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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Yritys X :n Oulun myymälän työhyvinvoinnin tila tällä 
hetkellä sekä ne syyt, jotka siihen vaikuttavat. Lisäksi selvitetään henkilöstöjohtamisen tasoa. Oma 
tavoitteeni on oppia käsittelemään työhyvinvointiin liittyviä ongelmia esimiesnäkökulmasta. Kohde-
yritys on ruotsalainen Yritys X, joka toimii vähittäismyynnin parissa. Toimeksiantaja on Oulun myy-
mälä ja tutkimuskohteena koko myymälän henkilökunta. 
Kohdeyritykselle on laadittu aiemmin syksyllä 2018 työhyvinvointikysely, joka toimii osana tämän 
opinnäytetyön tietoperustaa. Aiempaa kyselyä tukemaan ja täydentämään loin viitekehyksen, joka 
käsittelee työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen osa-alueita. Käytin työssä apunani myös lain-
säädännön määräyksiä työhyvinvoinnin ylläpidosta työpaikoilla. Rajaus tähän tehtiin sen mukaan, 
millä oli merkitystä juuri tässä yrityksessä. Tässä työssä on käytetty laadullisen ja määrällisen tut-
kimusmenetelmän yhdistämistä, mixed methods research- lähestymistapaa (MMR). 
Hyvinvointia tutkittiin työhyvinvointikyselyn avulla, joka jaettiin kahteen osuuteen: Henkilöstöjohta-
miseen ja työhyvinvointiin. Kysely tarjosi koko henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa ja antaa ke-
hitysideoita koskien työhyvinvointia kohdeyrityksessä. Aineiston keruu menetelminä käytin kysely-
lomaketta sekä omaa havainnointia työympäristössäni. Kysely toteutettiin kahden viikon aikana, ja 
siihen osallistui koko henkilökunta eli 12 henkeä. 
Työn tuloksina olivat johtopäätökset työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen tilasta sekä kyselytu-
losten ja sitä tukevan teorian pohjalta laadittu työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma toimeksianta-
jalle. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on auttaa yritystä työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohta-
misen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Lisäksi yritys voi halutessaan käyttää kehittämissuunnitelmaa 
johtamisen työkaluna. 
Tutkimustulosten mukaan työhyvinvointi muodostuu erityisesti hyvästä työkyvystä, esimiehen 
kuuntelutaidoista, työvuorosuunnittelusta, stressitekijöiden vähentämisestä sekä yhdessä tekemi-
sen ilosta. Jokainen työntekijä on osa työyhteisöä ja näin ollen jokaisen yksittäinen panos vaikut-
taa lopputulokseen. Kyselyn vastausten perusteella saatiin kehitysehdotuksia, joiden avulla voi-
daan lähteä työhyvinvointia kehittämään tulevaisuudessa. Tulokset on koottu opinnäytetyön kap-
paleisiin 7 ja 8. 
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Goal of this thesis is to find out Company X Oulu´s state of well-being at work at the moment and 
the reasons that affect it. Also the goal is to find out the state of human resource management. My 
personal goal is to learn how to deal with problems related to well-being at work from supervisors 
perspective. The target company is Swedish Company X, which operates at whole market sector. 
The task giver is Oulu’s shop and target of investigation is whole shop’s personnel. 
For the target company there has been drafted earlier in the autumn 2018 quiz about well-being at 
workplace, which works as a part of this thesis´ information foundation. I created a frame of refer-
ence to help support and fulfill it earlier, which deals with different parts of well-being at work and 
human resource management. I also used law´s regulations about up-keeping well-being at work 
in workplace in my thesis. I lined my material in the context of what matters for this company. I used 
mixed methods research in my thesis. 
I researched about well-being with quiz, which was separated in two parts: Human resource man-
agement and well-being at work. The quiz offered the chance to influence and give feedback re-
garding well-being at work in the target company. As a way to collect the data I used questionnaire 
and my own perceptions in my work environment. The quiz was implemented within two weeks and 
whole staff participated in it. It was in total 12 staffmembers. 
The results of the work were conclusions about well-being at work and the state of human resource 
management. Also the results from the quiz and supporting theory were used to created develop-
ment plan for the target company. Development plan´s purpose was to help the company to up 
keep and develop the well-being at work and human resource management.  Also the company 
can use the development plan as a tool for management if they choose to do so. 
Results of research tell that well-being at work forms from especially good capacity to work, listen-
ing skills of manager, shift planning, minimizing stressors and joy of working together. Every em-
ployee is part of the workplace community which means everyone’s output affects the end result. 
Based on the answers from the quiz resulted in development proposal, which can be used to start 
developing well-being at work in the future. Results have been gathered in the thesis in chapters 7 
and 8. 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Well-being at work, work community, mix method, developing, capacity to work, human 
resource management 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö tulee käsittelemään työhyvinvointia Yritys X:n Oulun myymälässä. Työni toi-

meksiantaja on Oulun Yritys X, joten yhteys työelämään on suora. Yhteyshenkilönä toimii Oulun 

myymäläpäällikkö. Työhyvinvointi on mielestäni tärkeä osa toimivaa työyhteisöä ja esimiestyötä. 

Lisäksi koen, että sillä on taloudellista merkitystä liike-elämässä. Aihe kiinnostaa minua siksi, koska 

se on suuressa roolissa joka päiväisessä työssäni ja haluan saada kehitystä aikaan sekä ylläpitää 

onnistumisia yrityksessämme. Olen itse hyvin aktiivinen ihminen, joten hyvinvointi yleisellä tasolla 

kiinnostaa minua. Työskentelen tällä hetkellä tutkittavassa kohdeyrityksessä, joten yhteys työelä-

mään on suora ja pystyn siihen vaikuttamaan hyvin. Tämä oli osaltaan myös syy idean syntyyn. 

Lisäksi olen tehnyt työharjoitteluni esimiestehtävissä kyseisessä myymälässä, joten opinnäytetyö 

oli luonnollinen jatke samaan teemaan.  

 

Tärkeimmät lähteeni ovat suomen ja englannin kieliset tuoreet kirjallisuudet ja verkkolähteet, laki-

tekstit sekä Yritys X:n edellisimmän työhyvinvointikyselyn tulokset. Aineistoni koskee henkilöstö-

johtamista sekä työhyvinvoinnin osa-alueita. Opinnäytetyöprojekti on tärkeä, koska opin sen avulla 

käsittelemään työhyvinvointiin liittyviä ongelmia esimiesnäkökulmasta. Opinnäytetyö rajautuu työ-

hyvinvointiin ja henkilöstöjohtamiseen, joita käsittelen viitekehyksessäni. Tulen tutkimaan työhyvin-

vointia kyselyn muodossa. Koko tutkittavan myymälän henkilökunta toimii tutkimuskohteena. Tu-

losten pohjalta olen rakentanut yhteenvedon ja tämän avulla luonut kehittämissuunnitelman toi-

meksiantajalle. Opinnäytetyöni on tärkeä osa työnjohtamisen työkaluna. 

 

Työn tavoitteena on kartoittaa Yritys X:n  Oulun myymälän työhyvinvoinnin tila tällä hetkellä työhy-

vinvointikyselyn avulla sekä ne syyt, jotka siihen vaikuttavat. Tämä siksi, koska yrityksestä on läh-

tenyt lyhyessä ajassa jo useampi työntekijä irtisanomalla itsensä. Aion saavuttaa työn tavoitteet 

saamalla mahdollisimman monen jäsenen henkilökunnasta vastaamaan kyselyyn luotettavasti. 

Oma henkilökohtainen tavoitteeni on hyötyä lopputuloksesta tulevaisuudessakin kehityssuunnitel-

man avulla. Työ on tärkeä niin tutkijan kuin yrityksen kannalta. Tutkimuksen avulla opin tutkijana 

käsittelemään työhyvinvointiin liittyviä ongelmia esimiesnäkökulmasta. Myös toimeksiantaja saa 

hyödyn: Työhyvinvointikysely tarjoaa koko henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa ja antaa kehitys-

ideoita koskien työhyvinvointia yrityksessä. Toimin työntekijänä kyseisessä myymälässä, joten 

osallistun vastaamaan kyselyyn muun henkilöstön kanssa, vaikka toimin tutkijana tässä tutkimuk-

sessa. 
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Samalla jokainen saa antaa anonyyminä palautetta yrityksen johdolle siitä, mitkä asiat toimivat ja 

mitkä puolestaan eivät. Lisäksi toimeksiantaja saa tulokset työhyvinvoinnin nykytilasta sekä kehit-

tämissuunnitelman henkilökohtaiseen käyttöönsä. Tämän avulla yritys pystyy kehittämään sekä 

ylläpitämään työhyvinvointia ja henkilöstöjohtamista. Lisäksi se voi halutessaan käyttää tätä johta-

misen työkaluna. Tähän tavoitteeseen pääsen panostamalla kehityssuunnitelmaan perin pohjin 

sekä onnistuneen kyselyn ja luotettavan aineiston avulla. 

 

Olen käynyt henkilöstöjohtamisen sekä lähiesimiehenä toimimisen kurssit vuoden 2017 ja 2018 

aikana.  Näiden kurssien kirjallisuutta on käytetty tässä työssä, esimerkiksi Riitta Viitalan teos: Hen-

kilöstöjohtaminen sekä Pekka Järvisen teos: Menestyvän työyhteisön pelisäännöt. Koen niistä ole-

van hyötyä opinnäytetyössäni. Tulen käyttämään näiden kurssien aineistoa opinnäytetyössäni. Tu-

levaisuutta ajatellen esimiestehtävät kiinnostavat minua. Täten henkilökunnan työhyvinvoinnin 

merkitys ja siihen paneutuminen esimiehenä on tärkeää. Mielestäni työhyvinvointia tulisi tutkia yri-

tyksen sisällä vuosittain, jotta sen tilaa voitaisiin seurata, ylläpitää ja tarvittaessa kehittää. 

 

Tulen kertomaan teoriassani henkilöstöjohtamisen pääkohdista liittyen tutkimukseeni sekä työhy-

vinvoinnin peruspilareista. Mielestäni ilman henkilöstöjohtamista ei yritys voi toimia täydellä teholla 

eikä työhyvinvointia voida parantaa tai ylläpitää ilman sitä. Tämän vuoksi on hyvä paneutua aihee-

seen syvällisesti. Olen peilannut työssä omaa henkilökohtaista kokemustani yrityksessä. Rajaukset 

työhyvinvoinnista ja henkilöstöjohtamisesta perustuvat kokemaani ja siihen miten nämä asiat nä-

kyvät yrityksen sisällä. Liitteisiin olen lisännyt kyselylomakkeen pohjan, johon on käytetty niin laa-

dullisen eli kvalitatiivisen kuin tilastollisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Itse kyselylomake 

rakennetaan viitekehyksen pohjalta ja vastaukset kerätään kirjallisesti.  

 

Kyselyrakenteen pohjana on käytetty edellistä henkilöstökyselyä, jossa on selvitetty monivalinnan 

avulla henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä seikkoja. Ongelma kyselyssä on ollut se, 

että osan kysymyksistä on voitu ymmärtää kahdella eri tavalla, jolloin tulokset eivät ole olleet luo-

tettavia. Lisäksi kyselystä ei ole saatu syitä siihen, miksi jokin asia toimii ja miksi ei, koska avoimia 

kysymyksiä ei ole juuri esitetty. Tämän tutkimuksen kysely- osuudessa on tarkoitus päästä syvem-

mälle syihin ja seurauksiin. Vanhan kyselyn lisäksi kyselyn tueksi on käytetty muuta aineistoa vii-

tekehyksenä.  
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2 TYÖELÄMÄN MUUTOSPAINEET 

Työelämään kohdistuu tällä hetkellä suuria muutospaineita. Maailmantalouden murros muuttaa 

työnteon rakenteita ja edellytyksiä. Yhä useampi yksityinen ja julkinenkin organisaatio joutuu miet-

timään toimintatapojaan sekä hakemaan kilpailuetua joustavuudesta, nopeudesta ja innovaatioi-

den tuottokyvystä oman arvonsa lisäämiseksi. Itse työtä voidaan tehdä paikasta riippumatta vuo-

rovaikutteisten tieto- ja viestintäteknologioiden ansiosta. Työkulttuuria haastetaan, kun työelämään 

saapuvat uudet sukupolvet, joilla ei ole kokemusta niukkuudesta kuten sodan jälkeen syntyneillä 

suurilla ikäluokilla. Y-sukupolvi (1980–1990-välillä syntyneet) nousevat jo suurimmaksi työssä ole-

vaksi ikäluokaksi, joka siis koostuu alle 40-vuotiaista. Yhä useammin työn sisältö on nuorille tär-

keää, mutta sitäkin tärkeämpää heille on heidän vapaa-aikansa. Työn ulkopuolelle on jäätävä aikaa 

perheelle, kavereille ja harrastuksille. Lisäksi palkan on katettava vapaa-ajan aktiviteetit. (Manka 

2016, 4.) 

 

Globalisoituminen on lisännyt tavaroiden, pääoman, ihmisten ja ideoiden liikkuvuutta koko maapal-

lolla. Perinteinen tuotanto on siirtynyt edullisemman kustannustason maihin, kuten Aasiaan ja Af-

rikkaan. Työttömyys on muuttunut rakenteellisemmaksi. ’’Rakenteellinen työttömyys kuvastaa ta-

loustieteessä työttömyyden tasoa, jonka alla palkkavaateet alkavat nousta ja inflaatio kiihtyä.’’ 

(Lainá 2017, viitattu 16.10.2018.) Työttömyyttä voitaisiin laskea panostamalla työntekijöiden osaa-

miseen ja liikkuvuuteen. Tämän lisäksi tuottavuus- ja osaamiserot ovat kasvaneet ja aiheuttaneet 

syrjäytymistä. Tämä jakaa ihmisiä. Yksilötasolla oman osaamisen tasoa on tärkeä ylläpitää. Se on 

yksilön pääomaa, varsinkin silloin kun työnantaja vaihtuu. Henkilöt, jotka eivät motivoidu kehittä-

mään osaamistaan, ovat vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle. (Manka 2016, 4.) 

 

Tiede ja teknologia avaavat uusia innovaatiomahdollisuuksia erityisesti palveluihin, jotka digitalisoi-

tuvat nopeasti. Työntekijöiden tulee pysyä mukana kehityksessä, muuten he jäävät pois kelkasta.  

Teknologia haastaa työntekijöiden uudistumiskyvyn, mikä voi lisätä stressiä ja painetta työympä-

ristössä. Tämän vuoksi esimiehellä on tärkeä rooli pysyä mukana kehityksessä. Kouluttamalla ja 

opastuksella työyhteisö saadaan tehokkaammaksi ja osaavammaksi teknologian kehityksen kes-

kellä. Teknologian kehityksellä on myös puolensa. 
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Uuden teknologian ansiosta kaikkein raskaimpia tai rutiinimaisimpia työvaiheita voidaan 
siirtää koneiden hoidettaviksi. Työturvallisuus voi parantua, kun työympäristön vaaroja 
seurataan anturi- ja mittausteknologiaa hyödyntäen. (Koivula 2015, viitattu 16.10.2018.) 

 

Kestävä kehitys vaikuttaa yhä enemmän valintoihimme, koska ympäristön tila heikkenee. Tämä 

näkyy luonnonvarojen suojeluna, nousevina hintoina raaka-aineissa ja ilmastonmuutoksen torjun-

tana. Tavaroiden ja palvelujen kulutus on yksi suurimmista ympäristöongelmien, kuten ilmaston-

muutoksen, aiheuttajista. Ympäristöongelmat aiheutuvat pääasiassa kulutuksesta ja kulutettavien 

tuotteiden ja palvelujen tuotannosta. Haitallisia päästöjä, maankäytön paineita ja jätteiden määrää 

on vähennettävä ja luonnonvarojen käyttöä muutettava ekotehokkaammaksi. Tämä näkyy kulutta-

jan valinnoissa ja haastaa yritykset käyttämään luonnolle parempia ja tuotannollisesti kalliimpia 

raaka-aineita. (SYKE, 2007, viitattu 16.10.2018.) 

 

Työvoiman rakenne on muuttunut. Samalla kun työvoiman määrä supistuu, entistä suurempi osa 

työskentelee henkilökohtaisten ja liike-elämän palvelujen ja kaupan alalla. Pitkät aukioloajat ja no-

peat toimitusajat ovat kaupan alalla tärkeä kilpailutekijä. Se tarkoittaa työntekijöiden kohdalla li-

sääntyvää joustovaatimusta. Lisäksi työtä tehdään paljon osa-aikaisesti. Eri sukupolvet suhtautu-

vat työhönsä eri tavoin. Toimiminen työyhteisössä, jossa on erilaisia työsuhteita ja eri-ikäisiä ihmi-

siä, asettaa haasteita johtamiselle. Tällöin kaikkien tarpeet pitäisi osata ottaa huomioon tasapuoli-

sesti. (Manka 2016, 4.) 
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3 YRITYSESITTELY  

Yritys X on vuonna 1918 perustettu ruotsalainen yritys. Se on pohjoismaiden suurimpia toimijoita 

vähittäismyynnissä. Yritys myy kodin, elektroniikan, sähkön, pienraudan ja vapaa-ajan tuotteita päi-

vittäisiin tarpeisiin, periaatteella jokaiselle jotakin. Ensimmäinen myymälä Suomeen avattiin 

vuonna 2002 Helsingissä. Tällä hetkellä (vuonna 2018) Yritys X toimii viidessä eri maassa: Ruot-

sissa, Norjassa, Suomessa, Englannissa sekä Saksassa 235 myymälän voimin. Yritys tarjoaa asi-

akkaan arkea helpottavia fiksuja ja käteviä tuotteita ratkaisuineen edulliseen hintaan. Tämän vuoksi 

asiakaskunta on laaja. Yritys myy tuotteitaan periaatteella jokaiselle jotakin. Yritys X pyrkii tarjoa-

maan lisäarvoa asiakkailleen, sijoittajilleen ja työntekijöilleen toiminnallaan. Yritys haluaa auttaa ja 

inspiroida asiakkaitaan, joita on jo 39 miljoonaa. 

 

Lisäarvoa asiakkaalle tuottavat henkilökohtainen palvelu myymälässä ja ratkaisukeskeisyys han-

kalissakin tilanteissa. Palveluita, joita ei suoraan mainosteta, ovat: paristojen vaihto, elektroniikan, 

led-lamppujen ja paristojen kierrätys, sekä osaavien myyjien avulla tuotteiden ohjaus ja asennus 

käyttövalmiiksi. Lisäksi Yritys X:llä on verkkokauppatoimintaa, jolloin tuotteet ovat helposti saata-

villa suoraan kotiovelle sekä tax-free- palvelu turisteille. 

 

Yritys X:n missio on auttaa ja innostaa ihmisiä, tarjoamalla heille käteviä ja käytännöllisiä ratkaisuja 

edulliseen hintaan joka päivä. Heidän liikeidea on myydä hyviä ja edullisia tuotteita, jotka sopivat 

jokaisen tarpeisiin. Tätä varten yritys on palkannut alaisikseen jo 5000 työntekijää. Liikeideansa, 

tuotteidensa ja työntekijöidensä palveluvalmiuden avulla yritys on tehnyt liikevoittoa. Vuoden 2017 

- 2018 tilikautena myyntiä oli 8 211 miljoonaa kruunua ja liikevoittoa 468 miljoonaa kruunua. Nämä 

tekijät vaikuttavat yritykseen tulevaisuudessakin. Tämän vuoksi myös työhyvinvoinnin ylläpito ja 

kehittäminen ovat tärkeitä. Asiakas saa myymälästä inspiraatioita ja uusia ideoita usein vaihtuvien 

esillepanojen myötä. Lisäksi sesongit on tuotu hyvin esille myymälässä ympäri vuoden. 

 

Yritys X:n toimintatavat ovat määritelleet yrityksen kulttuuri ja arvot. Jokainen asiakas sekä työnte-

kijä kohdataan samalla toimintakyvyllä ja lämminhenkisyydellä. Uudenlaisella ajattelulla annetaan 

tilaa kehittyä, kuuntelemalla niin asiakkaiden toiveita kuin työntekijöiden ideoita. Sitouttamalla asi-

akkaat kanta-asiakkaiksi sekä tuotteiden ja palveluiden avulla taataan myös myynti. Sitouttamalla 

työntekijät yritykseen, taataan hyvä asiakaspalvelu ja tehokas toiminta työympäristössä. Nämä ar-
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vot toimivat liiketoiminnan perustana. Yritys X:llä puhutaan usein Yritys X- hengestä. Liiketoiminta-

mallin ytimessä on asiakas. Asiakas ja hänen tarpeensa ovat kaiken lähtökohtana. Itse toiminta 

perustuu selkeisiin ja tehokkaisiin prosesseihin: valikoiman kehittämisessä, hankinnassa, logistii-

kassa, toimituksissa, myynnissä, huollossa sekä tuotteiden käytössä ja kierrätyksessä. 

 

Myymälän työyhteisö koostuu yhdestä myymäläpäälliköstä, kahdesta tiiminvetäjästä sekä yhdek-

sästä myyjästä. Lisäksi myymälässä työskentelee kaksi työntekijää vuokrafirman kautta.  Toinen 

tiiminvetäjistä hoitaa myynnin lisäksi logistiikkaa, toinen on merchandiser eli vastaa myymälän vi-

suaalisesta ilmeestä ja ulkoasusta. Myymälässä jokainen työntekijä tekee samoja tehtäviä, aino-

astaan esimiehillä on muun työn ohella omat henkilökohtaiset tehtävänsä. Näin työyhteisöä pyri-

tään pitämään tasavertaisena ja tasapainossa. 

 

Työyhteisöllä on tärkeä rooli voimavarojen lähteenä. Sosiaalinen vuorovaikutus muiden työnteki-

jöiden ja asiakkaiden kanssa lisää työn imua. Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatioti-

laa itse työssä. Kun työntekijä kokee työn imua, hän tulee hyvällä mielellä töihin, kokee työnsä 

mielekkääksi ja nauttii siitä. Imuun liittyy kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta: tarmokkuus, omistautu-

minen ja uppoutuminen. Tarmokkuus on tunne energisyydestä ja halusta panostaa työhön. Tällöin 

työntekijä ponnistaa tuloksiin myös kohdatessaan hankaliakin hetkiä. Omistautuminen koetaan 

merkityksellisyytenä, innokkuutena, inspiraationa, ylpeytenä ja haasteellisuutena työssä. Uppoutu-

misessa työntekijä kokee syvää keskittymistä ja paneutumista työhön. Työn imussa työstä koetaan 

nautintoa ja irrottautuminen siitä tuntuu jopa vaikealta. (Hakanen ym. 2018, viitattu 13.10.2018.) 

 

Työn imua lisää tukeva työyhteisö, joka sallii ja arvostaa erilaisia työntekijöitä. Pitkäaikaiset työka-

verit voivat olla myös ystäviä ja ystävyysside säilyy vaikka työpaikka vaihtuisikin. Hyvät ystävyys-

siteet työyhteisön sisällä näkyvät tutkittavassa myymälässä: Työntekijät näkevät toisiaan vapaa-

ajallaan ja pitävät yhteyttä muissa kuin työasioissa. Onkin tärkeää pitää huolta myös työyhteisön 

sisäisestä ilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta. Jos jokin asia ei toimi tai aiheuttaa stressiä ihmisten 

välisissä suhteissa työyhteisössä, siihen tulisi tarttua nopeasti ja pyrkiä kuulemaan kaikkia osapuo-

lia. 

 

Toimivassa työyhteisössä päämäärä ja tavoite ovat selkeitä kaikille. Toiminnan kautta tähdätään 

näihin yhdessä. Työn- ja vastuunjako on selkeää. 
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Jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan työssä. Toimintatavat on sovittu yhdessä ja pää-
töksenteko on läpinäkyvää. Mahdolliset ristiriidat otetaan nopeasti käsittelyyn. Hyvässä 
työyhteisössä esimiestyö on oikeudenmukaista ja tasapuolista.  (Työterveyslaitos 
2018a, viitattu 13.10.2018.)  
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4 TYÖHYVINVOINTI 

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset 
työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyh-
teisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee hei-
dän elämänhallintaansa. (Työterveyslaitos 2018c, viitattu 14.10.2018.) 
 

Henkilöstön hyvinvoinnin kulmakiviä ovat terveys, fyysinen ja psyykkinen työympäristö sekä osaa-

minen (Viitala 2007, 212). 

 

Työhyvinvointia voi tarkastella yksilön ja työyhteisön näkökulmasta. Tarkastelussa työ-
hyvinvointi mielletään silloin kumppanuussuhteeksi, jossa viisaasti toimiva työpaikka 
mahdollistaa työntekijälleen mielekkään työnteon. Ennen kaikkea se tarkoittaa yksilöi-
den ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä sellaiseen suuntaan, jossa jokaisella on mah-
dollisuus kokea työniloa ja onnistumisia. Tällöin työntekijä kokee voivansa hyödyntää 
vahvuuksiaan ja osaamistaan omassa työssään ja tehdä palkitsevaa yhteistyötä kan-
nustavassa ja innostavassa työilmapiirissä. Työhyvinvointi ei synny työyhteisöissä itses-
tään, vaan se vaatii systemaattista johtamista ja strategista suunnittelua. Strategiassa 
määritelty oikeudenmukainen johtaminen on merkittävä työhyvinvoinnin mahdollistaja. 
Keskeistä on, että työhyvinvointia tuottaviin tekijöihin voi jokainen työyhteisön jäsen itse 
vaikuttaa. (Kallio ym. 2015, viitattu 14.10.2018.) 

 

Työhyvinvointi muodostuu sosiaalisesta, - psykologisesta- ja rakennepääomasta. Yhteisöllisyys li-

sää työyhteisön sosiaalista pääomaa. Sen syntymiseen vaikuttavat vastavuoroisuus, luottamus, 

yhteisölliset arvot ja normit sekä aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi. Psykologinen pääoma eli 

yksilön henkilökohtaiset voimavarat syntyvät itseluottamuksen, toivon, realistisen optimismin, sit-

keyden ja joustavuuden avulla. (Manka ym. 2010, 18.)  

 

Kuva 1 Työhyvinvointi rakentuu sosiaalisesta-, psykologisesta- ja rakennepääomasta. 
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Yhteisöllisyys ja yhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus sekä johtaminen synnyttävät sosiaalista 

pääomaa. Ne vahvistavat yhteisön toimintaa edistävää luottamusta, vastavuoroisuutta ja verkos-

toitumista. Sosiaalinen pääoma on sekä koko työyhteisön että yksilön voimavara. Se tehostaa ta-

voitteiden saavuttamista. Sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia. Jos yhteisöllisyys ei siedä erilaisuutta, 

yhteisö voi olla sulkeva. Liian tiiviit sosiaaliset suhteet voivat saada aikaan kiusaamista, kateutta ja 

ryhmittäytymistä. Sosiaalisen pääoman määrä ja laatu vaikuttavat myös työntekijöiden terveyteen. 

Työyhteisöissä, joissa sosiaalinen pääoma on vähäistä, terveyden heikkenemisen riski on 1,3-ker-

tainen keskimääräiseen verrattuna ja masennusoireiden riski 30–50%. Ihmisillä, joilla on vähän 

sosiaalista pääomaa, sairastumisriski on peräti 1,8-kertainen. Työyhteisön sosiaalista pääomaa 

arvioivat kaikki työyhteisön jäsenet, kun taas yksilön tilannetta arvioi hän itse. (Oksanen 2009, 62–

67.) 

  

Sosiaalinen pääoma jakautuu Oksasen (2009, 66) tutkimuksessa kahteen osaan: vertikaaliseen eli 

esimiehen ja työntekijöiden väliseen sekä horisontaaliseen eli työntekijöiden väliseen pääomaan. 

Vertikaaliseen osaan kuuluvat esimieheen luottaminen, esimies kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja 

huomaavaisesti sekä kunnioittaa työntekijöidensä oikeuksia. Horisontaaliseen osaan puolestaan 

kuuluvat työasioiden ajan tasalla pitäminen henkilöstön kesken, työyhteisön jäsenet toimivat yh-

dessä toteuttaakseen uusia ideoita ja innovaatioita. Jäsenet ottavat työssään huomioon muiden 

esittämät parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tavoit-

teena on toimia yhdessä, ei yksin. Lisäksi jokaisen tulisi tuntea olevansa ymmärretty ja hyväksytty. 

Aikaisemmissa sosiaalisen pääoman tutkimuksissa on havaittu, että yrityksissä, joissa vertikaali-

nen pääoma on pieni, myös sydän- ja verisuonitautien ja psykoosien ilmenemisen riski on tavallista 

suurempi. 

 

Sosiaalinen pääoma sisältää organisaation verkostoja, yhteisöjä ja yhteistyösuhteita muun muassa 

asiakkaisiin, tutkimus- ja kehityskumppaneihin, alihankkijoihin ja toimittajiin. Se on osittain yksilöi-

den ja osittain organisaation hallussa siten, että yksilösuhteet vaikuttavat usein myös organisaation 

suhteisiin. (Virtainlahti 2011, 35–36.)Yksilöihin vähemmän sidoksissa olevaa sosiaalista pääomaa 

ovat imago, maine ja brändi. Hyödyntämisessä pelkkä suhteiden määrä ei riitä, vaan suhteiden 

tulee olla myös laadullisesti hyvät ja luottamuksellisesti, mielellään vastavuoroisuutta edistävällä 

tasolla (Otala 2008, 63).  
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Hyvä luottamus ja ilmapiiri organisaatiossa heijastuvat ihmisten käyttäytymiseen. Se näkyy vapau-

tena ja energiana käytöksessä. Jos luottamus puuttuu organisaatiosta, se aiheuttaa koko työyhtei-

sössä toimintakyvyttömyyttä, ahdistusta, turvattomuuden tunnetta, pelkoa sekä epävarmuutta. 

Luottamuksen määrä säätelee ihmisten käyttäytymistä organisaatiossa. (Mäkipeska ym. 2005, 27–

29.) 

 

Imago koostuu eri sidosryhmien mielikuvista kyseisestä organisaatiosta. Selkeästi ainutlaatuinen 

ja hyvin viestitty imago lisää sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien sitoutumista organisaatioon. 

(Puusa ym. 2011, 237.) Brändin avulla yritys voi luoda kilpailuetua ja kassavirtaa. (Kujansivu ym. 

2007, 134). Brändi voi perustua yrityksen tuotteisiin ja palveluihin (tuote-/palvelubrändit), toiminta-

tapoihin (yritysbrändi) tai henkilöihin (asiantuntijabrändit) (IC Partners 2004, 13, viitattu 

22.10.2018). Brändipääoma joko parantaa tai heikentää tuotettavan tuotteen tai palvelun arvoa.  

 

Tekniikan Akateemiset- lehteen kirjoitetussa artikkelissa (Halonen 2016, viitattu 19.10.2018) pro-

fessori Fred Luthans kertoo kuinka psykologinen pääoma voidaan jakaa neljään ulottuvuuteen: 

 
1. Toivo   
2. Optimismi   
3. Sinnikkyys   
4. Itseluottamus       

      

Psykologisella pääomalla tarkoitetaan ryhmän jäsenten yhteistä vuorovaikutusta ja koordinoivaa 

dynamiikkaa, jonka yhteenlaskettu summa on enemmän kuin yksilöiden yhteensä. Se kertoo suo-

raan yksilön ja yhteisöjen korrelaatiosta eli riippuvuussuhteesta onnistumiseen, suoriutumiseen, 

motivoituneisuuteen ja työtyytyväisyyteen. Tämä parantaa tuloksia ja tuottavuutta.  

 

Toivo auttaa eteenpäin tavoitteissa ja lisää tahdonvoimaa. Optimismi luo uskoa loppu-
tulokseen edessä odotettavissa olevista vaikeuksista huolimatta. Ihminen valitsee aja-
tuksia, jotka tukevat hänen mielikuvaansa onnistuneesta lopputuloksesta. Sinnikkyys 
rinnastetaan sisuun ja asioiden loppuunsaattamiseen. Luthans liittää sinnikkyyden kä-
sitteeseen vastuullisuuden sekä tietoisuuden siitä, mitä tavoitteen saavuttaminen mer-
kitsee minulle ja koko ryhmälle. Psykologisen pääoman keskeisin elementti on itseluot-
tamus. (Halonen 2016, viitattu 19.10.2018.)  
 

Itseluottamus tarkoittaa luottamusta omiin kykyihin selviytyä haasteista. Tällainen pääoma on kyt-

keytynyt yleensä yksilöön (henkiseen kuntoon), mutta se voi koskea myös työyhteisöä. (Halonen 

2016, viitattu 19.10.2018.) 
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Rakennepääoma antaa pohjan sille, että muita aineettoman pääoman osa-alueita (sosiaalinen- ja 

psykologinen pääoma) voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti (Puusa ym. 2011, 308). 

Rakennepääoma sisältää järjestelmät, joilla aineetonta pääomaa hankitaan, hallitaan, kehitetään, 

hyödynnetään ja jaetaan (Otala 2008, 60). Siihen sisältyvät organisaation prosessit ja toimintata-

vat, kulttuuri ja arvot, työilmapiiri, dokumentoitu tieto ja immateriaalioikeudet (Virtainlahti 2011, 37). 

Rakennepääoma on niitä tekijöitä, jotka jäävät jäljelle, kun työntekijät ovat lähteneet töistään kotiin, 

mutta jotka eivät välttämättä esiinny organisaation taseessa. Se on organisaation hallinnassa ja 

kehitettävissä. (Roos ym.2006, 48.) Rakennepääoman johtamisessa käytettävät työkalut ovat pro-

jekti/prosessiseuranta, prosessikuvaukset, työtyytyväisyyskyselyt, ilmapiirikyselyt, vuosikello, vi-

sion näkyväksi tekeminen, arvojen ja kulttuurien jalkauttaminen sekä strategiakartta (Kujansivu ym. 

2007, 58). 

 

Rakennepääoma luo puitteet sille, että muita aineettoman pääoman osa-alueita (sosiaalinen ja 

psykologinen pääoma) voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Rakenteellinen eli organi-

satorinen pääoma mahdollistaa yksiköihin sitoutuneen pääoman muuttamisen organisaation sitou-

tuneeksi pääomaksi. (Puusa ym. 2011, 308.) Panostamalla tähän yritys voi vaikuttaa aineettomasta 

pääomastaan saatavaan hyötyyn ja sen tuottavuuteen (Otala 2008, 62). Rakennepääoma sisältää 

järjestelmät, joilla aineetonta pääomaa hankitaan, hallitaan, kehitetään, hyödynnetään ja jaetaan 

(Otala 2008, 60). Tähän sisältyvät organisaation prosessit ja toimintatavat, kulttuuri ja arvot, työil-

mapiiri, dokumentoitu tieto ja immateriaalioikeudet (Virtainlahti 2011, 37). 

