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TIIVISTELMÄ 
Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella työhyvinvoinnin työkalupakki, 
joka vastaa esimiestyötä tekevien jaksamisen haasteisiin. Aihealueet ja 
menetelmät työkalupakkiin ovat valikoituneet integratiivisen katsauksen 
pohjalta.  
 
Katsauksen avulla on yhdistetty viimeisin kokemus- ja teoriatieto esimie-
hen työhyvinvoinnista. Lisäksi katsauksen avulla on haettu tietoa siitä, 
mitkä asiat vaikuttavat kuormittavasti esimiehen hyvinvointiin sekä mihin 
asioihin esimiehet kaipaavat apua työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Teoria 
tietoa esimiehen hyvinvoinnista ja sitä haastavista tekijöitä on lähdetty 
kartoittamaan työhyvinvointia ja esimiehen jaksamista käsittelevien tutki-
musten, raporttien, selvitysten pohjalta. Kokemustietoa on haettu kyse-
lyistä, opinnäytetöistä ja lopputöistä, jotka käsittelevät esimiestyötä teke-
vien työhyvinvointi kokemuksia.  
 
Integratiivisessa katsauksessa johtajan työhyvinvointiin negatiivisesti vai-
kuttaviksi tekijöiksi nousivat organisaatiosta kumpuavat haasteet, kuten 
työn jatkuva muutos, työn liiallinen kuormitus johtuen työn määrän koko-
aikaisesta kasvusta ja kiireisestä aikataulusta. Työn kuormitusta lisäsi myös 
oman tehtävänkuvan epäselvyys ja vähäinen tuki omalta esimieheltä. Toi-
nen selkeä työhyvinvointiin vaikuttava kokonaisuus oli itsensä johtaminen 
ja sen haasteet. Työ ja vapaa-aika sekoittuivat ja palautuminen ei ollut te-
hokasta. Ajan hallinta ja uniongelmat nousivat myös katsauksessa esille.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to design a toolkit for well-being at work, 
which provides help for people working in a manager role. Themes and 
methods for the toolkit have been selected based on an integrative review. 
 
This review has combined the latest experience and theoretical knowledge 
about the well-being of managers. In addition, the review has been used 
to find out what issues are affecting the welfare of the managers and what 
issues the managers need help with for well-being at work. Theoretical 
knowledge of the prosperity of the managers and the challenging factors 
have been viewed on the basis of studies, reports, and probes on well-be-
ing at work. Experience has been sought from surveys, theses, and final 
theses that deal with supervisors' work well-being experiences. 
 
In an integrative review, factors that negatively affect a manager's well-
being at work were the challenges that the organization faces, such as the 
constant change in work, excessive workload due to the full-time increase 
in workload and a busy schedule. The workload was also increased by the 
ambiguity of the task and the lack of support from their supervisors. An-
other clear entity that influenced well-being at work was self-management 
and its challenges. Work and leisure were mixed and recovery was not ef-
fective. Time management and sleep problems also emerged in the review. 
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1 JOHDANTO 

Lisääntyneet vastuut ja kiristyneet aikataulut ovat kasvattaneet esimies-
työssä koettua stressiä huomattavasti. Esimieheltä vaaditaan nykypäivän 
työelämässä muun muassa ajan hermoilla pysymistä, toimintaympäristön 
kehittämistä, muutosjohtamistaitoja ja strategista osaamista, henkilöstö-
hallinnollista kokemusta, taloudellista kyvykkyyttä. Lisääntyneen kuormi-
tuksen vuoksi on ensisijaisen tärkeää huolehtia myös esimiehen omasta 
hyvinvoinnista. Esimiehen toimintatavat sekä valinnat vaikuttavat henki-
löstön hyvinvointiin. Lisäksi esimiehen hyvinvointi heijastuu muun muassa 
työntekijöiden motivaatioon, työhön sitoutumiseen, jaksamiseen ja työssä 
jatkamishalukkuuteen. Suhde omaan esimieheen on tärkeä osatekijä työn-
tekijän hyvinvoinnille ja organisaation menestykselle. (Saari 2016.) 
 
Työelämä on muuttunut vähemmän fyysiseksi ja psyykkinen kuormitta-
vuus on lisääntynyt. Tutkimusten mukaan esimiehet kokevat työntekijöitä 
enemmän henkistä kuormitusta työssään. Jotta esimies voi olla hyvinvoiva 
ja tuloksellinen, sen eteen pitää tehdä töitä ja työpaikan rakenteet tulee 
olla kunnossa. Hyvinvoiva esimies on avainasemassa rakentamassa hyvin-
voivaa ja tuloksellista työyhteisöä. Esimiehen asemaa työntekijän jaksami-
sessa korostetaan paljon, mutta esimiehen oma työhyvinvointi jää usein 
varjoon. (Jeskanen 2014, 61.) 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tiivistää viimeisin kokemus- ja teoriatieto 
työhyvinvoinnista esimiehen näkökulmasta ja tuottaa työkalupakki, joka 
palvelee esimiesten työhyvinvointia. Prosessin apuna on käytetty integra-
tiivista katsausta. Integratiivisella katsauksella tarkoitetaan ilmiön tai on-
gelman ymmärtämistä viimeisemmän teoria- ja kokemustiedon valossa.  
Integratiivisen katsauksen pohjalla ovat tutkimusongelmat, tässä tapauk-
sessa työhyvinvointi esimiehen näkökulmasta ja mitkä asiat haastavat esi-
miehen työhyvinvoinnin. Aineiston hankinnan perustana on ollut sen sopi-
vuus tutkimusongelmiin, tiedon tuoreus sekä teorian ja käytännön liiton 
saavuttaminen. (Salminen 2011, 8.)  
 
Luku 2 keskittyy työkalupakkiin ja sen valmistumisprosessiin. Luvuissa 3-5 
käsitellään työhyvinvointia yleisellä tasolla, ja pyritään saamaan mahdolli-
simman kokonaisvaltainen kuva työhyvinvoinnin nykytilasta. Luvut 6-8 kä-
sittelevät työhyvinvointia ja sen haasteita esimiehen näkökulmasta. Integ-
ratiivisen katsauksen tulokset, työn johtopäätökset ja pohdinta löytyvät lu-
vuista 9-11. Antoisia lukuhetkiä. 
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2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ  

Tämä opinnäytetyö luokitellaan toiminnalliseksi opinnäytetyöksi, koska 
sen lopputuotoksena on konkreettinen tuote. Tässä tapauksessa se on esi-
miehille suunnattu työkalupakki, joka käsittelee työssäjaksamista ja palau-
tumista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51–53.) Toiminnallisen opinnäytetyön 
raportointi on kuvaus, miten tuotteen valmistuminen on edennyt alkuide-
asta lopulliseen tuotteeseen. Prosessiin liittyvät valinnat pyritään kuvaa-
maan läpinäkyvästi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 82.) 
 
Työkalupakin aihealueet ovat valikoituneet työhyvinvoinnista tehdyn in-
tegratiivisen katsauksen tuloksena. Integratiivisella katsauksella tarkoite-
taan menetelmää, jolla tiivistetään viimeisin kokemusperäinen ja teoria 
tieto yhteen, kuvaamaan ilmiötä tai ongelmaa. Tässä tapauksessa, integ-
ratriivisen katsauksen avulla halutaan selvittää esimiehen hyvinvoinnin 
haasteita. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu n.d.) 
 
Työkalupakki koostuu viidestä eri osa-alueesta. Jokaisen osa-alueen alussa 
on tiivis teoriaosuus, joka avaa sitä, miksi aihealue on valikoitunut esimie-
hen jaksamisen tueksi. Teorian jälkeen pureudutaan lyhyisiin harjoituksiin 
ja menetelmiin. Harjoitusten ja menetelmien tarkoitus on auttaa esimiestä 
arjen haasteissa ja lisätä työkaluja työssäjaksamiseen. 
 
Menetelmät, jotka on valittu työkalupakkiin vastaavat tarpeeseen, joka in-
tegratiivisessa katsauksessa on noussut. Työkalupakin on tarkoitus olla 
menetelmä, joka on helppo ja nopea ottaa käyttöön arjen kiireiden kes-
kellä. Jokainen esimies voi itse kokeilla, mikä menetelmä tukevat hänen 
työssäjaksamistansa.  

2.1 Tuotteen suunnittelu ja toteutus 

Opiskelen sosiaali- ja terveysalan johtamista ja kehittämistä, joten oli loo-
gista, että teen opinnäytetyötä johtamiseen liittyen. Oma kiinnostukseni 
ohjasi opinnäytetyötä esimiehen työhyvinvoinnin suuntaan. Lähdin selvit-
tämään esimiehen hyvinvointia, integratiivisen katsauksen avulla. Halusin 
tarttua ongelmakohtien ratkaisuun ja koota menetelmiä, joilla päästä esi-
miestyön haasteista eteenpäin. Vaikka kehittämiseen tartutaan ongelma-
lähtöisesti, tarkoitus on vastata ongelmiin niin, että uudet työmenetelmän 
toisivat voimavaroja arkeen ja helpottaisivat työnkuormitusta.    
 
Perehtyessäni työhyvinvointiin huomasin, että kirjallisuutta, joka käsitteli 
suoraan esimiehen työhyvinvointia, oli vähäisesti. Kirjallisuutta oli paljon 
siitä, kuinka esimies vaikuttaa työtavallaan ja voimavaroillaan alaisten työ-
hyvinvointiin. Päätin tarttua aiheeseen, joka nostettiin usein esiin: Jos esi-
mies ei voi hyvin, eivät voi hyvin alaisetkaan. Aloin etsiä tutkimuksia, jotka 
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käsittelevät esimiestyön haasteita, kuormitustekijöitä ja voimavaroja. Kir-
jallisuutta esimiehen työhyvinvoinnin tilasta oli melko vähän suomeksi, jo-
ten laajensin hakua suomalaisiin raportteihin, selvityksiin ja opinnäytetöi-
hin työhyvinvoinnista. Englanninkielisistä lähteistä valitsin tutkimuksia, 
joilla oli samankaltainen viitekehys kuin suomalaisissa tutkimuksissa. Et-
simme koulun informaatikon kanssa tutkimuksia ja havaitsimme saman, 
esimiehen omaa hyvinvointia on tutkittu selvästi vähemmän kuin työnte-
kijöiden hyvinvointia.   
 
Työkalupakki rajautui aihealueisiin, jotka nousivat integratiivisen katsauk-
sen kautta. Aihealueet olivat asioita, jotka haastoivat esimiesten työhyvin-
vointia tai asioita, joihin he tarvitsivat tukea työssäjaksamisessa ja siitä pa-
lautumisessa. Aihealueet ovat ajan hallinta, Työn ja vapaa-ajan sekoittumi-
nen, nukkumisen ja palautumisen haasteet, omat voimavarat ja työn kes-
keytyminen.  Rajasin työtä niin, että jokaisen aihealueeseen eli haastee-
seen tuli viisi ratkaisumallia eli menetelmää. 

2.1.1 Sisällönanalyysi ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jolla tarkastellaan kirjallisessa muodossa 
olevaa materiaalia mahdollisimman järjestelmällisesti ja puolueettomasti. 
Analyysimenetelmän tarkoitus on tuottaa tutkittavasta ilmiöstä tiivis ku-
vaus. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on laadullinen menetelmä, jossa 
aineisto redusoidaan eli pelkistetään, klusteroidaan eli ryhmitellään ja lo-
puksi tehdään abstrahointi eli luodaan teoreettiset käsitteet. (Tuomi & Sa-
rajärvi 2017.) 
 
Tutkimustehtävä on koota työkalupakki esimiehen työssäjaksamisen tu-
eksi, aiempia tutkimuksia hyödyntäen. Tutkimuskysymykset ovat: Mitkä 
asiat vaikuttavat kuormittavasti esimiehen hyvinvointiin? Mihin asioihin 
esimiehet kaipaavat apua työhyvinvoinnin ylläpitämisessä? 
 
Aineistoon valikoitui teoriatiedon lisäksi, 6 tutkimusta, jotka käsittelivät 
esimiestehtävissä työskentelevien ihmisten kokemuksia työhyvinvointia 
haastavista tekijöistä. Aineistoon valittuja tutkimuksia on tehty koko Suo-
men tasolla, esimerkiksi kuntajohtajien työhyvinvoinnin kartoitus, tai pie-
nimuotoisemmin, esimerkiksi yksittäisen sairaalan esimiehille. Kaikille tut-
kimuksille on kuitenkin yhteistä se, että niissä pyritään selvittämään esi-
miesten työhyvinvoinnin haasteita.  
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3 TYÖHYVINVOINTI JA TYÖKYKY 

Työntekijän kokemusta työstä voidaan kuvata eri käsitteiden kautta. Alla 
avataan työhyvinvointi ja työkyky käsitteitä. Näillä käsitteillä on omat pai-
notuksensa, mutta molemmat kuvaavat tekijöitä, jotka vaikuttavat työnte-
kijän suoriutumiseen työstä. 

3.1 Työhyvinvointi 

Yksilön hyvinvointi koostuu neljästä osa-alueesta: Fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen hyvinvointi. Osa-alueet limittyvät vahvasti toisiinsa ja haasteet 
yhdessä osa-alueessa heijastuvat usein työhyvinvoinnin kokemukseen ko-
konaisvaltaisesti. (Virolainen 2012, 11.)  
 
Työhyvinvointi pitää sisällään yksilön hyvinvoinnin lisäksi organisaation toi-
mivuuden ja johtamisen sekä työyhteisön ilmapiirin. Organisaatio ja työ it-
sessään luovat toimintaympäristön, jossa työtä tehdään. Esimies vaikuttaa 
työllään johtamisen kulttuuriin. Ryhmähenki muodostuu avoimesta-, ar-
vostavasta- ja luottamuksellisesta työilmapiiristä. Yksilö on myös itse vas-
tuussa omasta työhyvinvoinnistaan. Omaan työhyvinvointiin voi vaikuttaa 
muun muassa elämänhallinnan taidoilla sekä terveellisillä elämäntavoilla. 
Kaikki osa-alueet vaikuttavat suoraa tai välillisesti työntekijöiden työ-
suoriutumiseen sekä työhyvinvointiin. (Terävä & Mäkelä-Pusa 2011, 6.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Hyvinvoinnin osa-alueet (Terävä & Mäkelä-Pusa 2011, 6.) 
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Hyvin voinnin osa-alueet kuva 1 kertoo työhyvinvointiin vaikuttavista teki-
jöistä. Työhyvinvointiin vaikuttaa yksilöön, olosuhteisiin ja organisaatioon 
liittyvät tekijät. Työntekijän senhetkinen fyysinen ja psyykkinen kapasi-
teetti on pohja työhyvinvoinnille. Yksilön suorituskykyyn vaikuttavat perin-
tötekijät, terveydentila, arvomaailma, asenne, motivaatio ja tietotaito. Or-
ganisaatiosta kumpuavia tekijöitä ovat työn pysyvyys, palkkaus sekä työ-
ympäristön ja työolosuhteiden asianmukaisuus työhön nähden. Organi-
saatiolla on myös vaikutusta työpäivien pituuteen ja yleisiin työaikajärjes-
telyihin. Tiedonkulku ja esimiestyön laatu, työntekijöiden osallistaminen 
päätöksenteossa ja työntekijän tunne työyhteisöön kuulumisesta mittaa-
vat organisaation toimivuutta. Työssä kehittymisen mahdollisuudet, kou-
lutus ja työtehtävien muunneltavuus lisäävät työhyvinvointia organisaa-
tiossa. (Kauhanen 2016, 28–29.) 
 
