkaa itsensä), tekniset viat työkoneissa, vastuu-

riskit, jotka jaotellaan toiminnan vastuuseen, tuotevastuuseen ja ympäristövastuuseen. 

Myös viranomaismääräykset sekä yrityksen johtaminen ja hallinnoiminen koetaan kulut-

taviksi ja raskaiksi. Todella harva yrittäjä kykenee pitämään kunnon sairaslomaa, use-

amman viikon kesälomasta puhumattakaan (Isokangas & Kinkki 2006, 125.) 

On selvää, että työelämä muuttuu koko ajan, se pirstaloituu ja pienyrittäjien määrä kas-

vaa tasaisesti. Uusia työpaikkoja syntyy pienyrityksiin ja monille valinnaksi muodostuu 

esimerkiksi päivätyön ohella kevytyrittäjyys. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli 

vuonna 2016 283 563 yritystä, jotka työllistivät 1,4 miljoonaa ihmistä. Alle kymmenen 

ihmisen yrityksiä eli mikroyrityksiä oli 93,3%. Suomen Yrittäjät tekivät vuonna 2013 yk-

sinyrittäjyyteen koskevan kyselyn, jossa selvitettiin, että lähes 65% vastanneista ovat 

toimineet yksinyrittäjinä yli 5 vuoden ajan. Yksinyrittäjyys on yleensä päätoimista, sillä 

pienellä yrityksellä ei ole aina mahdollista palkata työntekijöitä tai työmäärää ei ole tar-

peeksi. Yrittäjyyteen liittyy aina taloudellinen riski, jolloin yksinyrittäjä kantaa vastuun ja 

henkisen kuormituksen yksin. Vaikka mahdollisuutta siirtyä työnantajayritykseksi ei ole, 

pyritään yrityksissä silti kasvattamaan toimintaa uusasiakashankinnalla sekä etsimällä 

uusia markkinoita (Suomen yrittäjät 2018.)  

Yrittäjät ovat kaikesta huolimatta keskimääräisesti tyytyväisempiä työhönsä kuin palkka-

työntekijät. Tyytyväisyys työhönsä selittyy yrittäjyyden mahdollistaessa mahdollisuuden 

käyttää taitojaan hyödyksi monipuolisesti, suurempiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä pa-

remmin hallittavissa oleviin työn vaatimuksiin. Yrittäjät kertovat työtyytyväisyyteen vai-

kuttavan mahdollisuus säädellä omaa työtään, itsenäisyyden sekä työn vaihtelevuuden 

ja palautteellisuuden. Yrittäjyys ei kuitenkaan tarkoita aina parempaa taloudellista tulosta 

vaan nimenomaan tyytyväisyys liittyy paremmaksi koettuun työelämään laatuun. Mielen-

kiintoinen ja työtyytyväisyys tulee työstä, joka on sellaista, mistä tekijä nauttii, joka moti-

voi ja johon sitoutuu. Itsenäisyys työssä mahdollistaa työntekijän valita itseään kiinnos-

tavia työtehtäviä (Mäkelä – Pusa ym. 2011, 13.) 

Suurin syy yrittäjyyteen oli Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn mukaan itsenäisyys ja 

vapaus. Kysely tehtiin vuonna 2010 ja kolme neljäsosaa tällöin kyselyyn vastanneista 

toimi yksinyrittäjänä edellä mainituista syistä. Yrittäjyys on siis tietoinen valinta, vaikka 

tulotaso yrittäjillä on usein huonompi kuin palkansaajalla. Vapaus päättää työstään hou-

kuttelee ja halukkuus jatkaa yrittäjänä korostuu kokemusten myötä. 40 prosenttia yk-

sinyrittäjistä, jotka ovat työskennelleet yli 5 vuoden ajan aikoo jatkaa yrittäjyyttään. Muita 
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syitä yrittäjyydelle oli, ettei tarpeeksi mielenkiintoista ja motivoivaa palkkatyötä ole löyty-

nyt, pakkoyrittäjyys eli palkkatyön menetys ja parempi mahdollisuus vaurastua kuin palk-

katyössä työskentely (Suomen Yrittäjät 2011-2015.) 

  

Kuva 2. Yrittäjien määrän kasvaminen vuosina 1997-2009 (Suomen Yrittäjät 2011). 

