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1

JOHDANTO
Lainsäädännössä työhyvinvointi otetaan huomioon muun muassa työterveyden, työturvallisuuden,
työsuojelun ja työaikojen näkökulmasta. Työhyvinvoinnin huomioiminen yrityksissä muillakin kuin
pakollisin, laissa säädetyin keinoin, on tärkeää. Työhyvinvointia ja työhyvinvoinnin vaikutuksia esimerkiksi henkilöstön jaksamiseen on tutkittu paljon. Hyväksi koettu työhyvinvointi pitää henkilöstön
paremmin motivoituneena ja sitoutuneena yritykseen. Motivoitunut henkilöstö taas auttaa yritystä
saavuttamaan parempia tuloksia pitkällä aikavälillä.
Työhyvinvoinnin mittaaminen ja seuranta ovat yleistyneet yrityksissä viimeisten vuosikymmenten
aikana. Mittaamisella halutaan saada tietoa työhyvinvoinnin tilasta ja sillä tavoin pystytään kehittämään työhyvinvointia parempaan suuntaan. Halu kehittää työhyvinvointia vaatii yrityksen johdolta
aktiivisuutta sekä työhyvintointiosaamisen kartuttamista.

1.1

Työn tavoite ja tarkoitus
Tässä opinnäytetyössä tullaan tarkastelemaan esimiesten työhyvinvointiosaamista ja työhyvinvoinnin
seurantaa ja työhyvinvoinnin mittaamisen välineitä. Työn tavoitteena on saada selville, kuinka yleistä
on työhyvinvointiosaamisen ottaminen huomioon pohjois-savolaisissa tilitoimistoyrityksissä, seurataanko edellä mainituissa yrityksissä säännöllisesti henkilöstön työhyvinvointia ja millaisia mittareita
seuraamisessa käytetään. Työn yhteydessä toteutetaan määrällinen kysely, jonka kohderyhmänä
ovat pohjois-savolaiset tilitoimistot. Kyselyn tulosten avulla pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä ovat:

1.2

-

Kuinka työhyvinvointiosaavia kohderyhmän esimiehet ovat?

-

Seurataanko ja kuinka usein kohderyhmässä seurataan työhyvinvointia?

-

Millaisilla mittareilla työhyvinvointia kohderyhmässä seurataan?

Teoreettinen viitekehys
Työn teoreettiinen viitekehys muodostuu kolmesta pääkappaleesta: työhyvinvointi, työhyvinvointiosaaminen ja työhyvinvoinnin seuranta ja mittaaminen. Työhyvinvointi-osiossa katsotaan työhyvinvoinnin käsitettä aluksi Suomen lainsäädännön näkökulmasta. Tämän jälkeen työhyvinvoinnin käsitettä kuvataan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten osa-alueiden kautta. Lisäksi kuvaa työhyvinvoinnista pyritään täydentämään esittelemällä kaksi tunnettua työhyvinvoinnin kuvaamiseen tarkoitettua
mallia.
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Kappaleessa, työhyvinvointiosaaminen, määritellään sen käsitettä ja samalla syvennytään tarkastelemaan minkälaista työhyvinvointiosaamista esimiehet ja työntekijät tarvitsevat, jotta työhyvinvointia
voidaan kehittää yrityksissä sujuvasti. Kappaleessa esitellään myös osaamisen kehittämisen tapoja ja
esimerkki konkreettisesta suunnitelmasta, kuinka osaamista voidaan alkaa kehittää yrityksissä. Työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeää yrityksille, jotka haluavat pitää henkilöstönsä hyvinvoivana.
Henkilöstön hyvänä kokema työhyvinvointi muun muassa vähentää henkilöstön vaihtuvuutta sekä
sairauspoissaoloja yrityksessä. Työhyvinvoinnin suunnitelmallisen kehittämisen tueksi tarvitaan työhyvinvointiosaamista.
Työhyvinvoinnin seuranta ja mittaaminen-kappaleessa kuvataan, minkälaista hyötyä työhyvinvoinnin
seuranta ja mittaaminen yritykselle antaa. Kappaleessa esitellään myös yleisimpiä työhyvinvoinnin
mittaamisessa käytettäviä mittareita. Työhyvinvoinnin mittaaminen ja erityisesti mittaustulosten seuraaminen antavat tärkeää tietoa yritykselle sen työhyvinvoinnin tilasta. Mittaamalla saadun informaation avulla voidaan löytää kehityskohteita, joita parantamalla pystytään kohentamaan työhyvinvointia.
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2