Saksassa tehty tutkimus, jossa selvitettiin terveyden lukutaidon ja psyko-
logisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä saksalaisten teollisuusalan johtajien 
keskuudessa, paljastaa, että tieto lisää hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan 
terveystietämys vaikuttaa suuresti työhyvinvointiin. Työntekijällä, jolla on 
tieto työhyvinvoinnin merkityksestä, on suuremmat valmiudet toimia ter-
veellisemmin sekä toimii todennäköisemmin tiedon mukaisesti. (Fiedler, 
Pfaff, Soellner & Pförner 2018, 743.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 2. Abraham Maslowin tarvehierarkia teoria (Raunamo 2012, 15.) 
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Päivi Raunamo on luonut työhyvinvoinnin porrasmallin Abraham Maslown 
vuoden 1943 tarvehierarkian teorian pohjalta kuva 2.  Siinä on esitetty asi-
oita, jotka vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemukseen. Korkeimmalle por-
taalle ei voi päästä, ellei alempien portaiden tarpeista ole huolehdittu kyl-
liksi. Kuvassa on määritelty miten organisaatio ja työntekijä voivat vaikut-
taa portaan tarpeiden täyttymiseen. Arviointi kohdassa on menetelmiä, 
joilla työhyvinvoinnin tason toteutumista voidaan selvittää. (Rauramo 
2012, 15.) 
 
Työhyvinvointia voidaan tarkastella myös taloudellisesta näkökulmasta. 
Työhyvinvointi vähentää sairauspoissaoloja, työkyvyttömyydestä aiheutu-
via eläkekustannuksia sekä lisää työn tehokkuutta. Hyvinvoiva organisaatio 
saa myös työntekijät sitoutettua työhön paremmin, työn laatu paranee ja 
luovuus lisääntyy. (Terävä & Mäkelä-Pusa 2011, 6.) Työhyvinvointiin pa-
nostetaan vuosittain 2 miljardia euroa. Panostus on pieni, jos vertaa, 
kuinka paljon työhyvinvoinnin laiminlyönti maksaa. Työterveyslaitos on ar-
vioinut, että työhyvinvoinnin laiminlyönti maksaa 41 miljardia euroa vuo-
dessa. Luku muodostuu sairauspoissaoloista, ennenaikaisesti eläkkeelle 
siirtymisestä, sairaana töissä olosta sekä sairaanhoidon kuluista. (Manka & 
Manka 2016, 39.)  
 
Menestyvä yritys on innovatiivinen, uudistuva ja kehittää omaa toimin-
taansa jatkuvasti. Jotta työntekijät olisivat mahdollisimman hyvinvoivia, 
tuottavia ja innovatiivisia tarvitaan panostusta työhyvinvointiin.  Työhyvin-
voinnin perusta on sen seuranta, kehittäminen ja uudistaminen. Työelä-
män kehittämisen näkökulmasta tuottavuutta ja työhyvinvointia kannat-
taa kehittää yhtäaikaisesti, koska ne vahvistavat toisiaan. Yrityksen menes-
tyksen lisäksi työhyvinvoinnista on tullut tärkeä osa imagoa. Menestys ja 
työntekijöiden kokema työhyvinvointi yhdessä lisäävät yrityksen vetovoi-
maisuutta. (Puttonen, Hasu & Pahkin 2016, 4.)  
 
Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) -raportissa mainettaan parempi työ, 
kymmenen väitettä työelämästä sanotaan, että organisaation tulokselli-
suus ja henkilöstön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Raportissa nostetaan 
esille, että huono johtaminen ja puutteellinen töiden organisointi vähen-
tävät työntekijöiden työssä jaksamista. (Alasoini 2010, 17, 25.) Työterveys-
laitoksen tekemä Kunta 10 -tutkimuksen tulokset kertovat, että työelämän 
laadukkuus, kuten työn monipuolisuus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
sekä johdontuki vaikuttavat sairastumisriskiin enemmän kuin elämänta-
vat. Tutkimuksen mukaan työnlaatutekijöihin kannattaa panostaa, sillä ne 
alentavat merkittävästi riskiä työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiseen elä-
köitymiseen. Ilman työelämän laadukkuutta, tuloksellinen ja kestävä työ-
elämä ei ole vakaalla pohjalla. Laadukkaasti suunnitellut työhyvinvointia 
parantavat toimet ovat taloudellisesti hyviä sijoituksia. Yksi työhyvinvoin-
tiin sijoitettu euro tuo itsensä kuusinkertaisena takaisin. (Hakonen, Heikki-
nen, Tamminen ja &Tanskanen 2015, 36.)   
 

http://www.eva.fi/fi/
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Henkilöstö on työnantajan tärkein voimavara. Pelkästään työterveydestä 
ja turvallisuudesta huolehtiminen ei riitä. Ongelmien poistaminen ei suo-
raan tuo työhyvinvointia. Työnhyvinvoinnin rakentumiseen tarvitaan toi-
mivaa työyhteisöä, mahdollisuutta kehittyä ja tunnetta, että työ etenee. 
(Hakonen ym. 2015, 36.) 
 
Työterveyslaitoksen raportti Työhyvinvointi paremmaksi raottaa työhyvin-
voinnin tilaa Suomessa. Sen pohjana ovat MEADOW -tutkimusaineisto, 
Työ ja Terveys Suomessa 2012 -haastattelututkimus ja vuoden 2015 työ-
olobarometrin tulokset. Tutkimusaineistoon osallistui yli 1500 työnantajaa 
ja yli 1700 työntekijää. Kuvassa 3 nähdään että tutkimukseen vastanneista 
julkisen sektorin työntekijöistä vain 25% olivat erittäin tyytyväisiä työ-
hönsä ja yksityisellä sektorilla vain 17%. Lukemat henkilöstön kokemuk-
sista heijastavat yleistä työhyvinvoinnin kokemusta tutkimuksessa. (Putto-
nen ym. 2016,7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. Julkisen ja yksityisen sektorien työntekijöiden kokemus työstä. 
(Puttonen, Hasu & Pahkin 2016,7). 

3.1.1 Fyysinen hyvinvointi 

Fyysinen hyvinvointi koostuu levosta, ravinnosta ja liikunnasta. Työpai-
koilla fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat työympäristö, työn 
fyysinen kuormittavuus, ergonomisuus, työvälineiden sopivuus työhön, 
työpaikan siisteys, melusaaste ja lämpötila (Virolainen 2012, 17).  
 
Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, 2014 -rapor-
tissa miehistä 54 prosenttia ja naisista 60 prosenttia kertoi harrastavansa 
liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Työssäkäyvistä miehistä 32 pro-
senttia ja 41 prosenttia naisista ilmoitti kävelevänsä tai pyöräilevänsä työ-
matkoja yli 15 minuuttia päivässä. (Helldán & Helakorpi 2015, 19.)  
Aikuiset suomalaiset istuvat noin 80 prosenttia hereillä oloajastaan. Vähäi-
nen liikkuminen päivän aikana, liikunnan puute ja huono yleiskunto lisää-
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vät sairaspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyyttä ja sairaus-
poissaoloja synnyttää eniten tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveys-
ongelmat. Liikkumaton elämäntapa on rinnastettavissa muihin kansanter-
veydellisiin ongelmiin kuten lihavuuteen, tupakointiin sekä liialliseen alko-
holinkäyttöön. Maailman terveysjärjestö WHO listaa liikkumattomuuden 
neljänneksi suurimmaksi riskitekijäksi elintapasairauksien aiheuttamissa 
kuolemantapauksissa. Työntekijöiden liikuntatottumukset vaikuttavat 
suorasti ja epäsuorasti työelämän tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2013, 4–10.) 

3.1.2 Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 

Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kulkevat käsikädessä eikä niitä ole 
aina helppoa erottaa toisistaan. Psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin li-
säksi kirjallisuudessa esiintyy myös henkinen hyvinvointi. Tässä opinnäyte-
työssä henkinen hyvinvointi sisältyy psyykkiseen hyvinvointiin. Psyykkinen 
hyvinvointi käsittää mielen hyvinvoinnin ja omanarvon tunteen. Psyykki-
seen hyvinvointiin vaikuttavat työntekijä itse, työyhteisö, esimiehet sekä 
henkilöstöhallinto. Psyykkisen hyvinvointiin vaikuttavat työn mielekkyys 
sekä se, onko töihin mukava tulla ja työpäivän jälkeen hyvä lähteä kotiin. 
Työpäivään tulisi sisältyä houkuttelevaa työtä, joka vastaa osaamista ja 
omaa arvomaailmaa. Työstä pitäisi saada kohtuullinen korvaus ja tunne 
siitä, että työ on arvokasta. Työn tulisi olla oikein resursoitua ja lepotaukoja 
riittävästi. Työtä tulisi ohjata työyhteisön yhteiset tavoitteet. Työilmapiirin 
tulisi olla kannustava ja palautetta tulisi saada monipuolisesti niin työkave-
reilta kuin esimiehiltäkin. (Klemelä 2006, 8.)  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Yksilön psyykkisiin voimavaroihin vaikuttavat tekijät (Nummelin 
2008, 78). 

Yksilön psyykkisiin voimavaroihin vaikuttavat tekijät kuva 4 nähdään, että 
psyykkiseen hyvinvointiin heijastuu myös työntekijän omat valinnat muun 
muassa elämäntavat, työtyyli ja asennoituminen elämään. (Nummelin 
2008, 78.) 
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Psykososiaaliset kuormitustekijät työssä pitävät sisällään tekijöitä, jotka 
tuottavat vastakkainasettelua työn vaatimusten ja voimavarojen vä-
lillä.  Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi liiallinen tai liian vähäinen työ-
määrä, jatkuva kiire, toistuvat muutokset työssä, pitkäaikainen epävar-
muus sekä arvostuksen puute. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä on kai-
killa työpaikoilla. Niitä muodostuu työn johtamisesta, suunnittelusta, työ-
järjestelyistä, työympäristöstä, työtehtävistä sekä työyhteisöstä ja sen 
vuorovaikutuksesta. (Työturvallisuuskeskus 2015.) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Kuva 5. Työn psykososiaaliset kuormitustekijät (Työsuojeluhallinto 2017, 
2). 

Kuvassa 5 on työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä, ne voivat muodos-
tua työn sisältöön ja järjestelyihin liittyen sekä työyhteisön sosiaaliseen toi-
mivuuteen. Epäsuotuisat työ olot lisäävät työkuormitusta. (Työsuojeluhal-
linto 2017, 3–5.) Epäsuotuisina oloina nähdään muun muassa työpaikan 
vuorovaikutukseen liittyviä asioita, kuten työyhteisö ristiriidat, yksintyös-
kentely, haastavat asiakastilanteet, huonon tiedonkulu sekä tyytymättö-
myys esimiestyöhön. (Työturvallisuuskeskus 2015.) 
 
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan ehkäistä koulutuksen, jousta-
via työaikojen, tauottamisen ja sosiaalisen tuen lisäämisen sekä positiivi-
sen kulttuurin luomisella. Tärkeää onkin, että työntekijä saa ohjausta tur-
vallisiin työtapoihin ja työpaikalla varaudutaan työntekijöiden mahdolli-
seen haitalliseen työkuormittumiseen. Esimerkkejä työpaikkojen käytän-
nöistä: Työkyvyn varhaisen tuen toimintamallit, sairauspoissaolojen ilmoi-
tuskäytännöt ja työhön paluun toimintakäytännöt. (Työsuojeluhallinto 
2017, 3–5.) 
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Esimiehellä on suuri vastuu havainnoida työpaikan psykososiaalisia kuor-
mitustekijöitä ja havaita niiden vaikutukset yksittäisissä työntekijöissä. Vai-
kutuksia voivat olla esimerkiksi työntekijän työpanoksen heikkeneminen, 
yli pitkät työpäivät, käyttäytymisen muutokset ja lisääntyneet ristiriidat 
työyhteisössä. Työnantajalla onkin työturvallisuuslain mukaan velvollisuus 
järjestää esimiehelle koulutusta haitallisen työkuormituksen tunnista-
miseksi ja käsittelemiseksi. (Työsuojeluhallinto 2017, 3–5.) 
 
Haitallista työn kuormitusta pyritään tunnistamaan erilaisten tilastojen ja 
seurantatietojen avulla. Haitallinen kuormitus ilmenee usein käyttäytymi-
sen muutoksina, muistivaikeuksina, työn hallinnan tunteen katoamisena 
sekä fyysisinä oireina. Yksilö voi vaikuttaa omiin psykososiaalisiin kuormi-
tustekijöihinsä suunnittelemalla työtä ja ajankäyttöä sekä huolehtimalla 
omasta hyvinvoinnista ja palautumisesta. Koko työyhteisö voi toiminnal-
laan vaikuttaa työpaikan sosiaaliseen kuormitukseen. Hyvä ilmapiiri syntyy 
pienillä teoilla kuten ystävällisellä käytöksellä, avuliaisuudella ja arvosta-
malla kanssaihmisiä. Työnantajalla on vastuu tehdä työpaikalla ennaltaeh-
käisevää sekä työn kuormitusta vähentävää työtä. Esimiehen keinot edis-
tää työntekijöiden työkykyä ja hallita haitallisia kuormitustekijöitä liittyvät 
pitkälti työelämän pelisääntöihin ja toimiviin käytäntöihin. Näitä ovat esi-
merkiksi hyvät olosuhteet työn suorittamiseen, oikeanlaiset työvälineet, 
toimivat työprosessit, kehityskeskustelut, toimivat palaverikäytännöt sekä 
ammatillisen osaamisen seuranta ja kehittäminen. Esimiehen johtamistyyli 
vaikuttaa huomattavasti työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin ja psy-
kososiaalisen työkuormituksen kokemukseen. Työkuormitusta vähentävä 
esimies on muun muassa oikeudenmukainen, johdonmukainen, omaa hy-
vät vuorovaikutustaidot sekä arvioi ja kehittää toimintaansa. (Työturvalli-
suuskeskus 2015.) 

 
Psyykkinen väsymystila, kyllästyminen ja monotonia ovat työkykyyn vai-
kuttavia psyykkisiä tiloja. Esimiestyö on vastuullista, päätöksentekokykyä 
vaativaa työtä, jota tehdään usein yksin. Mikäli esimies ei pidä huolta 
omasta jaksamisestaan ja työmäärän suhteesta voimavaroihin on vaara 
psyykkisen toimintakyvyn häiriöihin. Psyykkinen väsyminen tarkoittaa ti-
laa, jossa voimavaroja on kulutettu liikaa ja se vaikuttaa työn suorittami-
seen. Tilaan ei vaikuta se, onko työ tekijälleen mielekästä tai merkitykse-
töntä. Väsymyksen voimakkuus ja vaikuttavuus riippuvat haitallisen rasi-
tuksen kestosta ja ihmisen psykofyysisestä voinnista. Psyykkinen väsymi-
nen nähdään osasyynä työuupumuksen syntyyn. (Kääriäinen 2014, 6.) 
 