Kyselyssä tulee myös ilmi, että useimmilla yksinyrittäjillä on läheinen yhteistyöverkosto 

muiden yrittäjien kanssa, josta saa tukea ja apua. Tulosten mukaan yhteistyöverkkoon 

kuuluu keskimäärin noin 2-3 yrittäjää. Lähes 10 prosenttia yrittäjistä oli tekemisissä 

enemmän kuin viiden muun yrittäjän kanssa ja 10 prosenttia yrittäjistä ei ollut tekemisissä 

muiden yrittäjien kanssa (Suomen Yrittäjät 2011-2015.) 

 

 Kuva 3. Yksinyrittäjän yhteistyö muiden yrittäjien/yritysten kanssa kuukausittain (Suo-
men Yrittäjät 2011). 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kerätään yleisimmin kyselylomakkeella muun 

muassa edustavista väestöotoksista. Havaintoaineistot kerätään niin, että ne on mah-

dollista muuttaa kvantitatiiviseen eli numeeriseen muotoon. (Hirsjärvi ym. 2007, 177.) 

Tutkimus toteutettiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Strukturoidussa kyselyssä kysy-

mykset esitetään aina samassa järjestyksessä ja samassa muodossa kyselyn täyttäjille. 

Kyselyyn osallistuneet henkilöt valittiin edustamaan eri alojen yrittäjyyttä. Kenelläkään 

yrittäjällä ei ollut työntekijöitä ja kaikilla oli erilainen tausta sekä kokemus yrittäjyyttä ta-

kana. Kyselyssä on käytetty monivalintakysymysten lisäksi muutamia avoimia kysymyk-

siä, jotka ovat olleet tutkimuksen ja ongelmanasettelun kannalta tärkeitä. Kyselyn täyttä-

jät edustivat tietyntyyppistä, yhtenäistä ryhmää. Tärkeintä kysymysten muotoilussa oli, 

että kysymykset on helppo ymmärtää ja ne edustavat kaikille samaa asiaa. Avointen 

kysymysten tarkoitus oli tuoda esiin näkökulmia, joita tutkimuksen tekijällä ei välttämättä 

tulisi mieleen (Hirsjärvi ym. 2007, 196-199.) 

3.2 Kysely tutkimusmuotona 

Kyselyn avulla kerätään aineistoa standardoidusti. Kyselytutkimuksella pystytään kerätä 

tutkimusaineistoa niin laajalta kuin pienemmältä määrältä tutkittavia henkilöitä. Kyselylo-

make on tehokas ja kysymykset esitetään aina samassa järjestyksessä, sillä sama ky-

selylomake lähetetään kaikille tutkimukseen osallistuville. Kyselytutkimus ei ole täysin 

ongelmaton, sillä ei voida olla täysin varmoja, kuinka rehellisiä tai vakavia vastauksia 

kyselyistä saadaan. Vastaajat saattavat vastata kiireellä tai keskittymättä kyselyyn. Ky-

selytutkimuksissa on myös mahdollista tulla väärinymmärretyksi, mikäli kysymykset on 

muotoiltu huolimattomasti. Näitä on vaikea kontrolloida. Hyvän ja toimivan kyselylomak-

keen laatiminen vie aikaa ja vaati hiomista, tietoa ja taitoa. Olisi hyvä, jos kyselylomake 

ensin koekäytetään väärinymmärrysten minimoimiseksi (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) 

Kyselylomaketta testattiin neljällä testihenkilöllä, jotka kävivät lomakkeen läpi. Koehen-

kilöt olivat kaikki eri koulutustaustaa. Koehenkilöt antoivat palautetta kysymysten 
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selkeydestä ja sisällöstä, vastausvaihtoehdoista ja kyselylomakkeen ulkoasusta. Koe-

henkilöt arvioivat myös kyselylomakkeen pituutta, onko mukana turhia kysymyksiä ja 

minkälainen kysymys edesauttaisi tutkimusta sekä viekö kyselylomake liian paljon aikaa. 

Palautteen avulla kyselylomaketta paranneltiin ennen varsinaista tutkimusta. Kyselylo-

makkeen rakennetta muokattiin, kysymysten järjestystä vaihdettiin ja vastausvaihtoeh-

toja lisättiin kolmesta vaihtoehdosta keskimäärin viiteen vaihtoehtoon. Muutama kysy-

mys myös poistettiin kokonaan ja muutama kysymys lisättiin. Korjausten jälkeen kysely-

lomake meni vielä kerran luettavaksi kahdelle henkilölle, sillä mahdollisia virheitä ei itse 

välttämättä näe tässä vaiheessa, kun lomaketta on työstetty useampi tunti.   