TYÖHYVINVOINTI
Nykypäivänä työhyvinvointi on jo varsin tunnettu käsite työelämässä. Se on ihmisiä paljon puhuttava
ja aina ajankohtainen aihe. Työhyvinvointi on siinä mielessä aina ajankohtainen aihe, että henkilöstön työhyvinvoinnilla on yhteys työntekijöiden tuottavuuteen ja sitä kautta myös yrityksen tulokseen.
Työhyvinvointiin panostamalla pyritään myös pidentämään työuria, mikä on tavoitteellista väestön
ikärakenteen muuttuessa. Yrityksien yksi keskeisimmistä tavoitteista on tuottavan tuloksen saaminen. Auran ja Ahosen 2016 mukaan työhyvinvoinnin ansiosta johtuva tuottavuuden kehittyminen voi
parhaimmillaan tuoda yrityksien taloudelliseen tuottavuuteen 5 - 10 prosenttia kasvua. Edellä mainittu tarkoittaa myös saman prosentin lisäystä yrityksen liikevaihdossa, joka voi johtaa jopa 20 - 60
prosentin lisäykseen liikevoitossa. Voiton suurempi kasvu perustuu Auran ym. mukaan liikevaihdon
lisääntymiseen samoilla henkilöstökuluilla. Tuloksen ja tuottavuuden paranemisen lisäksi voidaan
todeta työhyvinvoinnin parantavan muun muassa henkilöstötyytyväisyyttä sekä vähentävän vaihtuvuutta ja poissaoloja töistä. Esimerkiksi vuonna 2012 pelkästään sairauspoissaolot töistä aiheuttivat
Suomessa noin 3,4 mirjardin euron kustannukset. Työhyvinvoinnin kehittämiseen yrityksien siis kannattaa panostaa. (Hyppänen 2013, 165 - 166; Aura ja Ahonen 2016, 19 - 20, 70 -71.)
Työhyvinvoinnille ei ole yhtä ja oikeaa määritelmää. Se on laaja kokonaisuus, joka muodostuu monista osa-alueista. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee työhyvinvoinnin kokonaisuudeksi, joka muodostuu työstä, sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
(Sosiaali- ja terveysministeriö s.a.b.) Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan työhyvinvointi koostuu taas turvallisesta, terveellisestä ja tuottavasta työstä. Työtä tehdään ammattitaidolla hyvin johdetussa organisaatiossa. Työn tulee olla työntekijöiden kannalta sekä mielekästä että palkitsevaa ja
työn tulee tukea heidän elämänhallintaa. (Työterveyslaitos s.a.c.) Edellä mainituista määritelmistä
voidaan tehdä johtopäätös, että hyvän työhyvinvoinnin edellytyksenä on, että työntekijän fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat tasapainossa keskenään.
Tässä opinnäytetyössä kerrotaan aluksi, kuinka Suomen laissa otetaan työhyvinvointi huomioon. Tämän jälkeen työhyvinvointia kuvataan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen osa-alueen kautta. Työhyvinvoinnin käsitteen kuvaamiseen on luotu monenlaisia malleja, joista kahta esitellään tässä opinnäytetyössä tarkemmin. Työhyvinvoinnin käsitettä esitellään Päivi Rauramon luoman Työhyvinvoinnin portaat-mallin sekä Juhani Ilmarisen työkykytalo-mallin kautta.
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2.1

Lainsäädäntöä työhyvinvoinnista
Suomen lainsäädännössä otetaan huomioon työn tekeminen ja sitä pyritään ohjaamaan monin eri
laein ja asetuksin. Työlainsäädännön päätavoitteena on yksittäisten työntekijöiden suojeleminen.
Osasta työlainsäädännöksistä ei voida poiketa muilla sopimuksilla, kuten työehtosopimuksin, vaan ne
ovat pakottavia säännöksiä. Pakottavien säännösten ansiosta työntekijöiden suojeleminen on mahdollista. Suomen työlainsäädännössä on otettu huomioon myös työntekijöiden hyvinvointiin liittyvä
näkökulma. Työhyvinvointiin liittyviä lakeja ohjataan esimerkiksi työturvallisuuden, työterveyden,
työaikojen ja työsuojelun näkökulmasta. Työnantajien on otettava työhyvinvointi huomioon yrityksessä vähintään lakien edellyttämällä tavalla, se on työnantajien velvollisuus. Lain vähimmäisvaatimuksia voi kuitenkin ylittää, eli tehdä enemmän työhyvinvoinnin hyväksi kuin laissa on vaadittu.
Työhyvinvointiin satsaaminen tavoitteellisesti enemmän kuin laissa vaaditulla tavalla antaa myös yritykselle takaisin. Työntekijöiden kokema hyvinvointi voi kasvaa, työssä viihtyvyys parantua, poissaolot ja vaihtuvuus vähentyä ja panostaminen voi heijastua yrityksen ulkopuolellekin. Seuraavassa
taulukossa on lueteltuna työhyvinvointiin liittyviä lakeja. (TTL s.a.e; Työ- ja elinkeinoministeriö
2015.)
TAULUKKO 1. Lakeja, jotka liittyvät työhyvinvointiin. (Piirainen 2015, 15.)