 

Organisaatiokulttuuri sisältää yrityksen arvot, viestintä- ja johtamistavat sekä henkilöstön sitoutta-

mis- ja palkitsemistavat. Organisaatiokulttuuri ilmenee muutosvalmiutena ja uusiutumiskykynä 

sekä henkilöstön vaihtuvuutena ja työilmapiirin laatuna. (IC Partners 2004, 13.) Yksilöt toteuttavat 

organisaation prosesseja ja saavat niistä esille kilpailukykyä tuottavan pääoman. Prosessien avulla 

eli ihmisten kautta, organisaation resurssit muuntuvat strategian mukaiseksi toiminnaksi. (Puusa 

ym. 2011, 369–371.) Rakenteiden ja järjestelmien ensisijainen tehtävä on varmistaa yrityksen toi-

minnan tehokkuus ja tiedonkulku. Rakenteita ja järjestelmiä ovat esimerkiksi yrityksen työn organi-

sointi ja ohjeistus, laatu-, dokumentointi- ja johtamisjärjestelmät, tietokannat sekä organisaatiora-

kenteet. (IC Partners 2004, 13.) Innovaation eli luovuuden kaupallistettavan lopputuloksen synty-

misen mahdollistavat organisaation riittävät resurssit, oikeanlaiset johtamistavat ja organisaatiomo-

tivaatio. Innovaatio on jokin uutuus tai uudistus, jolla on merkitystä yrityksen kilpailuedulle ja -ky-

vylle.  (Ståhl ym. 1999, 46–48.) 
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4.1 Työhyvinvointimalli  

Työhyvinvointia voidaan kuvata työhyvinvointimallin avulla (kuva 2). Malli perustuu tieteenalojen 

tutkimustietoon: psykologiaan, hallinto- ja kasvatustieteeseen, talous- ja terveystieteeseen sekä 

johtamisen tutkimiseen. Työhyvinvointimalli muodostuu eri voimavaroista. Se pyrkii vastaamaan 

siihen, mitkä organisaation, johtamisen, työn hallinnan, työyhteisön ja yksilön ominaisuudet muo-

dostavat menestyksellisesti toimivan työpaikan, jossa työntekijä voi hyvin ja kokee iloa työstään. 

(Manka 2011, 75–77.) 

 

 

  

Nämä osa-alueet muodostavat hyvinvoinnin. Työhyvinvointi mallin mukaan (kuva 2) yksilöä tarkas-

teltaessa (minä itse) on huomattava, että hänen työhyvinvointiin vaikuttavat myös hänen asen-

teensa, psykologinen pääoma, terveys sekä henkinen ja fyysinen kunto. Asenteet ovat suhteellisen 

pysyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat käytökseen, miten havaitsemme ympäristöä ja tulkitsemme sen 

tapahtumia. Eri asiat voidaan kokea erisuuruisena. Tämän vuoksi samassa työpaikassa työsken-

televien työntekijöiden työhyvinvoinnissa voi esiintyä vaihtelua. Psykologinen pääoma on meidän 

sisäinen voimavaramme. Sen avulla voimme kohdata hankalia tilanteita ja ehkäistä niihin liittyviä 

ahdistuksen ja turvattomuutta aiheuttavia tunteita. Tähän on liitetty neljä ulottuvuutta: itseluottamus 

tai itsetehokkuus, toiveikkuus, realistinen optimismi ja sitkeys. Psykologinen pääoma kehittyy koko 

Kuva 2 Työhyvinvointimallissa huomioidaan yksilö, organisaatio, työyhteisö, 
johtaminen ja työnhallinta. 



  

18 

elämän ajan kasvatuksen ja kokemuksien kautta. Esimies voi lisätä kehitystä kiinnittämällä huo-

miota työyhteisön toimivuuteen, avoimuuteen ja epävarmuuden vähentämiseen. Onnistumisen ko-

keminen kasvattaa elämänhallintaa. Tämän vuoksi esimiehen tulisi huomioida työntekijöiden kyvyt 

ja tavoitteet jo työn suunnittelussa. (Manka 2018.) 

 

Marja-Liisan Mankan mukaan huomiota tulisi kiinnittää työn ja yksilön voimavaroihin ja niiden lisää-

miseen, ei vain siihen, mikä on huonosti. Marja-Liisa Manka (2011, 75 - 76) lähestyy työhyvinvointia 

voimavarakeskeisen työhyvinvointimallin avulla. Voimavaralähtöisessä työhyvinvoinnin mallissa 

etsitään vastauksia, miten organisaation, työyhteisön, johtamisen sekä yksilön piirteet mahdollista-

vat toimivan ja menestyksekkään yrityksen, jossa työntekijä kokee työn mielekkäänä saamalla 

työstä iloa ja voimavaroja. Mankan työhyvinvoinnin tekijät koostuvat yksilön itsensä lisäksi kuvan 

kaksi mukaisesti, organisaatiosta, johtamisesta, työyhteisöstä sekä työstä. Voimavaralähtöisessä 

työhyvinvointimallissa kaikki osa-alueet tukevat yksilön työhyvinvointia, silti jokainen työntekijä tun-

tee työhyvinvointinsa yksilöllisesti. Työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat yksilön asenteet psy-

kologinen pääoma, työn vaikutusmahdollisuudet, terveys ja työntekijän fyysinen kunto (Manka 

2011, 76- 77.) 

 

Koettuun työkykyyn vaikuttavat henkinen ja fyysinen kunto. Tällöin tarkastellaan työn rasittavuutta, 

työstä palautumista, työntekijän terveydentilaa, ravitsemuksen laatua sekä unen määrää. Omaan 

jaksamiseensa voi vaikuttaa hyvällä fyysisellä kunnolla. Jos työ on henkisesti ja fyysisesti liian ras-

kasta työntekijän kuntoon nähden, se laskee koettua työhyvinvoinnin määrää. (Manka 2018.) 

 

Tavoitteellinen organisaatio tuntee oman visionsa (tahtotila, johon halutaan suunnata), strategi-

ansa (keinoja, joilla toimintaa ohjataan kohti visiota) ja arvonsa (sääntöjä, jotka ohjaavat koko työ-

yhteisöä ja organisaatiota). Tavoitteiden tulisi olla kaikkien työyhteisön jäsenten tiedossa, jotta ku-

kin osaisi toimia kohti niitä. Joustava organisaatiorakenne tarjoaa parhaan keinon organisoitumi-

selle. Rajoittunut sekä jäykkä työnsisältö ja yhteistyö eivät toimi ympäristön muutoksessa. Tällöin 

organisaatio ei pysty nopeasti vastaamaan asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin ja reagoimaan nii-

hin. (Manka 2018.) 

 

Osaamisen kehittäminen tekee työyhteisöstä rikkaan ja koko ajan kehittyvän. Se edellyttää orga-

nisaatiolta osaamisen ytimen tuntemisen ja tulevaisuuden vaatimuksien tunnistamisen. Osaami-

sesta tulee entistä tärkeämpi kilpailutekijä, koska muita tuotannontekijöitä pystytään helposti kopi-
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oimaan, osaamista ei. Myös työympäristö vaikuttaa työhyvinvointiin. Tilojen-, koneiden- sekä työ-

välineiden on oltava kunnossa. Työturvallisuus- ja työsuojelun valvontalaki velvoittavat näin. 

(Manka 2018.)  

 

Työhyvinvointi ei synny organisaatiossa itsestään, vaan se vaatii suunniteltua johtamista: strate-

gista suunnittelua, toimenpiteitä henkilöstön voimavarojen lisäämiseksi ja työhyvinvoinnin jatkuvaa 

arviointia sekä kehittämistä. Suunniteltua johtamista on esimerkiksi tavoitteiden asettaminen ja nii-

hin pääsemisen arvioiminen osana organisaation strategiatyötä. Esimiehen tehtävä on saada alai-

sensa motivoitumaan organisaation tavoitteita kohti ja toimimaan strategian mukaan. Tällöin vuo-

rovaikutus nousee tärkeäksi esimiehen ominaisuudeksi: kuunteleminen, kannustaminen ja luotta-

muksen rakentaminen lisäävät esimiehen ja työntekijän keskinäistä vuorovaikutussuhdetta ja lisää-

vät luotettavuutta. Esimiehen on osattava nähdä tulevaisuuden suunta ja kehittyminen. Näiden 

pohjalta hänen on osattava luoda edellytykset uudistumiselle. Voimaannuttavalla johtamisella lisä-

tään tunnetta työn itsenäisyydestä ja annetaan tilaa erilaisuudelle ja inspiraatioille/ innovatiivisuu-

delle. Työhyvinvointia lisää, kun työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. (Manka, 

2018.) 

 

Hyvä yhteishenki syntyy toisten työn arvostamisesta, avoimuudesta, auttamishalusta, onnistumi-

sesta ja luottamuksesta. Tuloksellisuutta voidaan lisätä työn kehittämisellä, suunnittelulla ja järjes-

tämisellä sekä yhteisellä vastuulla tavoitteiden saavuttamisesta. Työhyvinvoinnissa kaikki sen osa-

alueet vaikuttavat toisiinsa. Työpaikan sisäisten asioiden lisäksi hyvinvointiin vaikuttavat asiakkaat 

sekä työntekijän henkilökohtaiset asiat työn ulkopuolella. Vaikka työhyvinvointi on jokaisen henki-

lön henkilökohtainen tuntemus, on huomioitavaa, että mitä useampi työyhteisön jäsen kokee it-

sensä hyvinvoivaksi, sitä enemmän se lisää myös muiden hyvinvointia yhteisössä. (Manka 2018.) 

4.2 Työhyvinvoinnin portaat 

Työturvallisuuskeskuksen laatima Työhyvinvoinnin portaat -malli (kuva 3) on väline oman henkilö-

kohtaisen ja työyhteisön työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen, kestävään kehittämiseen. ’’Sen avulla 

voidaan kehittää niin yksilön kuin työyhteisön ja organisaation työhyvinvointia porras portaalta.’’ 

(Rauramo 2009, 2). Ensin tehdään nykytilan arvio, tunnistetaan hyvinvoinnin kulmakivet ja vahvis-

tajat. Viimeisenä laaditaan tavoitteet ja toimintasuunnitelma Työhyvinvoinnin portaat -mallin mukai-

sesti. Mallia käytetään välineenä työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen, kestävään kehittämiseen. 
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Keskiössä on ajatus ihmisen perustarpeista ja niiden suhteesta työhön. Näitä tarpeita ovat psyko-

logiset perustarpeet (1), turvallisuuden tarve (2), liittymisen tarve (3), arvostuksen tarve (4.) ja it-

sensä toteuttamisen tarve (5.). Edellytyksenä hyvinvoinnille on, että nämä tarpeet tyydyttyvät 

työssä sekä työn ulkopuolisessa elämässä. (Rauramo 2009, 2.)  

 

 

 

 

Psykofysiologisia perustarpeita katsottaessa tulee huomioida työn kuormitus, ruokailu sekä ter-

veyshuolto. Nämä auttavat työntekijää perus työhyvinvoinnin ylläpitoon. Kun työ ei ole liian raskasta 

henkisesti ja fyysisesti, työntekijä noudattaa terveellisiä elämäntapoja (laadukasta ravintoa, riittä-

vää liikuntaa, tupakoimattomuutta ja kohtuullista alkoholin käyttöä) ja terveyshuolto toimii, on hy-

vinvoinnin pohja kunnossa. Näitä ominaisuuksia arvioidaan kyselyjen ja terveystarkastusten avulla. 

Turvallisuuden tarve muodostuu työsuhteista ja -oloista organisaation sisällä. Tavoitteena on, että 

työntekijä voi luottaa työn jatkuvuuteen, työ on turvallista ja ergonomista sekä työympäristö on oi-

keudenmukainen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kaikille jäsenilleen. Näitä tarpeita arvioidaan ti-

lastojen riskien ja työpaikkaselvitysten avulla. (Rauramo 2009, 4.) 

 

Liittymisen tarpeessa verkosto, työyhteisö ja johtaminen ovat avainasemassa. Miten lisättäisiin 

työntekijöiden joustavuutta ilman liiallista painetta? Miten hyväksyä erilaisuus monikulttuurisessa, 

Kuva 3 Työhyvinvoinnin portaat – mallissa otetaan huomioon psykologiset perustarpeet, turvalli-
suuden-, liittymisen-, arvostuksen- sekä itsensä toteuttamisen tarve. Mallin avulla voidaan kehittää 
yksilön omaa, työyhteisön ja organisaation työhyvinvointia 



  

21 

eri sukupolvien ikäluokista muodostuvassa työyhteisössä? Työntekijöiden tulisi yhdessä johdon 

kanssa olla avoin uusille kokeiluille ja kehitysmyönteinen jotta kehitystä tapahtuisi. Tavoitteena on, 

että työyhteisössä on riittävästi yhteishenkeä tukevaa toimintaa, henkilöstöstä huolehditaan ja yh-

teistyö organisaation sisällä ja ulospäin on toimivaa. Tätä arvioidaan työtyytyväisyys-, työilmapiiri- 

ja työyhteisön toimivuuskyselyiden avulla.  

 

Arvostuksen tarpeeseen mielletään organisaation arvot, toiminta ja talous sekä palkitseminen, pa-

laute ja kehityskeskustelut. Tavoitteena on, että työyhteisössä on eettisesti kestävät ja terveet ar-

vot, joihin työntekijän on mahdollista samaistua sekä oikeudenmukainen palkkaus. Lisäksi toiminta 

on tavoitteellista ja sitä mitataan säännöllisesti ja henkilöstöä palkitaan onnistumisista. Miten orga-

nisaatio toimii arvojensa mukaan ja taloudellisesti? Miten organisaatio palkitsee ja antaa pa-

lautetta? Johdolla on suuri merkitys tähän, miten asiat tuodaan esille ja kerrotaan. Samaan aikaan 

työntekijällä on aktiivinen rooli organisaation toiminnassa ja kehittämisessä. Kuinka työntekijä nou-

dattaa arvoja ja tekee työtehtävänsä, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Työtyytyväisyyskyselyiden sekä 

taloudellisten- ja toiminnallisten tuloksien avulla näitä ominaisuuksia voidaan arvioida työpaikalla. 

(Rauramo 2009, 4.) 

 

Itsensä toteuttamisen tarve sisältää osaamisen hallinnan, mielekkään työn, luovuuden ja vapau-

den. Tavoitteena on oppiva organisaatio, jossa työntekijä pystyy täysipainoisesti hyödyntämään 

osaamistaan ja toteuttamaan itseään luovasti ja vapaasti. Tällöin tulisi miettiä jokaisen työntekijän 

heikkouksia ja vahvuuksia, kuunnella heidän toiveitaan ja missä he haluaisivat itse kehittyä. Näiden 

perusteella työntekijöille lisättäisiin vastuuta, vapautta ja luovuutta, ylläpidettäisiin kehitystä ja an-

nettaisiin mahdollisuus toteuttaa itseään. Tästä seuraisi se, että työntekijä kokisi työnsä mielek-

käämmäksi ja itsenä kuulluksi. Tätä arvioidaan kehityskeskustelujen, osaamisprofiilien, innovaati-

oiden sekä tieteellisten ja taiteellisten tuotosten avulla. (Rauramo 2009, 4.)  

 

Kehityskeskustelulla tarkoitetaan ennalta sovittua ja suunniteltua esimiehen ja alaisen välistä kes-

kustelua, jolla on tietty päämäärä. Keskusteluun liittyy systemaattisuus ja säännöllisyys. (Juuti 

1998, 6.) Keskustelun tarkoituksena on selkiyttää ja edistää organisaation ja yksilön tavoitteiden, 

toiminnan ja kehittymispyrkimysten yhteensovittamista (Valpola 2002, 13). Sillä on pyrkimys esi-

miehen ja alaisen välisen suhteen myönteiseen kehittymiseen eri osa-alueilla, kuten työn tavoittei-

den saavuttamisesta ja työntekijän henkilökohtaisen kehittymisen osalta. Keskustelun tulisi olla va-

paamuotoinen ja avoin, jotta näkemysten vaihtaminen ja päätösten tekeminen olisi mahdollista. 
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Kehityskeskustelujen avulla luodaan perusta alaisten ja esimiesten väliselle jokapäiväiselle kans-

sakäymiselle ja henkilöstön työhön sitoutumiselle. (Pirnes 1999, 147; Armstrong ym. 1998, 329; 

Juuti 1998, 6–7.) Kehityskeskusteluissa voidaan sopia tavoitteista ja kehityssuunnitelmasta myös 

hyvinvoinnin suhteen (Suonsivu 2014, 142).  

 

Työhyvinvoinnin ydin on työssä. Työpaikan työhyvinvointijärjestelmän muodostavat työorganisaa-

tio eli johto sekä esimiehet yhdessä työntekijöiden kanssa. Työsuojeluorganisaatio, työterveys-

huolto ja henkilöstöhallinto toimivat yhdessä ja yksin tukijoina, asiantuntijoina, kehittäjinä ja herät-

telijöinä. Työhyvinvointisuunnitelma laaditaan jokaisen työpaikan omista lähtökohdista. Perustana 

toimii työpaikalla tehty nykytilan arviointi. Mahdollisimman monen organisaation jäsenen osallistu-

minen kehittämiskohteiden valintaan ja niiden toteuttamiskelpoisuuden arviointiin on aina hyödyksi. 

Kun arvioinnin tulokset ovat tiedossa, valitaan yhdessä organisaation kannalta tärkeimmät kehittä-

miskohteet, jotka voidaan toteuttaa. Työhyvinvointisuunnitelman laadinnan tarkoitus on tukea työ-

yhteisöä etenemään kohti yhteisesti määriteltyä päämäärää. (Rauramo 2009, 2.)  

4.3 Työhyvinvoinnin laiminlyöminen on kallista 

’’Työhyvinvoinnin laiminlyönnin seurauksena tekemättömäksi jäävän työn hinnaksi on arvioitu 24 

miljardia euroa vuodessa. Tämä vastaa lähes puolta valtion budjetista.’’ Työhyvinvoinnin ylläpito ja 

kehittäminen ovat tärkeitä taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Työhyvinvoinnin laiminlyön-

nistä on arvioitu myös muita seurauksia, esimerkiksi ennenaikaista eläköitymistä, ammattitauteja, 

sairauspoissaoloja, työssä olemisen kustannuksia sairaana sekä terveydenhoitokuluja. Myös stres-

sin aiheuttamille seuraamuksille on laskettu oma hintansa. (Manka 2016, 1.) 

 

Työnantajalla on oltava kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Suunnitelmasta tulee 

käydä ilmi työterveyshuollon yhteiset tavoitteet ja työpaikan olosuhteisiin liittyvät tarpeet. Toiminta-

suunnitelma tulee tarkistaa vuosittain työpaikkakäynteihin ja muihin työterveyshuollon suorittamiin 

selvityksiin perustuen. Organisaatioiden on ilmoitettava työterveyshuoltoon työntekijän sairaus-

poissaoloista viimeistään silloin, kun sairausloma on kestänyt kuukauden. Tämän lisäksi työter-

veyshuollon järjestämisestä ja sisällöstä on säädetty työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Nämä 

työterveyshuoltolain edellyttämät palvelut työnantaja on velvollinen järjestämään. Toiminta tulee 

toteuttaa hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden (708/2013) mukaisesti. (Työterveyslaitos 

2018b, viitattu 14.10.2018.)  
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Työssä, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia (738/2002), työnantajan 

on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaa-

rojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja 

terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.  

 

Tavoitteena on yhteistoimin edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien eh-
käisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä 
sekä työ- ja toimintakykyä eri vaiheissa sekä työyhteisön toimintaa. (Työterveyslaitos 
2018b, viitattu 14.10.2018.)  

 

Lisäksi sen tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykyä sekä tukea työyhteisön toimintaa. Työnan-

taja voi järjestää työterveyshuollon palvelut hankkimalla tarvitsemansa palvelut terveyskeskuk-

selta, järjestämällä tarvitsemansa työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien 

kanssa tai hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oi-

keutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä. Työnantajan on tehtävä työterveyshuollon kanssa kirjal-

linen työterveyshuoltosopimus palveluiden järjestämisestä. (Työterveyslaitos 2018b, viitattu 

14.10.2018.) 

 

Erään tutkimuslaitoksen arvion mukaan sairauspoissaolot maksavat 3–6 % bruttokansantuotteesta 

eli noin miljardeja. Pienempi luku johtuu välittömistä kustannuksista, isommassa ovat mukana 

myös välilliset kustannukset kuten sijaisen palkkaaminen. Suomen bruttokansantuote vuonna 2013 

oli 192,54 miljardia, joten summa olisi 5,78 miljardia + 5,78 miljardia eli yhteensä yli 11, 5 miljardia. 

Työterveyslaitoksen arviohinta työhyvinvoinnin laiminlyönnistä on korkeampi: 41 miljardia euroa 

vuositasolla. Summa koostuu sairauspoissaoloista (noin 4% työpanoksesta eli n. 7 miljardia euroa), 

ennenaikaisista eläkkeistä (noin 18 miljardia euroa), työtapaturmista (noin 2 miljardia euroa), pre-

senteeismistä eli sairaana töissä olemisesta (noin 4% työpanoksesta eli noin 7 miljardia euroa) 

sekä terveyden- ja sairaanhoitokulut noin 7 miljardia euroa. (Manka 2016, 6.) Lisäksi voidaan tar-

kastella Sosiaali- ja terveysministeriön raporttia, jossa on analysoitu menetetyn työpanoksen kus-

tannuksia.  

 

Tieto pitkien sairauspoissaolojen määrästä ja korvausten perusteena olevasta palkasta saatiin 

KELA:n sairauspäivärahatilastoista. Lyhyiden sairauspoissaolojen kustannus menetettynä työpa-

noksena laskettiin Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen ja Palkkarakenne 2012 perusteella. 

Näistä saatiin työnantajasektorin mukaisten palkansaajien sairauspoissaolot sekä työnantajasek-

torin keskipalkat. Seuraavalla kaaviolla saatiin laskettua sairauspoissaolojen kustannukset: 
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Menetetyn työpanoksen kustannus = sairauspäivän hinta * sairauspäivien lkm  

Pitkien sairauspoissaolojen aiheuttama menetetyn työpanoksen kustannus, KELA:n maksutiedoilla 

saatiin seuraavasti: 150,39 €/päivä * 11 414 403 päivää = 1 716 612 067,17 € =1,7 miljardia euroa. 

Puolestaan lyhyiden sairauspoissaolojen aiheuttaman menetetyn työpanoksen kustannus saatiin 

seuraavasti: Tilastokeskuksen mukaan palkansaajilla oli vuonna 2012 yhteensä 20 193 000 sai-

rauspoissaolopäivää. KELA:n tietojen mukaan pitkiä poissaoloja oli 11 414 403 päivää, jolloin ly-

hyiden sairauspoissaolopäivien määräksi laskettiin 8 778 597. ≈1,7 miljardia euroa. Tämä tarkoit-

taa yhteensä 3,4 miljardin euron kustannuksia yhteensä. (Rissanen ym. 2014, 3.) 

 

Presenteismin eli sairaana töissä olon aiheuttaman työpanoksen menetyksen suuruus vaihteli sai-

rausryhmittäin. Suurimmat menetykset koituivat masennuksista ja voimakkaista kiputiloista. Koska 

tässä muistiossa tavoitteena oli määritellä yleisesti hyväksyttävä minimikustannus työpanoksen 

menetykselle, sairaana töissä olemisesta todettiin, että sen laajuus oli vähintään yhtä suuri kuin 

sairauspoissaolojen laajuus. Arvio sairaana töissä olemisen kustannuksesta oli noin 3, 4 miljardia 

euroa. (Rissanen ym. 2014, 5.) 

 

Työtapaturmista aiheutuu välittömiä sekä välillisiä kustannuksia. Kustannuksia aiheutuu työnteki-

jöiden menetetyn työajan kustannuksista (esim. auttamisesta ja alentuneesta työtehosta onnetto-

muuden jälkeen), kustannuksista, jotka aiheutuvat koneiden ja materiaalin korjaamisesta tapatur-

man jälkeen sekä vahingoittuneen työajan menetetyn työajan kustannuksista, joita vakuutus ei kor-

vaa (tapaturmapäivän palkkaa). Lisäksi kustannuksia tulee ylityökustannuksista tapaturman joh-

dosta ja sijaistyövoiman kustannuksista (opastaminen vie muilta aikaa ja työ ei suju sijaiselta yhtä 

hyvin, kuin vakituiselta työntekijältä). Työnjohdon työajan menetykset työtapaturman johdosta ai-

heuttavat kustannuksia. (Oinonen ym. 2015, 57.) 

 

Kustannuksia syntyy vahingoittuneen alentuneesta työtehosta työhön paluun jälkeen, tapaturma-

tutkinnasta ja sairaanhoitokustannuksista joita vakuutus ei kata sekä muista kustannuksista, kuten 

tuottojen menetyksistä ja konevuokrista, tuotannon-, laadun- ja liikevaihdon menetyksistä. Poissa-

olo voi johtaa muiden työntekijöiden kiireisiin ja johtaa stressiin. Tämän takia voi seurauksena olla 

virheiden kasvaminen sekä henkilö- ja materiaalivahingot. (Oinonen ym. 2015, 58.) 

 

Työtapaturmien kokonaiskustannukset lasketaan seuraavasti: Välittömät kustannukset + välilliset 

kustannukset. Tästä saadaan laskelma: 487 milj. € + [(kerroin 3 tai 4) * 487 milj. €] = 2–2,5 miljardia 
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euroa. Työtapaturmien aiheuttamat poissaolot sisältyvät jo sairauspoissaoloihin ja tapaturmista ai-

heutuvat sairaanhoitokustannukset työikäisen väestön terveysmenoihin. Ammattitauteihin laske-

taan sairaudet, joiden pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai 

biologinen tekijä. Yleensä ammattitaudit kehittyvät hitaasti ja välillisiä kustannuksia on vaikea arvi-

oida. 

 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton mukaan ammattitaudeista maksettavat korvaukset ovat noin 1/6 

kaikista tapaturmavakuutuksista maksettavista korvauksista. Näin ollen ammattitautien osuus pal-

kansaajien vakuutuskorvauksista on 1/6 * 584,74 miljoonaa euroa = 97,46 miljoonaa euroa. Työ-

tapaturmien välittömät kustannukset olivat noin 500 miljoonaa euroa. Työtapaturmien välilliset kus-

tannukset puolestaan olivat 1,5–2 miljardia euroa. Työtapaturmien kustannukset olivat siis yh-

teensä noin 2–2,5 miljardia euroa. Ammattitautien aiheuttamat kustannukset olivat 100 miljoonaa 

euroa. (Rissanen ym. 2014, 7.) 

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle jää yksi työntekijä vuodessa / sataa palkansaajaa kohden. Joten suu-

rimmalla osalla suomalaisista työpaikoista ei vuositasolla jää ketään henkilöä työkyvyttömyyseläk-

keelle. Vuonna 2012 työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeellä oli 192 768 henkilöä. Työssä 

käyvien työkyvyttömyyseläkeläisten laskettiin tekevän työtä 11 840 henkilötyövuoden edestä, jol-

loin potentiaalisen työpanoksen menetys on 180 928 henkilötyövuotta. Potentiaalisen työpanoksen 

menetys oli tällöin 8,0 miljardia euroa. (Rissanen ym. 2014, 8.) 

 

Ylen uutisessa (Blencove 2016, viitattu 13.10.2018) Kevan työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma 

neuvoo, kuinka sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä voitaisiin vähentää työpaikoilla. Forman mu-

kaan:  

 

Organisaation johtamisessa tulisi kiinnittää huomiota työkyky- ja työhyvinvointiasioihin 
sekä siihen, että johtaminen ja työolot laajemmin edistäisivät työhyvinvointia. Sen tulisi 
luoda tavoitteet ja seuranta sille. Työtä tulisi analysoida siten, että riskit huomattaisiin 
ajoissa ja niihin pystyttäisiin reagoimaan jo etukäteen. Organisaatiolla täytyisi olla ole-
massa toimintamallit sellaisiin tilanteisiin, joissa aletaan nähdä merkkejä siitä, että jon-
kun työntekijän tai työntekijäryhmän työkyky on vaarassa alentua. Prosessit pitäisi aloit-
taa varhaisessa vaiheessa, etteivät ongelmat pääsisi pitkittymään. Lähiesimies näkee 
parhaiten, miten työntekijä suoriutuu työssään. Tämän vuoksi esimiehen pitäisi osata 
nähdä ajoissa merkit ja ottaa asiat työntekijän kanssa puheeksi. 

 

Esimiehen tulisi olla tarvittaessa yhteydessä työterveyshuoltoon ja henkilöstöhallintoon sekä huo-

lehtia yksilönsuojasta. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) säätää, että:  
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Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoita-
miseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien eri-
tyisluonteesta. Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tie-
toja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan 
muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien ter-
veydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi tai jos työntekijä nimenomaisesti haluaa 
selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella. Lisäksi 
työnantajalla on oikeus käsitellä näitä tietoja niissä tilanteissa ja siinä laajuudessa, kuin 
muualla laissa erikseen säädetään. 

4.4 Stressi  

Stressi tarkoittaa ihmisen kehon joutumista hälytystilaan. Sen aiheuttaa tilanne, jossa ihminen ko-

kee ympäristön vaatimukset liian vaativiksi itselleen. Painostavassa tilanteessa stressin sietokes-

tokyky kasvaa, mutta mikäli vaatimukset ja paine muuttuvat jatkuvaksi, asiasta voi tulla ongelma. 

Tällöin ihminen pysyy jatkuvasti hälytystilassa, eikä hän kykene rentoutumaan. (Salomäki 2002, 

71.) 

 

Stressiä aiheuttavat tekijät voidaan jaotella ryhmiin: Yksilöön liittyvät tekijät, organisaatioon liittyvät 

tekijät sekä ympäristöön liittyvät tekijät. Yksilöön liittyviä tekijöitä ovat henkilön persoonallisuus ja 

osaaminen, perhe- ja taloudellinen tilanne sekä elämänmuutokset. Organisaatioon liittyviä tekijöitä 

ovat rooliristiriidat, ihmissuhteet työpaikalla, organisaation elinkaaren vaihe, organisaatiorakenne 

sekä työympäristö fyysisesti. Ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat taloudellinen, poliittinen ja teknolo-

ginen tilanne. (Lämsä ym. 2004.) 

 

Työ aiheuttaa työntekijöille monenlaisia paineita. Syinä ovat esimerkiksi kiire, työn vaikeus tai epä-

onnistumisen pelko. Usein stressi kuitenkin koetaan positiivisena. Työstä nautitaan ja saadaan par-

haiten aikaiseksi, kun työssä on kiirettä, paljon tekemistä ja haasteita. Stressi jaetaan hyvään eli 

eustressiin sekä huonoon eli distressiin. Hyvän stressin vaikutuksia ovat elintoimintojen kiihtymi-

nen, vireystilan kohoaminen, kihelmöivä jännityksen tunne, omien kykyjen koetteleminen aktiivi-

sesti, omien rajojen testaaminen, tunne asioiden hallinnasta säilyy ja elinvoima lisääntyy. Huo-

nossa stressissä elintoiminnot kiihtyvät negatiivisella tavalla, tunnetaan ahdistavaa jännitystä, te-

keminen tuntuu pakotetulta ja vastoin omia kykyjään, omien rajojen ylittämistä, hallinnan tunne 

menetetään ja elinvoima kuluu. Stressi voi pitkään jatkuessaan vaarantaa ihmisen fyysisen ja 

psyykkisen kestävyyden. (Järvinen 2008, 27–28.)  
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Pitkittynyt työstressi voi johtaa työuupumukseen. Oireita ovat voimakas ja lisääntynyt väsymys, 

jolloin lepo ei enää virkistä, asenteen muutos ja kyynisyys työtä kohtaan (työllä ei koeta olevan 

enää merkitystä) sekä lisääntynyt alentumisen tunne. Tällöinen työntekijä kokee itsensä huonom-

maksi työntekijäksi kuin muut. (Hannonen ym. 2014, viitattu 25.11.2018.) Työuupumus etenee vai-

heittain. Stressin myötä toimintakyky heikkenee, työnilo katoaa ja ihminen kyynistyy elämään. Pa-

himmillaan se voi johtaa masennukseen. (Lipponen 2008, viitattu 22.10.2018.) 

 

Stressin ja uupumuksen oireet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ne ovat yksilö-, ryhmä- ja organi-

saatiotaso. (Rantala 2005, 337 Le Blanciin ym. 2000 viitaten.) Yksilötasolla stressi ja uupumus 

aiheuttavat jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta, masennusta, keskittymisvaikeuksia, innottomuutta 

ja aloitekyvyttömyyttä. Fyysisiä oireita tällöin ovat vastuskyvyn heikkeneminen, päänsärky, vatsa-

ongelmat, sydänoireet ja unettomuus. Ryhmätasolla oireet aiheuttavat ihmissuhteissa yliherkkyyttä 

ja ärtyneisyyttä, vihamielisyyttä ja epäluuloisuutta. Välinpitämättömyys lisääntyy asioita ja ihmisiä 

kohtaan ja tapahtuu sosiaalista eristäytymistä. Organisaatiotasolla työuupuminen näkyy työtyyty-

mättömyytenä, kyynisyyden lisääntymisenä ja epäluottamuksen tunnetta johtoa kohtaan. Lisäksi 

työmotivaatio- ja moraali laskevat, poissaolot ja työpaikanvaihtohalut lisääntyvät. Myös työsuori-

tukset ja työn tuottavuus kääntyvät laskuun.  

 

Hallinnan tunne on avainsana ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ymmärtämiseksi. Kun 

ihminen huolestuu omasta selviytymisestään, käynnistyvät heti stressiin liittyvät elintoiminnot. Kun 

taas koettu uhka ja huoli väistyvät, ihminen saa tilanteen hallintaan, jolloin stressireaktio heikkenee 

ja poistuu. Elämänhallinta koostuu työn- ja vapaa-ajan hallinnasta. (Järvinen 2008, 38–39.) 