3.3 Kyselylomake 

Kyselylomakkeen ulkoasu on tärkeä, sillä se herättää vastaajassa mielenkiintoa. Vas-

taaja tekee tällöin päätöksen, vastaako kyselyyn. Lomakkeen tulee olla siisti ja selkeä. 

Vastaajan mielenkiintoa heräteltiin tutkimuksen kyselylomakkeessa esittämällä suoraan 

kysymyksiä, taustatietojen ollessa pohjimmaisena. Tärkeimmät kysymykset olivat heti 

alkupuolella, jolloin niihin harkitaan vastausta tarkemmin. Jokaisen kysymyksen tarpeel-

lisuus harkitaan, sillä kyselylomake ei saa olla liian pitkä tai tylsä. Tutkimuksen onnistu-

misen varmistuakseen kysymykset suunniteltiin tarkasti ja lomake luotiin huolellisesti. 

Kyselylomake on helppo täyttää ja avonaisille kysymyksille jätettiin tarpeeksi tilaa vas-

tata (Hirsjärvi ym. 2007, 192-193, 196-198.)  

Kyselylomakkeet toimitettiin haastatteluun vastanneille internetlinkin kautta saatekirjeen 

mukana. Kyselylomake sisälsi kaksikymmentä kysymystä. Kyselyt täytettiin nimettö-

mänä, joten ei ole tarkkaa tietoa kuka jätti vastaamatta. Kysely toimitettiin 25 yksinyrittä-

jälle. Vastausaika kyselyyn oli 18.7.2018 – 31.7.2018, eli lähes kaksi viikkoa. Saatekir-

jeessä kerrottiin kyselyn tarkoitus ja sen tärkeys, tarkoitus oli kannustaa ihmisiä vastaa-

maan kyselyyn.  

Valitettavasti kyselylomakkeen vastausaika ajoittui pahimpaan loma- ja helleaikaan ja se 

vaikutti vastausten saamiseen. Huolimatta lähetetystä muistutusviestistä osallistujille 

vastausten määrä jäi 14 kappaleeseen. Koin tämän olevan liian vähän, joten otin yhteyttä 

Turun Yrittäjät Ry hallituksen jäseneen, pyytäen heiltä apua. Turun Yrittäjät Ry lupasi 

auttaa ja he jakoivat kyselylomakkeen linkkiä vielä heidän Facebook -sivullaan. Vastaus-

aikaa oli 3.8.2018 – 7.8.2018. Tästä oli suuresti apua, sillä sain lisää vastauksia, vaikka 
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alkuperäinen tutkimussuunnitelma hieman muuttuikin. Vastausajan päätyttyä vastauksia 

kyselylomakkeeseen oli kaiken kaikkiaan 21 kappaletta. 

Kyselylomake (Liite 1) on laadittu opinnäytetyötä varten ja sen laadinnassa käytettiin 

Hirsjärven & Remeksen & Sajavaaran kirjaa Tutki ja kirjoita. Toimitin kyselylomakkeen 

internetlinkin ja saatekirjeen vastaajille sähköpostitse, jolloin vastaajilla oli mahdollisuus 

myös kysyä tarkentavia kysymyksiä koskien tutkimuskysymyksiä. Vastausaikaa kysely-

lomakkeen täyttämiseen oli vajaa kaksi viikkoa aikaa.  

3.4 Tulokset 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus kartoittaa yksinyrittäjän työhyvinvointia kyselyn 

avulla. Kyselyyn vastasi 21 yksinyrittäjää. Yksinyrittäjät olivat toimineet yrittäjänä eripi-

tuisia aikoja, heitä oli eri ikäryhmistä ja koulutustaustoista. Opinnäytetyön tarkoitus oli 

edistää yksinyrittäjän työhyvinvointia. Kysymyksistä kävi selväksi, että vaikka yrittäjyys 

ei aina ole ollut haaveena, koki moni onnistumisia työssä sekä tunsi työnsä arvokkaaksi. 

Hyvin usealla oli tukea ja kannustusta antava lähipiiri, kuten perhe ja ystävät. Työtehtä-

vien suorittamiseen useat saivat myös apua. 

Työhyvinvointia kuvailtiin hyvin samalla tavoin. Se oli jaksamista henkisesti ja fyysisesti. 

Monet kuvailivat pitävänsä työstä, joka oli tärkeä seikka. Mukava ja mielekäs työ toi mer-

kityksellisyyden tunteen yksinyrittäjälle ja antoi voimia tehdä parhaansa. Työhyvinvointi 

nähtiin siis hyvin kokonaisvaltaisesti.  