Laki/asetus:

Kuinka liittyy työhyvinvointiin:

Miesten ja naisten tasa-arvolaki (609/1986)

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, työ - ja
perhe-elämän yhteensovittaminen

Työsopimuslaki (55/2001)

Muutostilanteissa annettava tuki työntekijälle,
työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin
sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita

Työntekijän eläkelaki (395/2006)

Eläketurva

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Työhön liittyvien sairauksien ehkäisy, edistää työ- ja
toimintakykyä työuran läpi, työympäristön terveellisyys
ja turvallisuus

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työympäristön ja -olosuhteiden parantaminen työkyvyn
turvaamiseksi

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

Työsuojeluun liittyvien säännösten noudattaminen,
työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)

Edistää yrityksen ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa

Työaikalaki (605/1996)

Muun ja työelämän yhteensovittaminen sekä
työssäjaksaminen
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2.2

Fyysinen työhyvinvointi
Työhyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta. Näistä kolmesta fyysinen on ehkä se kaikkein näkyvin osa-alue työssä. Työtehtävissä työntekijä tarvitsee fyysisiä ominaisuuksia, esimerkiksi lihasvoimaa, nopeutta ja kehon hallintaa. Erilaiset työtehtävät vaativat erilaista
kuormitusta. Esimerkiksi varastotyötä tekevällä työn fyysinen kuormitus on luultavasti paljon raskaampaa kuin toimistotyötä tekevällä. Työ ei saa olla tekijälleen kuitenkaan liian kuormittavaa. Liian
rankka ja pitkäkestoinen kuormitus johtaa usein esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinoireisiin. (Työturvallisuuskeskus. s.a.a.)
Työssä ilmeneviä fyysisiä kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi työasennot ja –liikkeet sekä liikkuminen. Edellä mainitut tekijät voivat pahimmillaan vaikuttaa haitallisesti työntekijän fyysiseen työhyvinvointiin, aiheuttamalla kipuja ja sitä kautta sairauspoissaoloja. Kuormitustekijöihin voidaan vaikuttaa
suunnittelemalla töitä huolellisesti etukäteen. Niitä voidaan pienentää muun muassa säätämällä
työntekijän työpiste sopivaksi, antamalla hänelle tarkoituksenmukaisia työvälineitä, työtapoja vaihtamalla ja mikäli mahdollista myös työtehtäviä vaihtelemalla. (Työturvallisuuskeskus. s.a.a.)
On pitkälti työnantajan vastuulla, että työntekijälle annetaan mahdollisuus pienentää työn kuormitustekijöitä. Perehdyttäminen on isossa roolissa, sillä silloin työntekijä parhaiten omaksuu esimerkiksi oikeanlaiset työasennot ja –liikkeet. Oma vastuu on myös itse työntekijälläkin. Vaikka työnantaja antaisi työntekijälle sopivat välineet ja ohjeet ergonomiseen työhön, ei niistä ole apua, jos työntekijä ei niitä käytä. Molempien osapuolten kannalta on tärkeää, että oikeisiin työskentelytapoihin
kiinnitetään huomiota, jotta työntekijä välttyisi vammoilta. (Työturvallisuuskeskus. s.a.a.)

2.3

Psyykkinen työhyvinvointi
Tekijät, joista syntyy ristiriita työn vaatimusten ja voimavarojen välillä, ovat työn psyykkisiä kuormitustekijöitä. Näitä voivat olla esimerkiksi kiire, töiden paljous, kehittymismahdollisuuksien puute ja
epävarmuus työn jatkuvuudesta. Kaikki edellä mainitut tekijät vaikuttavat viihtyvyyteen työssä.
Psyykkisellä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan siis pitkälti sitä, miten työntekijä viihtyy työssään. Kiire,
stressi ja keskittymisongelmat, jotka kaikki liittyvät psyykkiseen työhyvinvointiin, otetaan nykyään
herkästi puheenaiheeksi työpaikoilla. Keskustelujen pyrkimyksenä on vähentää työntekijöiden psyykkisiä kuormitustekijöitä työssä. Niiden vähentäminen saattaa vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi poissaolojen pienenemiseen ja motivaation kasvuun. (Työturvallisuuskeskus s.a.b.)
Työhön liittyy myös positiivisia voimavaroja, joten se ei ole ainoastaan negatiivisesti rasittavaa. Voimavarat vähentävät kuormitustekijöiden vaikutusta, näin ollen työntekijän on tärkeää tunnistaa ne.
Voimavarat voivat liittyä niin yksilöön, työtehtäviin kuin työjärjestelyihin. Yksilön voimavaroja ovat
henkilön ominaisuudet, esimerkiksi optimismi, sinnikkyys ja hyvä itsetunto. Palkitsevuus ja merkityksellisyys taas ovat työtehtävien voimavaratekijöitä. Kun taas työjärjestelyjen voimavaroja ovat esimerkiksi työajan joustavuus ja työhön vaikuttamismahdollisuudet. (Työturvallisuuskeskus s.a.b.)
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Vaikka haitalliset kuormitustekijät ovat nykyään melko yleisiä työelämässä, ne eivät saa syrjäyttää
henkilön voimavaroja. Tässä asiassa esimiehellä on iso vastuu, kuinka määrittää toimet, jotka estävät ja vähentävät työnkuormitusta. Esimerkiksi hyödyntämällä mittaamalla saatuja tilastoja työpaikalta, voidaan paremmin tunnistaa työkuormitusta. Tarvittavien toimenpiteiden toteutus työkuormitusta vastaan tapahtuu yhdessä työntekijän kanssa. (Työturvallisuuskeskus s.a.b.)
2.4