Mikäli työntekijältä kohtaa työssään jatkuvaa uuden oppimista, tiedon kä-
sittelyä aikarajojen painostuksena ala, nopeaa työskentelytahtia, jatkuvan 
muutoksen ja paineen alla työskentelyä, alkaa riski psyykkiselle väsymyk-
selle kehittyä. Riskiä lisää vapaa-aika, joka koostuu samanlaisista vaateista, 
kun työelämä eikä palautumiselle jää tarvittavaa aikaa. Työelämän hekti-
syys ja työn ylikuormitus ja henkilökohtaisen elämän haasteet yhdessä syn-
nyttävät kognitiivista väsymistä, jossa ihmisen tiedonkäsittelyjärjestelmä 
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ylikuormittuu. Ylikuormituksen seurauksena ihmiselle voi tulla erilaisia oi-
reita kuten muistin heikentymistä, oppimisen vaikeutumista, keskittymis-
kyvyn vaikeutta, aloitteellisuuden puutetta, tunteiden latistumista ja uni-
ongelmia. Ylikuormituksen seurauksena ammatillinen itsetunto voi alkaa 
horjua ja työ alkaa menettää mielekkyyttään. Psyykkisen väsymyksen jat-
kuessa pitkään voi tuloksena olla työuupumus, joka voi vaarantaa työky-
vyn. (Kääriäinen 2014, 6–8.) 
 
Työntekijän kokemaan kuormitukseen positiivisesti tai negatiivisesti voivat 
vaikuttavaa työyhteisön ilmapiiri, työolot ja johtamiskäytänteet. Työnte-
kijä on vastuussa toimintakykynsä ylläpitämisestä, mutta työnantajalla on 
velvollisuus puuttua, mikäli huomaa työntekijän toimivan työssään liian 
suuren paineen alla. (Kääriäinen 2014, 4.) Psyykkisen väsymyksen hoito 
vaatii toimintatapojen ja käytänteiden muutosta työssä sekä työntekijän 
omien ajattelumallien ja uskomusten tarkastelua. Toimintaa tulee siis oh-
jata omaa hyvinvointia tukevaan suuntaan, sillä muutos lähtee usein työn-
tekijästä itsestään. (Kääriäinen 2014, 9–10.) 
 
Psyykkinen kyllästyminen kuvaa ihmisen tunnetta työtä kohtaan, työ tun-
tuu toistavan itseään. Voimavaroja työn tekemiseen on, mutta kyseisen 
työn tekeminen ei tunnu mielekkäältä. Kyllästymiseen vaikuttaa ihmisen 
persoona ja kuinka vaihtelunhaluinen on. Psykologinen kyllästyminen nä-
kyy usein muille työntekijöille niin kutsuttuna hällä väliä -asenteena, työ-
ajan käyttämisenä muuhun kuin työhön ja tunteiden hallinnan heikkene-
misenä. Kyllästyminen kuuluu ajoittain normaaliin elämään ja psyykkiseen 
toimintaan. Kyllästymisen jatkuessa pitkään, jos ei siihen puututa voi se 
vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja alentaa työnlaatua. Parhaassa tapauk-
sessa kyllästymisen seurauksena voi olla uudistuminen ja uusien haastei-
den vastaanottaminen. Kyllästyminen tuottaa energiaa uusille ajattelu ja 
toimintatavoille. (Kääriäinen 2014, 18–19.) 
 
Samanlaisena pysyvä, yksipuolinen ja erityisesti pakkotahtinen työ tuottaa 
tilaa, jota kutsutaan monotoniaksi. Pitkään jatkuva monotonisuus työssä 
aiheuttaa alakuloisuutta, huonotuulisuutta ja lisää tapaturma-alttiutta, 
kun keskittymiskyky ja reaktiokyky heikkenevät. Esimiestyössä monotoni-
nen työ voi tarkoittaa esimerkiksi pitkäkestoista yksipuoleista näyttöpää-
tetyöskentelyä. Kaikilla ihmisillä on erilaiset sosiaaliset tarpeet, joten yksin 
työskentely voi tuottaa toiselle enemmän yksitoikkoisuuden tunnetta kuin 
toiselle. Työn laatu ja sisältö tuottavat monotoniaa, joten siihen on melko 
helppo vaikuttaa esimiestyössä työnsuunnittelun ja työn tauotuksen 
avulla. (Kääriäinen 2014, 20–21.) 
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Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys 2015: työn henkinen ja ruu-
miillinen rasittavuus kertoo, että työn psyykkinen kuormittavuus on lisään-
tynyt etenkin 1980-luvulla. Tutkimus toteutettiin vuosina 1977 – 2013 ja 
siinä todettiin, että tänä aikana naisten tekemä työ on muuttunut psyykki-
sesti kuormittavammaksi. Kuvasta 6 voidaan havaita, että vuonna 2013 
naisista 51% kokivat työnsä henkisesti erittäin tai melko raskaana, kun 
sama luku oli vuonna 1977 42%. Lisäksi selvityksestä käy ilmi, että korkea-
asteen tutkinnon suorittaneista 61% koki työnsä henkisesti raskaana ja pe-
rusasteen suorittaneista vain 32%. (Lehto, Sutela &Pärnänen 2015, 7.)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 6. Työn henkinen rasittavuus- 1977-2013. (Lehto, Sutela &Pärnä-
nen 2015, 7). 

Työn henkistä rasittavuutta lisäävät huono työilmapiiri, organisaation toi-
mimattomuus, työpaikan suuri koko sekä työhön sisältyvä ihmissuhdetyö. 
Kunnissa tehdään ihmissuhdetyötä ylivoimaisesti eniten ja se vaikuttaa ko-
ettuun henkiseen kuormitukseen. Naiskuntatyöntekijöistä 63% kokee 
työnsä psyykkisesti raskaaksi, kun sama luku yksityisellä sektorilla on vain 
41%. Työn henkiseen rasittavuuteen vaikuttaa myös ammatin valinta. Tie-
tyissä ammattiryhmissä koetaan henkistä kuormitusta enemmän. Esimer-
kiksi eri alojen erityisasiantuntijoista, terveydenhuollon asiantuntijoista, 
sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijoista ja hoivapalvelun työntekijöistä 
60% kokevat työnsä henkisesti erittäin tai melko kuormittavaksi. Henkistä 
kuormitusta vähiten 21-26%kokevat toimisto-, rakennus- ja prosessityön-
tekijät sekä siivoojat. (Lehto, Sutela &Pärnänen 2015, 7.) 
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Kuva 7. Koettu työn henkinen ja ruumiillinen rasittavuus 2002-2016. 
(Mähönen 2017, 71). 

Kuvassa 7 työntekijöiltä on kysytty: koen työni henkisesti raskaaksi. Ku-
vasta saadaan selville, että koettu työn henkinen rasittavuus on noussut 
vuosina 2002-2016. Työolobarometrin ennakkotiedot syksyltä 2016 kerto-
vat, että sosioekonominen asema vaikuttaa työn kuormittavuuden koke-
mukseen muun muassa työntekijäasemassa työtä pidetään useimmiten 
fyysisesti rankkana ja toimihenkilöt pitävät työtään psyykkisesti raskaana. 
Erot ovat eskaloituneet 2000-luvulla selkeästi. Aiempina vuosina alempien 
toimihenkilöiden kokemukset ovat asettuneet työntekijöiden ja toimihen-
kilöiden kokemusten välimaastoon, mutta barometri näyttää, että sekin on 
muuttumassa. Vuonna 2016 ylemmistä toimihenkilöistä 67% koki työnsä 
henkisesti kuormittavaksi. Alempien toimihenkilöiden kokemukset henki-
sestä kuormittavuudesta ovat nousseet liki samalle tasolle 64 prosenttiin. 
Naiset kokevat psyykkistä kuormitusta hieman enemmän kuin miehet. 
(Mähönen 2017, 71 –72.)  
 
Työn kuormituksen vähentämisessä on tärkeää tunnistaa työn voimavarat, 
sillä niiden tunnistaminen vähentää epäedullisten kuormitustekijöiden te-
hoa. Yksilöön liitettäviä työvoimavarojen ominaisuuksia ovat muun mu-
assa optimismi, joustavuus ja hyvä itsetunto. Työtehtävistä nousevia voi-
mavara tekijöitä ovat muun muassa työn palkitsevuus, kehitettävyys, mer-
kityksellisyys, tuloksellisuus ja asiakastyön sujuvuus. Voimavaratekijöitä 
voidaan nostaa myös työjärjestelyistä esimerkiksi työroolien ja tavoittei-
den selkeys sekä joustavat työajat. Työyhteisöstä nouseviin voimavaroihin 
kuuluvat muun muassa johdonmukainen esimiestyö, esimieheltä ja työyh-
teisöltä saatu tuki, oikeudenmukaisuus ja toimivat palautekäytänteet. Or-
ganisaatiosta nousevia voimavarat tekijöitä ovat esimerkiksi työn pysy-
vyys, innovatiiviset käytänteet sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista 
tukevat asenteet ja toimintatavat. (Työturvallisuuskeskus 2015.) 
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Työstä kumpuavia voimavaroja on fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia sekä or-
ganisatorisia. Voimavarojen tehtävänä on alentaa työssä koettua kuormi-
tusta sekä edistää työn tavoitteisiin pääsyä. Voimavarat motivoivat par-
haimmillaan työntekijää niin sisäisesti kuin ulkoisestikin parempiin työsuo-
rituksiin. Suotuisat voimavarat virittävät työntekijän ammatillista kasvua, 
uuden oppimista sekä lisäävät työssä ja vapaa-ajalla koettua energiaa. (Ha-
kanen 2011, 49 –50.) 

3.2 Työkyky 

Työkyky muodostuu yksilön terveydestä sekä toimintakyvystä. Siihen vai-
kuttaa johtamiskulttuuri, työyhteisö ja työolot sekä omaelämäntilanne. 
Työkyky pitää sisällään asenteet, arvot, osaamisen, ja motivaation. Työ-
kyky ylläpitävinä tekijöinä pidetään työn mielekkyys ja sopiva haasteelli-
suus. (Alahuhtala & Huhta 2018, 22.) Hyvä työkyky rakentuu tasapainosta 
työntekijän terveyden, kykyjen ja osaamisen sekä työn vaatimusten välille. 
Pitkät sairaslomat ja aikainen eläköityminen heijastuvat heikentyneestä 
työkyvystä. (Malin 2018, 329.) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kuva 8. Työkykytalo (Ilmarinen 2006, 80). 

Juhani Ilmarisen luomassa työkykytalossa (kuva 8) esitellään työkyvyn ra-
kentumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kolme alinta kerrosta kuvaavat työnte-
kijän omia voimavaroja. Voimavarat pitävät sisällään työntekijän fyysisen-
, psyykkisen- ja sosiaalisentoimintakyvyn sekä ammatillisen osaamisen. Li-
säksi työkyvyn rakentumiseen vaikuttavat omat arvot, asenteet ja moti-
vaatio työelämää kohtaan. Näiden kolmen kerroksien päällä on työ ja työ-
olosuhteet. Kerros kattaa kaiken työhön kuuluvan aina esimiestyöstä työ-
yhteisön toimivuuteen.  Mallin mukaan työkyky rakentuu neljästä kerrok-
sesta, jotka ovat tasapainossa. Lisäksi talon ulkopuolisilla verkostoilla ja ra-
kenteilla on vaikutusta työntekijän kokemaan työkykyyn. (Terävä & Mä-
kelä-Pusa 2011,13.)  
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4 TYÖN IMU  

Työn imu pitää sisällään toimeliaisuutta, omistautumista ja syventymisen 
työlle. Työntekijä on työn imussa aidosti innostunut ja organisaation kan-
nalta tuottava. Työ ja terveys Suomessa -tutkimuksessa 40 prosenttia pal-
kansaajista kertoivat kokevansa työn imua päivittäin ja 90 prosenttia vii-
koittain. Työn imua kokevat työntekijät tuovat yritykseen tuottavuuden li-
säksi, sitoutuneisuutta, joka vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Työn 
imu voi myös viedä voimavaroja, mikäli työn tuloksesta ei ole aikaa nauttia. 
Työn imun ylläpitämiseksi työntekijän työkuormaa ei kannata kasvattaa 
liian suureksi. Työn tauotus ja vapaa-aika auttavat palautumaan työn ai-
heuttamalta rasitukselta. (Manka &Manka 2016) 
 
Työn imussa työntekijän aloitteellisuuden taso nousee ja halu ottaa uuden 
oppimista vaativia haasteita vastaan kasvaa. Usein myös uusia työtehtäviä 
annetaan työntekijöille, jotka ovat innostuneita ja näyttävät selviytyvän 
työn haasteista hyvin. On kuitenkin tärkeää huomata, että ellei työn voi-
mavarat lisäänny samassa suhteessa työkuorman lisääntymisen kanssa, se 
voi pidemmän päälle heikentää työntekijän kokemaan työn imua. Työn 
imun ylläpitäminen kannattaa, sillä sitä kokevat työntekijät ovat terveem-
piä ja työkykyisempiä. (Hakanen 2011, 109.) 
 
Työelämä tarvitsee työhyvinvointia arkeen, kun arkisessa työssä voidaan 
hyvin, voidaan kokea työn imua. Työn imu ja työssä viihtyminen tarvitsee 
kannustavan työilmapiirin, jossa työyhteisö ja organisaatio puhaltavat yh-
teen hiileen. Työntekijä tarvitsee työn, johon voi vaikuttaa ja josta voi 
saada onnistumisen kokemuksia. Työn imua voidaan kuvata työntekijän 
kokemana tarmokkuutena, omistautumisena ja haluna uppoutua työ-
hönsä. Työn imu tuottaa hyvinvointia ja työssä viihtymisen kokemusta sekä 
lisää työn tuottavuutta. Työn imu vaatii katsantokannan muuttamista, tär-
keää on keskittyä toimiviin käytäntöihin ja niiden vahvistamiseen ja uusien 
tapojen kehittämiseen hyvässä hengessä.  (Hakanen 2011, 5 –7 ja 16–17.) 
 