 

Haitallinen, jatkuva stressi aiheuttaa monenlaisia oireita ja voi pitkittyessään olla tervey-
delle vaarallista. Tyypillisiä oireita ovat mm. stressivatsa eli ärtyvän suolen oireyhtymä, 
päänsärky ja erilaiset ihottumat. Stressivatsan oireita ovat kipu ja tukala tunne vatsan 
alueella, vatsan turvotus, ripuli ja ummetus. Se on vaaraton, mutta haittaa elämänlaatua. 
Stressivatsasta kärsii jopa yli puoli miljoonaa suomalaista. Sydämentykytys tai rytmihäi-
riöt, hikoilu, tihentynyt virtsaamisen tarve, selkävaivat sekä toistuvat flunssat voivat ker-
toa liiasta stressistä. Tavallisimpia stressiin liittyviä psyykkisiä oireita ovat jännittynei-
syys, ärtymys, unihäiriöt, aggressiot, levottomuus, ahdistuneisuus, masentuneisuus, 
muistiongelmat ja vaikeus tehdä päätöksiä. Stressi näyttäytyy herkästi myös eristäyty-
misenä sosiaalisista suhteista. (Mehiläinen 2015, viitattu 22.10.2018.)  
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Kiire ja epävarmuus synnyttävät stressiä. Stressi on tiettyyn rajaan saakka positiivista ja vaikuttaa 

myönteisesti työssä aikaansaamiseen ja tulokseen. Ylikuormitusrajan ylittyminen aiheuttaa nega-

tiivisia seurauksia: kyynisyyttä, unihäiriöitä, masentuneisuutta, sairastamista ja ammatillisen itse-

tunnon heikkenemistä. Pitkäkestoinen stressi voi johtaa työuupumukseen. (Manka 2016, 6.) 

 

Työkulttuuri on muuttunut, mikä lisää stressiä. Työtä tehdään yhä enemmän ajasta ja paikasta riip-

pumatta. Vapaa-ajan ja työajan välinen raja on nykyään todella häilyvä. Yhteisiin tavoitteisiin pyr-

kivät organisaatiot voivat olla hajallaan eri puolilla maapalloa. Työsuhteiden kesto lyhenee ja näin 

myös epävarmuus lisääntyy. Lisäksi jokaiselta työntekijältä edellytetään uudenlaisia työelämätai-

toja: aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja kriittisyyttä. Myös jatkuvan oppimisen valmius ja elämänhal-

lintataidot korostuvat muutoksessa. (Manka 2016, 4.) 

 

Näkemykset työllisyystilanteesta ja oman työpaikan talouden muutoksista ovat olleet pessimistisiä 

vuodesta 2010 lähtien (ympäristöön liittyvät stressitekijät). Vuonna 2015 irtisanomista piti mahdol-

lisena noin joka kymmenes palkansaaja. Joka viides miehistä ja 13 % naisista uskoi, että lomautus 

voisi osua kohdalle seuraavan vuoden aikana. Melkein 3/4 arvioi, ettei löytäisi omaa ammattia ja 

työkokemusta vastaavaa työtä, jos jäisi työttömäksi. Negatiivinen ajattelu kumpuaa siitä, että vai-

kutusmahdollisuudet omaan työhön ovat kaventuneet, ja globalisaatio on lisännyt uhkia. Kukaan ei 

ole enää varma omasta työstään, ei edes johtajat.  Mitä korkeammalla organisaation hierarkiassa 

ollaan, sitä mielekkäämmältä työ usein tuntuu. (Manka 2016, 6.) 

 

Stressin kulussa voidaan erottaa kolme vaihetta: Hälytysvaihe, vastustus- eli sopeutumisvaihe ja 

uupumisvaihe. Hälytysvaiheessa valmistaudutaan kohtaamaan uhka tai mahdollisesti pakene-

maan sitä. Kehon toiminnot valmistautuvat tähän puolustusmekanismin avulla. Vastustusvai-

heessa uhka koetaan. Tällöin tulisi etsiä painetta aiheuttavaa syytä ja poistaa niitä. Elimistö reagoi 

kiihdyttämällä stressin kannalta tarpeellisia toimintoja ja ehkäisemällä muita. Ihminen voi esimer-

kiksi joko kohdata uhan paineen alla tai paeta sitä. Jos uhkatekijöitä ei ole saatu poistettua, seuraa 

uupumisvaihe. Tällöin oireita ovat väsymys, unettomuus, ahdistus, keskittymisvaikeudet sekä ma-

sennus. Ihmisen itsesäätelykyky pettää hänet ja voimavarat loppuvat. Näin syntyy loppuun palami-

nen eli burnout. (Lämsä ym. 2004, 70.)Burn out on stressin muoto, joka voi syntyä, jos ylikuormitus 

jatkuu pitkään. Tällöin ihmiseltä katoaa työmotivaatio ja työnilo. (Viitala 2007, 221.) 
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4.5 Työn psyykkinen ja fyysinen kuormitus  

Hyvässä työssä on sopiva psyykkinen ja fyysinen kuormitus. Kuormitus on kohtuullista ja mahdol-

listaa tiedon, taidon ja kykyjen kehittymisen. Työ on rakenteeltaan kokonainen, sisällöltään moni-

puolinen (työtehtävät vaihtelevia ja monipuolisia) ja työ antaa vapautta sekä itsenäisyyttä tekijäl-

leen. Hyvä työ on merkityksellistä ja antaa tekijälleen tunteen, että hänellä ja hänen työpanoksel-

laan on merkitystä muiden työlle tai asiakkaille. Lisäksi työn tulisi mahdollistaa vuorovaikutus mui-

den ihmisten kanssa ja palautteen saaminen tehdystä työstä. (Viitala 2007, 18.)  

 

Usein psyykkiset ja fyysiset kuormitustekijät liittyvät toisiinsa, jonka vuoksi niiden muodon erotta-

minen on hankalaa. Psyykkisesti kuormittavassa työssä työn vaatimusten ja työntekijän voimava-

rojen välillä on ristiriita. Fyysisesti raskaassa työssä työntekijä joutuu käyttämään isoja lihasryhmiä 

oman tai taakan liikuttamana. (Viitala 2007, 216–2017.) Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat työn 

sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Sopivissa 

määrin kuormitus edistää työntekijöiden terveyttä sekä työkykyä, pahimmassa tapauksessa vie 

työntekijän sairauslomalle pitkiksi ajoiksi. Henkinen kuormitus voi olla seuraus pitkittyneistä työpäi-

vistä sekä kasvaneesta työmäärästä, sosiaalisista vastoinkäymisistä ja ristiriidoista, eriarvoisesta 

kohtelusta, syrjinnästä (ikä, uskonto, asema), työpaikkakiusaamisesta/henkisestä väkivallasta tai 

oman henkilökohtaisen elämän heijastumisesta työympäristöön.  

 

’’Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua 

eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista’’ (Alarto 

2018, viitattu 13.10.2018). Jos työntekijällä ei ole valtaa vaikuttaa omaan työhönsä myönteisin kei-

noin, hän saattaa helposti ottaa sen negatiivisella tavalla. Puhumisen vaikeus on yleistä. Tästä 

syystä henkiseen väkivaltaan pitäisi tarttua heti.  Henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa, 

säännöllistä ja pitkään jatkuvaa sortamista, syrjintää tai epäoikeudenmukaista kohtelua, jota vas-

taan kiusattu tuntee olevansa puolustuskyvytön. Henkinen väkivalta voidaan jakaa avoimeen ja 

piilevään. Henkinen väkivalta voi olla rakenteellista tai tuottamuksellista. Rakenteellinen väkivalta 

aiheutuu yleensä huonosta johtamisesta. Tuottamuksellisella väkivallalla tarkoitetaan työpaikkakiu-

saamista. Väkivaltaa voi käyttää työtoveri, työryhmä, esimies tai työnantaja. Esimieskin voi joutua 

alaisensa tai alaisjoukon kiusan kohteeksi. (Alarto 2018, viitattu 13.10.2018.) 
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Seurauksena voi olla lisääntyneet sairauslomat, työsuorituksen ja työn laadun heikkeneminen, ve-

täytyminen sosiaalisista kontakteista, muutokset käyttäytymisessä, lisääntyneet ristiriidat työyhtei-

söissä sekä vaaratilanteet. Haitallista työkuormitusta työnantajan tulee oma-aloitteisesti välttää tai 

vähentää työn kuormitustekijöiden aiheuttamaa vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle, ei vain 

reagoida seuraamuksiin. Keskeisenä välineenä on työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Ellei 

selvitystä tehdä riittävän kattavasti tai ei lainkaan, tarvittavia ennaltaehkäiseviä toimia ei välttämättä 

tunnisteta eikä onnistuta toteuttamaan. (Työsuojeluhallinto 2018a, viitattu 17.10.2018.) 

 

Vaaroille voidaan toteuttaa arviointiprosessi. Ensin tunnistetaan psykososiaaliset kuormitustekijät 

työpaikalla. Sen jälkeen arvioidaan, mitkä tekijät vaikuttavat haitallisesti työntekijöiden terveyteen 

ja asetetaan ne tärkeysjärjestykseen. Tämän jälkeen puututaan niihin kuormitustekijöihin, jotka ai-

heuttavat eniten haittaa työterveydelle. Lopuksi seurataan toimenpiteiden riittävyyttä ja tarvittaessa 

aloitetaan prosessi alusta. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta tunnistaa näitä kuor-

mitustekijöitä ja arvioida niitä, hänen on hyvä käyttää apunaan asiantuntijoita, kuten työterveys-

huoltoa. Työterveyshuollolla on tietoa työpaikan kuormitustekijöistä ja työpaikan työntekijöiden ter-

veydestä. Heidän ja työpaikan välisellä yhteistyöllä voidaan puuttua ajoissa sellaisiin kuormituste-

kijöihin, jotka vaarantavat työntekijöiden terveyttä. Työntekijän on hyvä ottaa itse yhteyttä työnan-

tajaan, jos kokee työnsä liian kuormittavaksi. Näin tilanteeseen puututaan välittömästi. Yhdessä 

esimiehen kanssa tilanteeseen etsitään ratkaisu. Jos asian tuominen esiin tuntuu vaikealta, työn-

tekijä voi ottaa yhteyttä työpaikkavaltuutettuun tai luottamusmieheen. (Työsuojeluhallinto 2018a, 

viitattu 17.10.2018.) 

 

Kansan Uutisissa (Alarto 2018, viitattu 13.10.2018.) kirjoitetussa artikkelissa työterveyslaitoksen 

johtava konsultti Susanna Kalavainen korostaa, että:  

 

’’Työpaikkakiusaamista pitäisi aina selvittää työlähtöisesti sen sijaan, että keskitytään 
henkilökysymyksiin. Jos kiusaamista ryhdytään voimakkaasti henkilöimään, vahviste-
taan asetelmaa, jonka mukaan jotkut joutuvat kiusatuiksi. Jos pyrimme voimakkaasti 
henkilöimään kiusaajaa, on vaarassa synnyttää koston kierre. Kalavaisen mukaan työ-
yhteisössä alkaa syntyä ajatus, että tietyn henkilön poistumisen myötä myös ongelma 
katoaisi. Näin ei valitettavasti aina ole. Tilanne saattaa rauhoittua hetkeksi, mutta akti-
voituu uudelleen siten, että eri henkilöt ovat ristiriitatilanteessa.’’ 
 

Joskus työntekijän negatiivisessa käytöksessä on taustalla työpaikan ulkopuoliset tekijät, esimer-

kiksi läheisen kuolema tai avioero. Tällöin työntekijän käytös purkaantuu tahattomasti muihin. Työ-

yhteisön tulisi joustaa ja kuunnella toisiaan. 
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Esimiehen tehtävä on seurata työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tavoitteena on havaita 

haitallinen työkuormitus riittävän ajoissa. Silloin kun tilanteeseen päästään puuttumaan varhain, 

ratkaisut ongelmiin löytyvät helpoiten. Hyviä keinoja seurata työyhteisön työkuormitusta ovat esi-

merkiksi kehityskeskustelut, henkilöstökyselyt ja turvallisten työtapojen valvominen arkityössä. 

 

Fyysistä kuormitusta työssä aiheuttavat nostot ja siirrot käsin, toistuvassa asennossa tapahtuva 

työ, näyttöpäätteellä tehtävä työ ja muu fyysinen rasitus, kuten hankalat ja staattiset työasennot. 

Kuormitus muuttuu haitalliseksi, kun se aiheuttaa työntekijälle ylikuormittumista ja väsymistä sekä 

hidastaa elimistön palautumista kuormitustilanteesta. Seurauksia tästä ovat lihasten ja kehon ra-

kenteiden vauriot. Nämä lisäävät riskiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien syntymiseen. Sairauspois-

saolot lisääntyvät, jolloin työntekijä joudutaan korvaamaan sijaisella, mikä kuluttaa aikaa ja rahaa 

palkkaamiseen ja kouluttamiseen. Laatupoikkeamat ja tuotannon häiriöt lisääntyvät, koska työtä 

ei tehdä yhtä sujuvasti ja rivakasti kuin ennen. Tehokkuus laskee tehottomuuteen. (Työsuojelu-

hallinto 2018b, viitattu 19.10.2018.)  

 

Haitallista työnkuormitusta voidaan vähentää työnantajan arviolla. Mitkä ovat työn fyysistä kuormi-

tusta aiheuttavia riskejä? Näiden pohjalta suunnitellaan ja valitaan työpiste sekä työvälineet siten, 

että otetaan huomioon rajoitukset ja yleiset mitoitussäännöt, joita ihminen tarvitsee. Lisäksi työn-

antaja opastaa työntekijät turvallisiin ja terveellisiin työtapoihin ja valvoo niiden noudattamista. Tu-

kea työn fyysisen kuormituksen tunnistamiseen, terveysriskien arvioimiseen sekä kuormittumisen 

vähentämiseen työnantaja saa työterveyshuollolta.  

4.6 Työturvallisuus 

Työympäristön turvallisuuteen ja riskittömyyteen velvoittavat työturvallisuuslaki. Työturvallisuuslaki 

(738/2002) määrää työympäristön oikeasta suunnittelusta (12 §), työn suunnittelusta (13 §), työpis-

teen ergonomiasta, työasennoista ja työliikkeistä (24 §), työn kuormitustekijöiden välttämisestä ja 

vähentämisestä (25 §) sekä näyttöpäätetyöskentelystä (26 §). (Finlex 738/2002.)  

 

Lain mukaan (738/2002) työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka 

työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten ai-

neiden käyttöä suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava siitä, että suunnittelussa otetaan 

huomioon niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne ovat aiottuun 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
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tarkoitukseen soveltuvia. Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden 

fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai tervey-

delle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää. Työpisteen rakenteet ja käytettä-

vät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huo-

mioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla 

siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan 

tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on otettava 

huomioon, että: 

 

1) työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasentoa; 

2) työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein 

3) terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, milloin 

niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein; ja 

4) toisto rasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista, se on mah-

dollisimman vähäinen.  

 

Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnanta-

jan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöi-

den selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Näyttöpäätetyötä tekevälle työn-

tekijälle aiheutuvien haitallisten tai vaarallisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi työnantajan on 

järjestettävä työnteko mahdollisimman turvalliseksi. (Finlex 738/2002.) 

 

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta (44/2006) var-
mistaa työsuojelua koskevien säännösten noudattamisen sekä parantaa työympäristöä 
ja työolosuhteita työsuojelun viranomaisvalvonnan sekä työnantajan ja työntekijöiden 
yhteistoiminnan avulla (Finlex 44/2006).   

 

Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan liikaa psyykkisesti tai fyysisesti ja hänen terveyt-

tään vaarantavalla tavalla, työnantajan on kaikin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden sel-

vittämiseksi sekä vähentämiseksi. Työntekijän on noudatettava työturvallisuutta olemalla huolelli-

nen ja varovainen työssään. Hänen on huolehdittava omasta ja työtovereiden turvallisuudesta ja 

terveydestä, ilmoitettava koneissa, rakenteissa, laitteissa sekä sellaisista havaitsemistaan vioista 

ja puutteellisuuksista sekä vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta 

epäasiallista kohtelua, jotka aiheuttavat heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaa-

raa. 



  

33 

 

Jokaiselle työpaikalle, joissa on yli 20 säännöllisesti työskentelevää työntekijää, on valittava työ-

suojelutoimikunta. Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön ja omat edustajansa toimikuntaan. 

Työntekijäpuoli nimeää työsuojeluvaltuutetun ja osan työsuojelutoimikunnan jäsenistä. (Työsuoje-

luhallinto 2015c, viitattu 19.10.2018.) 
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5 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

Johtajuudella viitataan johtajan kykyyn innostaa ja motivoida alaisiaan. Käsite tarkoittaa laajemmin 

ajateltuna organisaation tai yhteisön suuntautumista sen jäseniä motivoivaan ja innoittavaan visi-

oon. Leader- johtamisessa johdetaan ihmisiä, management- johtamisessa asioita. (Peltonen 2008, 

123.) Asiajohtaminen perustuu organisaation strategiaan, arvoihin, taloudellisiin asioihin, resurs-

seihin ja tuottavuuteen. Se on työn organisointia ja moninaisuuden johtamista. Asiajohtaminen pe-

rustuu faktoihin ja todennettuun tietoon. Tällaiseen johtamiseen sisällytetään usein budjetointi ja 

taloudelliset asiat, suunnittelu ja organisointi, vastuiden jako ja valvonta sekä ongelmien rat-

kaisu.(Suonsivu 2014, 142.) 

 

Hyvällä henkilöstöjohtamisella on yhteys työhyvinvointiin. Johtaminen pohjautuu jonkinlaiseen ih-

miskäsitykseen, tiedostettuun tai tiedottamattomaan. Ihmiskäsitys ottaa kantaa ihmisen arvoon, 

päämäärään ja merkitykseen. Johtajan ihmiskäsitys vaikuttaa hänen johtamistyyliinsä ja tapaan 

olla vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. Pessimistisen ihmiskäsityksen omaava leadership- 

johtaja valitsee autoritaarisen, käskyttävän ja epäitsenäisyyttä suosivan johtamistavan. Hän saat-

taa nähdä ihmiset epäluotettavina ja laiskuuteen taipuvaisina. (Suonsivu 2014, 143.) Henkilöstö-

johtamisella tavoitellaan henkilöstövoimavarojen määrän ja ominaisuuksien varmistamista sekä 

henkilöstön motivaatiota ja voimavarojen johtamista ja kehittämistä palvelu- ja toimintastrategioi-

den pohjalta (Suonsivu 2014, 135). Henkilöstöjohtaminen koostuu kolmesta eri suoriutumisen mit-

tarista. Niitä ovat: työvoiman tuottavuus, organisaation joustavuus ja sosiaalinen aitous. Ne ovat 

tärkeitä yrityksen kannattavuuden näkökulmasta. (Pinnington ym. 2007, 72.) 

 

Optimistisen ihmiskäsityksen omaava johtaja uskoo, että jokainen on arvokas ja ainutlaatuinen 

sekä aktiivinen toimija. Johtamistyyli on arvostava, neuvotteleva, työntekijän kehittymistä kannus-

tava ja lisäksi erilaisuutta arvostetaan. Oikeudenmukainen johtaja käyttäytyy johdon mukaisesti, 

kohtelee työntekijöitä tasa-arvoisesti ja tekee päätökset yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. (Suon-

sivu 2014, 143.) Ihmisten johtaminen korostaa työntekijän ja hänen tunteidensa kuuntelemista ja 

niiden huomiointia. Tällöin puhutaan usein myös tunnejohtamisesta. Leader- johtaja on itsenäinen, 

innovoi, haastaa, uskaltaa ottaa riskejä ja kohtaa ihmiset suoraan (Peltonen 2008, 123).  

 

Yrityksen toiminta on ihmisten eli henkilöstön varassa. Heistä riippuu se, missä määrin, miten no-

peasti ja millaisena organisaation perustehtävä tai kilpailustrategia toteutuu ympäristön tarjoamien 
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mahdollisuuksien puitteissa. Moni yritys määritteleekin juuri henkilöstön sen tärkeimmäksi menes-

tystekijäksi. Samaan aikaan henkilöstö on yleensä yksi suurimmista rahaa vievistä tekijöistä (pal-

kat, osaamisen kehittäminen sekä hyvinvoinnin ylläpito). (Viitala 2007,8.) Henkilöstöjohtamisessa 

joudutaan etsimään tasapainoa vakauden ja joustavuuden välillä. Lisäksi tasapainoa etsitään ly-

hyen aikajänteen taloudellisuuden ja pitkänaikajänteen tuloksentekokyvyn välillä. Joustavuutta ta-

pahtuu osaamisessa (uudet asiat opittava nopeasti ja ennakoiden), työn sijoittamisessa (työtä teh-

dään silloin, kun se on järkevintä), kustannuksissa (henkilöstökustannuksien joustaminen toimin-

nan mukaan), työpanoksessa (työajoissa ja työvoiman määrässä), työtavoissa (toimintatavoissa ja 

työmenetelmissä teknologian ja asiakkaiden tarpeiden mukaan) sekä palkitsemisjärjestelmissä (ih-

misiä palkitaan tulosten mukaan). (Viitala 2007, 9.) 

 

Työelämän laadun kehittymistä seurataan Suomessa säännöllisesti. Tästä vastaavat Tilastokes-

kus, työministeriö ja tutkimuslaitokset, kuten Työterveyslaitos sekä Palkansaajien tutkimuslaitos. 

Työministeriö tekee vuosittain työolobarometrin. Se kuvaa työelämän laatua ja sen muuttumista 

kuluvan vuoden aikana. (Viitala 2007 11–12.)  Vuoden 2017 tulokset ovat olleet aiempaa myöntei-

sempiä. Tämä johtuu siitä, että taloudellinen tilanne on kohonnut sekä sen vuoksi myös odotukset 

työllisyystilanteen paranemisesta ovat kohonneet. Vuoden 2017 arviossa suurin osa vastaajista 

arvioi työllisyystilanteen olevan menossa parempaan kuin huonompaan suuntaan. Myös uudel-

leentyöllistymistä pidettiin irtisanomisen jälkeen todennäköisempänä kuin ennen. Palkansaajien 

osallistumisen ja oppimisen mahdollisuudet olivat aiempaa paremmat. Työntekijöiden mahdollisuu-

det osallistua työpaikan kehittämiseen lisääntyivät myös. (Mähönen 2017, 7–8.) 

 

Barometrin tuloksia on voitu hyödyntää työelämää koskevissa lainsäädäntöhankkeissa. Teknolo-

gian kehitys näkyy työpaikkojen arjessa, sillä suurimmat barometrin tavoittamat muutokset liittyivät 

uusien viestintävälineiden käyttöön ja niihin liittyviin työskentelytapoihin. Samalla tutkimus kertoo, 

että valtaosa työolojen muutoksista tapahtuu vähitellen. (Mähönen 2017, 7–8.) 

 

Eriarvoista kohtelua tai syrjintää esiintyy edelleen työpaikoilla, vaikka se onkin kielletty lainsäädän-

nössä. Työntekijöiden itse kokema syrjintä liittyy useimmin tiedon saantiin, työtovereiden ja esi-

miesten asenteisiin sekä arvostuksen saamiseen. Lisäksi syrjintää koettiin ikään ja sukupuoleen 

liittyen. (Sutela ym. 2014, 121–124.) Vuodesta 2001 lähtien työolobarometrissa palkansaajilta on 

kysytty arvioita omalla työpaikalla havaitusta syrjinnästä. Barometrissa on syrjinnän perusteina an-

nettu ikä, sukupuoli, työsuhteen laatu, työntekijän syntyperä sekä terveydentila. Kiusaamisella ja 

häirinnällä on vakavia seurauksia sekä yksilöille että koko työyhteisölle. (Sutela ym. 2014, 118.)  
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Työolobarometrissa kysytään yleisesti, esiintyykö työpaikalla henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiu-

saamista. Monet arvioivat, että omalla työpaikalla joskus esiintyy työpaikkakiusaamista työtoverei-

den, asiakkaiden tai esimiesten taholta. Jatkuva kiusaaminen koetaan harvinaiseksi. Fyysistä vä-

kivaltaa tai sen uhkaa koetaan yleensä usein työyhteisön ulkopuolelta, asiakkaiden taholta. Vuo-

sina 2012–2017 barometrissa on kysytty, esiintyykö työpaikalla työpaikkakiusaamista esimiesten, 

työkavereiden tai asiakkaiden taholta. Suurin osa niistä, jotka arvioivat, että työpaikalla on ollut 

kiusaamista, sanovat työpaikkakiusaamista esiintyvän joskus. Jatkuvaa kiusaamista on harvoin. 

Työkavereiden taholta tuleva kiusaaminen koetaan yleisimmäksi. Vuonna 2017 noin 35 % arvio, 

että sitä esiintyy joskus ja 3 % vastasi sitä tapahtuvan jatkuvasti. (Mähönen 2017, 79.) Vuonna 

2017 työnteon ja työn mielekkyyden välinen balanssi oli ensimmäistä kertaa vuoden 2000 jälkeen 

positiivinen (Mähönen 2017, 96). 

 

Työpaikkaa kutsutaan työympäristöksi niin fyysisessä kuin psyykkisessäkin mielessä. Työpaikan 

tulisi taata fyysisesti turvalliset ja työntekoa tukevat työolosuhteet. Jos tämä osuus hoidetaan työ-

paikalla huonosti, näkyy se korkeina kuluina terveydenhoidossa, sairaseläkkeinä sekä vajaakun-

toisena työvoimana. Yrityksen kannattavuus saattaa kärsiä. Psyykkisestä näkökulmasta katsottuna 

työympäristö vaikuttaa siihen, miten ihminen viihtyy työpaikalla, kuinka turvalliseksi hän olonsa tun-

tee ja kuinka arvostettuna/arvokkaana hän itsensä kokee. Työtyytyväisyys ja – motivaatio heijas-

tuvat usein työympäristöstä. Ilmapiiri on yksi työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen ja työn tuloksiin 

vaikuttava tekijä. Se syntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Parhaimmillaan ilmapiiri on 

avoin ja luottamuksellinen, pahimmillaan ahdistava. (Viitala 2007 13–14.) Sisäinen motivaatio on 

tila, jossa tyydytys tulee itse työstä ja omasta aikaansaannoksesta. Ulkoinen motivaatio syntyy pal-

kitsemisesta (palkasta tai muusta taloudellisesta hyödystä, kuten arvostuksesta). (Viitala 2007, 17.) 

 

Tutkija Rensis Likert on vuonna 1967 kerännyt ilmapiiriin vaikuttavia seikkoja. Ne kuuluvat osaksi 

henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttään: 

 Viestinnässä tulee huomioida, miten ja mistä keskustellaan, kuka keskustelee ja miten tieto 

oikein kulkee? 

 Ketkä tekevät päätöksiä ja kenen ajatukset ja sanat huomioidaan? 

 Miten henkilöstöstä huolehditaan ja välitetään? Miten työ on organisoitua ja millaiset olo-

suhteet ovat? Miten työmotivaatiota nostetaan ja tuetaan? Kuinka sitoutunut henkilöstö 

on? 

 Miten ja kuka voi vaikuttaa henkilöstössä? Mitkä ovat heidän mahdollisuudet vaikuttaa? 

 Miten teknologiaa hyödynnetään ja tuetaan? (Viitala 2007, 15.) 
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Henkilöstöjohtamisessa on onnistuttu silloin, jos organisaation palveluksessa oleva henkilö kokee 

työnsä mielekkääksi, tavoitteet mahdollisiksi (ei täysin mahdottomiksi), osaamisensa ja työolosuh-

teet tukeviksi suoritukseensa nähden, palkkiot oikeudenmukaisiksi ja ilmapiirin arvostavaksi häntä 

kohtaan. Johtamisen haasteena on, että jokainen organisaatiossa työskentelevä kokisi työnsä yhtä 

positiivisella tavalla. (Viitala 2007,19.)  

 

Koko organisaation tuloksellisuuteen voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnin johtamisella. Mitä mielek-

käämpänä työtä pidetään ja työhyvinvointi on korkealla, sitä tehokkaammin työtä tehdään ja saa-

daan tuloksia. Painetta lisäävät työpaikalla maailman nopea muuttuminen ja teknologian kehittymi-

nen. Työhyvinvoinnin puutteita osataan usein korjata, mutta kehitettävissä on vielä tapa, miten 

mahdolliset ongelmat osattaisiin ennaltaehkäistä. Esimies on avainasemassa työhyvinvoinnin to-

teuttamisessa ja toimenpiteillä, jotta siihen päästään. Vuorovaikutusta tarvitaan esimiehen ja työn-

tekijän välillä. Samaan aikaan itse työntekijä on vastuussa työyhteisön toimivuudesta. (Manka 

2016, 1.) 

 

Organisaation rakenteiden ja toimintatapojen muuttaminen vaatii myös uudenlaista johtajuutta: au-

toritäärisestä tavasta on siirryttävä jaettuun tai voimaannuttavaan johtamiseen. Esimies ei voi yksin 

vaikuttaa johtamisen onnistumiseen, vaan työyhteisön jäsenet ovat sen tärkeä osa. Erityisesti asi-

antuntijaorganisaatiossa jokaisen on vaikutettava monella tasolla ja johdettava omaa työtään. Kaik-

kien työntekijöiden työyhteisötaitojen kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. 

 

Verkostoituminen mahdollistuu tiedon digitalisoitumisen ja tietoverkkojen yleistymisen vuoksi. Ver-

kostomainen toiminta edellyttää kumppaneilta tavoitteellisuutta, mutta myös luottamukseen perus-

tuvaa keskusteluyhteyttä. Kenelläkään ei ole enää aikaa valvoa toistaan. Jokaisen on osattava 

puhua ja kuunnella. Dialogin merkitys korostuu. Vuorovaikutuksen määrä lisääntyy, mutta samalla 

se voi pinnallistua. Yhteisöllisyyden kautta voi kuitenkin syntyä uudenlaista turvallisuutta kaaoksen 

keskelle. Yritystoiminnan näkökulmasta sosiaalinen media merkitsee yhteisöllisten foorumien käy-

tön voimakasta lisääntymistä. (Manka 2016, 4.)  

 

Johtaminen syntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta (Juuti 2010, 33). Vuorovaikutus syntyy 

ihmisten kokemasta, niiden merkityksistä ja tulkinnoista. Merkitykset sisältävät aina tunteita sen 

mukaan miten asia koetaan. Vuorovaikutus ohjaa ihmisen toimintaa, myös sitä toimintaa, jolla ih-

minen ei halua toimia ja asettaa haasteet sille. (Isokorpi 2006, 15.) Tämän vuoksi esimiestyö on 

haasteellista työhyvinvoinnin ja päivittäisjohtamisen yhteydessä. Työhyvinvoinnin johtamista ei 
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voida poistaa päivittäisestä johtamisesta, koska se kannustaa kehittämään johtajuutta, muun mu-

assa puhuttaessa keskustelevasta työotteesta, osallistamisesta sekä inhimillisten voimavarojen 

hyödyntämisessä. Tällainen työote edellyttää niin esimieheltä kuin työntekijältä vuorovaikutustai-

toja. Johtaja, joka osaa osallistaa alaisiaan, lisää työntekijöiden työyhteisötaitoja. (Poikela ym. 

2007, 196).  

 

Oppiminen ja osaamisen kehittäminen kuuluvat osaksi inhimillisten voimavarojen kehittämistä. 

Työntekijä on aktiivinen tekijä ja oppii yhdessä työkavereiden kanssa. Työntekijät heijastavat toi-

siinsa omia kokemuksiaan ja oppivat sitä kautta lisää. (Poikela ym. 2007, 178–179.) Työyhteisötai-

dot ovat taitoja, joiden avulla työntekijä voi edistää omaa onnistumistaan ja hyvinvointiaan itse 

työssä. Jokainen työntekijä vaikuttaa sekä omaan työhyvinvointiinsa, että koko työyhteisön työhy-

vinvointiin (Aarnikoivu 2010, 16). 

 

Työyhteisöä johdetaan yhteisellä strategialla. Strategia rajaa ja ohjaa työyhteisön toimintaa. Työ-

yhteisö on monimuotoinen, minkä vuoksi sen johtamisessa korostetaan työyhteisön nousevaa elin-

voimaisuutta myös strategian työhön. Merkittäväksi nousee tulevaisuutta koskeva yhteisöllinen 

vuoropuhelu, jota käydään työyhteisössä esimiehen ja työntekijöiden välillä. Motivaation edistämi-

sen lisäksi pyritään tuottamaan yhteisöllistä samaan suuntaan etenevää liikettä, strategia työtä te-

kemällä. (Jalava ym. 2010, 68–70.) Johtamisen tarkoituksena on luoda edellytykset oppimiselle, 

innovaatiolle, luovuudelle ja yhteistyön kehittämiselle. Osaamisen kehittämiseen kannustava ja 

motivoiva johtaminen ylläpitää ja lisää työhyvinvointia. Lisäksi se kannustaa työntekijöitä pohti-

maan toimintatapoja sekä oman työnsä hallintaa ja ammattitaidon ylläpitämistä. Korkea henkilöstön 

osaaminen ja ammattitaidon kehittäminen vahvistavat koko työyhteisön ja organisaation osaamis-

pääomaa ja voimavaroja. (Lahti 2008, 92.) 

 

Kuunteleminen on esimiehen tärkein työväline, koska vuorovaikutus edellyttää johtamisessa tätä. 

Näin työyhteisön ymmärtäminen mahdollistuu. Kuuntelemisen avulla voimme viestiä toiselle arvos-

tusta ja välittämistä. Kuuntelutaito on merkittävä osa myös kehityskeskustelujen onnistumisen kan-

nalta. (Wink 2010, 56–57.) Kehityskeskusteluista esimies saa tärkeää tietoa työntekijän ajatuksista 

ja sen kautta työyhteisön tilasta. Tämä on merkittävä etu, kun suunnitellaan työhyvinvoinnin edis-

tämistä. Työntekijöiden sisäiset toiveet, motivaatio sekä ajatukset heijastuvat suoraan kehityskes-

kusteluun itse työstä. 
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Kun työntekijät arvioivat itseään, se antaa tiedon siitä, mitä ihmiset ajattelevat muutoksen tarpeesta 

ja tunnistavatko kaikki aiheen yhtä tärkeäksi. Lisäksi se auttaa selvittämään sen kuinka hyvä olet 

ja kuinka hyvä voisit olla. Itsearvioinnin avulla näet myös mitkä mielipiteet eroavat toisistaan ja 

mitkä ovat samoja sekä mihin ihmiset ovat valmiita sitoutumaan. (Tuominen ym. 2011, 9.) 