Myös yhtenäisyyksiä löytyi vastauksista, kuinka parantaa omaa työhyvinvointia. Vastaa-

jat toivoivat lyhyempiä työpäiviä ja enemmän aikaa itselle, jolloin olisi mahdollisuus le-

vätä, lenkkeillä ja viettää enemmän aikaa perheen kanssa. Myös työergonomia mainit-

tiin. Kaivattiin parempia työvälineitä ja vähemmän istumista. Paljon istuvan olisi hyvä pa-

nostaa esimerkiksi nostettavaan sähköpöytään, jolloin olisi myös mahdollista seisoa 

työnteon ohella. Omien töiden aikataulutus, sisäilman laatu, parempi ruokavalio ja liikun-

nan harrastaminen olivat myös keskeisiä ajatuksia, joita vastauksissa pohdittiin.  

Nykyinen työ vastasi kaikkien vastaajien tavoitteita joko täysin tai osittain. 

Kaikki vastaajat kokivat työnsä mielenkiintoiseksi. Suurin osa vastaajista, yli puolet koki 

työnsä olevan mielenkiintoista ja motivoivaa usein. Melkein 40 prosenttia vastasi työnsä 
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olevan mielenkiintoista ja motivoivaa päivittäin. Vain yksi vastaajista koki löytävänsä 

työstään mielenkiintoa ja motivaatiota harvoin.  

Työ koettiin arvokkaaksi päivittäin ja usein. Stressiä kuitenkin oli jonkin verran. Hieman 

yli puolet vastasi, että kokivat stressiä työstään harvoin. Usein stressiä koki seitsemän 

vastaajista ja kolme vastaajista ei kokenut stressiä ollenkaan. Kukaan vastaajista ei va-

linnut vaihtoehtoa päivittäin, mikä on todella hyvä. Jos yksinyrittäjä stressaisi työtään 

päivittäin, olisi stressi suuri voimavaroja kuluttava tekijä.  

Stressiin ja jaksamiseen saatiin apua perheeltä, läheisiltä tai työterveydestä. 21 vastaa-

jasta 13 koki saavansa apua ja tukea työssä jaksamiseen. Seitsemän vastaajista koki 

saavansa tukea joskus. Yksi vastaajista ei saanut tukea ollenkaan. Läheisten ja työter-

veyshuollon tuella on suuri merkitys työhyvinvointiin. Yksinyrittäjä ei pääse samalla ta-

valla keskustelemaan työhön liittyvistä asioista, murheista ja onnistumisista kuin työnte-

kijät yrityksissä, joissa on useampi työntekijä. Siksi on tärkeää, että yksinyrittäjä pääsee 

keskustelemaan työhön liittyviä, niin positiivisia kuin negatiivisia asioita jonkun ulkopuo-

lisen kanssa, sillä se auttaa käsittelemään asioita ja myös tarkastelemaan niitä eri näkö-

kulmista. Tämä saattaa esimerkiksi auttaa löytämään ratkaisua joihinkin ongelmiin, mitä 

ei ole itse osannut ajatella. Yrityksissä, joissa on useampia työntekijöitä, ongelmiin löy-

detään ratkaisuja yhdessä keskustelemalla asioista. Tällöin yhteistyö toimii. Vaikka yk-

sinyrittäjä toimii suurimmaksi osaksi yksin riippuen kontakteista asiakkaihin ja muihin 

yrittäjiin, kaipaa myös yksinyrittäjä mahdollisuuksia keskustella työstään.  Kyselyyn vas-

tanneista yksinyrittäjistä vain muutamalla oli työterveyshuolto käytössä. Tällöin tukea 

työssäjaksamiseen saatiin enemmän juuri perheeltä ja läheisiltä. 

Avoimissa kysymyksissä kävi selväksi, että liikunnan harrastaminen koettiin tärkeänä 

osana työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Silti yli 60 prosenttia otti aikaa liian harvoin 

liikunnan harrastamiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Liikunnan puute kuitenkin 

tiedostettiin. Useammat kokivat harrastavansa tarpeeksi liikuntaa oman hyvinvoinnin yl-

läpitämiseksi, näitä olivat 23,8 prosenttia vastaajista. Kaksi vastaajista ei huolehtinut hy-

vinvoinnistaan eivätkä harrastaneet liikuntaa, mutta tiedostivat niiden tärkeyden. Olisikin 

hyvä, jos nämä henkilöt onnistuisivat mahduttamaan kiireisiin aikatauluihin myös omasta 

itsestään huolehtimisen liikunnan muodossa. 

Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehdittiin monin tavoin, vastauksista löytyi 

myös paljon samoja asioita. Nukkuminen, syöminen terveellisesti ja liikunta olivat mel-

kein jokaisella vastauksena. Osa kertoi panostavansa kunnon yöuniin, puhtaaseen ja 
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terveelliseen ruokaan sekä monipuoliseen liikuntaan. Lajeina oli lenkkeilyn lisäksi salilla 

käyminen, vesijuokseminen ja kamppailulajit. Kaikki lajit ovat hyvin kehon kuntoa ylläpi-

täviä ja vahvistajia, kuten esimerkiksi kuntosalilla käyminen ja kamppailulajit, jotka tun-

netusti ehkäisevät selän ja niskan alueen ongelmia. Meditaatio, taukojen pitäminen työ-

päivän aikana, perheen kanssa ajan viettäminen ja erilaiset harrastukset, kuten eloku-

vien katselu koettiin myös omaa hyvinvointia edistäviksi.  

Useammat vastaajista kokivat, että ajanpuute oli suurin syy, miksei omasta hyvinvoin-

nista huolehdittu paremmin. Monilla työpäivät olivat todella pitkiä, jopa kymmenen tunnin 

mittaisia. Myös motivaatio oli kateissa, muutama koki, ettei löytänyt motivaatiota lähteä 

ulos liikkumaan ja joku mainitsi myös, ettei yksin tule lähdettyä. Joukosta löytyi myös 

muutama vastaaja, jotka kokivat terveyden ja oman hyvinvoinnin tärkeäksi tai olivat 

osanneet rytmittää liikunnan harrastamisen ja hyvinvoinnista huolehtimisen mukaan työ-

arkeen. Taustalta löytyi niin historiaa työuupumuksesta kuin tavoitteellista treenausta. 

Työergonomia on yksi tärkeimmistä asioista, jotka vaikuttavat työssä jaksamiseen ja ke-

hon kunnon ylläpitoon. Hyvä työergonomia lisää tuottavuutta ja työn sujuvuutta. Kaikki 

vastaajat tunnistivat työergonomiansa ja sen mahdolliset puutteet, kukaan ei vastannut, 

etteikö tietäisikö oliko oma työergonomia kunnossa. Suurin osa, 66,7 prosenttia koki työ-

ergonomiansa olevansa kunnossa useimmiten. Vain viidellä vastaajasta työergonomia 

oli kunnossa. Kaksi yksinyrittäjää vastasi, ettei työergonomia ollut kunnossa. Työer-

gonomian puolesta on tehty paljon tutkimuksia ja siitä puhutaan paljon varsinkin työhy-

vinvointia koskevissa julkaisuissa. Pidemmän päälle ajateltuna panostaminen kunnon 

työvälineisiin on sijoitus tulevaisuuteen ehkäisten muun muassa huonon ergonomian ai-

heuttamia selkä- ja hartiavaivoja.  

Oman ajankäyttöön työpaikalla oltiin suurimmaksi osaksi tyytyväisiä. Vain yksi vastaa-

jista koki, ettei ollut koskaan tyytyväinen omaan kykyyn organisoida työtehtäviään. Neljä 

yksinyrittäjää vastasi olevansa päivittäisellä tasolla tyytyväisiä ajankäyttöönsä, jolloin he 

ovat oppineet organisoimaan työtehtäviään ja aikatauluttamaan työpäiväänsä.  

Työtehtävien suorittaminen koettiin suurimmalta osin olevan helppoa ja selkeää, suurim-

maksi osin aina. Hieman yli 40 prosenttia vastasi sen olevan usein ja vain yksi koki, ettei 

työtehtävien suorittaminen ollut helppoa eikä selkeää. Tämä laskee motivaatiota työhön 

ja tuo varmasti stressiä tehtävien suorittamisesta. Avun saaminen työtehtävien suoritta-

miseen jakautui hyvin tasaisesti. Kahdeksan vastaajaa sai apua joskus, mikäli he kaipa-

sivat apua. Kuusi vastaajaa sai apua työtehtäviinsä ja seitsemän ei saanut. Työntekijänä 
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työympäristössä, jossa on muita kollegoita, tarjoaa mahdollisuutta pyytää apua ja tukea 

työssä. Yksinyrittäjä on myös tämänkaltaisissa asioissa hyvin yksin, mikäli ei ole ketään 

keneltä pyytää apua.  