Voimavaratekijät vaikuttavat suuresti yksilön työn imun kokemukseen, 
varsinkin kun työ on vaatimuksiltaan korkeaa, kuormittavaa tai työ on 
muutoksessa. Näiden voimavaratekijöiden lisäksi on työntekijän omat yk-
silölliset voimavarat. Työn imu selittyy harvoin työntekijän pysyvillä per-
soonallisuuden ominaisuuksilla, merkityksellisempää on työntekijän yksi-
lölliset jokseenkin muutokselle alttiit voimavarat. Niitä ovat muun muassa 
optimismi tulevaisuutta kohtaan, luottamus omiin kykyihinsä ammatilli-
sessa mielessä, vastoinkäymisistä palautumisen taito, itsetunto ja kyky toi-
mia sosiaalisesti vaativissa tilanteissa myönteisesti. (Hakanen 2011, 71–
73.) 
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Työn imun voi myös menettää, jos voimavaratarpeet jäävät tyydyttämättä 
ja työn merkityksellisyys katoaa. Esimerkiksi työn muutos tiimityöstä yksi-
löllisempään ja hajautetumpaan työnkuvaan voi viedä työstä sosiaalisen 
elementin, jossa on aiemmin saanut kokea yhteenkuuluvuudentunnetta 
työyhteisössä. Kiusatuksi tuleminen, työn sisältöä tai järjestelyä koskevat 
toistuvat muutokset tai tiukka byrokraattinen valvonta voivat vaikuttaa 
työn imuun heikentävästi pitkällä aikavälillä. Kaikista työn elementeistä ei 
voi pitää, eikä työ aina voi tuntua mielekkäältä, mutta perustunne työstä 
tulisi olla myönteinen. Työntekijän tulisi kokea työnsä merkitykselliseksi 
sekä työpuitteet mielekkääksi, jotta työn imu ja työhyvinvointi voivat to-
teutua työssä. (Hakanen 2011, 33–34.) 
 
Omaa työn imua voi ylläpitää opettelemalla suhtautumaan ongelmiin rat-
kaisukeskeisesti, säilyttämällä ammatillisuuden haastavissakin tilanteissa 
sekä iloitsemalla omista ja muiden onnistumisista. Riittävästä palautumi-
sesta huolehtiminen on myös tärkeää työn imun säilyttämisen kannalta. 
Palautuminen vaatii kykyä rajata työtä niin, ettei ole aina tavoitettavissa. 
(Hakanen 2011, 82 ja 98.) 
 
Työn imua on työyhteisössä vallitseva tila, eikä sitä voi verrata flown kal-
taiseen hetkelliseen huippukokemukseen. Työn imukaan ei ole pysyvä tila, 
mutta se ei hiivu hetkessä, jos olosuhteet sen kokemiseen muuttuvat. Työn 
imu on tarttuvaa ja sitä kokevat pystyvät paremmin lisäämään ja ylläpitä-
mään työnsä voimavaroja olosuhteista välittämättä. (Hakanen 2011, 49.) 

5 TYÖSTÄ PALAUTUMINEN 

Palautumisen tarkoitus on korjata kuormituksesta tai stressistä aiheutunut 
kielteinen vaikutus. Palautuminen alkaa, kun kuormittava tilanne tai tekijä 
poistuu. Palautuminen on tapahtunut, kun kuormitus ja stressi ovat palau-
tuneet lähtötasolle. Palautumisen esteitä ovat liiallinen työnteko, yletön 
työn vaativuus, vähäinen vapaa-aika sekä työn ja perheen ristiriidat. Va-
paa-ajalla liiallinen kotitöiden tekeminen, liikunnan puute ja vähäiset sosi-
aaliset kontaktit altistavat palautumisen ongelmille. Palautumisessa kes-
keistä on löytää vastapainoa työlle, eli toimintaa, joka poikkeaa kuormitus-
tekijöistä. (Kinnunen & Mauno 2009, 139, 144–146.) Työstä palautuminen 
tapahtuu aikoina, jolloin työn kuorma laskee. Energiavarastojen ja hormo-
nitasapainon palautumiseen tarvitaan lepoa. Palautuminen tapahtuu psy-
kologisella ja fysiologisella tasolla. Psykologinen palautuminen on pitkälti 
työntekijän omaa kokemusta palautumisesta ja fysiologinen palautuminen 
pitää sisällään kehon palautumisen stressistä. Palautumista haastavia teki-
jöitä ovat muun muassa vuorotyö, pitkät työviikot, aikapaine, suuri vastuu, 
puutteelliset mahdollisuudet vaikuttaa työn sisältöön, tuen puute sekä 
epävarmuus työstä. (Manka & Manka 2015, 44–46.) 
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Työssä jaksamisen ja siitä palautumisen kannalta on olennaista pitää tau-
koja pitkin päivää. Työpäivän tauottamista on tutkittu ja taukojen on to-
dettu auttavan työntekijää suoriutumaan työstään väsymättä. Tauoissa on 
oleellista, että niiden aikana irtaudutaan työstä ja ne pitäisi pysyä pitä-
mään säännöllisesti. Työpäivän aikana tehtävät happihyppelyt ovat myös 
todettu hyväksi palautumisen kannalta. (Kinnunen 2017, 131–132.) 
 
Voimavarojen säilyttämisteoria eli conservation of resources theory on 
Hobfollin työryhmän kehittämä malli arvostettavien asioiden säilyttämisen 
tarpeesta. Voimavarojen säilyttämisteorian mukaan palautumista tapah-
tuu kolmella eri tavalla. Ensimmäinen tapa pitää sisällään uusien voimava-
rojen hankkimisen. Teorian perusta on, että ihminen pyrkii tavoittelemaan 
ja ylläpitämään asioita, joita arvostaa. Voimavarat ovat teorian mukaan ar-
vostettavia asioita kuten aineelliset tekijät, olosuhteet, henkilökohtaiset 
ominaisuudet sekä energian muodot esimerkiksi voima, tieto tai raha. Pa-
lautumisen toinen tapa pitää sisällään vaarassa olevien voimavarojen puo-
lustamisen. Haastavissa tilanteessa ihmisen hyvinvoinnin kannalta keskei-
sempiä ovat olemassa olevat voimavarat kuin uusien hankkiminen. Kol-
mannessa tavassa palautumista on menetettyjen voimavarojen palautta-
minen. Tämä vaihe on mahdollinen vain suotuisissa olosuhteissa. Voima-
varojen menettäminen tai jatkuva puutos voi johtaa työstressiin ja työ-
uupumukseen. Palautumisen tarve ja uusien voimavarojen lähteet ovat yk-
silöllisiä, jotkut kestävät pidempään paineen alla työskentelyä kuin toiset. 
Palautumisen tarve on emotionaalinen tila, tällöin ihminen tuntee ylikuor-
mitusta ja ärtyneisyyttä. Lisäksi siihen liittyy energian puutetta ja halua ve-
täytyä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Kuvassa 9 palautumisen haasteita 
ennustavia tekijöitä. (Kinnunen & Mauno 2009, 10–12.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 9. Palautumisen haasteita ennustavia tekijöitä työssä ja vapaa-
ajalla (Kinnunen & Mauno 2009, 148) 
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Peter Warr on kehittänyt vitamiinimallin, kuvaamaan työn piirteiden vai-
kutusta työntekijän hyvinvointiin. Mallin mukaan työssä on piirteitä, joiden 
puuttuminen tai vajavaisuus vaikuttavat haitallisesti työhyvinvointiin ja 
työstä palautumiseen. Näitä työn piirteitä lisäämällä hyvinvointia voidaan 
lisätä tiettyyn rajaan asti. Liiallisena annostuksena työn piirteet heikentä-
vät työntekijän hyvinvointia, kuten A ja D vitamiinia käyttäessä.  Nämä työn 
piirteet ovat työn autonomia, työn haasteellisuus, sosiaaliset yhteydet, 
osaamisen hyödyntäminen, työtehtävien monipuolisuus ja tehtävien sel-
keys. C ja E vitamiinin käytössä ei ole rajoituksia, mutta niiden teho saavut-
taa jossain vaiheessa kattonsa, eivätkä ne sen jälkeen lisää hyvinvointia. 
Työssä tällaisia C ja E vitamiineja eli työn piirteitä ovat työstä maksettava 
korvaus, turvallisuus, arvostus, johtajan tuki, uralla edistymisen mahdolli-
suudet ja oikeudenmukaisuus. (Feldt, Kinnunen & Mauno 2017, 51–52.) 
 
Meijman ja Mulder 1998 ovat määritelleet työstä palautumisen prosessia 
seuraavasti: Työstä palautumisessa työstä aiheutuneet fysiologiset ja psy-
kologiset stressioireet vähenevät tai poistuvat kokonaan. Palautuminen on 
oleellista, koska ilman palautumista stressikuorma alkaa uhata hyvinvoin-
tia ja sitä kautta vaikuttaa terveyteen negatiivisesti. Mikäli edellisestä työ-
päivästä ei ole palautunut kunnolla, seuraava työpäivä alkaa vähemmillä 
voimavaroilla ja ponnisteluja joudutaan tekemään enemmän samaan työ-
panokseen pääsemiseksi. Kierteen katkaisee vain palautuminen, joka alkaa 
vasta kun työn vaatimukset eivät ole läsnä. (Kinnunen 2017, 128.) 
 
Unettomuus on palautumisen haasteista kokonaisvaltaisin, se heijastuu 
kaikkeen tekemiseen. Unen laatuun vaikuttavat toimintamme ja tunte-
muksemme päivän aikana. Ylikierroksilla oleva keho, joka ei saa riittävästi 
palautumisaikaa, ei osaa rauhoittua illan tullen. Huonot unet vaikuttavat 
seuraavan päivän kulkuun, keskittymiskyky ja suoritustaso laskevat, sekä 
tekemämme päätökset ovat heikompi tasoisia kuin hyvin nukutun yön jäl-
keen. (Wihuri 2014, 25.) 
 
Käypähoito suosituksien mukaan kaikki kärsivät joskus tilapäisestä unetto-
muudesta. Unihäiriöistä unettomuus on yleisin. Väestötutkimuksen mu-
kaan noin kolmannes aikuisväestöstä kärsii siitä ajoittain. Viime vuosikym-
menien aikana unettomuus on lisääntynyt varsinkin työssäkäyvillä. Mikäli 
herää aamulla vireänä ja elämä tuntuu rullaavan omalla painollaan, ei ole 
syytä huoleen. Sen sijaan pitkään jatkunut unettomuus lisää sairastumis- 
ja tapaturmariskiä sekä huonontaa toimintakykyä ja heikentää elämänlaa-
tua. Uni ylläpitää aivojen aineenvaihduntaa sekä edes auttaa muistiin pai-
namista ja oppimista. Immunologinen tasapaino tarvitsee unta toimiak-
seen tasapainoisesti. (Käypä hoito -suositukset 2019.) 
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6 ESIMIESTYÖ JA TYÖHYVINVOINTI 

Esimies on työnantajan edustaja, joka vastaa työntekijän tai työryhmän 
työn johtamisesta, suunnittelusta ja ohjaamista. Esimiehen oikeudet ja vel-
vollisuudet käsittävät kaikkia esimiestehtäviä. (Ahlroth & Havunen 2015, 
78.) Työnantajan työnjohto-oikeuteen kuuluu määrittää työnsisältö, työn 
suoritustapa, työaika ja työpaikka. Osa tai kaikki työnjohto-oikeudesta voi 
kuulua esimiehen työnkuvaan. (Työsuojelu 2016.) 
 
Esimiehelle kasautuu paljon vastuuta työyhteisön toiminnan organisoin-
nista ja menestyksestä.  Esimies toimii aina taloudellisten realiteettien 
sekä työtä ohjaavien lakien puitteissa. Esimiehen rooli siis poikkeaa monin 
tavoin työntekijöiden roolista. Esimiehen työhön kuuluu ottaa vaikeatkin 
asiat puheeksi ja valvoa alaistensa toimintaa. Esimieheltä toivotaan myös 
työntekijöiden motivointia, kannustusta ja arvostavaa asennetta työnteki-
jöitä kohtaan. (Järvinen 2014, 249–250.) 
 
Arjessa esimiehen työ on usein tulosjohteista ja tekemistä mitataan nume-
roin. Työntekijöitä ohjataan sääntöjen ja hallinnollisten ohjeiden noudat-
tamiseen. Usein kiireen takia työn valvonta menee työn innovoinnin ja ke-
hittämisen edelle. Työntekijöiden toive esimiestyöstä on usein eri suuntai-
nen. Työntekijät toivovat ihmisläheistä johtamista, jossa kuunnellaan työn-
tekijöitä ja työstä keskustellaan avoimesti. Työntekijät haluavat myös olla 
osallisia toiminnan kehittämisessä. Eriävistä toiveista voi syntyä ristiriitoja, 
jos työntekijät ovat hyviä ratkomaan ongelmia, mutta kehnoja noudatta-
maan ylhäältäpäin tulevia käskyjä. (Juuti & Vuorela 2004, 12–19.) 
 
Esimies kohtaa työssään erilaisia odotuksia, jotka tulevat ylemmältä joh-
dolta ja alaisilta. Esimiehen pitääkin niin sanotusti toimia puun ja kuoren 
välissä. Vuorovaikutus onkin avain asemassa johtamisessa. Onnistunut 
vuorovaikutus vaatii kuitenkin paneutumista johtamistyöhön ja osaamista 
sosiaalisella saralla. Esimiestyö koetaan usein palkitsevaksi, mutta yksi-
näiseksi. (Järvinen 2014, 249–250.) Yksinäisyys kuuluu esimiehen työn 
haasteisiin. Yksinäisyys syntyy siitä, että esimies joutuu ohjaamaan työtä 
ja puuttumaan alaistensa toimintaan, eikä voi suosia ketään. (Ahlroth & 
Havunen 2015, 16.)  
 
Esimies on usein suuren informaatio- ja vuorovaikutus tulvan alla. Tulvaa 
lisää käsitys, että esimies on aina tavoitettavissa puhelimitse sekä sähkö-
postitse. Toisinaan informaatiota lisäävät palaverit ja tapaamiset. Infor-
maatio- ja vuorovaikutustulvan seurauksena voi olla stressi, väsymys ja 
kyynisyys. Ylempi johto haluaa usein esimiehen lisäävän työn tehokkuutta 
ja taloudellista tuottavuutta. Nämä vaatimukset pitävät sisällään tarpeen 
työnkehittämiselle, uusien toimintamallien luomiselle ja toisinaan tarpeen 
työvoiman vähentämiseen. (Juuti & Vuorela 2004, 9–10.) 
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Juuti ja Vuorela toteavat vuonna 2004 julkaistussa kirjassa johtaminen ja 
työyhteisön hyvinvointi, että hyvä johtaminen luo pohjan sujuvalle työs-
kentelylle ja työhyvinvoinnille. Tämä kuvastaa sitä vastuun määrää, joka 
esimiehellä on. Hänen toimintatapansa ja valintansa vaikuttavat koko työ-
yhteisön hyvinvointiin. Nykyajan työelämään kuuluvat muutos, väliaikai-
suus ja hektisyys. Tämän kaiken keskellä esimiehen täytyy pystyä määrit-
tämään perustehtävä ja varmistaa, että kaikki tietävät roolinsa työyksi-
kössä. (Juuti & Vuorela 2004, 8–9.)  
 
Työ, terveys ja turvallisuus -lehdessä 2014 julkaistussa artikkelissa Hyvin-
voiva esimies=hyvä esimies kuvataan esimiehen hyvinvoinnin merkitystä. 
Hyvinvoiva esimies saa aikaan laadukkaampaa tulosta kuin pahoinvoiva. 
Esimiehen vireys ja innostus tarttuvat muihin ja lisäävät hyvinvointia työ-
yhteisössä. (Larvi & Vanhala 2014.) 
 