Sosiaalinen työhyvinvointi
Sosiaalinen työhyvinvointi muodostuu työyhteisön välisistä keskinäisistä suhteista. Siitä, että työntekijä tuntee kuuluvansa joukkoon, ja että häntä arvostetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti. Työntekijät
voivat itse vaikuttaa sosiaaliseen työhyvinvointiin sitä parantavasti luomalla yhteishenkeä, olemalla
ystävällinen ja auttamalla ja tukemalla muita työntekijöitä. Tällaiset teot vahvistavat yhteisöä ja sen
toimintaa. (Työturvallisuuskeskus s.a.b.)
Sosiaalisiksi kuormitustekijöiksi voidaan kutsua asioita, jotka liittyvät negatiivisesti työyhteisön vuorovaikutukseen. Kuormitustekijöillä on suora vaikutus myös yhteisön työhyvinvointiin. Tällaisia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi yhteistyöongelmat, epäasiallinen kohtelu, huono tiedonkulku ja tyytymättömyys esimiestyöhön. Ongelmia ilmetessä esimiehen tulee puuttua asiaan ja ottaa se puheeksi
esimerkiksi yhteisön kesken, mikäli asia koskee koko yhteisöä. Mitä nopeammin ongelma saadaan
hallintaan, sitä parempi työhyvinvoinnin säilymisen ja edistämisen kannalta. Samoin kuin psyykkisessä työhyvinvoinnissa, myös sosiaalisessa, työhön liittyy voimavaroja. Työyhteisön voimavaratekijöitä ovat arvostus, hyvä johtaminen ja työyhteisön tuki. Näitä kannattaa työyhteisössä viljellä mahdollisuuksien mukaan, sillä ne pienentävät kuormitustekijöiden vaikutuksia. (Työturvallisuuskeskus
s.a.b.)
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2.5

Työhyvinvoinnin portaat
Työhyvinvoinnin portaat-malli on Päivi Rauramon luoma apuväline työhyvinvoinnin kehittämiseen
työpaikalla. Malli perustuu Abraham Maslowin luomaan tarvehierarkiateoriaan. Työhyvinvoinnin portaat-malli koostuu viidestä askelmasta, joista korkeamman voi saavuttaa, kun alemman tason tarpeet on riittävästi tyydytetty. Porrastasot ensimmäisestä viidenteen ovat terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen. Mallin päätarkoituksena on, että sen avulla pystytään kehittämään
yksilön, työyhteisön ja koko organisaation työhyvinvointia. Jokaiselle porrastasolle on kerätty sekä
yksilön että organisaation työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Aihealueille on laadittu niitä mittaavia
mittareita ja arviointimenetelmiä. (Työturvallisuuskeskus s.a.c.)

5. Itsensä toteuttamisen tarve
Yritys: osaamisen hallinta, mielekäs työ, luovuus ja vapaus
Työntekijä: oman työn hallinta ja osaamisen ylläpito
Arviointi: kehityskeskustelut, osaamisprofiilit, innovaatiot,
tieteelliset ja taiteelliset tuotokset
4. Arvostuksen tarve
Yritys: arvot, toiminta ja talous, palkitseminen, palaute, kehityskeskustelut
Työntekijä: aktiivinen rooli organisaation toiminnassa ja kehittämisessä
Arviointi: työtyytyväisyyskyselyt, taloudelliset ja toiminnalliset tulokset
3. Liittymisen tarve
Yritys: työyhteisö, johtaminen, verkostot
Työntekijä: joustavuus, erilaisuuden hyväksyminen, kehitysmyönteisyys
Arviointi: työtyytyväisyys-, työilmapiiri- ja työyhteisön toimivuuskyselyt
2. Turvallisuuden tarve
Yritys: työsuhde, työolot
Työntekijä: turvalliset, ergonomiset ja sujuvat työ- ja toimintatavat
Arviointi: tilastot, riskit, työpaikkaselvitys
1. Psykofysiologiset perustarpeet
Yritys: työterveyshuolto, työkuormitus, työpaikkaruokailu
Työntekijä: terveelliset elintavat
Arviointi: terveystarkastukset, kyselyt, fyysisenkunnon mittaukset
KUVA 1. Työhyvinvoinnin portaat (Rauramo 2009, 3)
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2.6