5.1 Tehtäväkenttä henkilöstöjohtamisessa 

Henkilöstöammattilaiset (HR) tukevat henkilöstöjohtamisessa yrityksen muuta johtoa pääsemään 

päämääriinsä ja lisäämään kilpailukykyä.  He kehittävät järjestelmiä ja toimintamalleja, joiden va-

rassa organisaatiota synnytetään, kehitetään ja toimitaan. Näitä ovat muun muassa rekrytointi- ja 

kehittämisprosessit, palkitsemisjärjestelmät, urasuunnittelu sekä henkilöstöpalveluiden organi-

sointi ja johtaminen. Henkilöstöjohtamisen avulla varmistetaan toimintaa edellyttävä työvoima ja 

sen riittävä osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio. Henkilöstöjohtaminen voidaan jakaa kolmeen 

osaan: henkilöstövoimavarojen johtaminen (human resource management, HRM), suhteiden hoi-

taminen työelämässä (industrial relations, IR) sekä johtajuus (leadership). Johtaminen sisältää 

työntekijöiden valitsemisen, palkitsemisen, kehityksessä auttamisen, ohjaamisen, irtisanomisen, 

motivoimisen, innostamisen, arvioimisen ja kannustamisen. Lisäksi johtaminen sisältää yrityskult-

tuurin ylläpidon ja luomisen. Työelämän suhteiden hoitamisessa hoidetaan työnantajan ja työnte-

kijöiden välisiä suhteita työehtosopimuksilla sekä niiden määräysten hallinnalla ja noudattamisella, 

yhteistoiminnalla, riitojen käsittelyllä ja paikallisella sopimisella. Tällöin henkilöstöjohtamisen rooli 

tarkoittaa inhimillisten voimavarojen turvaamista sekä konfliktien ratkaisemista. Henkilöstövoima-

varojen johtamisella viitataan ihmisten johtamiseen. (Viitala 2007, 19–21.) 

5.2 Strateginen henkilöstöjohtaminen 

Strategia- käsite voidaan määritellä eri tavoilla. Yksi määritelmä on, että strategia on yrityksen tie-

toinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta muuttuvassa maailmassa. Läh-

tökohtana on muuttuva maailma eli yrityksen toimintaympäristö. Strategia sisältää tavoitteet sekä 

toiminnan keskeiset suuntaviivat. Yrityksessä tiedostetaan jo tehdyt valinnat yhdessä, jotta valinnat 

voidaan toteuttaa määrätietoisesti. Toinen määritelmä on, että strategian avulla yritys hallitsee ym-

päristöä. Yritys sopeutuu tapahtuviin muutoksiin, muokkaa ympäristöään ja vaikuttaa siihen. Li-

säksi yritys valitsee itse oman toimintaympäristönsä. Kolmas määritelmä on, että strategian avulla 

yritys tietoisesti hallitsee ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä vuorovaikutussuhteita. 
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Tämä tapahtuu siten, että yritykselle asetetut kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet pys-

tytään saavuttamaan. (Kamensky 2012, 18–20.) 

 

Strategisella henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan suunnitelmallista toimintaa, jossa suunnittelun ja 

johtamisen pohjana on henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöstrategia. Ne puolestaan nousevat yrityk-

sen strategiasta ja ihmiset ovat yrityksen strateginen voimavara, joka tuottaa kilpailuetua. (Hendry 

ym. 1986, 4.) Tärkeänä tekijänä pidetään myös yhteyttä henkilöstöjohtamisen ja organisaation stra-

tegian välillä. Henkilöstöstrategia sisältää henkilöstösuunnittelun, henkilöstön hankinnan, pereh-

dyttämisen, osaamisen kehittämisen, suorituksen seurannan ja palkitsemisen, työhyvinvoinnin 

edistämisen, irtisanomisen ja uudelleen sijoittamisen sekä päivittäisjohtamisen. (Viitala 2013, 24.) 

Näiden avulla päästään kohti henkilöstövisiota, joka määrittelee henkilöstöstrategian tavoitetilan. 

Muita tärkeitä kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöistä ovat johtamisen laatu, brändi, suhteet ja rahoi-

tuksen asema. Toinen lähestymistapa strategia- ajattelulle on kilpailutilanteen ja erityispiirteiden 

tarkasteluun keskittynyt lähestymistapa. Tällöin kilpailustrategiaa määrittävät toimiala ja sen erityis-

piirteet. (Viitala 2007, 22–23.) 

 

Henkilöstöjohtamisen keinoin varmistetaan yrityksen liiketoimintastrategian edellyttämä osaamis-

pohja sekä sen kehittämishaasteiden toteutuminen. Tämän varassa turvataan yrityksen kilpailu-

kyky tulevaisuudessakin. Liiketoimintastrategiaa täydennetään henkilöstöstrategialla. Samalla 

huolehditaan siitä, että sillä on onnistumisen edellytykset henkilöstövoimavarojen osalta. (Viitala 

2007, 29.) Strateginen henkilöstöjohtaminen painottaa henkilöstövoimavarojen johtamista ja kehit-

tämistä palvelu- ja toimintastrategioiden pohjalta. Henkilöstöstrategia on johdon ja henkilöstön yh-

teinen tahtotila siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa halutaan toteuttaa. (Suonsivu 2014, 135.) 

 

Strategiaa luotaessa tulee ottaa huomioon yrityksessä jo olevat voimavarat ja mahdollisuus kehit-

tää ja kasvattaa niitä sekä toimintaympäristössä havaittujen asioiden mahdollisuudet ja uhat. Kun 

henkilöstöstrategiaa luodaan, tarkastellaan liiketoimintastrategian edellyttämää osaamista ja työ-

voimaa. Tämän jälkeen verrataan sitä yrityksen nykytilanteeseen ja laaditaan suunnitelma voima-

varojen suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi. Strategia antaa tien päivittäiselle henkilöstöpolitiikalle. 

Henkilöstöstrategian ja – politiikan avulla varmistetaan henkilöstön oikea määrä ja osaaminen, jotta 

pystytään kehittymään. Lisäksi huolehditaan kaikkien työntekijöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista. 

Henkilöstöpolitiikka muodostuu henkilöstöjohtamisen käytännön toimintamalleista sekä menettely-

tavoista. Se voidaan jakaa rekrytointi-, palkka-, ja kehittämispolitiikkaan sekä muihin, joiden avulla 

päivittäisiä päätöksiä voidaan tehdä. Henkilöstöpolitiikan avulla pohditaan (Viitala 2007, 24): 
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 Millaisia työntekijöitä tarvitaan ja kuinka paljon? Mitä heidän osaamiseltaan vaaditaan? 

 Miten ja missä rekrytointi tapahtuu? 

 Miten heidän osaamista kehitetään ja ylläpidetään? 

 Miten heidät palkitaan? 

 Miten heitä tuetaan ja ohjataan, johtamisen keinoin? 

 Miten heitä voidaan sijoittaa tarvittaessa uudelleen tai irtisanoa? 

 

Strateginen johtaminen painottaa henkilöstövoimavarojen johtamista ja kehittämistä palvelu- ja toi-

mintastrategioiden pohjalta. Tällöin työn organisointi, hallinnon rakenteet, säännöt, ohjeistukset, 

seuranta, valvonta ja ohjaus ovat tärkeitä elementtejä. (Suonsivu 2014, 142.)  Strategisessa hen-

kilöstöjohtamisessa pyritään kehittämään henkilöstöstrategiaa organisaation yleisstrategiaa tuke-

vaksi. Strategisen henkilöstöjohtamisen painotukset eroavat perinteisen henkilöstöhallinnon ole-

tuksista henkilöstöosaston roolissa, linjaesimiesten merkityksessä, henkilöstötoimintojen identitee-

tissä, työntekijäkuvassa, strategisessa tyylissä ja johtamisotteessa. Henkilöstöjohtaminen suuntau-

tuu strategisesti, jolloin sillä on voimakas suuntautuminen liiketoimintaan ja sen tuloksellisuuteen 

(henkilöstöosaston rooli). Henkilöstöspesialistit toimivat yleisjohtajien strategisina kumppaneina 

(suhde linjaesimiehiin). Yksittäiset toiminnot kytkeytyvät toisiinsa ja koko organisaation liiketoimin-

tastrategiaan (henkilöstötoimintojen käyttö). Henkilöstöjohtamisessa on pyrkimys molemminpuoli-

seen sitoutumiseen ja luottamukseen (suhde työntekijöihin). Strateginen tyyli on eteenpäin kat-

sova, liiketoimintaa ja organisaatiota kehittävä. Johtamisote on jälkibyrokraattinen, jolloin kulttuuri 

ja psykologinen sitoutuminen painottuvat. (Peltonen 2008, 97–98.) 

 

Strateginen johtaminen on jaettu kymmeneen menestystekijään. Yhteisen strategian ja kielen 

avulla muodostetaan yhteisymmärrys. Jos tätä ei ole, yhteisen strategian luominen ja toteuttaminen 

hankaloituvat. Kykyjen, halun ja rohkeuden uusiutumisella pysytään mukana muutoksessa. Näin 

tapahtuu kehitystä oma-aloitteisesti, ei vain pakon edessä. Perinteinen osaaminen, taitotieto on 

välttämätön hyvälle strategiatyöskentelylle. Se ei yksistään riitä, vaan tärkeimmäksi osaamisteki-

jöiksi nousevat näkemys, halu ja rohkeus. Kokemuksen kautta ymmärrettävyys lisääntyy. Strategia 

ja joukkuepeli ovat vuorovaikutteinen prosessi: strategia vaatii joukkuepeliä ja toisinpäin. Kaikki 

toimivat yhdessä, kohti yhteistä strategiaa. Keskittyminen olennaisimpaan edellyttää strategiatyös-

kentelyssä kykyä ja rohkeutta tehdä tietoista valintaa eri vaihtoehtojen välillä. On pystyttävä myös 

kieltäytymään oikeissa tilanteissa. (Kamensky 2012, 29–39.) 

 



  

42 

Yritysjohto pitää kaikessa toiminnassaan mielessä liiketoiminnan keskeisen tavoitteen: kannatta-

van, jatkuvan ja kehittyvän liiketoiminnan. Tähän tarvitaan pitkäjänteisyyttä, koska tuloksia ei tule 

heti. Strategisessa toiminnassa tarvitaan riittävää liiketoimintaosaamista ja toimialaosaamista sekä 

näkemystä niiden muuhun yhteyteen ympäristössä. Strategia ei toteudu ilman hyvää johtamista, 

johon tarvitaan niin ammattitaitoa kuin tuloksellisuutta yhdessä organisaation kanssa. Toimivassa 

yhteistyössä vuorovaikutustaidoilla on suuri merkitys. Uutta osaamista jaetaan yhdessä muille 

muun muassa prosessien ja tiimien yhteistyöllä. (Kamensky 2012, 39–50.) 

5.3 Työkalut työhyvinvoinnin kehittämiseen 

Esimiehen tehtäviä voidaan helpottaa työhyvinvointisuunnitelmalla, työhyvinvoinnin tilan kartoitta-

misella ja mittaamisella kyselyn avulla sekä ilmapiirikyselyllä (pikakyselyllä). Työhyvinvointisuunni-

telma voidaan rakentaa useammalle vuodelle, mutta sen päivitys tapahtuu vuosittain. Perustana 

ovat esimerkiksi organisaation strategia, siinä esitetyt arvot, menestystekijät, painopistealueet ja 

visio. Aluksi määritellään organisaation käsitys ja ymmärrys työhyvinvoinnista. Suunnitelman ta-

voite on tehdä yhteenveto keskeisiksi todetuista työhyvinvointia edistävistä asioista yleisellä ta-

solla. Työhyvinvointisuunnitelma on väline työhyvinvoinnin kokonaisuuden tarkasteluun ja sitä voi-

daan käyttää työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittämistyössä. (Suonsivu 2014, 68.) 

 

Mentoroinnilla ja työnohjaustoiminnalla ylläpidetään työhyvinvoinnin jatkuvuutta. Ne edistävät hen-

kilöstön työssä jaksamista ja mahdollistavat heidän sitoutumisensa työhön. Työhyvinvointia voi-

daan edistää erilaisilla suunnitelmilla ja toimintamalleilla, esimerkiksi henkilöstösuunnitelmalla, työ-

hyvinvointisuunnitelmalla, perehdyttämissuunnitelmalla, kehityskeskusteluilla, palkitsemisella, tur-

vallisuussuunnitelmalla, yhteistyöllä eri toimijoiden kesken, työterveys- ja turvallisuusriskien arvi-

oinnilla sekä työkuormituksen arvioinnilla. Työn hallintaa edistävät henkilöstökoulutukset, työnoh-

jaus, uudelleen sijoitus, työnkierto ja työn mukauttaminen. (Suonsivu 2014, 66–67.) 

 

Organisaation palveluiden avulla voidaan tukea henkilöstön työhyvinvointia. Tällaisia palveluita 

ovat esimerkiksi työpaikkaruokailu, tukitoimet fyysisen kunnon kohentamiseen, päihteetön ja savu-

ton työpaikka, tapaturmien torjunta sekä työperäisten sairauksien ja ammattitautien torjunta. (Suon-

sivu 2014, 67.) 
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6 LÄHTÖKOHTA-ANALYYSI 

6.1 Miten työhyvinvointia ylläpidetään yrityksessä?  

Työhyvinvointia ylläpidetään Yritys X:ssä minimoimalla riskitekijät, jotka laskevat työhyvinvointia: 

esimerkiksi työturvallisuutta lisätään, perehdytetään työntekijät oikeaan nostotekniikkaan ja panos-

tetaan työvälineisiin sekä toimintatapoihin. Lisäksi työhyvinvointia ylläpidetään terveyshuollolla. 

Tällä hetkellä tärkein kokoontumispaikka on kahvihuone. Siellä tapahtuu informaation vaihdanta ja 

vuorovaikutus. Lisäksi se on tärkeä tila työntekijälle vaihtaa ajatuksia ja jakaa hankalat tilanteet 

muille. Samalla saadaan vastavuoroisesti muiden tuki. Yritys X:ssä työntekijät tervehtivät toisiaan 

ja asiakkaita päivittäin jokaisella ensikohtaamisella. Huomiointi lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta 

ja näin ihmiset sitoutuvat työyhteisöön voimakkaammin. Myös asiakkaat saadaan sitoutumaan yri-

tykseen paremmin tällä tavoin.  

 

Avoimuus lisää luotettavuutta. Avoimuutta tulisikin yrityksessä lisätä entisestään, jotta luottamus 

työntekijöiden kesken ja esimiehen välillä kasvaisi. Luottamus luo pohjan kaikelle ja mahdollistaa 

keskustelukulttuurin eteenpäin viemisen. Valittamista tulisi välttää. Huonoja asioita tulisi osata kä-

sitellä itse, ei purkaa kaikkea toisiin. Negatiivinen ilmapiiri lisää työhyvinvoinnin tasapainottomuutta.  

Asioista on hyvä puhua, mutta sillä on merkitystä, miten ne tuodaan esille. 

 

Tiedon jakaminen ja informaation kulku on kehittynyt Yritys X:ssä huikeasti. Intra, Whatsapp ja uusi 

sovellus Workplace ovat mahdollistaneet informaation nopean kulun. Tiedon siirto tapahtuu heti ja 

jokainen työntekijä on ajan tasalla uusista asioista välittömästi. Lisäksi tiedon tarkastaminen sovel-

luksesta on helppoa. Sovellus toimii Facebookin tavoin. Se on tarkoitettu ainoastaan Yritys X:n 

työntekijöille. Voit lisätä työntekijöitä eri myymälöistä kaveriksesi, kysyä suoraan konttorilta, jolloin 

saamasi vastaukset näkyvät myös muiden myymälöiden työntekijöille sekä päivittää myymälääsi 

koskevaa tietoa suoraan työkavereillesi. Informaation kulku hyödyttää koko työyhteisöä ja parantaa 

työn tehokkuutta. 

 

Kiittäminen on tärkeässä roolissa Yritys X:ssä. Hyvästä työpanoksesta kiitetään, mikä lisää työnte-

kijöiden työhyvinvointia ja lisää sitoutumista työhön. Tämä näkyy esimerkiksi tiiminvetäjien työteh-

tävien jakamisena myyjille ja kiittämällä työn tuloksesta henkilökohtaisesti. Työtehtävien jakaminen 
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lisää muiden työntekijöiden motivaatiota ja vähentää tiiminvetäjien stressiä. Myös uusista ideoista 

ja innovaatioista uskalletaan puhua ääneen. Avoimuus näkyy työssä ja uusien ideoiden ilmaantu-

minen saa yleensä kannatusta. Seurauksena syntyy uuden idean kokeilu käytännössä. Jos idea 

toimii, se jätetään käytäntöön. Kun keksit jotain uutta ja mielenkiintoista, kirjoita se ylös ja jaa se 

muiden kanssa sopivan tilaisuuden tullen. Ajatus voi saada kannatusta, joten älä epäröi. 

 

Terveydestä Yritys X:n kohdemyymälässä huolehditaan työntekijöille maksuttoman työterveyspal-

velun avulla, joka on tarkoitettu jokaiselle myymälässä vakituisesti työskentelevälle työntekijälle. 

Työsuhteen alussa jokainen työntekijä käy työterveyshoitajan käynnillä, työhöntulotarkastuksessa. 

Tarkastuksessa käydään läpi yhdessä työntekijän kanssa hänen henkinen ja fyysinen terveydenti-

lansa. Työympäristön turvallisuudesta huolehditaan oikeiden työkoneiden- ja laitteiden, sekä oi-

kean työergonomian avulla. 

 

Uudet työntekijät perehdytetään Töihin on kiva tulla- koulutuksella jo alkuvaiheessa. Lisäksi työn-

tekijöillä on käytössään liikuntaetu E-Passi sekä muita etuja, kuten COIF sekä Viking Line. Yrityk-

sellä on Fennian kanssa vakuutusyhteistyö. Varhaisen tuen mallia käytetään ennalta ehkäisevänä 

työkaluna työssä jaksamiseen. Kehityskeskustelut, Loistava Paikka Kasvaa ja Kasvun Polku- oh-

jelmat sekä yrityksen sisäiset koulutukset Intrassa auttavat kehittymään omassa työssään, mikä 

lisää työhyvinvointia. Lisäksi tiiminvetäjille on rakennettu oma ohjelma kehittyä työssään: Tiiminve-

täjän taitopolku. Uralla yrityksen sisällä on mahdollista kehittyä ja kouluttautua muun muassa si-

säisten tukintojen sekä Myatin, Leatin, Keatin, Visual Mechadisingin, ja JETI:n avulla.  Työvuoro-

suunnittelun ja vuosilomaperiaatteiden mukaan pyritään kuuntelemaan työvuorotoiveet ja otta-

maan toiveet huomioon myös vuosilomien suunnittelussa. Coachaamalla annetaan suoritukseen 

johtamisen malli. Myös eläkkeelle jäävät, 10 vuotta ja 15 vuotta palvelleet työntekijät huomioidaan. 

 

Verkostoitumisella ja yhteisöllisyydellä lisätään yhteenkuulumisen tunnetta sekä informaation kul-

kua jokaisen työntekijän kesken. Verkostoitumista on edistetty koko myymälää koskevilla aamupa-

lavereilla. Kehityskeskusteluilla lisätään yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen tunnetta esimieheen. 

Kehityskeskustelu käydään läpi esimiehen ja alaisen välillä. Molemmat antavat rakentavaa pa-

lautetta toistensa työstä, omista henkilökohtaisista tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Li-

säksi pohditaan mitä tulisi kehittää, mitä hyviä ominaisuuksia ylläpitää toiminnallaan ja kuinka ta-

voitteisiin päästäisiin työn tekemisen avulla. Kehityskeskustelulla on aina päämäärä. Niitä olisi hyvä 

pitää vähintään kerran vuodessa (Aarnikoivu 2010, 63). 
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Yritys X myymälän esimiehet (myymäläpäällikkö + kaksi tiiminvetäjää) kohtelevat alaisiaan ystä-

vällisesti ja kunnioittavasti. Stressiä työympäristössä aiheuttavat kiire ja työvoiman niukkuus, koska 

opiskelujen vuoksi kolme työntekijä irtisanoi itsensä lyhyen ajan sisällä, eikä uutta työvoimaa saatu 

heti. Tämä siksi, että rekrytoinneissa meni oma aikansa. Uusien kouluttaminen ja omat työtehtävät 

ovat luoneet työntekijöille paineen tunteen ja kireyttä ilmapiirissä. Turvattomuuden tunnetta työssä 

lisäävät rikollisuus (näpistely) ja huumausaineiden alaisena asioivat asiakkaat. Vartiointia on, mut-

tei joka tunti. Kaikkea työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ei voi nähdä suoraan työntekijästä. Esimer-

kiksi työn ulkopuolella negatiivisesti työhyvinvointiin vaikuttavat perhesuhteet eivät ole aina esimie-

hen tiedossa. Tämän vuoksi kyselyn avulla halutaan selvittää juuri työhyvinvoinnin nykytilanne. 

6.2 Esimiestyö Yritys X:ssä 

Johtajuudella viitataan johtajan kykyyn innostaa ja motivoida alaisiaan. Esimiehet Yritys X:ssä mo-

tivoivat ja innostavat työntekijöitään jakamalla heille uusia, sopivasti haastetta tuovia työtehtäviä. 

Työntekijöitä kuunnellaan, jolloin innovaatioiden ja uusien ideoiden ilmeneminen ja esille tuominen 

helpottuvat sekä toteutuvat. Hyvällä henkilöstöjohtamisella on yhteys työhyvinvointiin. Kyselytutki-

muksen avulla on tarkoitus selvittää millaisella tasolla henkilöstöjohtaminen koetaan ja kuinka suuri 

merkitys sillä on työhyvinvoinnin kannalta kohdeyrityksessä. 

 

Myymäläpäällikön ja tiiminvetäjien johtamistyyli on arvostava alaisiaan kohtaan. Tämä näkyy pa-

lautteen antona ja kiittämisenä hyvästä työsuorituksesta. Työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti 

iästä ja sukupuolesta riippumatta. Tämä kertoo oikeudenmukaisesta johtamisesta. Henkilökunnalta 

odotetaan joustavuutta lisääntyneen työvoimatarpeen ja kiireen vuoksi. Esimiestenkin on tullut 

joustaa työajoissaan ja samalla motivoida alaisiaan jaksamaan sekä panostamaan työpanok-

seensa, varsinkin joulun alla. 

 

Tiiminvetäjille on tarjottu opetusta ja koulutusta esimiestyöhön, jolloin johtaminen sekä osaaminen 

kehittyvät. Myös myymäläpäällikön osaamista ja johtamistaitoja on kehitetty erilaisilla koulutuksilla 

ja myymäläpäällikköpäivillä. Tapahtumasta saadaan vinkkejä eri myymälöiden toiminnasta, suo-

raan muiden myymälöiden päälliköiltä. Näitä voidaan hyödyntää oman myymälän ylläpidossa, joh-

tamisessa ja kehittämisessä. 
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Henkilöstöjohtamisen rooliin kuuluu sekä työhyvinvoinnin ylläpito, että fyysisestä ja psyykkisestä 

työympäristöstä huolehtiminen. Henkilöstöjohtamisessa on onnistuttu silloin, kun organisaation pal-

veluksessa oleva henkilö kokee työnsä mielekkääksi, tavoitteet mahdollisiksi täyttää, osaamisensa 

ja työolosuhteet tukeviksi suoritukseensa nähden ja ilmapiirin arvostavaksi häntä kohtaan. Haas-

teena onkin se, että jokainen kokisi työnsä yhtä positiivisella tavalla. (Viitala 2007, 19.) 

 

Tuloksellisuuteen voidaan vaikuttaa entisestään työhyvinvoinnin johtamisella. Kun työtä pidetään 

mielekkäänä ja työhyvinvointi on korkealla, sitä tehokkaammin työtä tehdään ja saadaan tuloksia. 

(Manka 2016, 1.) Tämän tutkimuksen avulla on juuri tarkoitus selvittää näitä työhyvinvoinnin puut-

teita. Työyhteisöä johdetaan yhteisellä strategialla. Strategia rajaa ja ohjaa työyhteisön toimintaa. 

Esimerkiksi tulokselliseen tavoitteeseen päästään motivoimalla työntekijät siihen palkinnon avulla. 

Lisämyyntikilpailut, arvostuksen osoittaminen ja kunniamaininnat ovat hyviä houkuttimia. 
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7 TYÖHYVINVOINTIKYSELY 

Koin, että työhyvinvoinnin tutkiminen kyselylomakkeen avulla on paras tapa saada luotettavaa tie-

toa yrityksen henkilöstön tilasta. Henkilöstö toivoi vastausmahdollisuutta anonyymina sähköisessä 

muodossa. Tämä siksi, ettei vastaajien käsialasta voida päätellä henkilöllisyyttä, koska henkilöstön 

koko tutkittavassa myymälässä on alle 15 henkeä. Kysely laadittiin Webropol- ohjelmalla. Henki-

löstölle tarjottiin työaikana mahdollisuus vastata kyselyyn helposti. Vastaamiseen varattiin aikaa 

tunti / työntekijä. Kysely jaettiin kahteen osuuteen: henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi. Kysely-

tutkimuksessa otettiin huomioon, miten muodostetaan parhaat kysymykset ja kysymysmuodot juuri 

tälle tutkimusjoukolle. Vastaukset tulivat suoraan minun käyttäjätililleni Webropolissa, jolloin minun 

oli helpoin tutkia ja analysoida niitä. Lisäksi Webropol- ohjelma osaa laatia valmiita taulukoita tu-

losten perusteella, mikä helpotti minun tutkijana oloni työtä. Kaikki vastaukset kerättiin yhtä aikaa. 

Vastausten keräämiseen käytettiin kaksi viikkoa aikaa. 

 

Kyselyyn käytettiin lähteenä edellisen henkilöstökyselyn pohjaa, mutta kysymykset avattiin parem-

min ymmärrettäviksi ja tarkemmiksi. Tavoitteena on selvittää syyt, miksi asiat toimivat tai eivät toimi 

työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen alueilla. Edellisen kyselyn tulokset ovat antaneet ristirii-

taista informaatiota, koska kysymysten muoto on ymmärretty useammalla eri tavalla. Uuden kyse-

lyn kysymykset rakennettiin ja rajattiin niin, ettei väärinymmärryksen uhkaa ole, jolloin tulosten luo-

tettavuus on korkeampi ja totuudenmukaisempi. Toisena lähteenä käytettiin aineistoa tämän tutki-

muksen kappaleista 3, 4 ja 5. Kysymykset sisälsivät sekä moni valinta- että avoimia ja tarkentavia 

kysymyksiä. Kyselylomaketta käytettiin tutkimuksen työkaluna. Tarkoituksena on kehittää työyhtei-

söä saatujen vastausten ja tietojen avulla. Kysymykset lomakkeella ovat relevantteja ja liittyvät niin 

työhön, esimiestyöhön kuin työhyvinvointiin. 

 

Kyselyn laajuuden vuoksi se toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa käsittelee henkilös-

töjohtamista, toinen työhyvinvointia. Henkilöstöjohtamisen osassa haluttiin selvittää esimiehen mo-

tivointitaidot, kyky muutoksien aikaansaamiseen, koettu arvostus alaisiaan kohtaan, kykyä roh-

kaista kehittymään, tietoisuutta alaisten suorituksista ja saavutuksista, kuuntelutaitoja, tasa-arvoi-

suutta sekä alaisten kokemaa vaikuttamis- ja kehittämismahdollisuuksia työyhteisössä. Lisäksi ha-

luttiin selvittää tiedonsaantia, alaisten kouluttautumismahdollisuuksia, työtehtävien vaihtelevuutta 

ja monipuolisuutta, esimiehen esimerkillistä toimintaa sekä yhteistyötoiminta osastojen välillä. Hen-
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kilöstöjohtamisen alaisuuteen on lisätty henkilöstöstrategia- osuus, jossa selvitettiin alaisten ura-

suunnitelma yrityksessä, oikeanlaista henkilöstösuunnittelua, perehdytystä, palautteen antoa ja 

palkitsemista, rekrytointia, alaisten sijoittelua työtehtävissä sekä työtehtävien jakoa. Tavoitteena on 

selvittää, missä määrin esimiesten henkilöstöjohtamisen taidot koetaan, missä asioissa toivottaisiin 

parannusta ja mitä hyviä ominaisuuksia tulisi ylläpitää edelleen, jotta työyhteisö toimisi paremmin 

ja työhyvinvointi koettaisiin korkeaksi. Henkilöstön sitouttamisen kannalta on myös hyvä selvittää, 

millä tavoin he kokevat koulutusmahdollisuutensa yrityksessä. 

 

Työhyvinvointi- osuudessa tutkittiin työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia, työympäristön 

turvallisuutta, henkistä väkivaltaa, kuinka toimitaan ongelmatilanteissa, muutoshalukkuus, työn ta-

voitteita, tiedonkulkua ja asennetta omaa työtä kohtaan. Lisäksi tutkittiin fyysistä ja psyykkistä kuor-

mittavuutta, palautteen antoa, oman oppimisen vastuuta sekä myönteistä vuorovaikutusta. Tämän 

tavoitteena on selvittä ne seikat, jotka aiheuttavat henkistä ja fyysistä rasitusta työntekijöille ja 

kuinka niitä pystyttäisiin vähentämään ja ennalta ehkäisemään. Myös yleistä asennetta omaa työ-

tään kohtaan sekä vuorovaikutuksen myönteisyyttä halutaan lisätä kehittämissuunnitelman avulla.  

 

Kyselyn työhyvinvointi- osio on jaettu seuraaviin: sosiaalinen-, psykologinen- ja rakennepääoma, 

stressi ja muutospaine. Sosiaalisen pääoman osiossa tutkittiin luottamusta työntekijöiden ja esi-

miesten välillä, vuorovaikutuksen toimivuutta, kuinka työilmapiiri koetaan sekä työn mahdollisesti 

aiheuttamaa ahdistusta. Tämän tavoitteena on luoda luotettava, tyyni ja avoin ilmapiiri työyhteisölle. 

Psykologisen pääoman osiossa selvitettiin, työntekijöiden joustavuutta, henkilökohtaisia voimava-

roja, omiin kykyihin luottamista, motivaatiota sekä sitä, onko töihin kiva tulla. Tämän avulla pyritään 

selvittämään ne syyt ja asiat, jotka motivoivat työntekijää työskentelemään juuri tässä yrityksessä. 

Jos tutkimustulosten avulla motivaatio paljastuu alhaiseksi, on tärkeää saada nostettua se kehitys-

suunnitelman mukaisen toteutuksen avulla. Kun töihin on kiva tulla, se vaikuttaa koko työyhteisöön 

positiivisella tavalla. 

 

Rakennepääoma- osiossa tutkittiin sitä, millaisiksi toiminta, työkoneet, välineet ja työtilat koetaan, 

kuinka omalla toiminnallaan autetaan yritystä saavuttamaan tavoitteet, tunnetaanko yrityksen arvot 

ja strategia ja millaiseksi tämän hetkinen työhyvinvointi koetaan. Tavoitteena on estää työkoneiden, 

toiminnan ja välineiden aiheuttamia riskejä. Strategian ja arvojen ymmärtäminen sekä sisäistämi-

nen toiminnassa auttavat koko työyhteisöä toimimaan saman toimintamallin mukaan, mikä näkyy 

yrityksen menestyksessä. Stressi- osiossa selvitettiin sitä, aiheuttaako itse työ (kiire, epäonnistu-
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misen pelko, epävarmuus, työn haasteellisuus) tai epävarmuus työn jatkuvuudesta stressiä, aiheut-

taako jokin organisaatioon tai ympäristöön liittyvä syy stressiä ja aiheuttaako jokin työntekijän hen-

kilökohtainen asia stressiä hänelle, mikä heijastuu myös työhön. Stressin tunnistaminen on tär-

keää, koska stressi voi pitkään jatkuessaan vaarantaa ihmisen fyysisen ja psyykkisen kestävyyden. 

Haitallinen, jatkuva stressi voi aiheuttaa monenlaisia oireita. 

 

Muutospaine- osiossa tutkittiin, kuinka yrityksessä koetaan vaadittu joustavuus ja tehokkuus, tek-

nologian kehitys, eri-ikäisten sukupolvien yhdessä työskentelyn sekä kestävän kehityksen aiheut-

tama paine. Tavoitteena on selvittää kehityksen ja muutoksen aiheuttama paine. Lisäksi halutaan 

selvittää, kuinka muutospainetta voitaisiin vähentää ja toimintaa kehittää sen vähentämiseksi. 

 

Kyselyn avulla on tarkoitus parantaa työhyvinvointia, työyhteisön ja henkilöstöjohtamisen toimi-

vuutta koko myymälässä. Kehittämissuunnitelma on lopputulos tälle. Suunnitelmasta tulee hyöty-

mään koko yritys, koska kehittämällä hyvinvointia ja johtamista, saadaan kokonaisuudessaan toi-

mivampi työyhteisö ja positiivisemmalla mielellä työskentelevät työntekijät. 

 

Koska kysymyksessä on ihmisiin kohdistuva tutkimus, on hyvä tarkistaa eettiset periaatteet, kuten: 

informaatioon perustuva suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys (Hirsjärvi ym. 

2008, 20). Jokaiselta tutkittavalta eli myymälän henkilöstön jäseneltä kysyttiin suostumus tutkimuk-

seen, vastausten käsittelyyn ja julkaisuun. Tiedot käsiteltiin luottamuksellisesti ja jokaisen tutkitta-

van yksityisyys pidetään salassa. 