Esimies on ennen kaikkea ihminen, siinä missä muutkin organisaatiossa 
työskentelevät. Hyvinvointi koostuu seuraavista osatekijöistä: Tervey-
destä, materiaalisesta hyvinvoinnista, koetusta hyvinvoinnista ja elämän-
laadusta. Yksilön hyvinvointiin vaikuttaa hänen oma kokemuksensa hyvin-
voinnista, kuinka hän kokee sosiaaliset suhteensa, hänen onnellisuutensa, 
sosiaalinen pääomansa ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet. Yksilöön 
vaikuttaa myös yhteisö ja sen kokema hyvinvointi. Yhteisön hyvinvoinnin 
peruspilareita ovat elinympäristö, työllistyminen, työolosuhteet ja toi-
meentulo. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.) 
 
Ihminen voi työssään hyvin, kun hän kokee tekevänsä merkityksellistä 
työtä ja siihen on varattu tarpeeksi aikaa. Hyvin tehty työ lisää onnistumi-
sen iloa. Mikäli esimiehellä ei ole mahdollisuutta tehdä työtään hyvin, työn 
mielekkyys ja merkityksellisyys kärsivät. Usein myös työpäivät pitenevät ja 
esimiehen kokema kuormitus kasvaa.  Näitä työhyvinvointia haastavia ti-
lanteita syntyy usein, kun työtä tehostetaan, kustannuksia leikataan ja 
työntekijöitä vähennetään. Työnkuormittavuutta voi lisätä myös muuttu-
vat tietojärjestelmät ja niiden hallinta. Työ on luonnollinen osa elämää, va-
paa-ajan tarkoituksena on palauttaa ja antaa uutta energiaa elämään. Hy-
vinvoinnin kannalta onkin tärkeää, ettei työ tule liiaksi kotiin ajatuksina ja 
konkreettisina työtehtävinä. (Työterveyslaitos 2013, 52–54.)  
 
Esimiesasemassa olevat ihmiset suhtautuvat työntekijöitä positiivisemmin 
työhönsä. Esimiehet kokevat usein työnsä niin mielekkääksi ja tärkeäksi, 
että kokevat sen hyvänä harrastuksena. Työtä ei kuitenkaan kannata ah-
nehtia, sillä tutkimukset kertovat, että jatkuvasti ylitöitä tekevän luovuus 
ja terveys ovat koetuksella. Ihminen tarvitsee myös lepoa ja muuta elämää 
voidakseen hyvin. Esimiehen tulee huolehtia omasta hyvinvoinnistaan kuin 
lentokoneen onnettomuustilanteessa. Hengitysmaski laitetaan ensin 
omalle naamalle, ja sitten autetaan muita. Hyvinvoiva esimies on kiinnos-
tuneempi alaisistaan ja voimavarat riittävät paremmin henkilöstön kuule-
miseen ja tukemiseen hektisen arjen keskellä. (Larvi & Vanhala 2014.) 
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6.1 Työsuojelu  

Työsuojelun tarkoitus on vaikuttaa työntekijöiden psyykkiseen ja fyysiseen 
hyvinvointiin positiivisesti. Työnantajalla on toimintavelvollisuus, mikäli 
työhyvinvointiin vaikuttavia haasteita ilmenee työpaikalla. Työturvallisuus-
vastuu, riskienarviointi sekä huolehtimisvelvollisuus yksittäisten työnteki-
jöiden hyvinvoinnista ovat osa työnantajan työsuojeluvastuuta. Työsuoje-
luun luetaan myös työntekijän opetus- ja ohjausvelvollisuus, jonka tarkoi-
tuksena on taata työntekijälle tarvittava tieto työpaikan haitta- ja vaarate-
kijöistä. (Alahuhtala & Huhtala 2018, 43 –49.) 
 
Terveyden johtamisen päävastuu kuuluu organisaation johdolle, esimie-
hille sekä henkilöstöasioista vastaaville työntekijöille. Työnantajalla on vel-
voite perehdyttää työntekijä ja kohdella kaikkia henkilöstöön kuuluvia 
tasa-arvoisesti. Lisäksi on vastuu henkilöstön turvallisuudesta ja tervey-
destä ilman syrjintää. Velvollisuudet nousevat työlainsäädännöstä. (Ala-
huhtala & Huhtala 2018, 26.)  
 
Työhyvinvoinnin toteutumista työpaikoilla ohjaavia lakeja ovat muun mu-
assa työturvallisuuslaki 738/2002, työterveyshuoltolaki 1383/2001, työso-
pimuslaki 55/2001 (456/2005), laki miesten ja naisten välisestä tasa-ar-
vosta 609/1986, rikoslaki 39/1889 ja 578/1995, yhdenvertaisuuslaki 
21/2004. (Klemelä 2006, 36.)  
 
Organisaation johdon lisäksi työorganisaatiossa on myös muita toimijoita, 
joiden tehtävänä on varmistaa työsuojelun ja työhyvinvoinnin asiallinen 
toteutuminen työpaikalla. Esimerkkinä näistä ovat työsuojelutoimikunta, 
työsuojelu-/työhyvinvointipäällikkö sekä työsuojeluasiamies. (Tarkkonen 
2014, 9.)  
 
Työsuojelutoimikunta on perustettava työpaikoille, jossa työskentelee 
säännöllisesti yli 20 työntekijää. Organisaation koosta riippuen siihen kuu-
luu 4,8 tai 12 jäsentä. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa ja loput 
työntekijä- sekä toimihenkilöasemassa olevia. Työsuojelutoimikunnan toi-
menkuvaan kuuluu kehittää organisaation työturvallisuutta ja työterveyttä 
sekä tuoda kehitysehdotuksia työnantajalle. Työsuojelutoimikunta seuraa 
työsuojelun toimintaohjelman sekä työterveyshuollon toteutumista. Toi-
mikunnan vastuulla on myös esitysten laatiminen muun muassa työsuoje-
lukoulutuksista ja perehdyttämisen järjestämisestä. Toimikunnan jäsenet 
osallistuvat myös työkykyä ylläpitävään toimintaan (Työturvallisuuskeskus 
2015.) 
 
Työntekijällä on vastuu huolehtia omasta työkykyisyydestään sekä toimia 
työstä annettujen ohjeistusten ja lakisääteisten velvollisuuksien mukai-
sesti. Työntekijän on toiminnassaan huomioitava työpaikan turvallisuus ja 
terveellinen työympäristö. (Alahuhtala & Huhtala 2018, 27.) 
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7 ESIMIEHEN TYÖHYVINVOINTIA UHKAAVAT TEKIJÄT 

Työhyvinvointia käsittelevässä kirjallisuudessa nousee toistuvasti esiin sa-
moja työhyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Tähän lukuun on poimittu kirjalli-
suudessa useasti toistuvia teemoja ja niitä tukevia raportteja. Tiedos-
tamme työmme haasteet ja monesti osaisimme ratkaistakin ne, mutta rat-
kaisujen käytäntöön laittaminen on usein haastavaa ja vaatii suuren mää-
rän toistoja.  

7.1 Stressi  

Stressillä tarkoitetaan tilanteita, joissa omat voimavarat eivät riitä esimer-
kiksi tarpeen, odotusten tai vaatimusten osalta. Nämä tilanteet voivat 
nousta itsestä tai ympäristöstä käsin. Esimiestyössä tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että työhaasteita on enemmän kuin resursseja. Työelämän 
vaativuus ja omien voimavarojen suhde haasteisiin vaikuttavat siihen, 
kuinka paljon työn psyykkinen kuormitus vaikuttaa esimiehen hyvinvoin-
tiin. Stressin oireet näkyvät ylikuormitusoireina laajasti muun muassa ke-
hossa, ihmissuhteissa, käyttäytymisessä ja tunnetasolla. (Lönnqvist 2000, 
160.)  
 
Stressi ei ole haitallista lyhytkestoisesti. Pieninä määrinä, se voi jopa auttaa 
parempaan suoritukseen. Asiat sinänsä eivät tuota stressiä, vaan se min-
kälaiset tavoitteet, odotukset ja aikataulut me niille asetamme. Työssä ei 
aina voi vaikuttaa aikatauluihin ja palautumiselle ei jää tarpeeksi aikaa kii-
reisen arjen keskellä. Toisaalta oma mieli voi tuottaa stressiä ajatuksillaan. 
Vaikeus on siinä, ettemme osaa lukea kehoamme ja tunnistaa milloin stres-
siä on liikaa meidän yksilölliseen sietotasoomme nähden. Pitkään stressiti-
lassa eläminen on haitallista, koska elimistö on koko ajan taistelu-pakoti-
lassa ja kortisolin eritys kasvaa. Kortisolin jatkuva eritys muun muassa hei-
kentää kehon puolustusjärjestelmää, vähentää sokeriaineen vaihduntaa, 
lisää masennusriskiä ja heikentää muistia. Pitkittynyt stressi aktivoi hel-
pommin negatiivisia toimintamalleja sekä vie työltä ja vapa-ajalta hallin-
nan tunnetta. Toisaalta myös negatiivinen asenne elämään ja omien tar-
peiden huomiotta jättäminen voi ylläpitää stressiä. (Lehtinen, Martin, Sep-
pälä & Törö 2014, 80–84.) 

 
Stressihormonin eritykseen ja autonomiseen hermostoon vaikuttavat ne-
gatiiviset tunteet, tulkinnat ja mielikuvat. Vaikutukset näkyvät kehossa 
hengityksen muutoksena, sykkeen kiihtymisenä ja verenpaineen nousuna. 
Kehoa rauhoittavia tekijöitä ovat rentouttavat, myönteiset ja myötätuntoi-
set ajatukset. Haasteet ihmissuhteissa, kiire, aikataulut, kilpailu-suoritus-
keskeinen elämäntyyli, unen puute, oma vaatimustaso sekä toisten tarpei-
den laittaminen omien edelle lisäävät psyykkisen stressin kokemista. Li-
säksi kehoa voi kuormittaa aistiärsykkeiden paljous. (Lehtinen ym. 2014, 
81 ja 154.) 
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Stressi näkyy ihmisillä eri lailla, toisilla korostuu henkiset ja toisilla fyysiset 
oireet. Fyysisiä oireita ovat esimerkiksi päänsärky, vastustuskyvyn heiken-
tyminen, unettomuus ja kivut, joille ei löydy lääketieteellistä selitettä. 
Stressaantuneena mieli alkaa kiertää kehää ja keskittymiskyky heikkenee.  
Kielteiset ajatukset saavat helpommin vallan stressaantuneesta kehosta, 
myös ahdistuksen tunne, ärtyneisyys, pelokkuus, huolestuneisuus ja jän-
nittyneisyys nousevat helpommin pintaan. Liiallisen stressin on myös ha-
vaittu kaventavan havainnointikykyä sekä vähentävän kiinnostusta uusiin 
asioihin. Stressaantunut henkilö alkaa toistaa samoja ajattelu- ja toiminta-
malleja, sillä ne auttavat kehoa selviytymään haastavassa tilanteessa. 
Tämä kuitenkin johtaa siihen, että kyky vastaanottaa uutta kaventuu ja 
luovuus vähenee. (Nummelin 2008, 75–76.) 
 
Esimies voi vaikuttaa työssä koettuun stressiin työmäärää mukauttamalla, 
priorisoimalla ja työtehtäviä delegoimalla. Osasta työtehtävistä voidaan 
joutua luopumaan kokonaan, jotta tasapaino voimavarojen ja resurssien 
välillä säilyy. Esimiehellä on usein avaimet oman työn hallintaan. Työn hal-
linnan tunteen säilyttäminen on työssäjaksamisen perusta, joten on tär-
keää, että stressiin puututaan ennakoivasti ja aktiivisesti jo ennen uupu-
misoireita. Esimiehen autonomia työssä edesauttaa työn hallittavuutta ja 
nopeuttaa stressistä palautumista. Esimiehet, jotka eivät voi vaikuttaa työ-
hönsä tai työtehtäviensä määrään, ovat alttiimpia krooniselle stressille ja 
työuupumiselle. (Lönnqvist 2000, 163–167.) 
 
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tekemässä 
Pan-eurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskevassa mielipideky-
selyssä vuonna 2013, kysyttiin työperäisen yleisempiä syitä nykyaikana 
Taulukko 1. Suomalaisia eniten stressaavaksi asiaksi nousi töiden uudel-
leen järjestely tai työsuhteen epävarmuus 65%.Verrattaessa Suomen ja 
koko Euroopan tuloksisista huomataan, että suomalaiset kokevat keski-
määrin vähemmän työtä kuormittavia tekijöitä.  Suomalaisten kokemat 
kuormittavat tekijät ovat samassa linjassa koko tutkimuksen kanssa. (Eu-
roopan työterveys- ja turvallisuusvirasto2013, 33.) 

Taulukko 1. Työperäisen stressin yleiset syyt. (Euroopan työterveys- ja 
turvallisuusvirasto. 2013, 33.) 
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Robert Karasekin työn vaatimus-hallinta-malli vuodelta 1979 on yksi kuu-
luisimmista työstressimalleista. Mallissa kuvataan työn haitallista psyko-
sosiaalista kuormaa työn hallinnan ja vaativuuden kautta. Työn hallinta pi-
tää sisällään työntekijän työhön vaikutusmahdollisuudet sekä työtä koske-
vaan päätöksentekoon osallistumisen. Työn vaativuus pitää sisällään työn 
määrällisen ylikuormituksen, aikapaineet ja roolikonfliktit. (Feldt, Kinnu-
nen & Mauno 2017, 43–44.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 10. Työn vaatimus-hallinta-malli (Feldt, Kinnunen & Mauno 2017, 
44). 

Työn vaatimus-hallinta-mallissa kuva 10 työ jaetaan neljään osa-aluee-
seen: Kuormittamaton työ, aktiivinen työ, passiivinen työ ja kuormittava 
työ. Aktiivinen työalue on otollisin työskentelyalue, koska siinä on korkeat 
vaatimukset sekä hyvät työtä koskevat hallintamahdollisuudet. Työnvaati-
musten ollessa korkealla tasolla samanaikaisesti, kun työn hallittavuus on 
alhaisella tasolla, ollaan kuormittavan työn osa-alueella. Kuormittava työ 
altistaa työntekijän todennäköisemmin stressiperäisille sairauksille, kuin 
muut osa-alueet. (Feldt, Kinnunen & Mauno 2017, 44–45). 

7.2 Työn keskeytyminen  

Esimiestyössä on paljon keskeytyksiä ja tilanteesta toiseen siirtymisiä. Hy-
vän esimiehen tulisi kyetä pitämään ajatukset siellä missä on fyysisesti. Tiu-
kasti aikataulutettu työ ja kohtuuton työkuorma saattavat ajaa esimiehen 
tilanteeseen, jossa on poissaoleva, koska ei pysty keskittymään alati vaih-
tuvaan tilanteeseen. (Lönnqvist 2000, 168.)  
 