Työkykytalo
Toinen malli kuvata henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä on Juhani Ilmarisen luoma työkykytalo –
malli. Siinä työkyky esitetään talona, jossa kerroksina ovat työkyvyn mahdollistavat asiat. Kerroksia
työkykytalossa on yhteensä neljä. Kolme alimmaista kerrosta muodostuu henkilön omista voimavaroista ja ylin kerros muodostuu työstä, työoloista sekä johtamisesta. Yksilöön vaikuttavat myös sen
ympärillä olevat verkostot. Näin ollen työkykytaloa ympäröivät perhe, sukulaiset ja ystävät sekä
muut yhteiskunnan rakenteet, joilla kaikilla on vaikutusta yksilön työkykyyn. (Työterveyslaitos s.a.d.)
Työkykytalon ensimmäinen kerros muodostuu henkilön terveydestä ja fyysisestä, psyykkisestä ja
sosiaalisesta toimintakyvystä. Kerrokseen vaikuttavat muun muassa henkilön elintavat ja ympäristön
terveellisyys. Kerrosta voi vahvistaa terveellisillä elintavoilla ja työllä. Kun pohjakerros on vahva, se
kestää ylempien kerrosten painolastia paremmin. Toisen kerroksen valtaa osaaminen. Se muodostuu
henkilön koulutuksesta, ammatillisista tiedoista ja taidoista sekä jatkuvasta työssä oppimisesta ja
kehittymisestä. Yksilön on opiskeltava ja kouluttauduttava jatkuvasti, jotta voi vastata työelämässä
tapahtuviin muutoksiin. Hyvän työpaikan tulisikin puolestaan tarjota työntekijälle uusia oppimismahdollisuuksia ja -kokemuksia ja näin tukea työntekijän kehittymistä. (Työturvallisuuskeskus 2012.)
Kolmas kerros koostuu työntekijän arvoista, asenteista ja motivaatiosta. Kerroksen ilmapiiriin vaikuttavat muun muassa työn mielekkyyden kokeminen, arvostetuksi tulemisen tunne ja luottaminen
muihin yhteisön jäseniin. Kerroksen ilmapiiri voi olla positiivista tai negatiivista riippuen siitä, kuinka
yksilö kokee työpaikkansa sopivan omiin arvoihin ja asenteisiin. Talon ylin ja neljäs kerros kattaa
työyhteisön, työolot ja johtamisen. Ylimmän kerroksen toimivuudesta ovat pitkälti vastuussa esimiehet. Sujuvien ja tehokkaiden työtehtävien suunnittelu ja kehittäminen kuuluvat johdolle. (Työturvallisuuskeskus 2012.)

Työkyky

4. Johtaminen, työyhteisö
ja työolot

Toimintaympäristö

3. Arvot, asenteet ja
motivaatio
2. Osaaminen

1. Terveys ja toimintakyky

Lähiyhteisö
Perhe
KUVA 2. Työkykytalo (Työterveyslaitos s.a.d.)
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3

TYÖHYVINVOINTIOSAAMINEN
Esimiesten yksi tärkeimmistä johtamiseen liittyvistä pätevyyksistä on työhyvinvointiosaaminen. Semuodostuu tiedoista ja taidoista, jotka saadaan muun muassa koulutuksen ja työkokemuksien
kautta. Esimiesten työhyvinvointiosaamisella pyritään muun muassa siihen, että työntekijän hyvinvointi otetaan yhä paremmin huomioon työssä. Hyvinvoiva henkilöstö on myös hyvinvoivan yrityksen
takana. Suonsivun 2011 mukaan työhyvinvointiosaamisen ydin on siinä, että työnantajien tulee olla
yksinkertaisesti kiinnostuneita työhyvinvoinnin kehittämisestä, jotta kehitystä tapahtuu. (Suonsivu
2011, 167.)
Työhyvinvointi ja siitä huolehtiminen ei ole yksin työnantajan vastuulla, vaan se on yhtä lailla sekä
työnantajan että työntekijän vastuulla. Esimerkiksi työympäristön turvallisuus, hyvä johtaminen ja
työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ovat työnantajan vastuualueita, kun taas työntekijä on pitkälti
vastuussa esimerkiksi omasta työkyvystään ja ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä. Työpaikalla,
jossa työhyvinvointi halutaan ottaa hyvin huomioon, molemmat osapuolet ovat kehittämässä ja edistämässä sitä yhteistyössä. Kehittämistyö vaatii osaamista, jotta tiedetään mitä tehdä ja mihin edetä.
(Sosiaali- ja terveysministeriö s.a.b.)
Työhyvinvoinnin edistäminen on Suonsivun 2011 mukaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, eikä muutos tapahdu hetkessä. Työhyvinvointia tehdään ja kehitetään yrityksissä monien eri
tahojen kanssa. Tällöin tarpeiden arvioiminen ja suunnittelu eivät jää vain yhden tahon harteille.
Keskeisiä toimijoita ovat esimerkiksi yrityksen johto, työyhteisö, työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio. Osaamista ja asiantuntemusta kannattaa hyödyntää, jotta kehittämistyöstä tulee kokonaisvaltaista. Työntekijöiden tämän hetkisiä ja tulevia työkykyä uhkaavia haasteita on syytä samalla kartoittaa, jotta työhyvinvointiosaamista osataan päivittää ajoissa. (Suonsivu 2011, 167 - 169.)