7.1 Kyselyn taustaa 

Työn tutkimusongelma on, miten parantaa työhyvinvointia, mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin 

ja miten henkilöstöjohtamisella on merkitystä työhyvinvointiin. Tutkimuksen tavoitteena on kartoit-

taa Yritys X:n Oulun myymälän työhyvinvoinnin tila tällä hetkellä työhyvinvointikyselyn avulla sekä 

ne syyt, jotka siihen vaikuttavat. Tämä siksi, koska yrityksestä on lähtenyt lyhyessä ajassa jo use-

ampi työntekijä irtisanomalla itsensä. Lisäksi tutkimuksen pohjalta laaditaan suunnitelma, jolla työ-

hyvinvointia tarvittaessa parannettaisiin.  Aion saavuttaa työn tavoitteet saamalla jokaisen jäsenen 

henkilökunnasta vastaamaan kyselyyn luotettavasti. Oma henkilökohtainen tavoitteeni on hyötyä 

lopputuloksesta tulevaisuudessakin kehityssuunnitelman avulla.  Myös toimeksiantaja saa työstäni 
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hyödyn: työhyvinvointikysely tarjoaa koko henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa ja antaa kehitys-

ideoita koskien työhyvinvointia yrityksessä. Samalla jokainen saa antaa anonyyminä palautetta yri-

tyksen johdolle siitä, mitkä asiat toimivat ja mitkä puolestaan eivät. Lisäksi toimeksiantaja saa tu-

lokset työhyvinvoinnin nykytilasta sekä kehittämissuunnitelman käyttöönsä. Tämän avulla yritys 

pystyy kehittämään työhyvinvointia ja voi halutessaan käyttää tätä johtamisen työkaluna. Tähän 

tavoitteeseen pääsen panostamalla kehityssuunnitelmaan sekä onnistuneen kyselyn ja luotettavan 

aineiston avulla. 

 

Havainnointia tulen tekemään avointen kysymysten avulla, jolloin tieto on rikkaampaa kuin moni 

valinta- kysymyksissä. Aion peilata sekä tukea tehtyjä havaintojani viitekehyksen avulla. Tulen viit-

taamaan tuloksissani suoraan teoriaan. Teorian avulla voidaan myös osoittaa se, mitä asiasta ei 

vielä tiedetä. Teoriaa käytetään luomaan pohjaa tutkimukselle. Odotettavissa olevista tuloksista 

saadaan uutta ja tarkempaa tietoa vanhan henkilöstökyselyn tuloksiin nähden. Maailman muuttu-

essa ja kehittyessä jatkuvasti, tutkimustuloksista saadaan paljon tietoa, jota voidaan heijastaa suo-

raan tähän päivään. Tällaisia tutkimuksia tulisikin jatkuvan kehittymisen vuoksi tehdä entistä use-

ammin. 

7.2 Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksessa on käytetty laajasti kirjallisista lähteitä, artikkeleita ja muita tutkimuksia. Työssä on 

käytetty myös lakiin perustuvaa tietoa. Aineisto koostuu sekä suomen, että englannin kielisistä läh-

teistä. Tutkimusmenetelminä on käytetty laadullista (kvalitatiivinen) sekä määrällistä (kvantitatiivi-

nen) tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen teorian käyttö on merkittävässä osassa laadullisessa tut-

kimuksessa. Tällä viitataan tutkimuksen viitekehykseen. Viitekehyksessä kuvataan tutkimuksen 

keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. (Tuomi ym. 2011, 22–24.) 

 

Tässä työssä on käytetty laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmän yhdistämistä, mixed met-

hods research- lähestymistapaa (MMR). Sen mukaan näiden kahden tutkimusmenetelmän yhdis-

täminen luo parempaa ymmärrystä tutkimusongelmiin kuin jompikumpi yksinään. Mixed method 

mahdollistaa sellaisten tutkimusongelmien asettamisen, mihin laadullinen tai määrällinen lähesty-

mistapa ei yksin kykene vastaamaan. (Tuomi 2011, 78.) 
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Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa käytetään laskennallisia ja tilastollisia menetel-

miä. Määrällisen tutkimuksen havaintoaineiston keruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi haastat-

telu tai kirjekysely. Määrällinen tutkimusmenetelmä sopii suurten ihmisryhmien tutkimuksiin. Sen 

avulla ei saada yksittäistapauksista kattavaa tietoa, jonka vuoksi tässä työssä on käytetty myös 

laadullista tutkimusmenetelmää. Määrällisessä tutkimuksessa käytetään usein tilastollisia malleja. 

Perusjoukko on pieni tai suuri, mutta tutkimuksen tiedonantajiksi on valittu vain henkilöt, joilta ole-

tetaan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi 2011, 99.) Määrällisessä eli kvanti-

tatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita seuraussuhteista ja niiden vertailutuloksista. Se 

käyttää paljon erilaisin laskennallisin ja tilastollisin menetelmin saavutettuja tuloksia ja perustuu 

niiden tulkintaan. Kyselytutkimuksessa määrällistä tutkimusta käytetään esimerkiksi lukumäärien 

ja osuuksien vertailuun, joista voidaan tehdä tutkimuksen kannalta tärkeitä johtopäätöksiä. (Heik-

kilä 2008, 16.) 

 

Tässä tutkimuksessa halutaan selvittää kohdeyrityksen henkilökunnan työhyvinvoinnin taso ja 

kuinka henkilöstöjohtaminen koetaan työympäristössä. Tämän vuoksi perusjoukko koostuu koh-

deyrityksen kohdemyymälän koko henkilökunnasta, 12 henkilöstä. Tutkittavat henkilöt on valittu 

sen mukaan, ketkä työskentelevät tutkittavassa kohdemyymälässä. Tämä lukema sisältää myös 

myymäläpäällikön ja kaksi tiiminvetäjää. Työhyvinvointikysely koskee koko henkilökuntaa, joten jo-

kaisella siinä työskentelevällä on mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen vastaamalla kyselyyn. 

 

Kvalitatiiviselle eli laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimus on luonteeltaan kokonais-

valtaista tiedonhankintaa. Tiedot hankitaan siis todellisista tapauksista. Tälle tutkimukselle on omi-

naista, että tutkittavien näkemykset pääsevät esille. Tutkimuksiin valitaan kohdejoukko tarkoituk-

sen mukaisesti, ei esimerkiksi satunnaisotannalla. Kerättävään tietoon tulee laadullisessa tutkimuk-

sessa suhtautua niin, että tieto on ainutkertaista ja samalla löytää aineistosta uusia näkökohtia 

yksityiskohtaisella tarkastelulla. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, 

kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista koottu tieto. Tässä työssä käytetään kyselyloma-

ketta ja havainnointia. Koska tutkija ei itse ole paikalla tekemässä havaintoja kyselyn aikana (kuten 

haastattelussa voitaisiin tehdä), tuli minun tutkijana tehdä havaintoja muuten työympäristössä.  Täl-

laista havainnointia kutsutaan piilohavainnoksi. Siinä tutkija osallistuu tutkimuskohteiden elämään 

yhtenä heistä, mutta tutkittavat eivät tiedä osallistumisen tutkimuksellista tarkoitusta, vaan kohtele-

vat tutkijaa ryhmän luonnollisena jäsenenä. (Tuomi 2011, 94.) 
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Tässä tutkimuksessa havainnointia tutkija tekee työympäristössään, samalla kun työskentelee tut-

kittavassa myymälässä. Laadullinen tutkimus kehittää muutaman yksittäistapauksen perusteella 

hypoteeseja muista tapauksista ("yleisestä"). Näiden hypoteesien todistaminen oikeaksi tai vää-

räksi vaatii määrällisiä menetelmiä. (Hirsjärvi, 2009, 195.)  Määrällisen tutkimuksen osuutta täy-

dentävät laadulliset avoimet kysymykset, joiden avulla saadaan arvokasta lisätietoa vastaajan mie-

lipiteistä. Laadullinen tutkimusmenetelmä soveltuu myös käytettäväksi tutkimuksen avointen kysy-

mysten ja väittämien tukena perusteluina. 

 

Tutkimukseen sopiva kirjallisuus määräytyy sen mukaan, mitä asioita halutaan kyselyssä selvittää. 

Tässä tutkimuksessa kirjallisuus kerätään lähteistä, jotka koskevat työhyvinvointia ja henkilöstöjoh-

tamisen osa-alueita. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtu-

maa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. 

Tässä tapauksessa työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen ylläpitoa sekä kehittämistä. Tällöin py-

ritään selvittämään ilmiön merkitystä ja saamaan kokonaisvaltainen käsitys siitä. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että henkilöt, joilta tieto kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai 

heillä on kokemusta siitä. (Tuomi 2011, 98.) Tutkittavalla henkilökunnalla on kokemusta ja tietoa jo 

työhyvinvoinnista ja esimiestyöstä. Tämä näkyy käsitellyissä asioissa henkilöstöpalavereissa ja 

työympäristössä puhutuissa asioissa, jotka koskevat työhyvinvointia. 

 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä väljänä teo-

reettisena kehyksenä (Tuomi 2011, 103). Tällä menetelmällä voidaan analysoida dokumentteja 

systemaattisesti ja objektiivisesti. Dokumentteja ovat esimerkiksi kirjat, artikkelit, keskustelut, haas-

tattelut, dialogit ja raportit. Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus 

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (Tuomi 2011, 117). Tutkimustulosten lisäksi tutkimuksesta teh-

dään johtopäätöksiä eli pyritään kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti (Tuomi 2011, 121). 

Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn (Tuomi 2011, 127).  

 

Sisällönanalyysissä voidaan karkeasti määritellä kolme eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa 

redusoidaan eli pelkistetään alkuperäisdata siten, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolen-

nainen pois.  Tässä tutkimuksessa redusoiminen tapahtuu työhyvinvointikyselystä saatujen tulos-

ten tiivistämisellä. Esimerkiksi samaa kuvaavat ilmaisut alleviivataan samanvärisellä kynällä ja sa-

maa kuvaavat pelkistetyt ilmaukset yhdistetään omiksi ryhmiksi. Yhdestä lauseesta voidaan löytää 

useita pelkistettyjä ilmaisuja. Tämän jälkeen aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään. Klusteroinnissa 
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samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi sekä nimitetään luokan si-

sältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, 

piirre tai käsitys. Luokittelussa aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään yleisimpiin 

käsitteisiin. Ryhmittelyn avulla luodaan pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle. 

(Tuomi 2011, 124.) 

 

Klusteroinnin jälkeen tapahtuu abstrahointi eli aineiston käsitteellistäminen. Siinä erotetaan tutki-

muksen kannalta olennainen tieto. Valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsit-

teitä. Abstrahointia voidaan kuvata prosessiksi, jossa tutkija rakentaa muodostamiensa käsitteiden 

avulla kuvauksen tutkimuskohteesta. Teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan empiiriseen aineistoon 

uutta teoriaa muodostettaessa (Tuomi 2011, 125.) Tämä tapahtuu johtopäätöksien ja yhteenvedon 

yhteydessä. Saatua tietoa heijastetaan viitekehykseen ja kehityssuunnitelmassa esitetään saatu 

uusi tieto.  
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8 TULOKSET 

8.1 Henkilöstöjohtaminen 

Henkilöstöjohtamisen osiossa tuloksia saatiin kerättyä jokaiselta kohdeyrityksen henkilökunnan jä-

seneltä eli 12 henkilöltä. Työntekijöiltä kysyttiin, missä heidän esimiehensä ovat hyviä aikaansaa-

maan muutoksia (kuva 4) ja missä olisi parannettavaa. Viiden työntekijän mielestä (noin 42 % vas-

tanneista) esimiehet ovat hyviä aikaansaamaan muutoksia uusien toimintojen käyttöönotossa, ke-

hitysideoissa, nopeissa päätöksissä sekä asioiden kokeilussa omassa myymälässä. Toiseksi po-

sitiiviseksi asiaksi mainittiin esimiehien osallistuminen itse työtehtäviin. Parannettavaa esimiesten 

toiminnassa toivoi viisi työntekijää (42 % vastanneista) ajan käytössä ja keskittymisessä. Heidän 

mukaansa asiat jäävät usein puolitiehen ja luvatut muutokset jäävät helposti tekemättä. Toiseksi 

toivottiin parannusta työvuorosuunnittelussa (työvuorojen kierto). 

 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavoin esimiehet motivoivat työntekijöitään, osoittavat arvostuk-

sensa ja innostavat heitä työssään (kuva 5). Parhaiksi motivointikeinoksi koettiin arvostuksen näyt-

täminen alaisiaan kohtaan, palautteen anto, kehuminen ja kiittäminen. Toiseksi parhaat motivointi-

keinot olivat esimiesten positiivinen asenne ja kannustaminen. Kolmanneksi parhaat keinot olivat 

kuunteleminen, työn tukeminen ja vastuun antaminen. Muita motivointikeinoja olivat kilpailut, uralla 

etenemisen mahdollisuus ja tunnusluvut. Eniten motivaatiota laskivat yksipuoliset työvuorot ja sa-

mat työtehtävät. Lisäksi yksi työntekijä kaipasi tehdystä työstään enemmän kannustusta ja kehuja. 

Työntekijöiltä kysyttiin syitä siihen, miksi esimiehet eivät arvosta heidän työtään tarpeeksi ja millä 

tavoin he toivoisivat esimiehiensä innostavan ja motivoivan enemmän. Myymäläpäällikön toivottiin 

Kuva 4 Asiat, joissa esimiehet ovat hyviä aikaansaamaan muutoksia. 
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olevan enemmän läsnä, kuuntelemaan ja keskittymään paremmin. Työntekijöiden mielestä on kui-

tenkin ymmärrettävä että hän on kiireinen omien työtehtäviensä vuoksi. Lisäksi toivottiin enemmän 

palautetta, kehuja ja kiitosta tehdystä työstä. 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, kannustaako, rohkaiseeko ja auttaako esimiehet työssä kehitty-

misessä ja miten. Parhaiten kehittyminen näkyi mahdollisuutensa edetä uralla, oppia, lisähaastei-

den tuominen, kehittyminen ja rohkaiseminen. Esimiesten koettiin auttavan työssä kehittymisessä 

ja antavan palautetta, joka edistää kehittymistä. Lisäksi haluttiin selvittää, missä kaivattaisiin pa-

rannusta. Työntekijöistä kaksi toivoi parannusta palautteen annossa sekä halusi lisää vastuuta ja 

haastavampia työtehtäviä. Työntekijöiltä kysyttiin, toivoisivatko he, että esimiehet olisivat tietoisem-

pia työntekijöiden saavutuksista ja suorituksista. Vastaajista 58 % eli seitsemän vastasi, ettei toi-

voisi, loput 42 % eli viisi heistä vastasi kyllä. Tulokset on kuvattu kuvassa 6. 

 

Jokainen työntekijä koki, että esimiehet kohtelevat heitä tasa-arvoisesti (kuva 7).  

Kuva 5 Työntekijöitä parhaiten motivoivat keinot esimiestyössä.  

Kuva 6 Yli puolet vastaajista koki esimiehien olevan tietoisia työntekijöiden saavutuksista 
ja suorituksista. 
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Työntekijöistä kymmenen eli 83 % koki, että esimiehet kuuntelevat heitä tarpeeksi. Kaksi työnteki-

jää eli 17 % koki, etteivät esimiehet kuuntele heitä tarpeeksi. Kuitenkin jokainen työntekijä koki, että 

heidän uusia ideoitaan, ehdotuksia ja innovaatioita on ollut helppo tuoda esille ja niitä on otettu 

käyttöön. Tutkimuksessa selvitettiin, missä asioissa ja tilanteissa he toivoisivat esimiehen kuunte-

levan heitä enemmän. Eniten kuuntelevaisuutta toivottiin työvuorolistojen suunnittelussa sekä työ-

vuorotoiveissa. Lisäksi toivottiin keskittymistä työtehtäviin ja aikatauluissa pysymistä. 

 

Työpaikan kehittämisen osuudessa suurin osa työntekijöistä (92 % eli 11 henkilöä) oli sitä mieltä, 

että uusien ideoiden esille tuominen on helppoa ja muutokset hyväksytään. Hyvä ilmapiiri mainittiin 

syyksi, miksi asioiden esiintuonti on mahdollista. Lisäksi koettiin, että jokaisella on mahdollisuus 

vaikuttaa työssään. Yksi henkilö koki, ettei voi vaikuttaa työpaikan kehittämiseen. Tähän syynä 

olivat tavat, joilla asioita tehtiin yrityksessä.  Itseä koskevissa asioissa kaivattiin enemmän tietoa. 

Näitä asioita olivat: miten kehittyä työssään, mitä kuuluu uuden työntekijän tehtäviin, selkeät ohjeet 

miten toimia sekä työntekijöiden oikeudet. 

 

Työntekijöistä yksitoista (92 %) koki, että jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan samanarvoisesti 

esimerkiksi päätöksenteossa. Yksi työntekijä (8 %) oli eri mieltä tästä. Tulokset ovat kuvassa 8. 

 

Kuva 7 Esimiehet kohtelevat työntekijöitään tasa-arvoisesti. 

Kuva 8 Pystyvätkö työntekijät vaikuttamaan samanarvoisesti. 
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Tutkimuksessa selvitettiin, missä asioissa työntekijät kokivat voivansa vaikuttaa ja missä asioissa 

kaivattiin pystyvänsä vaikuttamaan enemmän. Eniten vaikutusmahdollisuuksia koettiin suunnitte-

lussa ja esillepanoissa sekä myymäläkokonaisuudessa. Vähiten vaikutusmahdollisuuksia koettiin 

työvuorosuunnittelussa, omissa työtehtävissä, tuotteiden mainostamisessa maatasolla sekä vali-

koimassa. 

 

Työntekijöistä 75 % (yhdeksän henkilöä) kertoi esimiehen tarjonneen mahdollisuuden kehittyä/ 

kouluttautua työssään esimerkiksi eri tutkinnoilla ja tiiminvetäjäntaitopolulla. Työntekijät haluaisivat 

kuitenkin oppia enemmän tuotteista (elektroniikka, sähkö, pienrauta) ja yksi työntekijä oli kiinnos-

tunut etenemään tradenomi- tutkinnon pohjalta esimiesasemaan. Työntekijöistä 25 % (kolme hen-

kilöä) koki, ettei esimies ole tarjonnut mahdollisuutta kehittyä tai kouluttautua työssään. Tulokset 

on nähtävissä kuvassa 9. 

 

 

Työntekijöistä 67 % (kahdeksan henkilöä) koki työtehtävänsä sopivan vaihteleviksi ja monipuoli-

siksi. 8 % eli yksi työntekijä oli sitä mieltä, että työtehtävät ovat vaihtelevat ja monipuoliset, mutta 

eivät tarpeeksi. 17 % (kaksi henkilöä) oli sitä mieltä, etteivät työtehtävät ole riittävän vaihtelevia, 

mutta he kaipaisivat lisää vaihtelevuutta. Lisäksi yksi työntekijä (8 %) oli sitä mieltä, etteivät työteh-

Kuva 9 Yksi neljäsosa työntekijöistä koki, ettei esimies ole tarjonnut mahdollisuutta ke-
hittyä työssä. 
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tävät ole tarpeeksi vaihtelevia, mutta hän ei myöskään kaivannut niin. Työntekijät kaipaisivat työ-

tehtäviinsä vaihtelevuutta ja monipuolisuutta saamalla vielä enemmän vastuuta, uusia työtehtäviä 

(ei kuormanpurkua tai takavaraston läpikäyntiä) ja tehtäviä, joissa saisi käyttää päätään (kuva 10). 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, missä työntekijät kokivat esimiesten olevan hyvä esimerkki (kuva 11) ja 

missä puolestaan eivät (kuva 12). Parasta esimerkkiä esimiesten koettiin antavan auttamisessa, 

positiivisessa asenteessa työtään kohtaan sekä työmotivaatiossaan. Tätä mieltä oli viisi vastaa-

jista. Yksi vastaajista kuvaili esimiesten toimintaa seuraavasti: ´´Työmotivaatio on ihailtavaa.´´ 

Toiseksi parasta esimerkkiä esimiesten koettiin antavan asiakaspalvelussa sekä tuotetietoisuu-

dessa ja lisämyynnissä. ’’He kaikki näyttävät nimenomaan hyvää esimerkkiä toiminnallaan meille 

muille. Heidän tuotetietous, asiakaspalvelutaidot ja päätöksentekotaidot ovat erinomaiset ja he 

osaavat tukea tiimiä, mikäli tulee vaikeita tilanteita. Heidän ammattitaitoon voi tukeutua ja luottaa.´´ 

Muita hyviä esimerkkejä esimiestoiminnassa olivat työtehtävien jakaminen, tasapuolisuus, luotet-

tavuus, rauhallisuus, palautteen vastaanotto, lukujen analysointi ja itse esimiestyö. Huonoa esi-

merkkiä koettiin esimiesten antavan kuuntelutaidoissa ja keskittymisessä työhön, ajallaan henkilö-

kunnalle sekä asioiden unohtelussa. Toinen huono esimerkki oli myöhästely ja taukojen pitämi-

sessä. 

 

Kuva 11 Esimiesten antama hyvä esimerkki. 

Kuva 10 Miten lisätä työtehtävien vaihtelevuutta ja monipuolisuutta? 
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Työntekijöiden mielestä asiakaspalvelu toimii hyvin. Lisäksi IT, HR, ja myymälöiden välinen toi-

minta sekä logistiikka ja merchandiser toimivat. DC:n eli päävaraston toiminta tuotteiden lähetyk-

sessä ja tuotteiden saatavuudessa sai negatiivista palautetta. Lisäksi asiakastilaukset ovat pitkitty-

neet, myöhästyneet tai vääriä tuotteita lähetetty myymälään.  Logistiikkavastaavan ollessa vapailla 

myymälässä olevat lavat ja kuljetuslaatikot kerääntyvät, mikä koettiin lisäävän haastetta työsken-

telyyn. Isojen osastojen välisessä informaation kulussa koettiin olevan ongelmia. Markkinoinnissa 

toivottiin tarkkaavaisuutta, koska mainoksissa koettiin olleen usein eri hintoja kuin myymälässä. 

Lisäksi tarjoustuotteiden palautusjärjestelmään toivottiin parannusta.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin, toimiiko yhteistyö myymälässä omalla osastolla vastuuparin kanssa ja 

esimiesten kohdalla toimiiko yhteistyö muiden esimiesten/ kollegoiden kanssa myymälässä. Työn-

tekijöistä 75 % (yhdeksän henkilöä) oli sitä mieltä, että yhteistyö toimii. Osa kuitenkin toivoi enem-

män yhteistä aikaa vastuuparinsa kanssa sekä parempaa informaation kulkua esimerkiksi siitä, 

mitä muutoksia yhteisellä osastolla on tehty ja mitä jäänyt tekemättä. Lisäksi yksi työntekijä toivoi 

palautetta ja mielipidettä tehdystä työstä vastuupariltaan. Kolme työntekijää (25 %) ei osannut vas-

tata tähän, koska ei ollut vielä työskennellyt yhdessä vastuuparinsa kanssa. Yksi työntekijöistä koki, 

ettei yhteistyötä ole lainkaan ja hän tuntee olevansa yksin osastonsa kanssa. 

 

Työntekijöistä 58 % (seitsemälle henkilölle) ei ole pidetty kehityskeskustelua viimeisen vuoden si-

sällä. Puolestaan 42 % (viidelle henkilölle) eli alle puolelle koko henkilökunnasta oli pidetty kehitys-

keskustelu vuoden sisällä. Tulokset on nähtävillä kuvassa 13. 

Kuva 12 Esimiesten antama huono esimerkki.  

Kuva 13 Työntekijät joille on/ ei ole pidetty kehityskeskustelua viimeisen vuoden aikana. 
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8.2 Henkilöstöstrategia 

Työntekijöistä kahdeksan (67 %) näki itsensä yrityksessä vielä kahden vuoden kuluttua ja kolme 

heistä on suunnitellut uraansa Yritys X:ssä pidemmällä aikavälillä. ’’ Näen. Hyvä ja turvallinen työ-

paikka ja erittäin mukavat työkaverit.’’ ’’Kyllä, tarjolla on jatkuvasti kiinnostavia paikkoja auki, osa 

valitettavasti eteläsuomessa. Yritys X on paljon parempi työnantaja kuin mikään muu missä olen 

ennen ollut. ’’Olen kyllä, sillä koen suuren ja menestyneen yrityksen pystyvän tarjoavan uusia mo-

nipuolisia työtehtäviä myöhemmin tulevaisuudessa.’’ Kaksi (17 %) vastanneista ei vielä ollut suun-

nitellut uraansa Yritys X:ssä tai ei osannut sanoa tulevasta, mutta näki itsensä vielä yrityksessä. 

Neljä työntekijöistä (33 %) ei nähnyt itseään Yritys X:ssä enää kahden vuoden kuluttua. ’’En ole. 

Minulle työ on nyt opiskelujen ohella tulonlähde enimmäkseen. ’’En näe. Työtehtävät ovat yksitoik-

koisia ja itse työ vuosi vuodelta kuormittavampaa. Vaikuttaa yksityiselämään toisinaan negatiivi-

sesti.’’ 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, missä asioissa henkilöstösuunnittelu (henkilöstön määrä, osaaminen, 

tieto, taito jne.) on toteutettu hyvin (kuva 14) ja missä olisi parantamisen varaa. Henkilöstösuunnit-

telu on saman henkisyyden, toimivan työyhteisön ja osaamisen kannalta toteutettu hyvin. Paranta-

misen varaa koettiin olevan henkilöstön määrässä (alhainen työntekijöiden määrä ei täsmää myyn-

teihin), perehdyttämisessä ja kouluttamisessa. Lisäksi toivottiin parannusta työvuorojen kierrossa, 

työpäivien määrässä ja huomattiin, että asiakaspalvelun laadussa koettiin olevan eroja eri työnte-

kijöiden kohdalla. Työntekijöistä kuusi ei kaivannut missään asioissa lisää perehdytystä työssään. 

Kuitenkin toiset kuusi kaipaisi lisää perehdytystä tuotteisiin/ tuotetietoisuuteensa ja käytännön ope-

tusta miten tuotteet toimivat. ’’Kokemusta laitteista auttaisi ymmärtämään käyttöä ja suosittelemaan 

tuotteita.´´ Yksi työntekijöistä kaipasi opastusta oman osaston täydennyksessä ja omatoimisem-

paan työhön. 

 

Kuva 14 Missä asioissa henkilöstösuunnittelussa on onnistuttu? 
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Suorituksen seurantaa tutkittiin. Työntekijöistä 25 % (kolme vastaajaa) toivoisi suorituksensa seu-

rantaa ja palautteen saamista viikoittain. Parhaimmaksi tavaksi antaa palautetta koettiin kasvotus-

ten anto ja rakentavan palautteen saanti koettiin hyväksi tavaksi kehittyä. Rakentava ja kehittävä 

palaute koettiin kehittämistavaksi, jonka avulla virheet pienenisivät. Syvempää palautteen antoa 

puolivuosittain kasvotusten esimiehen kanssa toivoi kolme työntekijää. Kiittäminen hyvästä työstä 

koettiin päivittäisessä palautteen saannissa parhaaksi ja riittäväksi tavaksi saada palautetta. 50 % 

vastanneista (kuusi henkilöä) kertoi tulleensa palkituksi hyvästä suorituksesta. Palkintoja olivat 

muun muassa kiittäminen, elokuvaliput, suoritus- ja vastuulisä. Kolme (25 %) henkilöä toivoi bo-

nusta tai palkankorotusta.  Lisäksi kunniamaininta koettiin sopivaksi palkinnoksi pienissä onnistu-

misissa. Kuusi (50 %) työntekijöistä ei kokenut tulleensa palkituksi. Heistä kaksi ei toivonut palki-

tuksi tulemista lainkaan. 

 

Työntekijöistä yksitoista (92 %) koki henkilöstöhankinnan ja rekrytoinnin toimivaksi yrityksessä. 

Yksi (8 %) oli sitä mieltä, ettei se toimi. Tulokset on kuvattu kuvassa 15. 

 

 

Vastanneista 75 % eli yhdeksän henkilöä koki mahdollisuuden uudelleen sijoittua työtehtävissään. 

Kolme (25 %) oli sitä mieltä, ettei heillä ole mahdollisuutta uudelleen sijoittua työtehtävissään lain-

kaan. Yksi ei osannut sanoa mielipidettään asiasta. Kaksi työntekijöistä koki pystyvänsä vastuulli-

sempiin ja haastavimpiinkin työtehtäviin kuin nykyiset työtehtävänsä. Kaksi muuta työntekijää ei 

kokenut tarvetta sijoittua uudelleen työtehtävissään. Vastanneiden mielestä työtehtävät on jaettu 

oikein ja oikeille henkilöille. Kaksi heistä vielä toivoi, että työtehtäviä voisi silti jakaa myös vähem-

män töissä tunteja tekeville, jotta työ tuntuisi motivoivammalta ja he oppisivat lisää sekä henkilöille 

jotka kaipaavat lisää uusia työtehtäviä työhönsä. 

Kuva 15 Henkilöstöhankinnan ja rekrytoinnin toimivuus. 



  

62 

8.3 Työhyvinvointi 

Työhyvinvoinnin osiossa tuloksia saatiin kerättyä yhdeltätoista kohdeyrityksen henkilökunnan jäse-

neltä. Kiireen ja ajanpuutteen vuoksi yksi henkilö työyhteisöstä ei pystynyt vastaamaan kyselyn 

työhyvinvointi- osioon.  

 

Vastanneista viisi (45,5 %) koki henkisen hyvinvointinsa hyväksi, yksi (9 %) erittäin hyväksi ja loput 

viisi (45,5 %) kohtalaiseksi. Vastaajista kahdeksan (73 %) koki fyysisen hyvinvointinsa hyväksi, yksi 

(9 %) erittäin hyväksi ja kaksi (18 %) kohtalaiseksi.  Tulokset on esitetty kuvissa 16 ja 17. 

 

Kuva 17 Vastanneista 82 % koki fyysisen hyvinvointinsa hyväksi tai erittäin hyväksi. 

Kuva 16 Yli puolet (54,5 %) henkilökunnasta koki henkisen hyvinvointinsa erittäin hyväksi tai 
hyväksi. 



  

63 

Tutkimuksessa selvitettiin syitä siihen, miksi työntekijät kokevat tai eivät koe henkistä hyvinvointi-

aan hyväksi. Suurin syy, miksi henkinen hyvinvointi koettiin hyväksi oli vapaa-ajan ja työn keskei-

nen sopiva tasapaino. Näin oli kolmen (27 %) vastaajan mukaan. Toinen syy oli työkaverit. Suurin 

syy, miksi henkinen hyvinvointi koettiin huonoksi oli stressi ja ahdistus koskien tulevaisuutta ja opis-

keluja sekä yksityisasiat elämässä. Tämä oli neljän (36 %) vastaajan syy. Toinen syy tähän oli 

paineet työssä sekä ajanpuute (useampi asia elämässä meneillään eikä ehditä levätä). Nämä syyt 

on kuvattu kuvassa 18. Työntekijöiltä kysyttiin syitä siihen, miksi he kokevat tai eivät koe fyysistä 

hyvinvointiaan hyväksi. 36 % (neljä henkilöä) vastaajan mukaan fyysistä hyvinvointiaan ylläpitää 

säännäöllinen liikunta, monipuolinen ravinto ja riittävä uni (terveelliset elämäntavat). Lisäksi aktiivi-

nen työ sekä vapaa-ajan ja työn välinen tasapaino ylläpitivät fyysistä hyvinvointia. Fyysistä hyvin-

vointia laski liian vähäinen uni ja jaksamattomuus. Myös lihasjumit ja päänsäryn koettiin laskevan 

fyysistä hyvinvointia. Nämä syyt on kuvattu kuvassa 19. 

Kuva 18 Syyt, miksi henkinen hyvinvointi koettiin huonoksi. 

 

Kuva 19 Syyt fyysisen hyvinvoinnin laskuun.  

Kyselyssä selvitettiin työympäristön turvallisuutta. 82 % (yhdeksän) työntekijöistä koki työympäris-

tönsä turvalliseksi. Turvattomuutta koettiin aiheuttavan (kuva 20) kauppakeskuksen tilat ja huu-

maantuneet tai lähentelevät asiakkaat, lavojen ja kuormalaatikoiden korkeus ja ahtaat paikat va-

rastotiloissa (tuotteet voivat kaatua työntekijöiden päälle ja aiheuttaa vaaratilanteen). Turvakengät, 

kalusteet/työtasot, välineet ja vartiointi koettiin tuovan eniten turvallisuuden tunnetta. 
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Vastaajista 91 % (kymmenen henkilöä) ei ole kokenut työpaikkakiusaamista, henkistä väkivaltaa, 

syrjintää tai muita ristiriitoja työyhteisössä. Yksi heistä oli kohdannut negatiivisuutta työyhteisössä, 

mikä ei ole ollut henkilökohtaista häntä kohtaan. Lisäksi yksi (9 %) työntekijöistä on kokenut tul-

leensa työpaikkakiusatuksi: ´´ Koen, että minut on otettu silmätikuksi ja saan myös muiden “teke-

misistä”(esim. astianpesukoneen oikeanlainen täyttäminen) valitusta. Ne vaikuttavat sillä tapaa, 

että töihin ei ole kiva tulla.´´ Tämän oli huomannut myös yksi työntekijöistä. Hän epäili, että kiusaa-

minen johtuu ikäerosta. Työntekijöiltä selvitettiin, miten he itse toimivat ristiriita- /ongelmatilan-

teissa. Kahdeksan (73 %) vastaajista kertoi selvittävänsä ristiriitatilanteet heti itse ja tarvittaessa 

hakea apua esimieheltä. Muita selvittämiskeinoja olivat tilanteessa toimiminen rauhallisesti, sovit-

telijan roolissa, jos asia ei koske itseä ja joustaa sekä etsiä sopiva ratkaisu, joka miellyttää molem-

pia osapuolia. 

 

Työntekijöistä 91 % (kymmenen henkilöä) olisi valmis muutokseen ja uudistumiseen tarvittaessa. 

Muutoksesta koettiin olevan yleensä enemmän hyötyä kuin haittaa. Tutkimuksessa selvitettiin työn-

tekijöiden tavoitteita työssään. Viisi vastaajista (noin 45 %) koki tavoitteekseen tehdä hyvää työtä, 

joka näkyy asiakkaissa ja myymälässä. Kaksi (18 %) koki tavoitteekseen myynnin parantamisen ja 

tuloksen tekemisen. Toiset kaksi (18 %) vastaajista koki tavoitteekseen käydä töissä elääkseen. 

Muita tavoitteita olivat parhaansa tekeminen, valikoiman oppiminen ja osaaminen ilman muiden 

apua. 

 

Tiedonkulku ja informaatio toimivat kahdeksan vastaajan (73 %) mielestä myymälässä. Informaa-

tiossa aamu- ja iltavuorolaisten välillä sekä esimieheltä alaisille toivottiin parannusta. Lisäksi nega-

tiivisten asioiden käsittelyssä ja ilmi tuomisessa toivottiin parannusta. Kahdeksan (73 %) vastaa-

jasta koki asenteensa hyväksi työtä kohtaan. Kolme 27 %) koki asenteensa vaihtelevaksi. Tähän 

vaikuttivat asiakkaat ja työn ja vapaa-ajan yhteiskuormitus kausittain. Tulokset on kuvattu kuvassa 

21. 