Työn pirstaloituminen, toistuvat keskeytykset, aikapaineet ja kokoaikainen 
saatavilla olo ovat lisänneet työelämän hektisyyttä, ihminen on alkanut 
ratkaista asiaa tekemällä monta asiaa samanaikaisesti. Tiedonkäsitte-
lymme on usein ylikuormittunut eikä palautumiselle jää tarvittavaa aikaa. 
Sen seurauksena tarkkaavaisuutemme ja huomiokykymme heikkenee. Va-
likoiva tarkkaavaisuus säätelee kykyämme vastaanottaa aisti-informaa-
tiota ympäristöstä tai omista ajatuksista.  Käytännössä se säätelee ha-
vainto- ja muistitietojen pääsyä tietoisuuteen ja määrittää mihin kulloinkin 
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keskitymme. Keskittymiskykyä aivot ohjaavat toiminnanohjauksen avulla. 
Toiminnanohjaus pitää sisällään tarkkaavaisuuden, työmuistin sekä toi-
minnan, tunteiden ja ajatusten säätelyn. Rutiininomaisissa toistuvissa ti-
lanteissa emme käytä toiminnanohjausta, vaan pystymme säästämään 
energiaa toimimalla niin sanotulla automaattiohjauksella. Aivoilla on jo 
tietty kaava, jolla toimitaan esimerkiksi hampaita pestessä, asiaa ei siis tar-
vitse sen tarkemmin miettiä. Keskittyessämme tarkkaavaisuus ja toimin-
nanohjaus aktivoituvat ja automaattiohjaus poistuu käytöstä. (Huostilai-
nen & Moisala 2018, 14–18.) 
 
Amerikkalainen lääkäri E. M. Hallowell on tutkinut keskittymiskykyä ja sen 
häiriintymisen käytösmallia ADT:tä. Hänen mukaansa keskittymisen häiriöt 
alkavat näkyä pitkittyneen kiireen seurauksena. Käytännössä ihminen 
omilla valinnoillaan saa aikaan keskittymisongelmia. Haitallisia valintoja 
ovat muun muassa taukojen laiminlyönti, monien tehtävien samanaikai-
nen suorittaminen ja tehtävästä toiseen hyppääminen eli multitasking. 
ADT:stä kärsivä ihminen alkaa ylikuormituksen ja keskittymiskyvyn puu-
teen seurauksena keskeyttämään itse itseään ja hyppii ajatusketjusta toi-
seen. Hoitamattomat asiat pompahtavat mieleen ja työ keskeytyy ilman 
ulkoisiakin ärsykkeitä. ADT -oireet ovat yhteydessä työssäjaksamiseen, 
koska siinä palautuminen laiminlyödään sekä työn loppuunsaattaminen 
vaikeutuu ja palkinto työstä suoriutumisesta jää saamatta. Keskittymisky-
vyn haasteet heikentävät suorituskykyä ja saavat aikaan alisuoriutumista 
työssä. Hyvä keskittyminen palkitsee jo itsessään, joten se on jo sinänsä 
tavoiteltavaa, mutta hyvä keskittyminen lisää myös työntehokuutta. Kes-
kittyneessä tilassa ihminen saa parhaiten kognitiivisen kapasiteettinsa 
käyttöön. Esimerkkejä kognitiiviseen kapasiteettiin kuuluvista toimin-
noista ovat muisti, nokkeluus, luovuus, kekseliäisyys, sosiaaliset taidot ja 
kyky käsitellä laajoja kokonaisuuksia.  (Huostilainen & Moisala 2018, 8–11.) 

7.3 Työmäärän lisääntyminen 

Esimiehen oma kokemus työnmäärästä vaikuttaa työhyvinvointiin. Mobiili- 
ja etätyö ovat lisääntyneet ja osaltaan vaikuttaneet työn kuormittavuuden 
tunteen lisääntymiseen. Lisäksi nykyinen työelämän trendi vähentää esi-
miestyötä tekeviä, kuormittaa jäljelle jääviä entisestään. Ylemmät toimi-
henkilöt YTN ry:n työmarkkinatutkimuksista teettämän aineiston tulok-
sista selviää, että asiantuntijatyötä tekevillä työtahti on kiristynyt ja yli 
puolet arvioivat työmäärän jatkuvasti tai ajoittain liian suureksi. (Keränen, 
Oksanen & Multisilta 2017, 22–23.) 

 

 

 
 



29 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 11. Työmäärän lisääntyminen yli sietokyvyn (Oksanen 2016, 8). 

Työterveyslaitoksen kunta 10-tutkimuksessa vuonna 2016, kartoitettiin 
kunta-alan työntekijöiden työssäjaksamista. Työmäärän lisääntyminen yli 
sietokyvyn kuva 11 nähdään, että sosiaali- ja terveysalan johtajista noin 
40% koki työmäärän lisääntyneen yli sietokyvyn. Kyselyyn vastasi 65089 
kuntasektorin työntekijää Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Turusta, Tam-
pereelta, Oulusta, Raisiosta, Naantalista, Nokialta, Valkeakoskelta ja Vir-
roilta. (Oksanen 2016, 2–3 ja 8.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 12. Töiden tekeminen varsinaisen työajan ulkopuolella, yksityinen ja 
julkinen sektori.  (Puttonen, Hasu & Pahkin 2016,20). 

Kuvasta 12 saadaan näyttöä, että töiden tekeminen varsinaisen työajan ul-
kopuolella on melko yleistä. Yksityisellä ja julkisilla sektoreilla 29% työnte-
kijöistä tekee työtä työajan ulkopuolella vähintään kerran viikossa ja 8-9% 
työntekijöistä joka päivä. (Puttonen, Hasu & Pahkin 2016,20.) 
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7.4 Itsensä johtaminen ja ajankäyttö 

Itsensä johtaminen pitää sisällään oman elämän hallinnan, oman työkyvyn 
ylläpitämisen ja oman ajankäytön haltuunoton taidot. (Salminen 2017, 
353.) Itsensä johtamisen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja itsensä to-
teuttamisen mahdollisuuksia. Itsensä johtamisen ydin on uudistuminen, 
joka muodostuu itsetuntemuksesta, itseluottamuksesta sekä reflektointi-
taidosta. Itsensä johtaminen on kasvua ja kehittymistä, joka vaatii omalta 
mukavuusalueelta poistumista ja epäonnistumisen sallimista. Työväli-
neenä itsensä johtamisessa on oma persoona ja luonne, jonka avulla omaa 
tietoisuutta pyritään kehittämään syvällisessä ja käytännöllisessä mielessä.  
(Sydänmaanlakka 2017, 5 ja 33–34)  
 
Työ vie ajallisesti suuren osan päivästämme ja siksi usein ajattelemme, että 
työhyvinvointi rakentuu pelkästään työpaikan seinien sisällä. psyykkinen 
hyvinvointi työssä koostuu kuitenkin, työn lisäksi perheestä, sosiaalisesta 
elämästä ja omasta ajasta. Näillä neljällä elementillä tulisi olla hyvä tasa-
paino, jotta voimme psyykkisesti hyvin. Se, miten arvottaa näitä neljää ele-
menttiä vaikuttaa ajankäyttöön ja pitkällä aikavälillä jaksamiseen. (Ryti-
kangas 2008, 42.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Itsensä johtamisen osa-alueet (Sydänmaanlakka 2017, 29). 

Itsensä johtamisen osa-alueet kuvaavat ihmisen kokonaisvaltaisuutta kuva 
13. Itsensä johtaminen ei ole vain fyysinen toiminto, vaan siihen vaikuttaa 
sen hetkinen psyykkinen- ja sosiaalinen tila yhdessä arvojen ja ammatti-
roolin kanssa. Itsensä johtaminen tehostuu, mitä paremmin eri osa-alueet 
ovat ihmisen hallinnassa. Osa-alueet tulee tiedostaa itsessään ja niiden hy-
vinvointia pitää ylläpitää, jotta niitä voi hallita. (Sydänmaanlakka 2006, 
254- 259.)  
 
Tarve itsensä johtamisen taidoille on kasvanut työelämää koettelevan kii-
reen, muutoksen ja jatkuvan uudistumisen tarpeen takia. Nykyaikainen 
työelämä vaatii, että itsestään osaa pitää huolta. Jaksamisen kannalta hy-
vät itsensä johtamisen taidot tukevat kokonaisvaltaista työhyvinvointia. 
(Sydänmaanlakka 2011, 28.) 
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Kuva 14. Ajalliset haasteet asiantuntijatyössä vuonna 2015 (Toivanen, Yli-
Kaitala, Viljanen, Väänänen, Turpeinen, Janhonen, & Koskinen 
2016, 70.) 

Työterveyslaitoksen AikaJärjestys asiantuntijatyössä selvityksestä käy ilmi 
kuva 14, että suurimpia ajallisia haasteita työssä ovat tekemättömien töi-
den paljous, päällekkäiset tehtävät sekä tiukat aikataulut. (Toivanen, Yli-
Kaitala, Viljanen, Väänänen, Turpeinen, Janhonen, & Koskinen 2016, 70.)  
 
Selvityksen mukaan kuva 15 oman työn aikataulutukseen asiantuntija-
työssä vaikuttaa eniten organisaatiosta lähtöisin olevat aikataulut. Toiseksi 
eniten työn aikataulutukseen vaikuttavat oman työpaikan toimintatavat 
ja- kulttuuri sekä esimiehen asettamat tehtävät ja toiveet. (Toivanen ym. 
2016, 43.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 15. Oman työn aikatauluihin vaikuttavia tekijöitä asiantuntijatyössä 
vuonna 2015 (Toivanen ym. 2016, 43.) 
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7.5 Uuden esimiehen kokemattomuus 

Siirtyminen esimiestehtäviin on aina muutos, joka vaikuttaa työidentiteet-
tiin merkittävästi. Osaaminen ei välttämättä vastaa enää suoraan uuden 
työn haasteisiin ja paljon uutta opittavaa tulee pienessä ajassa. Uuden esi-
miehen haasteet ovat hyvin erilaiset kuin kokeneen, pitkään työssään toi-
mineen esimiehen. Uusi esimies joutuu hakemaan uutta työrooliaan, työn-
kuva muuttuu ja alaisilla on usein paljon toiveita uutta esimiestä kohtaan. 
Esimiehen roolia ei ole usein määritelty organisaatioissa selkeästi ja se vai-
keuttaa tilan haltuunottoa. Perehdyttämisen tärkeys nousee suureen roo-
liin uuden työn haltuunotossa. Uuden esimiehen kannattaakin selvittää it-
selleen uuden työn kannalta olennaisimmat osa-alueet, työn tavoitteet ja 
vastuualueet. Uudelle esimiehelle uusina työn osa-alueina voivat tulla 
muun muassa organisaation toiminnan suunnittelu, työntekijöiden työn 
ohjaaminen ja motivaation ylläpito sekä lainsäädännön tuntemus. Esimies-
työ sisältää paljon pieniä irrallisia tehtäviä, joita tulisi suorittaa tehokkaasti 
lukuisista keskeytyksistä huolimatta. Esimiestyö on usein yksintyöskente-
lyä eikä sen haasteita voi jakaa avoimesti työyhteisössä. Esimies on aina 
valtasuhteessa työntekijöihin nähden ja tästä syystä alaisten luottamuksen 
ja johtajan aseman löytäminen voi ottaa aikansa. Esimiehellä on aina laaja 
organisatorinen ja juridinen vastuu työssään. (Salminen 2017, 25 –29.) 

7.6 Työuupumus  

Ihmisellä on elämässään vaiheita ja hetkiä, jolloin henkinen kuormitus kas-
vaa. Esimerkiksi tällaisia tilanteita ovat työhaastattelu, tärkeä kokous tai 
ero puolisosta. Tämä on normaalia elämää, mutta pitkään jatkunut kuor-
mitus työssä ja/tai vapaa-ajalla vaikuttaa ihmisen suorituskykyyn kokonais-
valtaisesti. Pitkäkestoisen kuormittavan tilanteen seurauksena psyykkiset 
voimavarat vähenevät ja riski työuupumukseen kasvaa. (Nummelin 2008, 
77–78.) 
 
Merkkejä työuupumuksesta ovat esimerkiksi voimakas väsymys, työn 
muuttuminen merkityksettömäksi, suorituskyvyn lasku ja ajatukset 
omasta huonommuudesta työssä. Työuupumukselle ei ole lääketieteellistä 
tautiluokitusta, vaikka sen esiintyvyys on lisääntynyt koko 2000-luvun. Ter-
veys 2000-tutkimuksen aineistoista käy ilmi että 2,5% suomalaisista kärsi 
työuupumuksen oireista viikoittain ja 25% kuukausittain. (Ahonen & Haka-
nen 2015.) 
 
Työuupumus kehittyy pitkittyneen työstressin seurauksena. Työuupumuk-
sen syntyyn vaikuttavat olosuhteet työssä ja vapaa-ajalla. Lisäksi työnteki-
jän henkilökohtaiset ominaisuudet kuten tunnollisuus, ahkeruus, sitoutu-
neisuus voivat suurissa määrin lisätä sairastumisriskiä. (Ahonen & Hakanen 
2015.) 
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Työuupumuksen taustalla voi olla myös työholismi. Työholismista kärsivä 
työntekijä työskentelee kohtuuttomasti sisäisen pakon johdattamana, toi-
sin kuin työn imussa oleva työntekijä, jolla halu oppia uutta ja onnistua 
ovat eteenpäin vieviä voimia.  Työholisti ei useinkaan koe nautintoa työtä 
tehdessään, vaan työ on pakonomaista suorittamista. Työholistin on vai-
kea irtautua työstä ja se tuottaa riippuvuutta.  Työholismin syntyyn voi vai-
kuttaa heikko minäkäsitys ja arvottomuuden kokemus.  Lisäksi roolimallit 
ja kasvatus voivat vaikuttaa työriippuvuuden syntyyn. Ulkopuolisen on vai-
kea puuttua työholismiin, koska on kyse työntekijän itse asettamista yli-
suurista vaatimuksista. Onnistuneen työsuorituksen jälkeen ei työholisti 
pidä taukoja vaan hyppää suoraan uuden haasteen pariin. Auttamista han-
kaloittaa entisestään, se ettei työholisti osaa hyödyntää työyhteisöntukea 
tai usein näe työntekotapaansa haasteena hyvinvoinnilleen. (Hakanen 
2011, 112–116.) 

8 ESIMIEHEN HYVINVOINNISTA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA JA 
RAPORTTEJA 

Tässä luvussa esitellään tarkemmin työkalupakin pohjana toimivia tutki-
muksia. Kaikkien tutkimusten kohderyhmä olivat esimiehet ja heidän työ-
hyvinvointinsa. Tutkimuksiin osallistuneet esimiehet työskentelevät hyvin 
erilaisissa organisaatioissa, mutta yhteistä kaikille on esimiesasema ja sen 
tuomat haasteet. Valitut tutkimukset on tehty joko teemahaastatteluina, 
jolloin tutkimus on kvalitatiivinen, tai kyselytutkimuksena, jolloin tutkimus 
luokitellaan kvantitatiiviseksi tutkimukseksi. Tutkimuksista on poimittu esi-
miestyön haasteita sisällönanalyysin avulla.   
 
Esimiesten työssä jaksaminen: mikä antaa voimavaroja työhön?  
 