3.1

Esimiestyön työhyvinvointiosaaminen
Auran ym. 2016 mukaan esimiehille vastuun antaminen alaistensa työhyvinvoinnista on kasvanut
organisaatioissa vuosina 2009 - 2014. Tämä tarkoittaa myös sitä, että esimiesten on kehitettävä itseään työhyvinvoinnin osa-alueella. Esimiesten vastuun kasvamisen myötä olisi yrityksen kannalta
tärkeää kouluttaa heidät siihen. Esimerkiksi Auran ym. 2016 mukaan vuosina 2009 - 2014 työnantajista noin 60 prosenttia oli sisällyttänyt työhyvinvoinnin esimiesten koulutukseen ”kohtalaisesti” tai
”paljon”. Tämä oli toteutunut parhaiten kuntatyönantajilla ja vastaavasti heikoiten rakentamisen toimialalla. Isoissa organisaatioissa työhyvinvointipainotusta vahvasti korostaneiden osuus oli kasvanut
vuosina 2009 - 2014 neljänneksestä melkein puoleen. Keskisuurissa yrityksissä vastaavasti yli 10
prosentista noustiin yli 20 prosenttiin. Pienissä yrityksissä kuitenkin jäätiin alle 10 prosenttiin ja vaihtelu vuosien välillä oli suurta. (Aura ja Ahonen 2016, 80, 83 - 84.)
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Kun työhyvinvointi sisällytetään esimiesten koulutukseen, se edistää useiden esimiesprosessien toteutumista. Erityisen vahvoja tuloksia on saatu varhaisen tuen ja työhön paluun tuen järjestelmällisyydessä. Auran ym. 2016 mukaan yli 80 prosentissa yrityksistä työkykyjohtamisen prosessit toteutetaan säännöllisesti, kun työhyvinvointipainotus on ollut suuri esimieskoulutuksissa. Työhyvinvointipainotuksen jäädessä vähäiseksi prosessit toteutetaan vain noin 50 prosentissa yrityksissä. Työhyvinvointipainotus esimieskoulutuksissa parantaa myös esimerkiksi esimiestoiminnan järjestelmällisyyttä kehityskeskusteluissa, osaamisen johtamisessa ja työkuormituksen seuraamisessa ja huomioinnissa. Edellä mainitut seikat ovat yhteydessä yrityksen kustannussäästöihin sekä tuottavuuteen.
(Aura ja Ahonen 2016, 83 - 84.)
Esimiehellä on mahdollisuus vaikuttaa omalla osaamisellaan henkilöstön työhyvinvointiin. Kauhasen
2016 mukaan tärkeimpiä asioita, joihin esimies voi toiminnallaan vaikuttaa, ovat muun muassa kannustavan ilmapiirin luominen, fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpidon tukeminen, lakisääteistä laajemman työterveyshuollon tarjoaminen ja mielenkiintoisten ja haasteellisten työtehtävien antaminen. Kaikki edellä mainitut asiat voivat edistää työntekijöiden työhyvinvointia useilla tavoilla. Työnantajan oman osaamisen kehittäminen ja tiedon kartuttaminen työhyvinvoinnista ja sen vaikutuksista työhön ovat avainasemassa, kun työhyvinvointia lähdetään kehittämään organisaatiossa. (Kauhanen 2016, 89.)
Esimiehellä on yleensä asemansa perusteella suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa työhyvinvointia
tukeviin käytänteisiin kuin itse työntekijällä. Vaikutusvaltaa olisikin edullista käyttää, kun tiedetään
työhyvinvoinnin edistämisen avulla saavutettavista hyödyistä. Siksi esimiehen olisi hyvä tuntea esimerkiksi keskeistä työlainsäädäntöä sekä kirjallisuutta työhyvinvoinnista. Työhyvinvoinnin johtamisen perusteiden tunteminen on myös tärkeää, sillä työhyvinvoinnin edistäminen tapahtuu nykyisin
yhä enemmän osana päivittäistä työtä. Nykypäivänä esimiestyössä pidetään erityisen tärkeänä vuorovaikutuksen ja osallistamisen taitoja. Työyhteisöissä asioita hoidetaan entistä demokraattisemmin
kuin ennen. Osallistaminen antaa työntekijän työlle merkitystä sekä hallinnan että yhteisöllisyyden
kokemisen tunnetta, joiden on taas havaittu lisäävän työhyvinvointia. (Manka ja Bordi s.a, 25 - 26.)
Esimiehellä on merkittävä rooli myös työkyvyn haasteisiin liittyvissä tapauksissa Mangan ja Bordin
mukaan. Esimiehen, työterveyshuollon ja työntekijän välinen yhteistyö on erityisen tärkeää, kun
työntekijän työkyky on vaakalaudalla. Työelämässä ovat yleistyneet työkyvyn varhaisen tuen malli
sekä työhön paluun tukeminen. Työkyvyn varhaisen tuen mallilla tarkoitetaan tilannetta, jossa työpaikalla on asetettu tietynlaiset perusteet työssä suoriutumisen ja työntekijän työkyvyn puheeksiottamiselle. Varhaisen tuen mallin tavoitteena on toimia ajoissa, jotta asioiden korjaaminen onnistuu
helpommin. Varhaisella tuella pyritään siis ennakoivaan toimintaan, jonka avulla pyritään muun muassa vähentämään sairauspoissaoloja, säästämään kustannuksissa ja vaikuttamaan myönteisesti
työyhteisön toimintaan. Varhainen tukeminen käsittää esimerkiksi työntekijän ja esimiehen välisen
keskustelun työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyen. Työhyvinvointikeskustelun läpikäymiseen tulisi antaa tukea ja opastusta esimiehelle, kuinka keskustelu käy sujuvasti. (Manka ja Bordi s.a, 26 - 27.)
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Työhön paluun tukemisella taas tarkoitetaan, että työntekijää tuetaan paluussa takaisin töihin pidemmältä sairauslomalta. Esimies on tällöin yhteydessä työntekijään sairausjakson aikana sekä erityisesti kun se lähenee loppua. Työntekijän palatessa töihin pidetään esimiehen ja työntekijän välinen työhönpaluukeskustelu, jonka sisältö on tärkeää myös dokumentoida. Työhön paluuta tulee
seurata, jotta nähdään onnistuuko työhön paluu joustavasti. Keskusteleminen työntekijän kanssa on
isossa roolissa. Samoin työhön paluuta auttaa esimiehen arvostava ja kannustava asenne. (Manka ja
Bordi s.a, 26 - 27.)
3.2