Kuva 20 Turvattomuutta aiheuttavat tekijät työympäristössä. 



  

65 

 

Vastaajista kymmenen (91 %) ei kokenut työn fyysistä kuormitusta (nostot, toistotyö, työasennot, 

tuotteiden paino) liian suureksi. Yksi (9 %) koki fyysisen kuormituksen liian suureksi. Tulokset nä-

kyvät kuvassa 22. 

 

Kuva 22 Kymmenen vastaajista ei kokenut työn fyysistä kuormitusta liian suureksi. 

 

Kymmenen työntekijää (91 %) ei kokenut työn psyykkistä kuormitusta (työn sisältö, järjestelyt, työ-

yhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät) liian suureksi. Yksi (9 %) koki psyykkisen kuor-

mituksen liian suureksi. Tulokset on kuvattu kuvassa 23. 

 

Kuva 23 Kymmenen vastaajista ei kokenut työn psyykkistä kuormitusta liian suureksi. 

Kuva 21 Työntekijöiden asenne työtään kohtaan. 
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Fyysisiä kuormitustekijöitä työssä olivat lavojen ja tuotteiden nostot ja siirrot sekä työskentely jal-

kojen päällä. Psyykkisiä kuormitustekijöitä (kuva 24) olivat stressi, paine, kiire, epävarmuus tuote-

osaamisesta, työvuorosuunnittelun yksipuolisuus ja niiden vaikutus yksityiselämään sekä asiak-

kaat. 

 

 

64 % vastaajista (seitsemän henkilöä) koki työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, koska kokivat saa-

vansa palautetta asiakkailta ja esimieheltä, pystyivät toteuttamaan itseään, heillä on mahdollisuus 

muuttaa asioita, palkka on hyvä ja he saavat suorituslisää. 27 % ei kokenut työtään mielekkääksi 

johtuen tuntipalkan ja lisien alhaisuudesta (kolme henkilöä). Kymmenen vastaajista (91 %) on an-

tanut palautetta toisille työntekijöille esimerkiksi kannustamalla, kiittämällä ja kehuilla hyvästä 

työstä tai suorituksesta. Tiiminvetäjien koettiin antavan eniten palautetta. Palautetta toivottiin saa-

tavan säännöllisesti viikoittain. 9 % työntekijöistä koki, ettei saa palautetta eikä anna sitä itsekään 

muille. 

 

Vastaajista kaikki (100 %) olivat sitä mieltä, että he ovat itse vastuussa omasta oppimisestaan/ke-

hittymisestään. Yritys koettiin haluavan tarjoavan mahdollisuuksia kehittyä ja oppia. ´´Koen olevani 

itse vastuussa suurimmaksi osaksi, mutta toivoisin myös esimiehen tekevän ehdotuksia kehittymi-

seni suhteen, jotta tunnen oloni ja työsuoritukseni huomatuksi.´´ Positiivista ja myönteistä vuoro-

vaikutusta luotiin ja työyhteisön työhyvinvointia parannettiin työssä kannustamalla, antamalla posi-

tiivista palautetta, auttamalla, kuuntelemalla, kiittämällä, positiivisella asenteella, kysymällä kuulu-

misia ja vointia sekä tervehtimällä muita työntekijöitä.  

8.4 Sosiaalinen-, psykologinen- ja rakennepääoma 

Kaikki vastaajista (100 %) kokivat luottamusta esimiesten ja työntekijöiden välillä. Tämä näkyi avoi-

muutena, asioista luottamuksellisesti puhumisena ja ulospäinsuuntautumisena (kuva 25). Luotta-

mus koettiin vahvaksi koko työyhteisössä. Syitä tähän olivat avoimuus ja informaation välitys. 

Kuva 24 Suurimmat psyykkiset kuormitustekijät. 
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Työntekijöistä 82 % (yhdeksän henkilöä) koki, että vuorovaikutus toimii työyhteisössä hyvin. 

Palautetta on helppo antaa toisille ja ottaa vastaan, autetaan ja omat mielipiteet on helppo tuoda 

esiin. 18 % työntekijöistä (kaksi henkilöä) koki, että vuorovaikutus toimii vain tiettyjen ihmisten 

kohdalla ja kaikki eivät puhu ja tervehdi toisiaan. Toivottiin myös, että asioista puhuttaisiin suoraan, 

ei selän takana ja ei valitettaisi toisten tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. 

 

 

Kaikki vastanneista (100 %) pyrkivät toimimaan koko työyhteisön hyväksi työssään muun muassa 

toimimalla samojen sääntöjen mukaan, tervehtimällä ja auttamalla toinen toistaan. Työilmapiiri ko-

ettiin tällä hetkellä joko todella hyväksi tai hyväksi. Yksi työntekijä koki, että kahdella työntekijällä 

on havaittavissa olevaa kitkaa välissään. Työntekijöistä kymmenen (91 %) ei kokenut ahdistunei-

suutta työssään tai työyhteisössä. Yksi (9 %) työntekijöistä koki kausittain ahdistuneisuutta työs-

tään, mikä ilmenee unettomuutena. 

 

Vastanneista seitsemän (64 %) koki itsensä ylpeäksi työskennellessään yrityksessä. ´´Hyvä yritys, 

joka panostaa työntekijöihinsä.´´ ´´Yrityksellä on hyvä maine.´´ Yksi (9 %) työntekijöistä koki, ettei 

ole ylpeä työskennellessään yrityksessä: ´´Minulle tämä on vain työ.´´ Yksi (9 %) työntekijöistä ei 

osannut sanoa, koska koki yrityksen toimivan yrityksen arvoja vastaan. Lisäksi yksi (9 %) työntekijä 

koki ylpeyttä vaihtelevasti. Vastaajista 73 % eli kahdeksan henkilöä koki osaavansa joustaa työs-

sään yleensä aina, 27 % (kolme henkilöä) koki osaavansa joustaa joskus. Kuvassa 26 on nähtävillä 

tulokset. 

Kuva 25 Luottamus esimiesten ja työntekijöiden välillä näkyy seuraavasti työyhteisössä. 

Kuva 26 Kuinka työntekijät kokivat osaavansa joustaa työssään. 
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Henkilökohtaiset voimavarat koettiin riittäviksi tai hyviksi seitsemän vastaajan mielestä (64 %). Yksi 

työntekijä kommentoi voimavarojaan seuraavasti: ´´Omaan tällä hetkellä supervoimat muiden mie-

lestä (koulu, työ, treenit). ´´Kaksi työntekijää (18 %) koki voimavaransa ihan hyviksi. Yksi työntekijä 

(9 %) ei kokenut voimavarojaan hyväksi johtuen iltapainotteisesta työstä ja vapaa-ajan puutteesta. 

Luottamusta omiin kykyihin koettiin myynnissä, kassajärjestelmän käytössä, uuden oppimisessa 

sekä uskalluksessa kysyä apua tarvittaessa. Epävarmuutta omiin kykyihin toivat myymälän siistinä 

pito, varmuus myymälän asioista sekä tuotetietous pienraudan puolella. Työntekijöistä 82 % (yh-

deksän henkilöä) on motivoitunut työhönsä, koska työ on mielekästä, työmoraali on suuri, halutaan 

saada aikaan tuloksia, oppia ja edetä uralla sekä tehdystä työstä maksetaan palkkaa. Loput 18 % 

työntekijöistä koki vaihtelevuutta työmotivaatiossaan. Tulokset ovat kuvassa 27.  

 

Töihin koettiin olevan kiva tulla työkavereiden vuoksi. Lisäksi töihin tuloon koettiin vaikkutavan asia-

kaspalvelu, myynti, työtehtävät, uuden oppiminen ja kehittyminen. Töihin ei koettu olevan kivaa 

tulla johtuen yksipuolisista työvuoroista. 

 

Toiminnassa, työtiloissa, koneissa ja työvälineiden riittävyydessä toivottiin kehittämistä (kuva 28) 

työtilojen siisteydessä, työkoneiden ylläpidossa, infopisteiden määrässä (liian vähän), varastojen 

koossa (liian pienet ja ahtaat), tekniikassa, kanta-asiakaskortissa (liittäminen ajokorttiin) sekä työ-

vaatetuksessa. Jokainen vastanneista koki tietävänsä, miten auttaa yksilönä yritystä saavuttamaan 

asetetut tavoitteet. Keinoiksi koettiin oma työpanos, omien työtehtävien loppuun saattaminen ja 

tekeminen hyvin, toimimalla yrityksen arvojen ja odotusten mukaan sekä palvelemalla asiakkaat 

mahdollisimman hyvin. Tutkimuksessa selvitettiin, tietävätkö työntekijät yrityksen arvot. Jokainen 

Kuva 27 Motivoituneita työntekijöitä oli yli puolet vastanneista. 
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koki tietävänsä yrityksen arvot, mutta ei osannut niitä vielä ulkoa. Jokainen kuitenkin koki toimi-

vansa niiden mukaan. Neljä vastaajista (36 %) koki nähneensä arvojen vastaista toimintaa työyh-

teisössä tai yrityksessä muun muassa lämminhenkisyys- arvon kohdalla (asiakkaiden kohtelu ja 

selän takana puhuminen, tiuskiminen ja vihan kohdentaminen työkavereihin). 91 % vastanneista 

koki tuntevansa yrityksen strategian hyvin. Heidän mukaansa yrityksen strategiaan kuuluu ihmisten 

auttaminen arjessa ja kotona olevissa ongelmissa, kasvattaa myyntiä ja asiakaskuntaa, rakentaa 

vahvempaa brändiä, kasvattaa nettikaupan myyntiä ja siihen liittyviä toimintoja (click and collect, 

collect in store yms), parempi asiakaspalvelu, asiakaslähtöisyys ja olla inspiraation lähde. 

 

 

Kuva 28 Toiminnassa, työtiloissa, koneissa ja työvälineiden riittävyydessä toivottiin kehittämistä.  

 

Tämän hetkistä työhyvinvointia työyhteisössä arvioitiin erittäin hyväksi tai hyväksi 64 % (seitsemän) 

vastaajan mielestä. Työhyvinvoinnin laskuun koettiin vaikuttavan arviointi ja kehitys (kehityskes-

kustelujen puutos) sekä työvuorosuunnittelun ongelmat (hidas työvuorojen kierto) (kuva 29).  

 

8.5 Stressi 

Tutkimuksessa selvitettiin syitä, jotka aiheuttavat stressiä (kuva 30). Stressiä koettiin aiheuttavan 

töissä kiire, asiakkaat, suuri työmäärä, henkilökunnan vähyys sekä työvuorojen yksitoikkoisuus. 

Kahdeksan vastaajista eli 73 % oli tätä mieltä. 27 % vastaajista ei kokenut työtään stressaavaksi. 

Kuva 29 Työhyvinvoinnin laskuun vaikuttavat tekijät.  
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Seitsemän vastaajista (73 %) koki jonkin henkilökohtaisen asian aiheuttavan stressiä työssä tai 

työn ulkopuolella. Neljä (36 %) ei kokenut henkilökohtaisten asioiden aiheuttavan stressiä työssä 

tai sen ulkopuolella. Tulokset ovat kuvassa 31. 

 

 

 

 

Kahdeksan vastaajan mielestä (73 %) organisaatioon liittyvät tekijät eivät aiheuttaneet stressiä. 

Työntekijöiden vähyys, kiire ja yrityksen ekologiset arvot aiheuttivat kuitenkin stressiä kolmen vas-

taajan (27 %) mielestä. Viiden työntekijän (45,5 %) mielestä ympäristöön liittyvät tekijät eivät ai-

heuttaneet stressiä lainkaan. Kiire, yksittäiset asiakaskohtaamiset, työntekijöiden vähyys, työteh-

tävien määrä sekä pitkät kassavuorot aiheuttivat kuitenkin stressiä kuuden työntekijän (54,5 %) 

mielestä. 73 % työntekijöistä (kahdeksan henkilöä) koki työnsä olevan tasapainossa vapaa-ajan 

kanssa ja osasi erottaa ne toisistaan. 27 % työntekijöistä koki, ettei pysty erottamaan työtään ja 

vapaa-aikaansa toisistaan. Esimerkiksi työasioita mietittiin kotonakin.  Kukaan vastaajista (100 %) 

ei kokenut epäonnistumisen pelkoa työssään tai pelännyt tehdä virheitä. Kaksi työntekijää (18 %) 

toivoi, että virheiden esiin tuominen tapahtuisi eri tavalla kuin nyt (etsitään virheen tekijää ja osoi-

tetaan sormella). Vastaajista kukaan (100 %) ei kokenut epävarmuutta omasta osaamisestaan, 

etenemistä urallaan tai työn jatkuvuudesta (esim. sopimuksen jatkuvuudesta tai irtisanomisesta). 

Kahdeksan 73 % koki kiireen aiheuttavan stressiä. Kolme ei kokenut näin.  Tulokset ovat nähtä-

vissä kuvassa 32. 

Kuva 30 Stressiä aiheuttavat tekijät. 

Kuva 31 Yli puolet vastaajista koki jonkin henkilökohtaisen asian aiheuttavan stressiä. 
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Vastaajista kukaan (100 %) ei kokenut työtään liian haastavaksi tai vaikeaksi. Tulokset ovat ku-

vassa 33. 

 

Kahdeksan vastaajista (73 %) koki, että niukat henkilöstövoimavarat aiheuttavat tällä hetkellä stres-

siä työssä. Kolme (27 %) ei kokenut näin. Tulokset ovat nähtävissä kuvassa 34. 

Kuva 32 Kiire aiheutti stressiä yli puolelle vastaajista. 

Kuva 34 Yli puolet vastaajista koki niukkojen henkilöstövoimavarojen aiheuttavan stressiä. 

Kuva 33 Vastaajasta kukaan ei kokenut työtään liian haastavaksi tai vaikeaksi 
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8.6 Muutospaine 

Vastaajista 45,5 % (viisi henkilöä) koki, että häneltä vaadittava joustavuus, tehokkuus ja nopeus 

aiheuttavat painetta työssä. Muun muassa työtehtävien määrä ja asiakkaiden paljous koettiin ai-

heuttavan tätä. Vastaajista 54,5 % (kuusi henkilöä) ei kokenut näin. Jokainen vastaajista (100 %) 

koki, ettei teknologian kehitys aiheuta heille painetta työssään. Kehitys koettiin hyväksi.  Lisäksi 

jokainen vastaajista (100 %) koki, ettei eri-ikäisten sukupolvien yhdessä työskentely aiheuta heille 

painetta työssään.  Yksi kuitenkin koki, että kireää ilmapiiriä on näkynyt eri-ikäisten sukupolvien 

välillä. Vastaajista yhdeksän (82 %) koki, ettei kestävä kehitys (esim. luonnonvarojen riittävyys) 

aiheuta hänelle painetta työssään. Kuitenkin kaksi (18 %) koki, että kestävä kehitys aiheuttaa pai-

netta hänelle työssä. Muun muassa tietoisuus ympäristön tilasta ja se, ettei pysty työssään itse 

vaikuttamaan siihen vaikuttavat painetta. Lisäksi muovin käytön määrällä ja pakkausten materiaa-

leilla oli vaikutus paineen aiheuttamiseen. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

Tutkimustulokset antoivat erittäin laajan ja totuudenmukaisen kuvan Yritys X:n Oulun myymälän 

työhyvinvoinnin tilasta johtuen korkeasta vastausprosentista ja kyselyn laajuudesta. Kysymyksiä 

oli kaiken kaikkiaan 79 kappaletta. Työhyvinvointikyselyn ensimmäiseen osioon (Henkilöstöjohta-

minen) vastasi jokainen kohdemyymälän työntekijä eli kaksitoista henkilöä. Työhyvinvointikyselyn 

tulokset tulisi käydä läpi koko myymälän henkilöstön kanssa. Kyselyn perusteella nousseiden ke-

hittämiskohteiden kehittämiseen, ylläpitoon ja toteuttamiseen tulisi aidosti kiinnittää huomiota ja 

ensisijaisesti esimiesten vastuulla on huolehtia siitä, että kehittämistyötä tehdään ja sille annetaan 

riittävät resurssit epäkohtien korjaamiseksi.  

 

Johtajuudella tarkoitetaan organisaation tai yhteisön suuntautumista jäseniä motivoivaan ja innoit-

tavaan visioon. (Peltonen 2008,123.) Johtaminen toimii motivaation kannalta yrityksen kohdemyy-

mälässä, koska työntekijöistä 82 % koki olevansa motivoitunut työhönsä. Arvostuksen näyttäminen 

alaisiaan kohtaan, palautteen anto, kehuminen ja kiittäminen olivat syitä, joita tulisi ylläpitää, jotta 

sisäinen motivaatio säilyisi (Viitala 2007, 17). Jotta jokainen työntekijä saataisiin motivoituneeksi 

työhönsä, tulisi esimiesten jakaa työtehtävät kaikille tasaisesti ja tarjota lisäksi halukkaille sellaisia 

tehtäviä, jotka he kokevat omalle osaamiselleen tarpeeksi haastavaksi. Työvuorosuunniteluun tulisi 

lisäksi paneutua tarkemmin ja mahdollisesti lyhentää työvuorokiertoa (aamu-, ilta- ja välivuoro 

suunnittelussa). Esimiehen tarkkaavaisuutta tarvitaan myös työvuorotoiveissa ja vuosivapaiden 

merkinnöissä. 

 

Työyhteisöä johdetaan yhteisellä strategialla. Motivaation edistämisen lisäksi pyritään tuottamaan 

yhteisöllistä samaan suuntaan etenevää liikettä, strategia työtä tekemällä. (Jalava ym. 2010, 68–

70.) Koko organisaation tuloksellisuuteen voidaan vaikuttaa kun työhyvinvointia johdetaan. Mitä 

mielekkäämpänä työtä pidetään ja työhyvinvointi on korkealla, sitä tehokkaammin työtä tehdään ja 

saadaan tuloksia. Tämä näkyy tuloksien perusteella siinä, että töihin on jokaisella kiva tulla. 

 

Johtamisen tarkoituksena on luoda edellytykset oppimiselle, innovaatiolle, luovuudelle ja yhteistyön 

kehittämiselle. Osaamisen kehittämiseen kannustava ja motivoiva johtaminen ylläpitää ja lisää työ-

hyvinvointia. Korkea henkilöstön osaaminen ja ammattitaidon kehittäminen vahvistavat koko työ-

yhteisön ja organisaation osaamispääomaa ja voimavaroja. (Lahti 2008, 92.) Tutkimuksessa jokai-

nen työntekijä koki, että heidän uusia ideoitaan, ehdotuksia ja innovaatioita on helppo tuoda esille 
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ja niitä on otettu myös käyttöön. Tässä osassa henkilöstöjohtaminen toimii hyvin, joten sitä tulisi 

ylläpitää. Se vahvistaa koko työyhteisöä ja lisää työhyvinvointia. Tämä kasvattaa itsensä toteutta-

misen tarvetta, joka sisältää osaamisen hallinnan, mielekkään työn, luovuuden ja vapauden. Ta-

voitteena on, että työntekijä pystyy hyödyntämään osaamistaan ja toteuttamaan itseään luovasti ja 

vapaasti. Tällöin tulisi miettiä jokaisen työntekijän heikkouksia ja vahvuuksia, kuunnella heidän toi-

veitaan ja missä he haluaisivat itse kehittyä. Näiden perusteella työntekijöille lisättäisiin vastuuta, 

vapautta ja luovuutta, ylläpidettäisiin kehitystä ja annettaisiin mahdollisuus toteuttaa itseään. Tästä 

seuraisi se, että työntekijä kokisi työnsä mielekkäämmäksi ja itsenä kuulluksi. Tätä voidaan arvioida 

kehityskeskustelujen avulla. (Rauramo 2009, 4.)  

 

Tutkimuksen mukaan 75 % työntekijöistä on kokenut ja 25 % ei ole kokenut esimiehen tarjonneen 

mahdollisuuden kehittyä/ kouluttautua työssään. Lisäksi työntekijät kaipaisivat työtehtäviinsä vaih-

televuutta ja monipuolisuutta saamalla vielä enemmän vastuuta, uusia työtehtäviä ja tehtäviä, 

joissa saisi käyttää päätään. Parhaiten kehittyminen työssä näkyi tuloksien mukaan mahdollisuu-

tensa edetä uralla, oppimisena, lisähaasteina, kehittymisenä ja rohkaisemisena. Esimiesten koet-

tiin auttavan työssä kehittymisessä ja antavan palautetta, joka edistää kehittymistä. Osaamisen 

kehittäminen tekee työyhteisöstä rikkaan ja koko ajan kehittyvän. Osaamista ei ole helppo kopioida, 

minkä vuoksi se on tärkeä kilpailutekijä. (Manka 2018.)  Tämän vuoksi oppimista ja kehittymistä 

tulisikin ylläpitää, tarjota lisää vastuuta ja tarjota haastavampia työtehtäviä halukkaille. 

 

Hyvällä henkilöstöjohtamisella on yhteys työhyvinvointiin. Johtajan ihmiskäsitys vaikuttaa hänen 

johtamistyyliinsä ja tapaan olla vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. (Suonsivu 2014, 143.) 

Millainen sitten on esimiehien johtamistyyli Yritys X:ssä? Työntekijät toivoivat myymäläpäällikön 

olevan enemmän läsnä, kuuntelevan heitä ja keskittymään paremmin. Lisäksi he toivoivat enem-

män palautetta, kehuja ja kiitosta tehdystä työstä. Eli vuorovaikutusta alaisten ja esimiehen välillä 

tulisi parantaa myymälässä. Kuunteleminen on esimiehen tärkein työväline, koska vuorovaikutus 

edellyttää tätä. Kuuntelemisen avulla esimies viestii arvostusta ja välittämistä. Kuuntelutaito on 

merkittävä osa myös kehityskeskustelujen onnistumisen kannalta. (Wink 2010, 56–57.) Jos esi-

mies ei kuuntele alaisiaan, he voivat tuntea itsensä arvottomiksi ja välinpitämättömiksi. 

 

Kehityskeskusteluja ei ole pidetty 58 % työntekijälle myymälän henkilökunnasta viimeisen vuoden 

sisällä. Yleensä kehityskeskustelut pidetään kerran vuodessa. Kehityskeskusteluita olisi hyvä pitää 

jokaiselle, koska keskustelun avulla pystytään selkiyttämään ja edistämään organisaation ja yksi-
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löiden tavoitteiden, toiminnan ja kehittymispyrkimysten yhteensovittamista (Valpola 2002, 13). Li-

säksi keskustelun tarkoituksena on kehittää myönteisesti esimiehen ja alaisen välistä suhdetta 

sekä työn tavoitteiden saavuttamista ja henkilökohtaista kehittymistä. Kun työntekijät arvioivat itse-

ään, se antaa tiedon siitä, mitä ihmiset ajattelevat muutoksen tarpeesta ja tunnistavatko kaikki ai-

heen yhtä tärkeäksi. Itsearvioinnin avulla työntekijät näkevät myös mitkä mielipiteet eroavat toisis-

taan ja mitkä ovat samoja sekä mihin ollaan valmiita sitoutumaan. (Tuominen ym. 2011, 9.) Kehi-

tyskeskustelun avulla lisättäisiin arvostuksen ja välittämisen tunnetta työntekijöille. 

 

Fiksusti toimiva työpaikka mahdollistaa työntekijälle mielekkään työnteon. Tällöin jokai-
sella on mahdollisuus kokea työniloa ja onnistumisia työssään. Lisäksi työntekijä kokee 
voivansa hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä tehdä palkitsevaa yhteistyötä 
kannustavassa ja innostavassa työilmapiirissä. (Kallio ym. 2015, viitattu 13.12.2018.) 
  

Tutkimuksessa positiivista ja myönteistä vuorovaikutusta luotiin ja työyhteisön työhyvinvointia pa-

rannettiin työssä kannustamalla, antamalla positiivista palautetta, auttamalla, kiittämällä, asen-

teella, kysymällä kuulumisia ja vointia sekä tervehtimällä. Nämä auttavat työntekijöitä mielekkää-

seen työntekoon ja kokemaan työstään iloa. Tätä tulisikin ylläpitää, jotta työn mielekkyys säilyisi. 

Yhteisöllisyys ja yhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus sekä johtaminen synnyttävät sosiaalista 

pääomaa. Ne vahvistavat yhteisön toimintaa edistävää luottamusta, vastavuoroisuutta ja verkos-

toitumista ja tehostavat tavoitteiden saavuttamista. (Oksanen 2009, 62–67.) 

 

Sosiaalisella pääomalla voi olla kielteisiä vaikutuksia. Jos yhteisöllisyys ei siedä erilaisuutta, yhteisö 

voi olla sulkeva ja liian tiiviit sosiaaliset suhteet voivat saada aikaan kiusaamista. Tutkimuksessa 

91 % ei ollut kokenut työpaikkakiusaamista tai syrjintää, mutta yksi vastaajista oli. Työyhteisöissä, 

joissa sosiaalinen pääoma on vähäistä, terveyden heikkenemisen riski on 1,3-kertainen keskimää-

räiseen verrattuna ja masennusoireiden riski 30–50%. Ihmisillä, joilla on vähän sosiaalista pää-

omaa, sairastumisriski on peräti 1,8-kertainen. (Oksanen 2009, 62–67.) Kiusaamisella ja häirinnällä 

on vakavia seurauksia sekä yksilöille että koko työyhteisölle (Sutela ym. 2014, 118). 

 

Työpaikkakiusaamista pitäisi aina selvittää työlähtöisesti sen sijaan, että keskitytään 
henkilökysymyksiin. Jos kiusaamista ryhdytään voimakkaasti henkilöimään, vahviste-
taan asetelmaa, jonka mukaan jotkut joutuvat kiusatuiksi. Jos pyrimme voimakkaasti 
henkilöimään kiusaajaa, on vaarassa synnyttää koston kierre.’’ (Alarto 2018, viitattu 
13.12.2018.) 
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Työpaikkakiusaamisen seurauksena voi olla lisääntyneet sairauslomat, työsuorituksen ja työn laa-

dun heikkeneminen, vetäytyminen sosiaalisista kontakteista, muutokset käyttäytymisessä, lisään-

tyneet ristiriidat työyhteisöissä sekä vaaratilanteet. Tämän vuoksi esimiehen tulisi selvittää ja arvi-

oida tilanne mahdollisimman pian. (Työsuojeluhallinto 2018a, viitattu 13.12.2018.) Jokainen työn-

tekijä koki, että esimiehet kohtelevat heitä tasa-arvoisesti. Turvallisuuden tarve muodostuu juuri 

työsuhteista ja -oloista organisaation sisällä.  Tavoite on, että jokainen tuntee itsensä tasa-ar-

voiseksi ja työympäristö on oikeudenmukainen. Lisäksi työntekijä voi luottaa työn jatkuvuuteen, työ 

on turvallista ja ergonomista (Rauramo 2009, 4.) Tätä esimiesten tulee ylläpitää. 

 

Vuodesta 2010 lähtien näkemykset työllisyystilanteesta ja oman työpaikan talouden muutoksista 

ovat olleet pessimistisiä. Vuonna 2015 irtisanomista piti mahdollisena noin joka kymmenes palkan-

saaja. Negatiivinen ajattelu kumpuaa siitä, että vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat kaven-

tuneet. Mitä korkeammalla organisaation hierarkiassa ollaan, sitä mielekkäämmältä työ usein tun-

tuu. (Manka 2016, 6.) Työntekijöistä kahdeksan (67 %) näki itsensä yrityksessä vielä kahden vuo-

den kuluttua ja osa heistä on suunnitellut uraansa Yritys X:ssä pidemmällä aikavälillä. Työnteki-

jöistä (33 %) ei nähnyt itseään Yritys X:ssä enää kahden vuoden kuluttua johtuen työtehtävien 

yksitoikkoisuudesta ja työn kuormittavuudesta. Tältä osin olisi hyvä miettiä ne sitouttamistavat, joilla 

henkilöstö saadaan pidettyä yrityksessä. Havaintoja tehdessä oli huomattavaa, että esimiehet ovat 

tyytyväisempiä työhönsä ja näkevät itsensä yrityksessä vielä kahden vuoden kuluttuakin. Mahdol-

lisesti tämä johtuu juuri heidän vaikutusmahdollisuuksistaan työhönsä. Työntekijöistä kuitenkin 92 

% koki, että jokainen pystyy vaikuttamaan samanarvoisesti esimerkiksi päätöksenteossa. Eniten 

vaikutusmahdollisuuksia koettiin suunnittelussa ja esillepanoissa sekä myymäläkokonaisuudessa. 

Vähiten vaikutusmahdollisuuksia koettiin työvuorosuunnittelussa, omissa työtehtävissä, tuotteiden 

mainostamisessa maatasolla sekä valikoimassa.  

 

Ulkoinen motivaatio syntyy palkitsemisesta (palkasta tai muusta taloudellisesta hyödystä, kuten 

arvostuksesta) (Viitala 2007, 17). Työntekijöistä puolet kertoi tulleensa palkituksi hyvästä suorituk-

sesta. Palkintoja olivat muun muassa kiittäminen, elokuvaliput, suoritus- ja vastuulisä. Osa toivoi 

bonusta tai palkankorotusta. Puolet työntekijöistä ei kokenut tulleensa palkituksi. Tätä osuutta tulisi 

kehittää, jotta työntekijöiden ulkoinen motivaatio kasvaisi ja pysyisi yllä. 

 

Henkilöstöjohtamisessa joudutaan etsimään usein tasapainoa vakauden ja joustavuuden välillä. 

Joustavuutta tapahtuu osaamisessa (uudet asiat opittava nopeasti ja ennakoiden), työn sijoittami-

sessa, kustannuksissa (henkilöstökustannuksien joustaminen toiminnan mukaan), työpanoksessa, 
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työtavoissa sekä palkitsemisjärjestelmissä (ihmisiä palkitaan tulosten mukaan). (Viitala 2007, 9.) 

Työntekijöistä 75 % koki mahdollisuuden uudelleen sijoittua työtehtävissään ja 25 % oli sitä mieltä, 

ettei heillä ole mahdollisuutta uudelleen sijoittua työtehtävissään lainkaan. Kaksi työntekijöistä koki 

pystyvänsä vastuullisempiin ja haastavimpiinkin työtehtäviin kuin nykyiset työtehtävänsä. Tasapai-

non vuoksi on hyvä, että suurin osa kokee voivansa uudelleen sijoittua tarvittaessa.  

 

Työtehtävät on jaettu oikein ja oikeille henkilöille tutkimuksen mukaan, mikä lisää tasapainoa. Kui-

tenkin työtehtäviä tulisi jakaa myös vähemmän työtunteja tekeville, jotta työ tuntuisi motivoivam-

malta ja he oppisivat lisää sekä antaa uusia työtehtäviä henkilöille, jotka kaipaavat haastetta ja 

lisää motivaatiota työtehtävien puolelta. Työn hallintaa edistävätkin juuri työnohjaus, uudelleen si-

joitus, työnkierto ja työn mukauttaminen (Suonsivu 2014, 66–67). Psykologinen pääoma kehittyy 

koko elämän ajan kasvatuksen ja kokemuksien kautta. Esimies voi lisätä kehitystä kiinnittämällä 

huomiota työyhteisön toimivuuteen, avoimuuteen ja epävarmuuden vähentämiseen. Onnistumisen 

kokeminen kasvattaa elämänhallintaa. Tämän vuoksi esimiehen tulisi huomioida työntekijöiden ky-

vyt ja tavoitteet jo työn suunnittelussa. (Manka 2018.) 

 

Organisaatiokulttuuri sisältää yrityksen arvot, viestintä- ja johtamistavat sekä henkilöstön sitoutta-

mis- ja palkitsemistavat. Organisaatiokulttuuri ilmenee muutosvalmiutena ja uusiutumiskykynä 

sekä henkilöstön vaihtuvuutena ja työilmapiirin laatuna. (IC Partners 2004, 13.) Työntekijöistä 91 

% olisi valmis muutokseen ja uudistumiseen tarvittaessa. Muutoksesta koettiin olevan yleensä 

enemmän hyötyä kuin haittaa. Tältä osin organisaatiokulttuuri toimii yrityksessä ja sitä tulisikin yl-

läpitää. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi työntekijöiden tavoitteita työssään. Työn tavoitteina oli 

tehdä hyvää työtä, joka näkyy asiakkaissa ja myymälässä, myynnin parantaminen ja tuloksen te-

keminen. Työntekijöistä 18 % vastaajista koki tavoitteekseen käydä töissä elääkseen, mikä näkyi 

hyvin negatiivisesti vastauksessa. Jos työn tavoite on negatiivinen, eivät työnteon tehokkuus, laatu 

ja motivaatio siihen ole odotettavissa kovinkaan korkeiksi. Toiminta ei ole tavoitteellista jokaisen 

työntekijän kohdalla. 

 

Arvostuksen tarpeeseen mielletään organisaation arvot, toiminta ja talous sekä palkitseminen, pa-

laute ja kehityskeskustelut. Tavoitteena on, että työyhteisössä on eettisesti kestävät ja terveet ar-

vot, joihin työntekijän on mahdollista samaistua sekä oikeudenmukainen palkkaus. Lisäksi toiminta 

on tavoitteellista ja sitä mitataan säännöllisesti ja henkilöstöä palkitaan onnistumisista. Miten orga-

nisaatio toimii arvojensa mukaan ja taloudellisesti? Miten organisaatio palkitsee ja antaa pa-

lautetta? Johdolla on suuri merkitys tähän, miten asiat tuodaan esille ja kerrotaan. Samaan aikaan 
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työntekijällä on aktiivinen rooli organisaation toiminnassa ja kehittämisessä. Kuinka työntekijä nou-

dattaa arvoja ja tekee työtehtävänsä, jotta tavoitteisiin päästäisiin. (Rauramo 2009, 4.) Arvostusta 

kohottaakseen kehityskeskusteluja ja palkitsemista tulisikin lisätä myymälässä. 

 

Jokainen työntekijä koki tietävänsä yrityksen arvot, mutta ei osannut niitä ulkoa. Jokainen kuitenkin 

koki toimivansa niiden mukaan. Yrityksen arvojen vastaista toimintaa on nähty yrityksessä, mikä 

herättää kysymyksiä. Jos jokainen kokee toimivansa niiden mukaan, mutta silti arvojen vastaista 

toimintaa on, onko arvot väärinymmärretty vai eivätkö ne kohtaa oman arvomaailman kanssa? 