Suurimmalla osalla ei ole työterveyshuoltoa, joten he eivät osanneet arvella kuinka hyvin 

terveyshuoltoon pääsi ja saiko sieltä apua ongelmiinsa. Sairastilanteessa apua haettiin 

kunnalliselta terveyskeskukselta. Ne ketkä omistivat sairasvakuutuksen, käyttivät yksi-

tyisiä terveyspalveluita, jolloin sai apua tarvittaessa. Vastaajat, kenellä oli työterveys-

huolto käytössä, kokivat pääsevänsä sinne ongelmitta, mutta kokivat etteivät saaneet 

kaipaamansa apua. Työterveyshuolto maksaa yrittäjälle kuitenkin paljon, jolloin tärkeää 

olisi saada aina apua. Apua työterveyshuollosta haettiin 1-5 kertaan vuodessa. 

Yrityksen tulevaisuus ja oma jaksaminen huoletti vastaajia. Vain yksi yrittäjä koki, ettei 

murehtinut tällaisia asioita koskaan. Harvoin tulevaisuus ja oma hyvinvointi tuotti stressiä 

hieman yli puolelle vastaajista, 11 henkilölle. Kahdeksan yrittäjää mietti tulevaisuutta ja 

omaa jaksamista usein ja yksi päivittäin. Selvästi oma hyvinvointi tiedostetaan ja ymmär-

retään kuinka paljon se vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen. Mikäli yrittäjä sairastuisi tai 

joutuisi onnettomuuteen, joutuisi yritys olemaan toimettomana pidemmän aikaa, mikäli 

tuuraajaa ei löytyisi. Myös liian aikaisin töihin palaaminen sairaslomalta saattaa tuoda 

jälkitauteja, joiden hoitaminen voi pitkittyä. Tämän takia ennaltaehkäisy ja omasta ter-

veydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on ehdottoman tärkeää. 

Erilaiset yhdistykset ja järjestöt tarjoavat vertaistukea, neuvoja sekä kanavia vaihtaa aja-

tuksia aiheeseen liittyen. Yksinyrittäjien olisi hyvä hakeutua ryhmään, missä olisi mah-

dollista vaihtaa kokemuksia ja sekä tarjota että saada apua ongelmiin. Kahdeksan vas-

taajaa ei kuulunut mihinkään edellä mainittuun, mutta useampi joko oli harkinnut liitty-

mistä tai kannusti muita yksinyrittäjiä liittymään. Loput vastaajista kuuluivat joko yhteen 

tai useampaan ryhmään. He kokivat saavansa vaihtaa ajatuksia samanhenkisten ihmis-

ten kanssa, saaden tukea ja neuvoja sekä myös tarjota sitä muille. Hyvä huomio tuli 

yhdeltä vastaajalta kuitenkin. Vaikka nykyään erilaisia ryhmiä on myös Facebookissa ja 

muissa sosiaalisen median kanavissa, omista ja yrityksen asioista julkisesti omalla ni-

mellä puhuminen ei ollut suositeltavaa.  

Toimiva ja turvallinen työympäristö on yrittäjästä itsestään kiinni ja muutos voi viedä ai-

kaa. Muutokseen täytyy olla sitoutunut ja tavoitteet täytyy olla selkeät ennen kuin muu-

tosta lähdetään tekemään.  Hyvä työhyvinvointi ja terveydestä huolehtiminen parantaa 

yrityksen tulosta, palveluiden ja tuotteiden laatua, tuottavuutta ja kannattavuutta. 
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Jatkotoimenpiteiksi suosittelen jokaiselle yksinyrittäjälle tutkia ja tunnistaa omia työsken-

telytapoja ja kuinka henkilö huolehtii itsestään kokonaisvaltaisesti. Olisiko jotain, missä 

parantaa tai jotain tapoja, mistä olisi hyvä päästä eroon? Koska tutkimuksen otanta oli 

pieni verrattuna Suomen yksinyrittäjien määrään, tästä on hyvä jatkaa ja mahdollisesti 

tulevaisuudessa tutkimuksen otanta tulisi olla paljon suurempi.  
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4 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten yksinyrittäjät huolehtivat työhyvinvoinnis-

taan. Opinnäytetyöllä ei ollut toimeksiantosopimusta vaan tutkimus toteutettiin mielen-

kiinnosta yrittäjien työhyvinvointia kohtaan. Aiheen valintaan vaikutti työssä jaksaminen, 

joka on saanut muutaman vuoden aikana huomiota medioissa. Otsikoihin on nostettu 

työntekijöiden ja esimiesten jaksaminen, lyhennetty työviikko ja työuupumus. Opinnäy-