Työyhteisön työhyvinvointiosaaminen
Työyhteisön jäsenet pystyvät vaikuttamaan sekä omaan että myös koko yhteisön työhyvinvointiin.
Eniten henkilö pystyy näistä kahdesta vaikuttamaan oman hyvinvointinsa huolehtimiseen ja viimekädessä henkilö on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Nykyään työntekijät huomioivat entistä
paremmin omat elin- ja työtavat sekä asenteet. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että työnantaja tarjoaa
nykyisin enemmän tietoa hyvinvoinnista työntekijöilleen. Työyhteisön jäsen voi edistää parhaiten
omaa työhyvinvointiaan kartuttamalla osaamistaan aiheesta. Esimerkiksi kuinka liikunta ja terveelliset elämäntavat auttavat jaksamaan työssä ja miten henkilön tulisi ylläpitää ammattitaitoaan. Osaamisen kartuttamisen kautta työntekijällä on valmiudet lähteä toteuttamaan opittua. Tämä vaatii kuitenkin työntekijältä oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta asiaan. Työyhteisön jäsenet edistävät yhdessä
työyhteisönsä hyvinvointia, kun esimerkiksi yhteisön ilmapiiri on positiivinen ja halu kehittää hyvinvointia on rakentava. (Kauhanen 2016, 87 - 89.)
Vaikka työntekijän aktiivisuus työhyvinvoinnista huolehtimiseen on pitkälti kiinni hänestä itsestään,
voi työnantaja kannustaa työntekijöitään siihen esimerkiksi opastamalla ja kouluttamalla työntekijöitään. Työhyvinvointiin kannustaminen on osa johtamista. Työnantajan panostus työhyvinvoinnin
edistämiseen työpaikalla kannustaa henkilöstöä muun muassa terveyttä edistäviin tekoihin ja rohkaisee työntekijöitä kehittämään itseään. Irrallisilla terveystempauksilla ei saada pysyvää vaikutusta
työpaikan työhyvinvointiin. Hyvinvoinnin tukeminen on jatkuvaa ja laaja-alaista toimintaa, joka kohdistuu niin henkilöstöön, työympäristöön, työprosesseihin että johtamiseen. (Työterveyslaitos s.a.b.)