Mari Salon vuonna 2008 Tampereen yliopiston psykologian laitokselle val-
mistuneessa lisensiaatin tutkimuksessa Esimiesten työssä jaksaminen: 
Mikä antaa voimavaroja työhön? on haastateltu kymmentä esimiestä, joi-
den työhön kuuluu henkilöstöjohtamista. Teemahaastattelun avulla on 
selvitetty esimiestyön kuormittavia tekijöitä sekä jaksamista tukevia voi-
mavaroja vuosina 2006-2007. Työssä pureudutaan myös siihen, millaisia 
voimavaroja tai haasteita yksityiselämä tuottaa esimiehen työssäjaksami-
seen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. (Salo 2008, 9 –11.) 
 
Tutkimuksen tuloksissa esimiesten jaksamiseen vaikuttaviksi osa-alueiksi 
nousivat vaikutusmahdollisuudet työhön, työn haasteellisuus, työn määrä 
ja keskeytyminen, alaiset, työskentelyyn saatava tuki sekä käsitys itsestä 
esimiehenä. Näiden osa-alueiden alla oli 121 vastausta, jotka tukivat esi-
miehen jaksamista ja 60 vastausta, joissa kerrottiin kuormitustekijöistä. 
(Salo 2008, 14.) 
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Konkreettisiksi voimavaroiksi esimiestyössä nousivat tutkimuksessa muun 
muassa alaisiin luottaminen, kohtuullinen sitoutuminen työhön, tunne 
oman elämän hallinnasta, oman esimiehen tuki ja palaute työstä, vaikutus-
mahdollisuudet vapaa-ajan ja työjärjestelyjen suhteen, vaikutusmahdolli-
suudet organisaatiossa ja työn sopiva haasteellisuus. (Salo 2008 15 –17.) 
 
Tutkimukseen osallistuneet esimiehet kokivat voimavaroja ja jaksamista 
vieviksi asioiksi myös asioita, jotka tuottivat toisessa hetkessä voimavaroja. 
Oma kokemattomuus esimiestyöstä nousi monissa vastauksissa esiin voi-
mavaroja vievänä elementtinä. Toisinaan myös työstä oli vaikea irrottau-
tua ja liiallinen sitoutuminen työhön nähtiin kuluttavana. Esimiehet kuva-
sivat, että ovat vapaaehtoisesti tavoitettavissa ja tekevät töitä vapaa-ajalla 
ilman, että heiltä sitä vaadittaisiin. Alaisten kanssa työ koettiin toisinaan 
myös voimavaroja syöväksi, etenkin palautteenanto- ja ohjaustilanteissa. 
Henkilöstön erimielisyyksien selvittäminen koettiin kuormittavana teki-
jänä. Esimiehet kokivat työn määrän kuormittavaksi toistuvien itsestä joh-
tumattomien keskeytysten takia. Keskeytysten koettiin kasaavan työtä ja 
kuormittavan arkea. Oman esimiehen etäisyys ja näkemyserot hänen kans-
saan koettiin haasteena. Perehdytyksen puutteellisuus ja työstä saadun 
palautteen vähyys lisäsivät esimiesten pahoinvointia. (Salo 2008, 18 –20.) 
 
Yksityiselämän vaikutus työhyvinvointiin nähtiin pääsääntöisesti positiivi-
sena asiana. Esimiehet saivat voimia perheestä, harrastuksista, arkiaska-
reista ja ystävistä. Vastauksissa oli nähtävissä, että tärkeää palautumisen 
kannalta oli työnteon lopettaminen ja levolle sekä rentoutumiselle annettu 
tila. Työn ja vapaa-ajan eroavaisuus nähtiin tärkeäksi voimia palauttavaksi 
elementiksi. (Salo 2008, 20–22.) 
 
Hoitotyön johtajien työhyvinvointia tukevat tekijät 
 
Eva Tilanderin vuonna 2010 Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa ter-
veyskasvatuksen pro gradu -tutkielmassa Hoitotyön johtajien työhyvin-
vointia tukevat tekijät on haastateltu kolmeatoista hoitotyön esimiestä, 
joiden työhön kuuluu henkilöstöjohtamista vuonna 2009. Teema haastat-
telun avulla on selvitetty hoitotyön johtajien työhyvinvointia tukevia teki-
jöitä hoitotyön johtajien näkökulmasta. Tutkimus on luonteeltaan laadulli-
nen. (Tilander 2010, 23–24.) 
 
Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan nähdä, että työhyvinvoinnin tuke-
miseksi hoitotyön esimiesten pitäisi saada lisää joustoa työaikoihin ja mah-
dollisuus jakaa omaa työkuormaa kollegojen kanssa. Jatkuva muutos 
työssä nähtiin kuormittavana ja sen tueksi toivottiin avointa ja ajantasaista 
viestintää. Tehtävänkuvan selkeytys ja mahdollisuus ammatilliseen jatko-
koulutukseen nähtiin myös hyvänä. (Tilander 2010, 66–68.) 
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Hoitotyön esimiehet kokivat työnsä vaativaksi, merkitykselliseksi ja antoi-
saksi. Palkkauksen ei kuitenkaan koettu olevan linjassa tehtävän vaativuu-
teen nähden. Tutkimuksessa havaittiin, ettei työhyvinvointia voi rajata kos-
kemaan vain työtä. Vapaa-ajan nähtiin myös vaikuttavan työhyvinvointiin, 
varsinkin sen, kuinka esimies huolehti voimavaroistaan ja niiden palautu-
misesta työajan ulkopuolella. (Tilander 2010, 66–68.) 
 
Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 -kysely 
 
Suomalainen julkisoikeudellinen eläkelaitos Keva ja kuntajohtajat ry ovat 
teettäneet työhyvinvointi kyselyä kuntajohtajille jo kuusi kertaa (vuosina 
2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018).  Kuntajohtajien työhyvinvointi 2018 
-kysely painottui kuntajohtajien jaksamiseen, työhyvinvointiin sekä sitä tu-
keviin ja kuormittaviin tekijöihin. Vastaajia tänä kyseisenä vuonna oli 184 
kappaletta ympäri Suomen. Tutkimus on luonteeltaan määrällinen. Alla on 
nostettu esiin kohtia kyselystä, jotka tuovat esille kuntajohtajien kokemaa 
työkuormitusta ja työssäjaksamisen tilaa. (Kietäväinen 2018, 2 –17.) 
 
Vastaajista 86% kokee vähintään kerran viikossa painetta tekemättömistä 
töistä. 78% vastaajista kokee, että työasiat pysyvät työasioina, mutta nel-
jäsosa vastaajista kokee, että työ ja vapaa-aika sekoittuvat, eikä siihen ole 
mahdollisuutta vaikuttaa. Alle puolet kuntajohtajista kokee työ määrän ja 
sen vaativuuden olevan tasapainossa palkkaukseen. Vastaajat (41%) koki-
vat myös työssään uhkailua ja häirintää. (Kietäväinen 2018, 2 –17.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kuva 16. Alan vaihtoa sekä työpaikan vaihtoa toiseen kuntaorganisaa-
tioon. (Kietäväinen 2018, 16). 

Stressin kokemus on pysynyt melko samana vuosien 2007-2018 välisenä 
aikana. Kysyttäessä mitkä asiat tukevat johtajien työssäjaksamista esiin, 
nousivat muun muassa perhe, johtoryhmän jäsenet, kollegat ja henkilöstö. 
Vaikka pääsääntöisesti kuntajohtajan työhön ollaan erittäin tyytyväisiä ja 
voimavarat tuntuvat riittävän, silti (kuva 16) 42% johtajista on ajatellut 
alanvaihtoa. Tämä tarkoittaa, että lähes joka toinen kuntajohtaja pohtii 
alan vaihtoa. (Kietäväinen 2018, 2 –17.) 

 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
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Työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla johtajien näkökulmasta 
 
Elina Lehtosen ja Titta Suutarin vuonna 2018 Laurea-ammattikorkeakoulun 
sosiaalialan koulutusohjelmassa valmistuneessa opinnäytetyössä Työhy-
vinvointi sosiaali- ja terveysalalla johtajien näkökulmasta oli tarkoitus kar-
toittaa esimiestyön kuormitustekijöitä sekä tekijöitä, jotka edistävät esi-
miesten työssäjaksamista. Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena, jo-
hon vastasi 54 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa johtajaa. Opinnäytetyö on 
sekä määrällinen että laadullinen. (Lehtonen & Suutari 2018, 35 –36.) 
 
Tutkimukseen osallistuneista esimiehistä yli puolet kertoi työhyvinvoin-
tinsa olevan hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Avoimissa kysymyksissä esi-
miehet kuitenkin kertoivat hyvin ristiriitaisesti työhyvinvoinnin tilasta. Esi-
merkiksi suurin osa koki, että työhyvinvointi on kovalla koetuksella arjessa. 
Esimiehet kokivat valmiudet itsensä johtamiseen hyviksi ja halu kehittyä 
välittyi vastauksista. Vastauksissa näkyi, että työ koettiin sopivassa suh-
teessa haastavaksi, mutta toisaalta merkityksettömyyttä, turhautumista ja 
motivaation puutetta koettiin melko usein. Yksi viidesosa tutkimukseen 
vastanneista esimiehistä oli kokenut työuupumusta. Omalta esimieheltä 
saatavan tuen vähyys nousi vastauksissa esille työhyvinvointia heikentä-
vänä piirteenä. Kollegoilta saatu tuki ja palautteen saaminen työstä nähtiin 
suurena voimavarana esimiestyössä. Miltei kaikki vastaajat näkivät vapaa-
ajan aktiviteeteillä olevan vaikutusta työssä jaksamiseen. (Lehtonen & Suu-
tari 2018, 58–60.) 
 
Esimiehen työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät taloudellisen taantuman 
aikana 
 
Heini Heinosen ja Hannamari Heleniuksen 2009 Haaga-Helian ammattikor-
keakoulun liiketalouden koulutusohjelmalle valmistuneessa opinnäyte-
työssä Esimiehen työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät taloudellisen 
taantuman aikana tavoitteena oli selvittää esimiestyön kuormitustekijöitä 
sekä tekijöitä, jotka edistävät esimiesten työssäjaksamista. Työssä otettiin 
huomioon myös sen hetkinen taloudellinen taantuma ja pohdittiin sen vai-
kutuksia esimiehen hyvinvointiin. (Heinonen & Helenius 2009, 3.). Tutki-
mus on toteutettu teemahaastatteluna, johon vastasi 7 esimiestä myynnin 
ja hallinnon tehtävissä. Opinnäytetyö on laadullinen. (Heinonen & Hele-
nius 2009, 69.) 
 
Tutkimuksessa esimiehiä kuormittaviksi tekijöiksi mainittiin muun muassa 
esimiestyön vaatimukset ja odotukset, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, 
työasioiden jatkuva ajattelu ja ihmisten johtaminen varsinkin muuttuvissa 
olosuhteissa. (Heinonen & Helenius 2009, 82–85.) Työhyvinvointia uhkaa-
vina asioina tutkimukseen vastanneet näkivät jatkuvan muutoksen, ajan-
hallinnan, jatkuvan kiireen sekä myynnin ja tuloksen varmistamisen haas-
teet. Esimiehen työhyvinvointia edistävinä tekijöinä nähtiin ravinto, lepo, 
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riittävä uni.  Lisäksi korostui ajanhallinnan taito sekä työn delegointi ja prio-
risointi. Työkykyä ylläpitäviksi asioiksi nähtiin myös omien arvojen pohjalta 
toimiminen, itseluottamus, oman kehon kuunteleminen, tavoitteellinen 
työote, itsensä kehittäminen ja perhe. (Heinonen & Helenius 2009, 88–89.) 
 
Johtajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, suhteessa heidän koulutuk-
sensa tasoon 
 
Karina Nielsenin Tanskan ympäristötutkimuskeskuksesta ja Kevin Danielsin 
Anglian yliopistosta tekemä yhteistutkimus 2012 Enhancing team leaders' 
well-being states and challenge experiences during organizational change: 
A randomized, controlled study käsittelee johtajien työhyvinvointiin vai-
kuttavia tekijöitä suhteessa heidän koulutuksensa tasoon. Tutkimus on to-
teutettu Tanskan vanhustenhuoltoa koskeneen muutoksen yhteydessä. 
Tutkimus on laadullinen interventiotutkimus, joka on toteutettu haastat-
telujen avulla. (Nielsen & Daniels 2012, 1207.) 
 
Haastatteluihin vastasi 30 vanhustyön johtajaa, joiden yksiköissä oli käyn-
nissä organisaatiomuutos. Johtajat oli jaettu kahteen ryhmään. Toiseen 
ryhmään kuului 12 johtajaa, jotka saivat koulutusta muutoksen läpiviemi-
seen ja toisessa ryhmässä oli 18 johtajaa, jotka osallistuivat vain haastatte-
luun. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää johtajan hyvinvointiin vaikuttavia 
tekijöitä sekä sitä, vaikuttaako johtajan saama koulutus hänen hyvinvoin-
tiinsa muutostilanteissa. (Nielsen & Daniels 2012, 1214.)  
 
Tutkimuksessa todettiin, ettei koulutuksella ollut suurta vaikutusta muu-
toksen läpiviemiseen. Eniten johtajia kulutti työntekijöiden muutosvasta-
rinta. Mikäli työntekijät sopeutuivat muutokseen, johtajan hyvinvointi pa-
rani ja päinvastoin. Johtajat kokivat, että heidän hyvinvointiaan tuki ylem-
mältä taholta tullut tuki enemmän kuin koulutus. (Nielsen & Daniels 2012, 
1227.) 
 
 
Sisällön analysointimenetelmäksi on valittu laadullinen aineiston analyysi, 
joka on tehty aineistolähtöisesti. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla 
tutkimusaineistoista etsittiin yhdistäviä tekijöitä ja vastauksia tutkimusky-
symyksiin. Aluksi aineisto redusoitiin niin, että aineisto, joka ei vastannut 
analyysiyksikköön eli tehtäväkysymyksiin ja teoreettiseen viitekehykseen 
poistettiin. Tässä vaiheessa analyysia tuli tutkimuksellinen haaste, sillä laa-
dullista ja määrällistä tutkimusta on vaikea yhdistää niin, että johtopäätök-
set olisivat luotettavia. Kuntajohtajien hyvinvointi 2018 -kysely, oli määräl-
linen kyselytutkimus. Kysymykset olivat valmiiksi määriteltyjä, eikä johta-
jilla ollut mahdollisuutta lisätä kyselyyn omia näkökulmiaan. Luotettavuu-
den lisäämiseksi edellä mainittu kysely jäi pois aineistosta. Työhyvinvointi 
sosiaali- ja terveysalalla yksiköiden johtajien näkökulmasta tutkimuksesta 
käytettiin vain esimiehille tehdyt haastattelut. 
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Viidestä aineistoon jääneestä tutkimuksesta nousi 130 kohtaa, jotka vasta-
sivat tutkimuskysymyksiin. Aineistoa lukiessa oli huomattavaa, kuinka uu-
sien esimiesten haasteet nousivat vahvemmin esille. Uusilla esimiehillä oli 
selvästi enemmän haasteita muun muassa ajan hallinnassa ja työn ja va-
paa-ajan yhdistämisessä. Tämä on ymmärrettävää, koska työkokemusta 
työstä ei vielä ole ja uusia asioita tulee eteen päivittäin. Uudet esimiehet 
olivatkin useammin kuormittuneita työstään kuin pitkän johtajan uran teh-
neet. Klusteroinnin tuloksena aineistoista nousi erilaisia pääryhmiä. Pää-
luokkien alle muodostui alaluokkia. Pääryhmien nimet nousivat aineistosta 
ja alaluokat täydensivät niiden sisältöjä. 
 