tetyö rajattiin yksinyrittäjiin, sillä yksinyrittäjien määrä kasvaa Suomessa koko ajan, mutta 

mediassa heidän työhyvinvoinnista ei puhuta vaan huomio on työntekijöissä ja esimie-

hissä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin työhyvinvointiin liittyvää teoriaa ja kyselyloma-

ketta, joka lähetettiin sähköpostilla joukolle eri alojen yksinyrittäjiä. Tutkimuksessa sel-

visi, että aina yrittäjyys ei ole tavoite mihin on pyritty vaan pakon edestä aloitettu liiketoi-

minta, jos omalla alalla ei ole ollut mahdollista työllistyä työntekijäksi. Yksinyrittäjät tie-

dostavat mitä työhyvinvointi on, mutta sen toteuttaminen ei ole aina mahdollista joko 

ajasta tai omasta jaksamisesta johtuen. Yrityksen tulevaisuus ja oma jaksaminen aiheut-

taa myös huolta. Kaikesta huolimatta suurin osa yksinyrittäjistä koki työnsä arvokkaaksi 

ja merkitykselliseksi. 

Opinnäytetyössä käytettiin kyselylomaketta keräämään tietoja vastaajilta. Tutkimustulok-

sia analysoitaessa on pyritty objektiivisuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta on haastava 

arvioida, sillä kyselyyn vastaajat ovat saattaneet käsittää kysymykset aivan eri tavalla, 

kuin ne on alun perin suunniteltu. Kyselomakkeeseen vastasi kaiken kaikkiaan 21 eri 

alan yksinyrittäjää. Yksinyrittäjillä oli eri koulutustaustat, he olivat eri ikäisiä ja eri aloilla 

työskenteleviä henkilöitä, joka voi myös vaikuttaa kysymysten tulkitsemiseen. Kaikille 

kysymykset olivat samat, joten reliabiliteetti tässä tutkimuksessa oli suuri. Tutkimuksen 

luotettavuutta yritettiin parantaa selittämällä tarkkaan tutkimuksen tarkoitus ja toteutus. 

Validiutta pyrittiin parantamaan myös kertomalla mitä työhyvinvointi teoriassa on sekä 

vastaamalla kysymyksiin, joita ilmeni kyselomakkeen täyttämisen aikana.  

Opinnäytetyön aikana ilmeni pieniä ongelmia, mutta ne saatiin ratkaistua tehokkaasti. 

Kyselylomakkeet lähetettiin vastaajille kesän kuumimpina viikkoina ja se näkyi vastaajien 

puutteessa. Useat yksinyrittäjät vastasivat suoraan, etteivät jaksa täyttää kyselyä kesä-

helteillä. Olin yhteydessä Turun Yrittäjät Ry:hyn ja he auttoivat saamaan enemmän vas-

taajia kyselyyn jakamalla kyselylomaketta ja tietoa opinnäytetyöstä heidän Facebook-
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sivulla. Pidennettyä vastausaikaa ja Turun Yrittäjät Ry:n jakaessa kyselylomakkeen lin-

kin heidän Facebook sivuilla, tutkimukseen saatiin tarpeeksi vastauksia.  

Kyselylomakkeen lähettämisen jälkeen vastaajille, muutamalta yksinyrittäjältä tuli pa-

lautetta siitä, kuinka ajankohtainen ja tärkeä työhyvinvointi oli. Eräs vastaajista kertoi, 

kuinka on kärsinyt työuupumisesta aikaisemmin ja oma suhtautuminen hyvinvointiin ja 

terveyteen oli sen jälkeen muuttunut. Vastaaja koki, että kutsu opinnäytetyön kyselyyn 

oli kuin muistutus hänelle, kuinka tärkeää on pitää huolta omasta jaksamisesta ja hyvin-

voinnista. 

Opinnäytetyön kehitysehdotukset perustuvat kyselylomakkeen vastauksiin. Tutkimuk-

sen pohjalta olisi toivottavaa, että yrittäjien työhyvinvoinnin tutkimusta jatkettaisiin ja yrit-

täjille olisi enemmän apua tarjolla työelämässä jaksamiseen. Yksinyrittäjien määrä on 

kymmenessä vuodessa lisääntynyt voimakkaasti ja moni kokee jäävänsä yksin, mikäli 

ongelmia tulee. Heidän tulisi saada tukea ja apua, jotta yritykset pystyisivät toimimaan 

mahdollisimman hyvin. Opinnäytetyön tutkimuksen otanta on niin pieni, että olisi hyvä 

tutkia aihetta suuremmalla skaalalla. Tällöin tulisi miettiä uudelleen, mikä tutkimusmuoto 

olisi parempi isommalle otannalle.  