Tämä tulisikin esimiehen selvittää jokaisen työntekijän kohdalla. Keinoja miten auttaa yksilönä yri-

tystä saavuttamaan asetetut tavoitteet olivat oma työpanos, omien työtehtävien loppuun saattami-

nen ja tekeminen hyvin, toimimalla yrityksen arvojen ja odotusten mukaan sekä palvelemalla asi-

akkaat mahdollisimman hyvin. Näkyykö tämä sitten käytännössä? Se tulisi selvittää työympäris-

tössä.  

 

Strategisella henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan suunnitelmallista toimintaa, jossa suunnittelun ja 

johtamisen pohjana on henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöstrategia. Ne puolestaan nousevat yrityk-

sen strategiasta ja ihmiset ovat yrityksen strateginen voimavara, joka tuottaa kilpailuetua. (Hendry 

ym. 1986, 4.) Työntekijöistä 91 % koki tuntevansa yrityksen strategian. Strategian tuntemus auttaa 

koko yritystä tavoitteisiin ja tuottaa kilpailuetua. Tutkimuksessa selvitettiin, miten henkilöstösuun-

nittelu on toteutettu. Henkilöstösuunnittelu on saman henkisyyden, toimivan työyhteisön ja osaa-

misen kannalta toteutettu hyvin. Parantamisen varaa on henkilöstön määrässä, joka on tällä het-

kellä liian vähäinen. Lisäksi perehdyttämistä ja kouluttamista tulisi lisätä. Henkilöstöstrategia sisäl-

tää muun muassa henkilöstösuunnittelun, henkilöstön hankinnan, perehdyttämisen, osaamisen ke-

hittämisen, suorituksen seurannan ja palkitsemisen, työhyvinvoinnin edistämisen, irtisanomisen ja 

uudelleen sijoittamisen sekä päivittäisjohtamisen. (Viitala 2013, 24.) Näiden avulla päästään kohti 

henkilöstövisiota, joka määrittelee henkilöstöstrategian tavoitetilan. Jotta henkilöstövisioon pääs-

täisiin, tulisi kouluttaminen ja perehdyttäminen hoitaa kuntoon ja henkilöstöä hankkia lisää budjetin 

sallimien rajojen mukaan. Strategiaa luotaessa tulee ottaa huomioon yrityksessä jo olevat voima-

varat ja mahdollisuus kehittää ja kasvattaa niitä sekä toimintaympäristössä havaittujen asioiden 

mahdollisuudet ja uhat (Viitala 2007, 24). 

 

Tavoitteellinen organisaatio tuntee oman visionsa (tahtotila, johon halutaan suunnata), strategi-

ansa (keinoja, joilla toimintaa ohjataan kohti visiota) ja arvonsa (sääntöjä, jotka ohjaavat koko työ-
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yhteisöä ja organisaatiota). Tavoitteiden tulisi olla kaikkien työyhteisön jäsenten tiedossa, jotta ku-

kin osaisi toimia kohti niitä. Joustava organisaatiorakenne tarjoaa parhaan keinon organisoitumi-

selle. (Manka 2018.)  

 

Henkilöstö on yleensä yksi suurimmista rahaa vievistä tekijöistä (palkat, osaamisen kehittäminen 

sekä hyvinvoinnin ylläpito) (Viitala 2007,8). Tämän vuoksi henkilöstön työhyvinvointi on hyvin tär-

keää. Jos työhyvinvointi on alhaista, se tulee kalliiksi ja näkyy poissaoloina, sairauskuluina ja lisä-

kuluina palkattaessa korvaavaa työvoimaa. Työpaikan sisäisten asioiden lisäksi hyvinvointiin vai-

kuttavat asiakkaat sekä työntekijän henkilökohtaiset asiat työn ulkopuolella. Vaikka työhyvinvointi 

on jokaisen henkilön henkilökohtainen tuntemus, on huomioitavaa, että mitä useampi työyhteisön 

jäsen kokee itsensä hyvinvoivaksi, sitä enemmän se lisää myös muiden hyvinvointia yhteisössä. 

(Manka 2018.)  

 

Työpaikkaa kutsutaan työympäristöksi niin fyysisessä kuin psyykkisessäkin mielessä. Työpaikan 

tulisi taata fyysisesti turvalliset ja työntekoa tukevat työolosuhteet. Jos tämä osuus hoidetaan työ-

paikalla huonosti, näkyy se korkeina kuluina terveydenhoidossa, sairaseläkkeinä sekä vajaakun-

toisena työvoimana. Yrityksen kannattavuus saattaa kärsiä. (Viitala 2007 13–14.) Koettuun työky-

kyyn vaikuttavat henkinen ja fyysinen kunto. Tällöin tarkastellaan työn rasittavuutta, työstä palau-

tumista, työntekijän terveydentilaa, ravitsemuksen laatua sekä unen määrää. Omaan jaksami-

seensa voi vaikuttaa hyvällä fyysisellä kunnolla. Jos työ on henkisesti ja fyysisesti liian raskasta 

työntekijän kuntoon nähden, se laskee koettua työhyvinvoinnin määrää. (Manka 2018.) 

 

Psyykkisesti kuormittavassa työssä työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen välillä on ristiriita 

(Viitala 2007, 216–2017). Työntekijöistä 50 % koki henkisen hyvinvointinsa hyväksi, 9 % erittäin 

hyväksi ja loput kohtalaiseksi. Henkistä hyvinvointia kasvatti vapaa-ajan ja työn välinen tasapaino 

sekä työkaverit. Stressi ja ahdistus koskien tulevaisuutta ja opiskeluja sekä henkilökohtaiset asiat 

laskivat eniten henkistä hyvinvointia. Lisäksi paineet työssä ja ajanpuute laskivat hyvinvointia.  

Työntekijöistä 91 % ei kuitenkaan kokenut työn psyykkistä kuormitusta (työn sisältö, järjestelyt, 

työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät) liian suureksi. Psyykkisiksi kuormitustekijöiksi 

koettiin stressi, paine, kiire, epävarmuus tuoteosaamisesta, työvuorosuunnittelun yksipuolisuus ja 

niiden vaikutus yksityiselämään sekä asiakkaat. Henkinen kuormitus voi olla seuraus pitkittyneistä 

työpäivistä sekä kasvaneesta työmäärästä, sosiaalisista vastoinkäymisistä ja ristiriidoista, eriarvoi-

sesta kohtelusta, syrjinnästä (ikä, uskonto, asema), työpaikkakiusaamisesta/henkisestä väkival-

lasta tai oman henkilökohtaisen elämän heijastumisesta työympäristöön. (Viitala 2007, 216–2017.) 
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Henkiseen hyvinvointiin tulisi panostaa, koska laskiessaan ne voivat aiheuttaa suuria kulueriä yri-

tykselle ja aiheuttaa pitkiä sairauspoissaoloja. 

 

Psyykkisestä näkökulmasta katsottuna työympäristö vaikuttaa siihen, kuinka arvostettuna/arvok-

kaana hän itsensä kokee. Työtyytyväisyys ja – motivaatio heijastuvat usein työympäristöstä. Ilma-

piiri on yksi työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen ja työn tuloksiin vaikuttava tekijä. Se syntyy ihmis-

ten välisestä vuorovaikutuksesta. Parhaimmillaan ilmapiiri on avoin ja luottamuksellinen, pahimmil-

laan ahdistava. (Viitala 2007 13–14.) Työympäristö toimii yrityksessä psyykkisestä näkökulmasta 

hyvin, koska vuorovaikutus työkavereiden kanssa on korkealla. Tätä tulee jokaisen työntekijöiden 

ylläpitää itse omalla toiminnallaan sekä esimiehen kanssa. 

 

Fyysisesti raskaassa työssä työntekijä joutuu käyttämään isoja lihasryhmiä oman tai taakan liikut-

tamana (Viitala 2007, 216–2017). Työntekijöistä 73 % koki fyysisen hyvinvointinsa hyväksi, 9 % 

erittäin hyväksi ja 18 % kohtalaiseksi.  Fyysistä hyvinvointia ylläpidettiin säännäöllisellä liikunnalla 

monipuolisella ravinnolla ja riittävällä unella (terveelliset elämäntavat). Fyysistä hyvinvointia laski 

liian vähäinen uni ja jaksamattomuus. Myös lihasjumit ja päänsäryn koettiin laskevan fyysistä hy-

vinvointia. Työntekijöistä 91 % ei kokenut työn fyysistä kuormitusta (nostot, toistotyö, työasennot, 

tuotteiden paino) liian suureksi. Eniten fyysistä kuormitusta toivat lavojen ja tuotteiden nostot ja 

siirrot sekä työskentely jalkojen päällä. Fyysinen kuormitus muuttuu haitalliseksi, kun se aiheuttaa 

työntekijälle ylikuormittumista ja väsymistä sekä hidastaa elimistön palautumista kuormitustilan-

teesta. Seurauksia tästä ovat lihasten ja kehon rakenteiden vauriot. Nämä lisäävät riskiä tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien syntymiseen. Sairauspoissaolot voivat lisääntyä, jolloin työntekijä joudutaan 

korvaamaan sijaisella, mikä kuluttaa aikaa ja rahaa palkkaamiseen ja kouluttamiseen. Laatupoik-

keamat ja tuotannon häiriöt lisääntyvät, koska työtä ei tehdä yhtä sujuvasti ja rivakasti kuin ennen. 

Tehokkuus laskee tehottomuuteen. (Työsuojeluhallinto 2018b, viitattu 19.10.2018.) Fyysistä hyvin-

vointia tulisi tarjota esimerkiksi liikunta- ja hierontapalveluilla sekä työvuorosuunnittelussa niin että 

työntekijät pystyvät palautumaan työpäivien välissä. 

 

Työympäristö vaikuttaa myös työhyvinvointiin. Tilojen-, koneiden- sekä työvälineiden on oltava kun-

nossa. Työturvallisuus- ja työsuojelun valvontalaki velvoittavat näin. (Manka 2018.) Tutkimuksessa 

82 % koki työympäristönsä turvalliseksi. Turvattomuutta aiheutti kauppakeskuksen tilat ja huu-

maantuneet tai lähentelevät asiakkaat, lavojen ja blåpackien korkeus ja ahtaat paikat varastoti-

loissa. Turvakengät, kalusteet/työtasot, välineet ja vartiointi toivat eniten turvallisuuden tunnetta. 

Toiminnassa, työtiloissa, koneissa ja työvälineiden riittävyydessä toivottiin kehittämistä työtilojen 
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siisteydessä, työkoneiden ylläpidossa, infopisteiden määrässä, varastojen koossa tekniikassa, 

kanta-asiakaskortissa sekä työvaatetuksessa. Työpaikan tulisi taata fyysisesti turvalliset ja työnte-

koa tukevat työolosuhteet. Jos tämä osuus hoidetaan työpaikalla huonosti, näkyy se korkeina ku-

luina terveydenhoidossa, sairaseläkkeinä sekä vajaakuntoisena työvoimana. Yrityksen kannatta-

vuus saattaa kärsiä. Työtapaturmista aiheutuu välittömiä sekä välillisiä kustannuksia. Kustannuksia 

aiheutuu työntekijöiden menetetyn työajan kustannuksista (esim. auttamisesta ja alentuneesta työ-

tehosta onnettomuuden jälkeen), kustannuksista, jotka aiheutuvat koneiden ja materiaalin korjaa-

misesta tapaturman jälkeen sekä vahingoittuneen työajan menetetyn työajan kustannuksista, joita 

vakuutus ei korvaa (tapaturmapäivän palkkaa). Lisäksi kustannuksia tulee ylityökustannuksista ta-

paturman johdosta ja sijaistyövoiman kustannuksista (opastaminen vie muilta aikaa ja työ ei suju 

sijaiselta yhtä hyvin, kuin vakituiselta työntekijältä). Työnjohdon työajan menetykset työtapaturman 

johdosta aiheuttavat kustannuksia. (Oinonen ym. 2015, 57.) Rikkinäiset koneet ja työtilojen aiheut-

tamat riskit voivat aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkoja.  

 

Työympäristön turvallisuuteen ja riskittömyyteen velvoittavat työturvallisuuslaki. Se (738/2002) 

määrää työympäristön oikeasta suunnittelusta (12 §), työn suunnittelusta (13 §), työpisteen er-

gonomiasta, työasennoista ja työliikkeistä (24 §), työn kuormitustekijöiden välttämisestä ja vähen-

tämisestä (25 §) sekä näyttöpäätetyöskentelystä (26 §). (Finlex 738/2002.)  Esimiehen tehtävänä 

on seurata työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tavoitteena on havaita haitallinen työkuor-

mitus riittävän ajoissa. Silloin kun tilanteeseen päästään puuttumaan varhain, ratkaisut ongelmiin 

löytyvät helpoiten. Hyviä keinoja seurata työyhteisön työkuormitusta ovat esimerkiksi kehityskes-

kustelut, henkilöstökyselyt ja turvallisten työtapojen valvominen arkityössä. Lisäksi työntekijän on 

noudatettava työturvallisuutta olemalla huolellinen ja varovainen työssään. Hänen on huolehdittava 

omasta ja työtovereiden turvallisuudesta ja terveydestä, ilmoitettava koneissa, rakenteissa, lait-

teissa sekä sellaisista havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista sekä vältettävä sellaista muihin 

työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, jotka aiheuttavat heidän tur-

vallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.   

 

Työterveyslaitoksen arviohinta työhyvinvoinnin laiminlyönnistä on 41 miljardia euroa vuositasolla. 

Summa koostuu sairauspoissaoloista (noin 4 % työpanoksesta eli n. 7 miljardia euroa), ennenai-

kaisista eläkkeistä (noin 18 miljardia euroa), työtapaturmista (noin 2 miljardia euroa), presenteeis-

mistä eli sairaana töissä olemisesta (noin 4 % työpanoksesta eli noin 7 miljardia euroa) sekä ter-

veyden- ja sairaanhoitokulut noin 7 miljardia euroa. (Manka 2016, 6.) Tämän vuoksi työhyvinvoin-

nin laiminlyöminen voi tulla hyvin kalliiksi. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
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Organisaation palveluiden avulla voidaan tukea henkilöstön työhyvinvointia. Tällaisia palveluita 

ovat esimerkiksi työpaikkaruokailu, tukitoimet fyysisen kunnon kohentamiseen, päihteetön ja savu-

ton työpaikka, tapaturmien torjunta sekä työperäisten sairauksien ja ammattitautien torjunta. (Suon-

sivu 2014, 67.) Lisäksi työterveyshuollolla on tietoa työpaikan kuormitustekijöistä ja työpaikan työn-

tekijöiden terveydestä. Heidän ja työpaikan välisellä yhteistyöllä voidaan puuttua ajoissa sellaisiin 

kuormitustekijöihin, jotka vaarantavat työntekijöiden terveyttä. (Työsuojeluhallinto 2018a, viitattu 

17.10.2018.) Kun työ ei ole liian raskasta henkisesti ja fyysisesti, työntekijä noudattaa terveellisiä 

elämäntapoja ja terveyshuolto toimii, on hyvinvoinnin pohja kunnossa (Oinonen ym. 2015, 57). 

 

Kaikki työntekijöistä 100 % kokivat luottamusta esimiesten ja työntekijöiden välillä. Tämä näkyi 

avoimuutena, asioista luottamuksellisesti puhumisena ja ulospäinsuuntautumisena. Luottamus ko-

ettiin vahvaksi koko työyhteisössä. Syitä tähän olivat avoimuus ja informaation välitys. Tätä tulisikin 

ylläpitää, ettei luottamus laskisi. Tiedonkulku ja informaatio toimivat 73 % mielestä myymälässä. 

Informaatiossa aamu- ja iltavuorolaisten välillä sekä esimieheltä alaisille toivottiin parannusta. Li-

säksi negatiivisten asioiden käsittelyssä ja ilmi tuomisessa toivottiin parannusta. Työntekijöiden 

mielestä varaston eli DC:n toiminta tuotteiden lähetyksessä, asiakastilauksissa ja tuotteiden saa-

tavuudessa on aiheuttanut ongelmia. Lisäksi isojen osastojen välisessä informaation kulussa koet-

tiin olevan ongelmia. Markkinoinnin tulisi olla tarkkaavaisempi, että mainosten hinnat vastaavat 

myymälän hintoja. Hyvä luottamus ja ilmapiiri organisaatiossa heijastuvat ihmisten käyttäytymi-

seen. Se näkyy vapautena ja energiana käytöksessä. Jos luottamus puuttuu organisaatiosta, se 

aiheuttaa koko työyhteisössä toimintakyvyttömyyttä, ahdistusta, turvattomuuden tunnetta, pelkoa 

sekä epävarmuutta. Luottamuksen määrä säätelee ihmisten käyttäytymistä organisaatiossa. (Mä-

kipeska ym. 2005, 27–29.)  

 

Johtaminen syntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta (Juuti 2010, 33). Yhteisöllisyys lisää työ-

yhteisön sosiaalista pääomaa. Sen syntymiseen vaikuttavat vastavuoroisuus, luottamus, yhteisöl-

liset arvot ja normit sekä aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi. (Manka ym. 2010, 18.)   Hyvä yh-

teishenki syntyy toisten työn arvostamisesta, avoimuudesta, auttamishalusta, onnistumisesta ja 

luottamuksesta. Jo aiemmin mainittiin esimiehen kuuntelutaidosta ja keskittymisestä. Siihen tulisi 

panostaa ja kehittää, jotta luottamus säilyisi, informaatio kulkisi ja hyvä yhteishenki pysyisi.  

 

Työilmapiiri koettiin tällä hetkellä joko todella hyväksi tai hyväksi ja 91 % työntekijöistä ei kokenut 

ahdistuneisuutta työssään tai työyhteisössä. Henkilöstöjohtamisessa on onnistuttu silloin, jos orga-
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nisaation palveluksessa oleva henkilö kokee työnsä mielekkääksi, tavoitteet mahdollisiksi, osaami-

sensa ja työolosuhteet tukeviksi suoritukseensa nähden, palkkiot oikeudenmukaisiksi ja ilmapiirin 

arvostavaksi häntä kohtaan. Johtamisen haasteena on, että jokainen organisaatiossa työskente-

levä kokisi työnsä yhtä positiivisella tavalla. (Viitala 2007,19.) Ilmapiirin ylläpitoa tulee tämän vuoksi 

ylläpitää niin esimiesten kuin alaistenkin.  

 

Psykologinen pääoma eli yksilön henkilökohtaiset voimavarat syntyvät itseluottamuksen, toivon, 

realistisen optimismin, sitkeyden ja joustavuuden avulla. (Manka ym. 2010, 18.) Keskeisin asia on 

itseluottamus eli luottamus omiin kykyihin selviytyä haasteista. Tällainen pääoma on kytkeytynyt 

yleensä yksilöön (henkiseen kuntoon), mutta se voi koskea myös työyhteisöä. (Halonen 2016, vii-

tattu 19.10.2018.) Henkilökohtaiset voimavarat koettiin riittäviksi tai hyviksi 64 % mukaan. Henkilö-

kohtaisia voimavarojaan ei koettu hyväksi johtuen iltapainotteisesta työstä ja vapaa-ajan puut-

teesta. Luottamusta omiin kykyihin koettiin myynnissä, kassajärjestelmän käytössä, uuden oppimi-

sessa sekä uskalluksessa kysyä apua tarvittaessa. Epävarmuutta omiin kykyihin toivat myymälän 

siistinä pito, varmuus myymälän asioista sekä tuotetietous pienraudan puolella. Työsuunnittelun 

kannalta olisikin tärkeää, että jokaisella olisi mahdollisuus vapaaseen ja riittävään palautumiseen 

työssä. Perehdyttämistä lisäämällä varmuus myymälän sisäisistä asioista kasvaisi ja tuoteopastuk-

sena avulla epävarmuus laskisi myymälässä.  

 

Tämän hetkistä työhyvinvointia työyhteisössä arvioitiin erittäin hyväksi tai hyväksi 64 %. Työhyvin-

voinnin laskuun koettiin vaikuttavan arviointi ja kehitys (kehityskeskustelujen puutos) sekä työvuo-

rosuunnittelun ongelmat (hidas työvuorojen kierto). Huomiota tulisi kiinnittää työn ja yksilön voima-

varoihin ja niiden lisäämiseen, ei vain siihen, mikä on huonosti. Työhyvinvoinnin tekijät koostuvat 

yksilön itsensä lisäksi organisaatiosta, johtamisesta, työyhteisöstä sekä työstä. Voimavaralähtöi-

sessä työhyvinvointimallissa kaikki osa-alueet tukevat yksilön työhyvinvointia, silti jokainen työnte-

kijä tuntee työhyvinvointinsa yksilöllisesti. Työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat yksilön asen-

teet, psykologinen pääoma, työn vaikutusmahdollisuudet, terveys ja työntekijän fyysinen kunto 

(Manka 2011, 76- 77.) Yrityksen tulisikin ottaa tarkasteluun kaikki työhyvinvoinnin tekijät, jotta työ-

hyvinvointia kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin oikein. 

 

Stressiä työssä aiheuttivat kiire, asiakkaat, suuri työmäärä, henkilökunnan vähyys sekä työvuoro-

jen yksitoikkoisuus. Lisäksi 73 % työntekijästä koki jonkin henkilökohtaisen asian aiheuttavan stres-

siä työssä tai työn ulkopuolella. Organisaatioon liittyvistä tekijöistä työntekijöiden vähyys, kiire ja 
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yrityksen ekologiset arvot aiheuttivat stressiä. Ympäristöön liittyvistä tekijöistä kiire, yksittäiset asia-

kaskohtaamiset, työntekijöiden vähyys, työtehtävien määrä sekä pitkät kassavuorot aiheuttivat 

stressiä 54,5 % mielestä. Työntekijöistä 73 % koki, että niukat henkilöstövoimavarat aiheuttavat 

tällä hetkellä stressiä työssä. Stressissä ihmisen keho joutuu hälytystilaan. Tällöin ihminen kokee 

ympäristön vaatimukset liian vaativiksi itselleen. Painostavassa tilanteessa stressin sietokestokyky 

kasvaa, mutta mikäli vaatimukset ja paine muuttuvat jatkuvaksi, asiasta voi tulla ongelma. Tällöin 

ihminen pysyy jatkuvasti hälytystilassa, eikä hän kykene rentoutumaan. (Salomäki 2002, 71.) 

 

Huonossa stressissä elintoiminnot kiihtyvät negatiivisella tavalla, tunnetaan ahdistavaa jännitystä, 

tekeminen tuntuu pakotetulta ja vastoin omia kykyjään, omien rajojen ylittämistä, hallinnan tunne 

menetetään ja elinvoima kuluu. Stressi voi pitkään jatkuessaan vaarantaa ihmisen fyysisen ja 

psyykkisen kestävyyden. (Järvinen 2008, 27–28.) Pitkittyessään työstressi voi johtaa työuupumuk-

seen. Oireita ovat voimakas ja lisääntynyt väsymys, jolloin lepo ei enää virkistä, asenteen muutos 

ja kyynisyys työtä kohtaan (työllä ei koeta olevan enää merkitystä) sekä lisääntynyt alentumisen 

tunne. Tällöinen työntekijä kokee itsensä huonommaksi työntekijäksi kuin muut. (Hannonen ym. 

2014, viitattu 25.11.2018.) Työuupumus etenee vaiheittain. Stressin myötä toimintakyky heikkenee, 

työnilo katoaa ja ihminen kyynistyy elämään. Pahimmillaan se voi johtaa masennukseen. (Lippo-

nen 2008, viitattu 22.10.2018.) 

 

Yksilötasolla stressi ja uupumus aiheuttavat jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta, masennusta, kes-

kittymisvaikeuksia, innottomuutta ja aloitekyvyttömyyttä. Fyysisiä oireita tällöin ovat vastuskyvyn 

heikkeneminen, päänsärky, vatsaongelmat, sydänoireet ja unettomuus. Ryhmätasolla oireet ai-

heuttavat ihmissuhteissa yliherkkyyttä ja ärtyneisyyttä, vihamielisyyttä ja epäluuloisuutta. Välinpi-

tämättömyys lisääntyy asioita ja ihmisiä kohtaan ja tapahtuu sosiaalista eristäytymistä. Organisaa-

tiotasolla työuupuminen näkyy työtyytymättömyytenä, kyynisyyden lisääntymisenä ja epäluotta-

muksen tunteena johtoa kohtaan. Lisäksi työmotivaatio- ja moraali laskevat, poissaolot ja työpai-

kanvaihtohalut lisääntyvät. Myös työsuoritukset ja työn tuottavuus kääntyvät laskuun. Kun ihminen 

huolestuu omasta selviytymisestään, käynnistyvät heti stressiin liittyvät elintoiminnot. Kun taas ko-

ettu uhka ja huoli väistyvät, ihminen saa tilanteen hallintaan, jolloin stressireaktio heikkenee ja pois-

tuu. Elämänhallinta koostuu työn- ja vapaa-ajan hallinnasta. (Järvinen 2008, 38–39.) 

 

Kiirettä on hankala vähentää, mutta henkilöstön määrää kasvattamalla kiire ja stressi vähentyisivät 

ja työmäärä työntekijää kohden laskisivat. Työvuorosuunnittelulla mahdollistettaisiin jaksaminen 
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työssä ja vaadittava lepo. Henkilökohtaisista asioista olisi hyvä puhua työterveyshoitajan tai esi-

miehen kanssa, varsinkin jos asia on vakava. Hyvä stressi ei ole haitaksi, mutta pitkittyessään 

stressi aiheuttaa paljon terveysongelmia, jonka vuoksi stressitekijöihin tulee työpaikalla puuttua vä-

littömästi. 

 

Työntekijöistä 45,5 % koki, että häneltä vaadittava joustavuus, tehokkuus ja nopeus aiheuttavat 

painetta työssä. Muun muassa työtehtävien määrä ja asiakkaiden paljous koettiin aiheuttavan tätä. 

Kukaan ei kokenut teknologian kehityksen tai eri-ikäisten sukupolvien yhdessä työskentelyn aiheut-

tavan painetta työssään. Kehitys koettiin hyväksi. Työntekijöistä 18 % koki, että kestävä kehitys 

aiheuttaa painetta hänelle työssä. Muun muassa tietoisuus ympäristön tilasta ja muovin käytöllä oli 

vaikutus paineen aiheutumiseen. Kestävään kehitykseen pystyy vaikuttamaan koko työyhteisön 

panostuksella kierrätykseen, mutta tarkemmin kuormien ja tuotteiden pakkausmateriaaleihin on 

yksin hankala vaikuttaa. Tässä tapauksessa tulisi ottaa yhteyttä ylempään johtoon ja vaikuttaa. 

 

’’Työhyvinvoinnin laiminlyönnin seurauksena tekemättömäksi jäävän työn hinnaksi on arvioitu 24 

miljardia euroa vuodessa. Tämä vastaa lähes puolta valtion budjetista.’’ Työhyvinvoinnin ylläpito ja 

kehittäminen ovat tärkeitä taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Työhyvinvoinnin laiminlyön-

nistä on arvioitu ennenaikaista eläköitymistä, ammattitauteja, sairauspoissaoloja, työssä olemisen 

kustannuksia sairaana sekä terveydenhoitokuluja. (Manka 2016, 1.) 

 

Tutkimus kertoo työhyvinvoinnin olevan yrityksessä kohtuullisella tasolla, mutta kehittämiskohteita 

tutkimuksen perusteella löytyy. Yksi kehittämiskohde on työyhteisön viestinnässä ja vuorovaikutuk-

sessa, varsinkin esimies-alaisuuden kohdalla.  Esimiehen kuuntelutaidon ja vuorovaikutuksen ke-

hittämistarpeesta kertovat useat vapaat kommentit. Toinen kehittämiskohde henkilöstöjohtamisen 

puolella on työvuorosuunnittelu sekä osaamisen kehittäminen. Kolmas kehittämiskohde on kehi-

tyskeskusteluiden pitäminen alaisille. Uusia työntekijöitä on tullut taloon paljon puolen vuoden si-

sällä, mikä varmasti on vaikuttanut tutkimustuloksiin. Työhyvinvoinnin osiossa tärkein kehittämis-

kohde on stressin, kiireen ja paineen vähentäminen työssä, koska ne aiheuttavat terveysriskin ja 

sairauspoissaoloja. Tämä näkyy töissä jatkuvana sairasteluna. Työntekijöiden motivaatiota tulisi 

nostaa (ulkoinen motivaatio, palkitseminen) ja selvittää syyt, miksi kaikki eivät ole valmiita sitoutu-

maan yritykseen tulevaisuudessa. Lisäksi tulisi selvittää yrityksen arvojen vastainen toiminta ja 

puuttua siihen. Yksi työntekijä koki tulleensa työpaikkakiusatuksi. Tähän tulisi puuttua välittömästi. 

Turvallisuuden tunnetta ja fyysisen kuormituksen vähentämiseksi varastoon ja työtiloihin tarvitaan 
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muutosta välttyäkseen henkilövahingoilta. Palautetta tulisi antaa ylemmälle taholle koskien pääva-

raston ja markkinoinnin työn toimivuutta. Jatkuvat virheet heidän työssään ovat aiheuttaneet lisää 

stressiä ja painetta työntekijöiden työssä. 

 

Esimiehen tehtäviä voidaan helpottaa työhyvinvointisuunnitelmalla. Työhyvinvointisuunnitelma voi-

daan rakentaa useammalle vuodelle, mutta sen päivitys tapahtuu vuosittain. Suunnitelman tavoite 

on tehdä yhteenveto keskeisiksi todetuista työhyvinvointia edistävistä asioista yleisellä tasolla. Työ-

hyvinvointisuunnitelma on väline työhyvinvoinnin kokonaisuuden tarkasteluun ja sitä voidaan käyt-

tää työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittämistyössä. (Suonsivu 2014, 68.) 

 

Työhyvinvointikyselyn tulokset tulisi käydä läpi koko myymälän henkilöstön kanssa. Kyselyn perus-

teella nousseiden kehittämiskohteiden kehittämiseen, ylläpitoon ja toteuttamiseen tulisi aidosti kiin-

nittää huomiota ja ensisijaisesti esimiesten vastuulla on huolehtia siitä, että kehittämistyötä tehdään 

ja sille annetaan riittävät resurssit epäkohtien korjaamiseen. Tulosten perusteella rakensin työhy-

vinvoinninkehittämissuunnitelman myymälälle. Ensimmäisessä sarakkeessa on kehittämiskohteet, 

jotka nousivat tutkimuksessa eniten esille. Toisessa sarakkeessa on kehitysehdotus yritykselle. X- 

sarakkeeseen tehdään merkintä, kun kehittämiskohteelle on aloitettu kehitys. Viimeiseen sarak-

keeseen tehdään merkintä mitä kehittämiskohteelle on tehty kehittääkseen sitä. Kehittämissuunni-

telmaa tulisi tarkastella kolmen kuukauden päästä, mitä on saatu aikaan. Lisäksi tulee ottaa selvää, 

onko kehittämistoimi auttanut kehittämiskohteessa ja miten.    

 

 

KEHITTÄMIS-

KOHDE 

 

KEHITYSEHDOTUKSET 

 

X 

 

MITÄ ON 

TEHTY? 

 

Viestintä, vuorovaikutus, 

kuuntelutaidot 

 

 Tervehtiminen joka päivä 

 Kuulumisten vaihto päivittäin 

 Keskittyminen 

 Asioiden kirjaaminen ylös, 

jotta ne eivät unohdu 

Esimerkki: Taskukokoinen 

muistivihko käyttöön 
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 Positiivisten juorujen laitto 

liikkeelle 

 Aamupalaveri- aloitus sa-

noin: ’’Mitä työntekijöille kuu-

luu?´´ 

 

Työvuorosuunnittelu 

 

 Työvuorokierron lyhentämi-

nen 

Esimerkki: Jokaiselle työn-

tekijälle lasketaan tietyn ver-

ran kuussa aamu-, väli- ja il-

tavuoroja. Tässä huomioi-

daan myös tuntisopimuksen 

koko. Työntekijällä X on 30h 

työsopimus eli hän tekee 

noin 120h kuukaudessa. 

Tämä määrä kun jaetaan 

kolmeen eri vuoroon (aamu-, 

väli- ja iltavuoro), saadaan 

seuraava: 40h aamuvuoroa, 

40h välivuoroa ja 40h ilta-

vuoroa kuukaudessa. 

 Työvuoroputkien lyhentämi-

nen, tilalle yksi vapaapäivä 

välissä 

Esimerkki: Työntekijällä 30h 

työsopimus ja hänellä on vii-

kolla A viisi työvuoroa, jotka 

sijoittuvat ma ti pe la su päi-

ville eli hänellä on ke ja to 

vapaa. Seuraavalla viikolla B 

hänellä on töitä ma ti ke to 

pe eli hänellä on la su va-

paa. Jotta vältyttäisiin pitkiltä  
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työputkilta (tässä tapauk-

sessa työntekijällä on töitä 

pe la su ma ti ke to pe eli 8 

työpäivää), tulisi vapaat si-

joittaa tiheämmin toisistaan. 

Eli esimerkiksi työntekijällä 

olisi töitä viikolla A ma ke pe 

la su ja ti to vapaata. Viikolla 

B työntekijällä olisi töitä ti ke 

to pe la ja ma su vapaata. 

 

 

Osaamisen  

kehittäminen 

 

 Selvittää tuotteet, joihin työn-

tekijät haluavat perehtyä ja 

auttaa niiden kanssa (Miten 

tuotetta käytetään ja mihin?) 

Esimerkki: Kun tuoteryhmät 

on selvitetty, pidetään työn-

tekijöille opetustunti kyseis-

ten tuotteiden käytöstä. Li-

säksi annetaan työntekijöille 

aikaa kouluttaa itseään 

Intran tuotekoulutus- osi-

ossa. 

 Tarjota haastavampia työ-

tehtäviä ja lisävastuuta ha-

lukkaille 

Esimerkki: Otetaan haluk-

kaat työntekijät mukaan tu-

tustumaan ja rakentamaan 

sesonkia yhdessä merchan-

diserin kanssa sekä opaste-

taan logistiikkavastaavan 

työtehtävissä, kuten lavojen  
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ja palautusten lähettämi-

sessä takaisin päävarastolle. 