 Pääryhmiä olivat ihmisten johtamisen haasteet, itsensä johtamisen haas-
teet, organisaatiosta nousevat haasteet, työyhteisöstä nousevat haasteet 
ja yleiset yhteiskunnalliset haasteet.  
 
Ihmisten johtaminen -pääryhmän alle tulivat vaikeiden asioiden puheeksi 
ottaminen ja haasteellisissa tilanteissa toimiminen, (10) kommenttia kai-
kista viidestä tutkimuksesta. Toiseksi alaryhmäksi nousi viestintä, yhteensä 
kahdeksan (8) kommenttia. Itsensä johtaminen -pääryhmän alle tulivat: 
Ajan hallinta (7), omat voimavarat ja palautuminen (8), työn keskeytymi-
nen (4), nukkumiseen ja palautumiseen liittyvät ongelmat (7) ja työn ja va-
paa-ajan sekoittuminen (7).  
 
Organisaatiosta nousevat haasteet -pääryhmän alla ovat: Työn liiallinen 
kuormitus (20), omalta esimieheltä huonosti saatava tuki työhön liittyvissä 
asioissa ja vähäinen palaute työstä (18), jatkuva muutos (9), epäselvä teh-
tävänkuva (7), perehdytyksen ja koulutuksen puute (4) ja työajat (2).  
 
Työyhteisöstä nousevat haasteet -pääryhmän alla ovat: Huono työilmapiiri 
(10) ja yksinäisyys (2). Yhteiskunnallisesti haasteen toi: Haastava talousti-
lanne (2) ja valtakunnallinen lakkouhka (1). Lisäksi yksi maininta, joka ei 
sopinut näiden pääotsikkojen alle: haastavat asiakastilanteet (1). Osa tee-
moista tiputettiin tässä vaiheessa pois, mikäli teema oli jäänyt vähälle huo-
miolle tutkimuksessa. Pääryhmiin valittiin vain ne aihealueet, joita käsitel-
tiin vähintään kolmessa tutkimuksessa. Kaikkiin alateemoihin ei voi työka-
lupakin avulla vaikuttaa. Näitä ovat omalta esimieheltä saatava tuki, työ-
ajat, yksinäisyys, työhyvinvointia tukeva toiminta, perhe, harrastukset, 
alaiselta saatava tuki sekä vallitseva taloustilanne. Klusteroinnin jälkeen ai-
neisto abstrahoitiin eli tiivistettiin ja siitä erotettiin tutkimuksen kannalta 
olennainen tieto. Abstrahoinnissa syntyneen valikoidun tiedon perusteella 
tehtiin johtopäätöksiä integratiivisen katsauksen tueksi.  
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9 INTEGRATIIVISEN KATSAUKSEN TULOKSET 

Työelämä on muuttunut kiireisemmäksi, epävarmemmaksi ja työpaikoilla 
jatkuva muutos on alkanut viedä työntekijöiden voimavaroja. Työn resurs-
sit ovat niukentuneet ja kilpailu työelämässä koventunut. Työelämäkes-
kustelu on usein negatiivissävytteistä ja epäkohtiin kiinnittyvää. Ennen 
työltä toivottiin, että jokainen työpäivä olisi erilainen eikä työpäivän kulkua 
voisi ennalta arvata. Pysyvyyden ja ennakoitavuuden tunnetta on alettu 
kaivata, jotta työtehtäviin voisi keskittyä ja työskentely olisi vapautuneem-
paa. Suomalaiset ovat edelleen vastuullisia ja kovia tekemään töitä, työ-
elämän vaatimusten kasvaminen haastaa myös työhyvinvoinnin. Enää ei 
voi puhua pelkästä työhyvinvoinnista, joka keskittyy työterveyspalveluihin, 
työsuojeluun ja virkistystoimintaan. Ennen työhyvinvoinnin mittariksi riitti, 
että työntekijä on paikalla ja sairaspäiviä oli kohtuullisesti. Nykymuotoinen 
työhyvinvoinnin ei pitäisi enää perustua epäkohtien, riskien ja oireiden mi-
nimointiin. Työhyvinvointi pitäisi nähdä menestystekijänä, joka tuottaa 
energisiä ja motivoituneita työntekijöitä. (Hakanen 2011, 5 –7 ja 16–17.) 
 
Integratiivisen katsauksen perusteella voidaan sanoa, että johtajan työhy-
vinvointiin vaikuttavat eniten organisaatiosta nousevat haasteet kuten 
työn jatkuva muutos, työn liiallinen kuormitus johtuen työn määrän koko-
aikaisesta kasvusta ja kiireisestä aikataulusta. Työn kuormitusta lisäsi  
myös oman tehtäväkuvan epäselvyys ja vähäinen tuki omalta esimieheltä. 
Näihin esimiestyön haasteisiin pyritään vastaamaan työkalupakin kohdissa 
omat voimavarat ja työn keskeytyminen. 
 
Toinen selkeä työhyvinvointiin vaikuttava kokonaisuus oli itsensä johtami-
nen ja sen haasteet. Työ ja vapaa-aika sekoittuivat ja palautuminen ei ollut 
tehokasta. Ajan hallinta ja uniongelmat nousivat myös analyysissa esille. 
Vähemmälle huomiolle tutkimuksessa jäivät ihmisten johtamisen haasteet 
ja työstä kumpuavat haasteet. Yhteiskunnallisia ja asiakkaista nousevia 
työhyvinvoinnin haasteita ei juurikaan noussut. Työkalupakkiin itsensä joh-
tamisen haasteisiin vastataan, ajan hallinta, työn ja vapaa-ajan sekoittumi-
nen sekä nukkuminen ja palautuminen osioissa. 
 
Työkalupakkiin nousseet aihealueet: ajan hallinta, työn ja vapaa-ajan se-
koittuminen, omat voimavarat, työn keskeytyminen sekä nukkumisen ja 
palautuminen haasteet. Aihe alueet ovat sellaisia joihin esimies voi itse 
konkreettisesti vaikuttaa. Aihealueet työkalupakissa ovat itsensä johtami-
seen ja kehittämiseen keskittyneitä. Osa menetelmistä vastaa myös välilli-
sesti organisaatiosta nouseviin haasteisiin kuten työn liialliseen kuormitta-
vuuteen ja jatkuvaan muutokseen. Itsensä johtamisen taito luo pohjaa 
omalle hyvinvoinnille ja ajanhallinalle, sekä sitä kautta vapauttaa voimava-
roja muiden työhyvinvointia uhkaavien tekijöiden ratkaisemiseen ja hy-
vään esimiestyöhön. 
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Seuraavaksi esitellään taulukko, josta selviää työkalupakin rakenne. Ensim-
mäisessä sarakkeessa on tutkimuksia, raportteja ja selvityksiä, joista työ-
kalupakin aineistoa on löytynyt. Taulukon toisessa sarakkeessa on integra-
tiivisen katsauksen perusteella nousseet esimiestyön haasteet. Kolman-
nessa sarakkeessa menetelmät, jotka edesauttavat esimiestä selviämään 
haasteista. Työkalupakki on opinnäytetyön liite eikä sitä esitellä varsinai-
sessa opinnäytetyössä. Työkalupakki olisi ollut liian kankea käyttää, jos me-
netelmät olisivat asiatekstin muodossa opinnäytetyön sisällä.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi työkalupakki esimiehen työhyvinvoinnin 
tueksi. Prosessi lähti liikkeelle tietoperustan rakentamisesta. Aloin etsiä 
vastauksia tutkimuskysymyksiini: mitkä asiat vaikuttavat kuormittavasti 
esimiehen hyvinvointiin? sekä mihin asioihin esimiehet kaipaavat apua 
työhyvinvoinnin ylläpitämisessä? Tutustuin esimiehen työhyvinvointiin, 
tutkimusaihetta koskevan kirjallisuuden kautta. Halusin myös saada esi-
miehen omat näkemykset esiin ja hain lopputöitä ja raportteja, jotka käsit-
telivät esimiehen hyvinvointia. Esimiehen näkökulmaa kuvaavista töistä, 
etsin esimiestyötä kuormittavia asioita sisällön analyysin avulla. Yhdistin 
sisällönanalyysin tulosten ja teoriasta nousseet esimiehen työhyvinvoinnin 
haasteet. Tiedon yhdistämisen avulla sain viisi tärkeintä osa-aluetta johon 
esimies voi vaikuttaa parantaakseen työhyvinvointiaan: ajan hallinta, työn 
ja vapaa-ajan sekoittuminen, omat voimavarat, työn keskeytyminen sekä 
nukkuminen ja palautuminen. Näiden osa-alueiden pohjalta lähdin suun-
nittelemaan työkalupakkia. Työkalupakkiin etsin menetelmiä, jotka vastai-
sivat esimiehen työhyvinvoinnin haasteisiin. Menetelmiä löytyi työhyvin-
vointia käsittelevistä kirjoista ja julkaisuista. Tein jokaisesta osa-alueesta 
PowerPointin, jossa esiteltiin siihen sopivat menetelmät. Powerpointeista 
pyrin tekemään mahdollisimman selkeitä ja nopea lukuisia. Lisäsin työka-
lupakkiin itseottamiani kuvia, visuaalisen ilmeen parantamiseksi. Opinnäy-
tetyö prosessin aikana havaitsin, että esimies voi vaikuttaa omaan työhy-
vinvointiinsa suunnittelemalla työtä ja ajankäyttöä sekä huolehtimalla 
omasta hyvinvoinnista ja palautumisesta.  

10.1.1 Tutkimuksen sovellettavuus ja jatkotutkimusaiheet  

Tutkimustietoa voidaan soveltaa esimiesten työhyvinvoinnin kehittämi-
sessä esimerkiksi yksikkö- tai organisaatiotasolla. Uusi esimies voi myös 
saada tietoa tulevista haasteista ja varautua siten niihin paremmin.  Jatko-
tutkimusaiheena voisivat olla esimerkiksi se, mitkä asiat tukevat esimiehen 
työhyvinvointia heidän omasta mielestään sekä mitkä konkreettiset toimet 
lisäävät esimiesten työhyvinvointia. Lisäksi voisi tutkia työkalupakin vaiku-
tuksia esimiehen työssäjaksamiseen, sekä kartoittaa, onko työkalupakin si-
sältö esimiesten mielestä käyttökelpoista ja työhyvinvointia tukevaa.  

10.1.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimusten painotukset olivat erilaisia, mutta kaikissa käsiteltiin työhy-
vinvointia haastavia tekijöitä. Tutkimusten tulokset olivat samansuuntaisia 
eikä mikään tutkimus erottunut tuloksillaan. Tutkimukset oli tehty joko 
teemahaastatteluina, jolloin tutkimus on kvalitatiivinen, tai kyselytutki-
muksena, jolloin tutkimus luokitellaan kvantitatiiviseksi tutkimukseksi. 
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Prosessin aikana kyselytutkimukset poistettiin, jotta aineistoa voitiin ver-
tailla luotettavammin. Tutkimuksiin osallistuneet esimiehet olivat eri am-
mattikunnista ja heillä oli eri verran alaisia, mikä varmasti vaikutti työn 
kuormituksen tunteeseen. Lisäksi esimiehen työhistoria ja se, kuinka 
kauan hän oli tehnyt esimiestyötä, vaikuttivat vastauksiin. 
 
 Aineistoa oli osittain vaikea löytää tai se oli kymmenen vuoden takaista. 
Aineiston riittävyys oli havaittavissa siitä, että samat vastaukset alkoivat 
toistua ja uusia alaryhmiä ei enää muodostunut. Analyysin tuloksena tul-
leet pää- ja alaluokat olivat osittain sellaisia, joihin ei työkalupakin avulla 
voida vaikuttaa. Työkalupakkiin nousi asioita. joihin esimies voi itse konk-
reettisesti vaikuttaa, kuten itsensä johtaminen ja kehittäminen. 
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11 POHDINTA 

Palautuminen ja levon merkitys ovat yhteiskunnallisesti ajankohtaisia ai-
heita. Mediassa nähdään paljon otsikoita ihmisten työpahoinvoinnista ja 
toisaalta niin kutsutut self help -oppaat jaksamisen tueksi ovat suosittuja. 
Ihmiset ovat alkaneet kiinnostua terveydestään ja omaan hyvinvointiin ha-
lutaan panostaa.  
 
Integratiivinen katsaus antoi mielestäni hyvän pohjan esimiehen työhyvin-
voinnin hahmottamiseen. Katsaus antoi kattavan kuvan esimiestyön haas-
teisiin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Mielestäni tutkimukset, raportit, 
selvitykset tai kyselyt vastasivat tutkimuskysymyksiin. Aineiston valinta-
prosessia olisin voinut vielä avata paremmin. Aineisto ei myöskään kaikilta 
osin ollut tuoreimmasta päästä, vaikka se oli tavoite.  
 
Opinnäytetyö oli toiminnallinen, koska sen pohjalta tuli tuote. Tämä toi-
minnallisuus ei näy kovin vahvasti. Olisin voinut kuvata työkalupakin syn-
typrosessin kattavamminkin. Mielestäni työkalupakki valmiina tuotteena 
vastaa kuitenkin esimiestyön haasteisiin hyvin. Suurin osa menetelmistä 
on työhyvinvointia käsittelevistä julkaisusuista poimittuja ja siltä osin pe-
rusteluja. Olisin voinut auki kirjoittaa menetelmien valintaprosessia katta-
vammin.  
 
Koen työkalupakin arvioinnin ja sopivuuden esimiehille on vaikeaa tässä 
kohtaa arvioida, koska koe käyttäjiä ei ole. Uusien menetelmien käyttöön-
otto hektisessä arjessa ilman ulkopuolista ohjausta voi toisinaan olla haas-
tavaa ja työlästä.  
 
Kaikista haasteista huolimatta opinnäytetyö vastaa siinä esitettyihin tutki-
muskysymyksiin ja antaa hyvän pohjan työkalupakin rakentamiselle. Laaja 
perehtyminen työhyvinvointiin näkyy työssä ja rajaus esimiestyöhön on 
mielestäni onnistunut. Opinnäytetyö on mielestäni hyödyllinen muun mu-
assa, kun haluaa tutustua työhyvinvointiin tai aloittaa uutena esimiehenä 
ja haluaa välttää esimiestyön jaksamisen sudenkuopat. Kokeneemmalle 
esimiehelle työkalupakista löytyy varmasti uusia menetelmiä arjen aher-
rusta helpottamaan. Sain paljon kehuja kollegoiltani, että opinnäytetyön 
aiheeni on juuri sitä mitä työelämä nyt tarvitsee. Koenkin onnistuneeni va-
litsemaan ajankohtaisen ja työelämälähtöisen aiheen. Kaiken kaikkiaan 
opinnäytetyö prosessi on ollut antoisa oppimismatka työhyvinvointiin.  
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