Toinen kehitysehdotus on yrittäjille itselleen. Heidän tulisi miettiä omaa hyvinvointiaan, 

jaksamistaan ja sitä miten suoriutuu työssään. Olisiko heillä jotain parannettavaa omissa 

toimissaan tai kenties mahdollista palkata työntekijä auttamaan suuressa työmäärässä? 

Myös yhteistyöllä ja verkostoitumisella olisi positiivinen vaikutus. Pystyisikö yhdessä toi-

sen yrittäjän kanssa järjestämään jotain tapahtumaa asiakkaille, jolloin tapahtuman jär-

jestäminen ei olisi niin työlästä yksin? Verkostoituminen saattaisi myös lisätä asiakas-

määriä yrittäjien suositellessa muiden yritysten palveluja asiakkailleen. 
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YKSINYRITTÄJÄN TYÖHYVINVOINTI KYSELYLOMAKE 

Mitä työhyvinvointi sinulle tarkoittaa?  

Onko jotain, miten haluaisit parantaa työhyvinvointiasi? 

Vastaako työsi ammatillista koulutustasi? 
Kyllä 
Osittain 
Ei 
En osaa sanoa 

Koetko työsi mielenkiintoiseksi ja motivoivaksi? 
Päivittäin 
Usein 
Harvoin 
En koskaan 

Koetko työsi arvokkaaksi? 
Päivittäin 
Usein 
Harvoin 
En ollenkaan 
En osaa sanoa 

Onko työsi mielestäsi liian stressaavaa? 
Päivittäin 
Usein 
Harvoin 
Ei ollenkaan 
En osaa sanoa 

Koetko saavasi tarpeeksi tukea työssä jaksamiseen perheeltä, läheisiltä tai 
työterveyshuollolta? 
Kyllä 
Joskus 
En 
En osaa sanoa 

Onko sinulla käytössäsi työterveyshuolto itseäsi varten? 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
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Otatko aikaa liikunnan harrastamiseen ja/tai hyvinvoinnin ylläpitämiseen? 
Kyllä, tarpeeksi 
Kyllä, mutta liian harvoin 
En, mutta pitäisi 
En ollenkaan 
En osaa sanoa 

Miten huolehdit hyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi niin töissä kuin vapaa-ajalla? 

Mikä motivoisi sinua pitämään parempaa huolta itsestäsi vai onko kyse vain ajan 
puutteesta? 

Onko työergonomia kunnossa? 
Kyllä, miten? 
Usein 
Ei 
En osaa sanoa 

Oletko tyytyväinen aikasi käyttöön työpaikalla? 
Päivittäin 
Usein 
Harvoin 
En koskaan 
En tiedä 

Koetko työtehtävien suorittamisen olevan selkeää ja helppoa? 
Kyllä 
Osittain 
En 
En osaa sanoa 

Jos kaipaat apua työtehtäviesi suorittamiseen, onko sinulle apua tarjolla? 
Kyllä 
Joskus 
En 
En tiedä 
En osaa sanoa 

Onko työterveyshuoltoon pääsy helppoa? 
Kyllä 
Joskus 
Ei, miksi? 
En osaa sanoa 
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Saatko mielestäsi apua työterveyshuollosta? 
Kyllä 
Joskus 
En 
En osaa sanoa 

Kuinka monta kertaa olet käynyt työterveyshuollossa kuluneen vuoden aikana? 

Koetko stressiä yrityksesi tulevaisuudesta ja omasta jaksamisestasi? 
Päivittäin 
Usein 
Harvoin 
En koskaan 
En tiedä 

Kuulutko johonkin järjestöön yms. mistä saat vertaistukea yrittäjyyteen? 
Kyllä, mihin? 
En 
Olen kuulunut, mutta olen eronnut 
En osaa sanoa 

Taustatiedot 
Ikä  
Alle 30 vuotta 
30 – 40 vuotta 
40 – 50 vuotta 
Yli 50 vuotta 

Kuinka kauan olet ollut yrittäjänä? 
Alle vuoden 
2-4 vuotta 
4-8 vuotta 
Yli 8 vuotta 

Koulutustasosi? 
Peruskoulutus 
Lukio / Ylioppilas 
Ammatillinen koulutus 
Ammattikorkeakoulutus 
Yliopistokoulutus 

Oletko aina halunnut yrittäjäksi?  
Kyllä 
En 
En tiedä 
En osaa sanoa 