 

Kehityskeskustelut 

 

 Kirjataan vuosisuunnitel-

maan jokaista työntekijää 

kohden, missä kuussa ke-

nellekin pidetään kehityskes-

kustelu 

Esimerkiksi: Työntekijä X 

aloitti yrityksessä marras-

kuussa 2018. Koska kehitys-

keskustelut pidetään vähin-

tään kerran vuodessa, so-

piva kuukausi kehityskes-

kustelulle juuri tälle työnteki-

jälle olisi huhtikuu 2019. 

 Kasvun Polku- ohjelma käyt-

töön vuodesta 2019 (sisältää 

suunnittelun ja edellisvuoden 

arvioinnin, 2-5 coaching kes-

kustelua ja sen pohjalta arvi-

ointia ja uuden suunnitelman 

laatimista). 

 

  

 

Stressin, kiireen, pai-

neen vähentäminen 

 

 Työvuorosuunnittelun avulla, 

tarjota työntekijöille aikaa 

palautua. Katso kohta: Työ-

vuorosuunnittelu 

 Suurille kuormapäiville suun-

nitella työvuoroja myymälän 

aukiolojen ulkopuolelle esim. 

aamulla klo 5 eteenpäin tai 

illalla klo 9 eteenpäin, jotta 

kuorma saadaan purettua ja  
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muut työtehtävät hoidettua 

tehokkaammin (myymälän 

auki ollessa tehokkuus las-

kee kiireen keskellä ja pai-

neet kasvavat työtehtävien 

hoitoa koskien). 

 Palkata lisää työvoimaa ja 

hyödyntää vuokrafirmaa 

 Nostaa nykyisten työntekijöi-

den työsopimusten tuntimää-

riä 

 Työtehtävien suunnittelu, ja-

kaa työtehtävät tasapuoli-

sesti kaikille. Esimerkki: 

Huomioida jokainen työnte-

kijä, että jokaiselle tulee eri-

laisia työtehtäviä päivän ja 

viikon aikana. Lisäksi vä-

hemmän työtunteja tekeville 

työntekijöille tämä on hyvä 

mahdollisuus heille kehittyä 

työssään.  

 

 

Ulkoinen motivaatio ja 

sitouttaminen työhön 

 

 Onnistumiset esiin koko työ-

yhteisössä, kunniamaininta 

 Kiittäminen tehdystä työstä 

 Palautteen anto 

 Kuukausittain esimerkiksi 

maininnat ´´Kuukauden 

myyntitykki, kuukauden asia-

kaspalvelija, kuukauden te-

hokkain työntekijä´´ jne. 
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 Postilaatikko, johon jokainen 

voi kirjoittaa paperille kehi-

tysideoitaan ja antaa positii-

vista palautetta työkaveril-

leen hyvin tehdystä työstä tai 

toiminnasta 

 Kannustava palkitsemisjär-

jestelmä.  

Esimerkki: Onnistuneesta 

asiakaspalautteesta tai 

myyntikilpailun voitosta an-

netaan pieni palkinto, kuten 

ilmainen lounas tai elokuva-

lippu. Pienikin palkinto moti-

voi ja piristää. 

 

 

Arvojen vastainen toi-

minta 

 

 Puuttua arvojen vastaiseen 

toimintaan.  

Esimerkki: Työntekijä, joka 

huomaa arvojen vastaista 

toimintaa voi kirjoittaa asi-

asta palautetta esimiesten 

omaan postilaatikkoon ano-

nyyminä. Näin kynnys kertoa 

negatiivista palautetta las-

kee.  

 Kysyä työntekijöiltä, mitkä 

arvoista he kokevat omak-

seen, mitä ei ja etsiä jokai-

sesta arvosta itselleen so-

piva piirre.  

Esimerkiksi: Lämminhenki-

syys- arvo, mitä se merkit-

see sinulle ja miten se näkyy  
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sinussa? Työntekijöiden 

kanssa käydään yrityksen 

arvot läpi ja viikon ajan he  

kirjoittavat ylös, miten he ko-

kevat arvojen näkyvän hei-

dän omassa työssään ja toi-

minnassaan. Viikon jälkeen 

muistiinpanot kootaan yh-

teen ja käydään läpi koko 

henkilökunnan kanssa. Näin 

saadaan selville, mitä arvoja 

tulisi kehittää, jotta yritys toi-

misi arvojensa mukaan. 

 

 

Työpaikka- 

kiusaaminen 

 

 Selvittää osapuolet ja kes-

kustella molemman osapuo-

len kanssa ja ei-syytellen. 

 Antaa osapuolten itse rat-

kaista ongelma ja kertoa tun-

temuksistaan toiselle. 

 Jos tilanne ei ratkea puhu-

malla, ottaa kolmas osapuoli 

mukaan ratkaisuun. 

 

  

 

Varaston ja työtilojen yl-

läpito 

 

 

 Työvuorosuunnitteluun lisä-

vuoro hoitamaan takatilat ja 

varasto kuntoon (Fultti) 

Esimerkki: Uusi lisävuoro 

suunniteltaisiin varaston ti-

lanteen mukaan esim. 2-3 

kertaa kuukaudessa, jos va-

rasto on täyttynyt liikaa. 
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 Turhat tavarat kierrätykseen, 

toisille myymälöille käyttöön 

tai roskiin. 

Esimerkki: Annetaan tai 

myydään työntekijöille. 

 Sopia päivät, esim. joka tiis-

tai ja torstai, jolloin katsotaan 

tarvitseeko lavoja tai laati-

koita (blåpackeja) lähettää 

päävarastolle, pakata ja lä-

hettää ne 

 Tarkastaa tuotteiden oikeat 

min/max, jotta varastoon 

menevää tavaraa ei olisi lii-

kaa niiden myyntiin nähden 

 Opastaa harjoittelijoita ja 

henkilökuntaa hyllyttämi-

sessä, tuotesijoittelussa ja 

esillepanoissa (laajennetaan 

hyllypaikkaa tuotteelle, teh-

dään uusi hyllypaikka jos ti-

laa). Näin vähennetään tava-

ran viemistä varastoon. 

Esimerkki: Toinen tiiminve-

täjistä opastamaan tähän 

esimerkkien avulla suoraan 

myymälässä. 

 

 

Päävaraston ja markki-

nointi- osaston toiminta 

 

 Ottaa heti ongelmatilan-

teissa yhteys päävarastoon 

ja selvittää, mistä virheet ja 

ongelmat johtuvat. 

 Ottaa yhteys markkinointi- 

osastoon ja selvittää, miksi  
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hinnat eivät täsmää mainok-

sissa ja myymälässä. 

 Tulevista mainoksista ottaa 

aina ajoissa selvää, että tuo-

tetta on myymälässä tai saa-

tavilla esim. verkkokaupasta-

kun mainos ilmestyy. 
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10 POHDINTA & OMA ARVIO 

Perusedellytyksiä hyvälle tutkimukselle ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti tarkoittaa tut-

kimustulosten paikkansapitävyyttä eli tutkimuksen luotettavuutta ja sitä miten luotettavasti käytetty 

tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. (Hiltunen 2009, 9 viitattu 17.11.2018). Tutkimuksen tu-

lokset eivät saa perustua sattumaan vaan ne on oltava toistettavia. (Hirsjärvi ym. 2002, 213). Jos 

tutkimus toteutettaisiin uudelleen, tulokset olisivat samat. Puutteellinen tai alhainen reliabiliteetti 

johtuu usein satunnaisvirheistä, joita saattavat aiheuttaa otanta sekä erilaiset mittaus- ja käsittely-

virheet (Heikkilä 2008, 187). Tutkimustuloksia ei tule yleistää muihin konteksteihin, sillä ne eivät 

välttämättä päde samoin toisessa kontekstissa (Heikkilä 2008, 30).  

 

Reliabiliteettia voidaan pitää korkeana, koska kyselyn ensimmäiseen osioon vastasi jokainen työn-

tekijä ja toiseen osioon yksitoista työntekijää. Myymälässä työskentelee kaksitoista työntekijää. Tu-

loksista saataisiin hyvin todennäköisesti samat, jos tutkimus toteutettaisiin uudestaan heti tämän 

tutkimuksen jälkeen. Ajan kanssa kyselyn tulokset todennäköisesti muuttuvat, koska kehittämis-

kohteet muuttuvat ja edellisten tulosten epäkohtiin on puututtu ja kehitetty. Aineiston keräämisen 

ja käsittelyn osalta reliabiliteettia parantava tekijä on se, että tutkija työskentelee itse yrityksessä, 

joten hän pystyi varmistamaan, että jokainen vastasi kyselyyn. Lisäksi tulokset tallennettiin suoraan 

Webropol- ohjelmiston avulla, joten huolimattomuus virheitä vastausten keräämisessä ei ole. Re-

liabiliteettia laskee se, että kysely oli niin laaja (79 kysymystä) ja se toteutettiin työajalla, joten vas-

tausaikaa oli käytettävissä rajallisesti per vastaaja. Huomionarvoista tutkimuksen reliabiliteetin kan-

nalta on tutkimuksen ajankohta, milloin se toteutettiin. Tutkimuksen vastausten laatuun ja määrään 

vaikuttavat organisaation erilaiset ympäristötekijät; esimerkiksi työntekijöiden voidaan olettaa vas-

taavan kriittisemmin organisaation muutostilanteen aikana tai sen jälkeen. Tällä hetkellä kiire ja 

paineet työssä joulun aikaan näkyivät vastauksissa. Tutkimuksen ajankohta oli organisaatiomuu-

toksen kanssa samaan aikaan osuva, joten vastauksissa voi ilmetä kriittisyyttä organisaatiota, muu-

tosta tai epävarmuutta omaa tehtävää kohtaan. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa, pitää huomioida myös toimeksiantajan vaikutus kyselyn 

vastauksiin. Tutkimus toteutettiin Yritys X:n kanssa vastaajille sähköisesti lähetyllä internetpohjai-

sella kyselyllä kahden viikon aikana. Uskon, että vastaajien kiinnostus yrityksen työhyvinvoinnin 

arviointiin ja kehittämiseen näkyy vastauksissa ja vastausmäärässä, koska työyhteisönjäsenet ovat 
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kiinnostuneet kehittämään omia työolosuhteita, joissa joka päivä työskentelee. Tutkimuksen tulok-

set hyödyttävät myös vastaajia konkreettisesti tutkimustuloksista saatavilla kehittämiskohteilla. 

Koska tutkimukseen jokainen vastaaja vastaa anonyymisti ja omasta kokemastaan, uskon, että 

vastaajat haluavat vastata kyselyyn totuudenmukaisesti. Näin tutkimuksesta saadaan luotettava. 

Vastausten uskottavuutta voidaan pitää korkeana, sillä vastauksissa nousi esille osittain jo enna-

kolta havaittuja asioita. Vastaukset olivat kaikki erilaisia, mutta osassa vastauksissa toistuivat sa-

mat teemat. Näin vastauksia voidaan yleistää myös otoksen ulkopuolelle. Vastauksia voidaan vah-

vistaa vertailemalla niitä tarvittaessa muihin vastaavanlaisiin kyselyiden tuloksiin tai toisaalta niitä 

voidaan myös pitää pohjana tuleville kyselyille.  

 

Reliabiliteetista puhuttaessa puhutaan myös sisäisestä ja ulkoisesta reliabiliteetista. Sisäinen relia-

biliteetti on tutkimustulosten toistettavuus, kun sama tilastoyksikkö mitataan useampaan kertaan. 

Ulkoinen reliabiliteetti viittaa tutkimustulosten toistettavuuteen muissa tutkimuksissa. (Heikkilä 

2008, 29–30; 187.) Tutkimuksen toistettavuuteen vaikuttaa osin otoksen koko. Tämän tutkimuksen 

kohdalla voidaan todeta otoksen (koko populaatio) olevan tarpeeksi suuri (kaikki henkilöstöstä), 

jotta voidaan olettaa, että tutkimus on toistettavissa myöhemminkin. Tutkimustulokset saataisiin 

samoilta tutkittavilta uudestaan samanlaisena (sisäinen reliabiliteetti), mutta jos tutkimus toteutet-

taisiin toisessa tutkimuksessa ja eri henkilöiltä, vastaukset olisivat todennäköisesti erilaiset (ulkoi-

nen reliabiliteetti).  

 

Reliabiliteetin tarkistus voidaan jakaa neljään näkökulmaan: kongruenssiin, instrumentin tarkkuu-

teen ja objektiivisuuteen sekä ilmiön jatkuvuuteen. Kongruenssin eli yhdenmukaisuuden avulla tar-

kistetaan, miten eri indikaattorit eli ilmaisimet mittaavat samaa asiaa. Mitä useampaa indikaattoria 

on mahdollista käyttää, sitä vakuuttavampaa tieto on.  Instrumentin tarkkuudella mitataan toistuvan 

ilmiön havainnointitarkkuutta. Eli ilmiötä havainnoidaan moneen kertaan ja saatuja tuloksia verra-

taan keskenään. (Hiltunen 2009, 10, viitattu 17.11.2018.) 

 

’’Instrumentin objektiivisuudella tarkistetaan, miten pitkälle muut ymmärtävät havainnoinnin tekijän 

tarkoituksen. Se voidaan tarkistaa käyttämällä esimerkiksi useampaa kuin yhtä havainnoijaa sa-

massa tilanteessa.’’ (Hiltunen 2009, 10, viitattu 17.11.2018.) Tässä työssä havainnointia tapahtuu 

jokaisen työntekijän kohdalla: Miten asiat nähdään omassa työssä ja muiden toiminnassa? Jos eri 

työntekijöiltä kysyttäisiin eri aiheista, nähtäisiin ovatko he havainnoineet samoja piirteitä kuin tutkija. 

’’Eri havainnoitsijoiden tai haastattelijoiden saamissa tiedoissa ilmeneviä eroja voidaan tarkastella 
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vertaamalla heidän ominaisuuksiaan keskenään (esim. ikä ja sukupuoli)’’ (Hiltunen 2009, 10, vii-

tattu 17.11.2018). Miehet voivat esimerkiksi kokea ja havaita asiat eri tavalla kuin naiset tai nuoreen 

ikäpolveen kuuluvat eri tavalla kuin vanhempaan ikäpolveen kuuluvat. ’’Ilmiön jatkuvuudella ilmais-

taan jonkin havainnon jatkuva samankaltaisuus. Ilmiön voidaan katsoa olevan jatkuva, jos se on 

todettu samankaltaisena eri aikoina.’’ (Hiltunen 2009, 10, viitattu 17.11.2018.) Myymälässä työs-

kentelee eri sukupuolisia, eri-ikäisiä ihmisiä, joten on todennäköistä, että jokainen on tehnyt omia 

havaintojaan eri asioista ja kiinnittänyt huomiota itseään koskevimpiin asioihin. Esimerkiksi fyysistä 

hyvinvointia tarkasteltaessa oli huomattavissa, että vanhempien työntekijöiden fyysisen rasituksen 

sietokyky on huomattavasti alhaisempi kuin nuorten. 

 

Satunnaisvirheitä voi syntyä mittauksiin eri syistä. Esimerkiksi kyselytutkimuksessa vastaaja voi 

muistaa jonkin asian väärin tai ymmärtää kysymyksen toisin kuin tutkija on ajatellut. (Hiltunen 2009, 

10 viitattu 17.11.2018.) Myös liian pieni otoskoko voi johtaa sattumanvaraisiin tuloksiin (Heikkilä 

2008, 30). Satunnaisvirheitä ei ole havaittavissa kysymysten väärin ymmärtämisessä, koska jokai-

nen vastaus vastasi kysymykseen niin kuin tutkija oli tarkoittanutkin. Satunnaisvirheitä tutkimuk-

sessa on voinut tuoda se, ettei vastaaja ole saanut jokaiseen vastaukseen heti ajatusta ja vasta 

myöhemmin keksinyt vastauksen kysymykseen (tutkimuksen jälkeen). 

 

Validius ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus- tai tutkimusmene-
telmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata; – mit-
taako tutkimus sitä, mitä sen avulla on tarkoitus selvittää (Hirsjärvi ym. 2002, 213). Va-
liditeetti on hyvä silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. Validi-
teetin arviointi kohdistaa yleensä huomionsa kysymykseen, kuinka hyvin tutkimusote ja 
siinä käytetyt menetelmät vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia.  (Hiltunen 2009, 3, 
viitattu 17.11.2018.)  

 

Tämän tutkimuksen validiteettiin pyrin vaikuttamaan huolellisella kyselylomakkeen suunnittelulla. 

Kysymykset rakennettiin kyselyyn teorian pohjalta pyrkien selkeyteen. Näin ollen erityistä huomiota 

kiinnitettiin sanavalintoihin, jotta vastaajat ymmärtäisivät ne yhdellä tavalla. Kysymysten muotoi-

lussa on onnistuttu. Kyselyn pituus oli laaja, joka on voinut vaikuttaa vastaajien jaksamiseen vas-

tata keskittyneesti kaikkiin kysymyksiin vastauksiaan harkiten. 

 

Työn tutkimusongelma oli, miten parantaa työhyvinvointia, mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin 

ja miten henkilöstöjohtamisella on merkitystä työhyvinvointiin. Kyselytulokset vastaavat tähän to-

della laajasti. Tutkimuksen suorittaminen oli haastava ajankäytön vuoksi, koska kyselyyn vastaajat 
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vastasivat työajallaan. Aineisto on laaja, joten sen kirjoittamiseen ja eri lähteisiin tutustuminen vei-

vät paljon aikaa työn alkuvaiheessa. Aineisto on viitatavissa kyselyn kysymyksiin. Lisäksi johtopää-

töksissä on käytetty tätä hyödyksi. Olen kuitenkin osannut aikatauluttaa työni ja pysynyt suunnitel-

lussa aikataulussani. Työn arvioiminen tulee kuitenkin siirtämään työn julkaisuaikaa ja sen vuoksi 

myös valmistumistani. 

 

Tulosten käsittely ja analysointi toivat haasteita tutkijalle, koska vastauksia 79 kysymykseen tuli 

kaiken kaikkiaan yli 800. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Yritys X:n Oulun myymälän työhy-

vinvoinnin tila tällä hetkellä työhyvinvointikyselyn avulla sekä ne syyt, jotka siihen vaikuttavat. Tu-

lokset antavat todella laajasti tietoa yrityksen työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen tilasta, mikä 

hyödyttää niin toimeksiantajaa kuin minua tutkijana. Toimeksiantaja sai työstäni hyödyn: työhyvin-

vointikysely tarjosi koko henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa ja antaa kehitysideoita koskien työ-

hyvinvointia yrityksessä. Samalla jokainen sai antaa anonyyminä palautetta yrityksen johdolle siitä, 

mitkä asiat toimivat ja mitkä puolestaan eivät. Lisäksi toimeksiantaja sai tulokset työhyvinvoinnin 

nykytilasta sekä kehittämissuunnitelman henkilökohtaiseen käyttöönsä. Tämän avulla yritys pystyy 

kehittämään työhyvinvointia ja voi halutessaan käyttää tätä johtamisen työkaluna. Tähän tavoittee-

seen pääsin panostamalla kyselyyn ja rakentamalla luotettavan aineiston sen tueksi. Lopputulos 

on mielestäni todella onnistunut ja hyödyllinen sekä luotettava. 

 

Työhyvinvointikyselyäni voidaan käyttää yrityksessä uudelleen, mutta kyselyn laajuutta on hyvä 

lyhentää sen mukaan, mitkä asiat ovat tulleet esille kehittämiskohteiksi. Näitä asioita olisi hyvä 

tutkia esimerkiksi kolmen kuukauden päästä uudelleen uuden kyselyn avulla, jotta nähdään, onko 

kehittämissuunnitelmalla saatu aikaiseksi kehitystä. Haasteita työhyvinvoinnin ylläpidossa ja hen-

kilöstöjohtamisessa tulee olemaan ajan puute. Jotta henkilöstöjohtamista voidaan parantaa, tulee 

esimiehiltä löytyä työtehtäviensä keskeltä lisää aikaa alaisilleen. Työhyvinvoinnin ylläpidossa ja ke-

hittämisessä tarvitaan myös aikaa. Lisäksi siihen paneutuminen vaatii lisäpanostusta, jotta tavoit-

teisiin päästäisiin hyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen saralla. 
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KYSELYLOMAKE LIITE 1 

 

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI- KYSELY 

 

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

 
 

 

 

1. Missä esimiehesi (tiiminvetäjät /myymäläpäällikkö) on hyvä aikaansaamaan muutoksia?  

Missä toivoisit parannusta? 

 

 

 
 

 

 

 

2. Millä tavoin esimiehesi (tiiminvetäjät/myymäläpäällikkö) motivoi, osoittaa arvostuksensa  

sekä innostaa sinua työssäsi? 

 

 

 
 

 

 

 

3. Jos koet, ettei esimiehesi (tiiminvetäjät / myymäläpäällikkö) arvosta tekemääsi työtä tarpeeksi,  

niin miksi? Millä tavoin toivoisit esimiehen innostavan ja motivoivan sinua? 
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4. Kannustaako, rohkaiseeko ja auttaako esimiehesi (tiiminvetäjät/ myymäläpäällikkö)  

sinua kehittymään työssäsi? Miten? Missä kaipaisit parannusta? 

 

 

 
 

 

 

 

5. Toivoisitko, että esimiehesi (tiiminvetäjät/myymäläpäällikkö) olisi tietoisempia saavutuksistasi  

ja suorituksistasi? * 

 

 

 
Kyllä 

 

 
En 

  

 

 

 

6. Kohteleeko esimiehesi (tiiminvetäjät /myymäläpäällikkö) työntekijöitä tasa-arvoisesti? * 

 

 

 
Kyllä 

 

 
Ei 

  

 

 

 

7. Jos vastasit ei, miksi koet ettei esimiehesi kohtele jokaista tasa-arvoisesti? 

 

 

 
 

 

 

 

8. Kuuntelevatko esimiehesi (tiiminvetäjät/myymäläpäällikkö) sinua tarpeeksi? * 

 

 

 
Kyllä 

 

 
Ei 

  

 

 

 

 



  

107 

9. Koetko, että sinun on helppo tuoda uudet ideat/ehdotukset/innovaatiot esille?  

Onko niitä otettu koskaan käyttöön? 

 

 

 
 

 

 

 

 

10. Missä asioissa ja tilanteissa toivoisit esimiehesi kuuntelevan sinua enemmän? 

 

 

 
 

 

 

 

 

11. Onko sinulla mahdollisuus vaikuttaa työpaikkasi kehittämiseen? Miten? Jos ei, niin miksi koet niin? 

 

 

 
 

 

 

 

12. Missä itseäsi koskevissa asioissa kaipaisit enemmän tietoa? 
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13. Koetko, että jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan samanarvoisesti esimerkiksi  

päätöksenteossa? * 

 Kyllä 
 

 Ei 
  

 

 

 

14. Missä asioissa koet voivasi vaikuttaa? Missä asioissa kaipaisit pystyväsi vaikuttamaan  

enemmän? 

 

 

 

 

 

 

15. Onko esimies tarjonnut sinulle mahdollisuuden kehittyä/ kouluttautua työssäsi?  

Missä haluaisit kehittyä/kouluttautua työssäsi? 

 

 

 

 

 

 

16. Koetko, että työtehtäväsi ovat vaihtelevat ja monipuoliset? * 

 

 Kyllä, sopivasti 
 

 Kyllä, mutta ei tarpeeksi 
 

 

En, mutta kaipaisin lisää vaihtelevuutta/monipuolisuutta 

työtehtäviini 
 

 

En, mutta en kaipaa lisää vaihtelevuutta/monipuolisuutta 

työtehtäviini 
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17. Millaista vaihtelevuutta ja monipuolisuutta kaipaisit työhösi? 

 

 

 

 

 

 

18. Missä koet esimiehesi olevan hyvä esimerkki sinulle? Missä  

puolestaan et? 

 

 

 

 

 

 

19. Mitkä asiat toimivat yhteistyönäkökulmasta eri osastojen välillä (IT, markkinointi ja viestintä,  

asiakaspalvelu, DC, hallinto, taloushallinto, turvallisuus, HR, aluepäälliköt, myymälät,  

merchandiser, logistiikka ja myynti)? Mitkä asiat puolestaan eivät toimi? 

 

 

 

 

 

 

20. Toimiiko yhteistyö osastolla vastuuparisi kanssa  

(sähkö, pienrauta, vapaa-aika, koti, elektroniikka)?  Esimiehet: Toimiiko yhteistyö  

muiden esimiesten/ kollegoiden kanssa myymälässämme? 
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21. Onko sinulle pidetty kehityskeskustelua viimeisen vuoden sisällä? * 

 

 Kyllä 
 

 Ei 
 

 

 

Henkilöstöstrategia 
 

 
 

 

 

22. Oletko suunnitellut uraasi yrityksessämme? Näetkö itsesi yrityksessä vielä kahden  

vuoden kuluttua? Miksi näet/et näe? 

 

 

 

 

 

 

23. Oikeanlainen henkilöstösuunnittelu (henkilöstön määrä, osaaminen, tieto, taito jne.).  

Onko mielestäsi henkilöstösuunnittelussa parantamisen varaa? Mitä? Missä asioissa  

henkilöstösuunnittelu on toteutettu hyvin? 
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24. Missä asioissa kaipaat lisää perehdytystä työssäsi? 

 

 

 

 

 

 

25. Kuinka usein toivoisit suorituksesi seurantaa ja työstäsi  

palauttetta? Millä tavoin toivoisit saavasi palautetta? 

 

 

 

 

 

 

26. Onko sinua koskaan palkittu työssäsi hyvästä suorituksesta  

(palkka, kunniamaininta, muu palkitseminen)? Millä tavoin  

haluaisit, että sinua palkittaisiin? 
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27. Toimiiko henkilöstöhankinta ja rekrytointi mielestäsi yrityksessämme hyvin? * 

 

 Kyllä 
 

 Ei 
  

 

 

 

28. Koetko, että sinulla on mahdollisuus uudelleen sijoittua työtehtävissäsi?  

Onko sinut mielestäsi sijoitettu tällä hetkellä oikeisiin tehtäviin osaamiseesi nähden? 

 

 

 

 

 

 

29. Onko työtehtävät jaettu mielestäsi oikein ja oikeille henkilöille? Jos ei, niin miten toivoisit  

jaon tapahtuvan? Missä työtehtävissä haluaisit itse toimia? 

 

 

 

 

 

 

 

TYÖHYVINVOINTI 

 
 

 

 

 

30. Miten koet henkisen hyvinvointisi? * 

                        

 Erittäin hyvä 
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 Hyvä 
 

                       

 Kohtalanen 

 

                       

 Huono 
 

                       

 Erittäin huono 

 

                       

 

 

 

 

31. Miten koet fyysisen hyvinvointisi? * 

 

 Erittäin hyvä 

 

 Hyvä 
 

 Kohtalanen 

 

 Huono 
 

 Erittäin huono 

  

 

 

 

32. Miksi koet/et koe henkistä hyvinvointiasi hyväksi? 

 

 

 

 

 

 

 

33. Miksi koet/et koe fyysistä hyvinvointiasi hyväksi? 
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34. Koetko työympäristösi turvalliseksi? Miksi/miksi et? 

 

 

 

 

 

 

35. Oletko kokenut työpaikallasi työpaikkakiusaamista, henkistä väkivaltaa, syrjintää tai  

muuten ristiriitoja? Missä asioissa? Ovatko nämä vaikuttaneet sinuun, miten? Oletko saanut  

tarvittaessa selvitettyä niitä? Oletko saanut tukea esimiehiltä tai ulkopuoliselta taholta? 

 

 

 

 

 

 

36. Miten itse toimit ristiriita-/ongelmatilanteissa? 

 

 

 

 

 

 

37. Oletko valmis muutokseen / uudistumiseen? Miksi et ole valmis muutokseen / uudistukseen?  

Missä asioissa kaipaisit muutosta / uudistusta? 
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38. Mitkä ovat työsi tavoitteet? 

 

 

 

 

 

 

39. Toimiiko tiedonkulku ja informaatio myymälässä? Mitkä asiat toimivat, missä on  

parannettavaa? 

 

 

 

 

 

 

40. Millainen asenne sinulla on työtäsi kohtaan? Miksi? 

 

 

 

 

 

 

41. Koetko fyysisen kuormituksen liian suureksi itsellesi (nostot, toistotyö,  

työasennot, tuotteiden paino)? * 
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 Kyllä 
 

 Ei 
  

 

 

 

42. Koetko psyykkisen kuormituksen liian suureksi itsellesi (työn sisältöön ja järjestelyihin  

sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät)? * 

 

 Kyllä 
 

 Ei 
  

 

 

 

43. Millaisia fyysisiä ja psyykkisiä kuormitustekijöitä koet työssäsi? Koetko niistä olevan haittaa? 

 

 

 

 

 

 

 

44. Koetko työsi mielekkääksi ja palkitsevaksi? Miksi? 

 

 

 

 

 

 

 

45. Oletko itse antanut palautetta toisille työntekijöille? Millaista? Kuinka itse toivoisit  

saavasi palautetta muilta työntekijöiltä ja kuinka usein? 
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46. Koetko, että olet itse vastuussa omasta oppimisestasi/ kehittymisestäsi?  

Miksi/miksi et? Kenen vastuulla koet oppimisen/kehittymisen olevan, jos et itsesi? 

 

 

 

 

 

 

47. Miten luot tällä hetkellä myönteistä/positiivista vuorovaikutusta työssäsi ja parannat  

koko työyhteisön työhyvinvointia omalla toiminnallasi? 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sosiaalinen pääoma 

 

 

48. Koetko luottamusta esimiesten (tiimivetäjät/ myymäläpäällikkö) ja työntekijöiden  

välillä? Millaista? Miksi et koe? 
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49. Koetko luottamusta työntekijöiden välillä? Esimiehet: koetteko luottamusta  

esimiesten välillä? Millaista? Miksi et? 

 

 

 

 

 

 

 

50. Näetkö vuorovaikutuksen toimivan työyhteisössäsi? Miten? Missä olisi  

parantamisen varaa? Miten voisit itse lisätä vuorovaikutusta työyhteisössäsi? 

 

 

 

 

 

 

 

51. Pyritkö toimimaan koko työyhteisön hyväksi työssäsi? Miten? Jos et, niin miksi? 
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52. Millaiseksi koet työilmapiirin työyhteisössäsi? 

 

 

 

 

 

 

53. Koetko ahdistuneisuutta työstäsi/ työyhteisössäsi? Millaista? 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologinen pääoma 

 
 

 

 

54. Oletko ylpeä, että työskentelet yrityksessämme? Miksi? 
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55. Osaatko joustaa työssäsi tarvittaessa? * 

 Kyllä, yleensä aina 

 

 Kyllä, joskus 

 

 En lainkaan 

  

 

 

 

56. Millaisiksi koet henkilökohtaiset voimavarasi? 

 

 

 

 

 

57. Luotatko omiin kykyihisi työssäsi? Missä luotat/missä et? 

 

 

 

 

 

 

58. Oletko motivoitunut työhösi? Miksi olet/et ole? 
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59. Onko töihin kiva tulla? Miksi on/miksi ei ole? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennepääoma  

 

 

60. Koetko toiminnan, työtilat, koneet ja työvälineet riittäviksi? Mitkä toimivat ja missä koet olevan  

kehittämisen varaa? 

 

 

 

 

 

 

61. Tiedätkö sinä, miten auttaa yksilönä yritystä  

saavuttamaan asetetut tavoitteet? Miten? 
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62. Tiedätkö yrityksen arvot? Toimitko itse yrityksen  

arvojen mukaan? Miten toimit/ miksi et toimi niiden mukaan? 

 

 

 

 

 

 

 

63. Oletko nähnyt arvojen vastaista toimintaa työyhteisössä  

tai yrityksessä? Mitä? Mihin haluaisit, että puututtaisiin? 

 

 

 

 

 

 

 

64. Tunnetko yrityksen strategian hyvin? Mikä se on? 

 

 

 

 

 

 

65. Miten arvioisit tämän hetkistä työhyvinvointia työyhteisössä? Koetko, että  

työyhteisössänne arvioidaan ja kehitetään työhyvinvointia tarpeeksi? 
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Stressi 

 
 

 

 

66. Koetko, että työsi aiheuttaa sinulle stressiä? Mitkä  

asiat aiheuttavat sitä? Miten stressi vaikuttaa työhösi? 

 

 

 

 

 

 

 

67. Aiheuttaako jokin henkilökohtainen asia sinulle tällä  

hetkellä stressiä työssä tai työn ulkopuolella? * 

 

 Kyllä 
 

 Ei 
  

 

 

 

68. Aiheuttaako jokin organisaatioon liittyvä tekijä sinulle  

stressiä (esim. työntekijöiden välinen kilpailu)? Mikä? 
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69. Aiheuttaako jokin ympäristöön liittyvä tekijä sinulle  

stressiä (esim. asiakkaat)? Mikä? 

 

 

 

 

 

 

 

70. Onko työsi tasapainossa vapaa-aikasi kanssa? Osaatko  

erottaa työsi vapaa-ajasta? Miten osaat/ et osaa? 

 

 

 

 

 

 

71.  Koetko epäonnistumisen pelkoa? / Pelkäätkö tehdä virheitä työssäsi?  

Koetko että yrityksessä on lupa tehdä virheitä? 
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72. Koetko epävarmuutta omasta osaamisestasi, etenemistä  

urallasi tai työn jatkuvuudesta (esim. sopimuksen jatkuvuudesta tai  

irtisanomisesta)? Mitä? 

 

 

 

 

 

 

 

73. Koetko, että kiire aiheuttaa tällä hetkellä sinulle  

stressiä työssäsi? * 

 

 Kyllä 
 

 En 
  

 

 

 

74. Koetko, että työ on sinulle liian haastavaa/vaikeaa? * 

 

 Kyllä 
 

 En 
  

 

 

 

75. Koetko, että niukat henkilöstövoimavarat aiheuttavat  

tällä hetkellä sinulle stressiä työssäsi? * 

 

 Kyllä 
 

 En 
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Muutospaine 
 

 

 

76. Koetko, että sinulta vaadittava joustavuus, tehokkuus  

ja nopeus aiheuttavat sinulle painetta työssäsi? Millä tavalla? 

 

 

 

 

 

 

77. Koetko, että teknologian kehitys aiheuttaa sinulle  

painetta työssäsi? Miksi? 

 

 

 

 

 

 

78. Koetko, että eri-ikäisten sukupolvien yhdessä työskentely  

aiheuttaa sinulle painetta työssäsi? Miksi? 
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79. Koetko, että kestävä kehitys (esim. luonnonvarojen  

riittävyys) aiheuttaa sinulle painetta työssäsi? Miksi? 

 

 

 

 

   

 

  

 