3.3

Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittämisen tulisi yksilötasolla jatkua koko työuran läpi. Tämä koskee sekä työntekijöitä,
että työnantajia ja esimiehiä. Osaamisen kehittäminen kuuluu osaksi organisaation strategista toiminan suunnittelua. Sen tavoitteena on kehittää organisaatiota sekä sen jäseniä kokonaisvaltaisesti.
Yrityksen menestys edellyttää, että henkilöstö on osaavaa ja työhönsä motivoitunutta. Osaavan henkilöstön omaaminen on yritykselle myös kilpailuvaltti yritysten välisessä kilpailussa. Itse organisaation strategiset tavoitteet määrittelevät kehittämisen suunnan sekä tavoitteet. Yrityksen ylimmän
johdon tulee ymmärtää osaamisen kehittämisen merkitys ja tärkeys, sillä kehitys lähtee sieltä. Työhyvinvointiosaamisen kehittäminen on yksi osaamisen kehittämisen osa-alueista. (Ekonomit mer s.a;
Viitala 2013, 3.)
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Kun tarkastellaan yrityksien rahallisia investointeja työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin vuosina 2009 2014, havaitaan eroja muun muassa toimialojen ja yrityskokojen sekä eri vuosien välillä. Työhyvinvoinnin osa-alueita tutkimuksessa oli kolme, ne olivat työterveys, koulutus ja henkilöstöedut/projektit. Koulutuksen ja henkilöstöetujen osa-alueilla tapahtui investointien laskua vuodesta 2009 vuoteen
2014. Esimerkiksi koulutukseen investoitiin vuonna 2009 yrityksissä keskimäärin 352 euroa henkilöä
kohden. Vuonna 2014 vastaava summa oli 257 euroa. Työterveyden osalta tilanne oli päinvastainen.
Vuonna 2009 yrityksissä käytettiin keskimäärin henkilöä kohden työterveyteen 211 euroa, kun taas
vuonna 2014 summa oli 303 euroa. Toimialojen välillä oli suuria vaihteluita työhyvinvointiin investoinnissa. Eniten vuonna 2014 työhyvinvointiin panostivat valtio ja liike-elämän palvelut, joissa molemmissa keskiarvo henkeä kohti oli yli 1 000 euroa. Kunta-alalla oli pienimmät investoinnit, jossa
henkeä kohden jäätiin alle 500 euroon. (Aura ja Ahonen 2016, 61 - 63.)
Koulutukseen käytetyt rahainvestoinnit laskivat siis vuosien 2009 - 2014 aikana tasaisesti koko ajan,
mitä Aura ym. 2016 pitivät huolestuttavana ilmiönä. Yrityksien panostus työyhteisön osaamisen kehittämiseen rahallisesti vaihteli paljon eri toimialoilla. Esimerkiksi liike-elämän palveluissa koulutukseen investoitiin noin 606 euroa vuodessa henkilöä kohden. Kuljetusalalla vastaava summa oli alle
200 euroa. Auran ja Ahosen aineisto osoitti myös sen, että yrityksen taloudellinen tilanne heijastui
strategisen hyvinvoinnin investointeihin. Yrityksissä, joissa taloudellinen tila oli hyvä, investoitiin
isommin hyvinvointiin. (Aura ja Ahonen 2016, 63 - 65.)
3.4

Osaamisen kehittämisen kulku
Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelman kulkua voidaan kuvata esimerkiksi kuvan 3 mukaisesti.
Siinä kuvataan, kuinka osaamisen kehittämisprosessi etenee päämäärän asettamisesta tulosten vaikuttavuuden arviointiin. Kuvan mukaan yrityksen tulee aluksi määritellä sen visio ja strategia tarpeeksi konkreettisesti. Ne ohjaavat työyhteisön ja organisaation toimintaa haluttuun suuntaan. Yrityksen johdon tulee huolehtia siitä, että jokaisella työntekijällä on käsitys edustamansa yrityksen
visiosta. Sillä tavoin visio ja strategia jalkautuvat osaksi arkea. Yrityksissä työhyvinvoinnin edistämisen visio tulisi määritellä esimerkiksi miettien, minkälainen työhyvinvoinnin tila haluttaisiin saavuttaa
3 - 5 vuoden kuluttua. (Yrityksen perustaminen s.a; eOsmo 2011; Suutarinen 2013.)
Jotta asetetut tavoitteet saavutetaan, on varmistettava, että jokaisella yrityksen jäsenellä ja yksiköllä
osaaminen on suunnitellun vision ja strategian mukaista. Tähän päästäkseen yrityksen on määriteltävä osaamistavoitteet. Aluksi on määriteltävä mitä osaamista vision ja strategian toteutuminen vaatii. Tätä kutsutaan ydinosaamiseksi, jonka määrittely yleensä kuuluu yrityksen johdolle. Ydinosaamisen osaamisalueista tulee keskustella yrityksen eri tasoilla, jotta varsinaiset osaamistavoitteet saadaan laadittua. Osaamistavoitteiden jälkeen tulee tehdä osaamiskartoitus, jossa arvioidaan henkilöstön osaamisen nykytilaa. Osaamista voidaan kartoittaa esimerkiksi kyselyn avulla, joka perustuu
osaamistavoitteisiin. Osaamiskartoituksella saadaan selville, tarvitseeko nykyosaamista päivittää jollakin tavoin, jotta yrityksen strategiset tavoitteet toteutuvat. (eOsmo 2011.)
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Osaamisen nykytilan selvityksen jälkeen on saatu selville osaamisen kehittämistarpeet sekä vahvuudet. Selvityksen perusteella voidaan laatia yksilö- yksikkö- ja organisaatiotasolle omat kehittämissuunnitelmat, joiden tarkoituksena on muun muassa suunnata osaamisen kehittämistä epävarmoille
alueille sekä siirtää ja jakaa osaamisvahvuuksia toisille yksiköille tai yksilöille. Samalla otetaan huomioon muutoksen vaatimat resurssit, aikataulu ja toimenpiteet. Osaamisen kehittämissuunnitelma
voidaan laatia yksilötasolla kehityskeskustelun yhteydessä ja yksillötasolla ryhmäosaamisekeskusteluissa. Tärkeää on laatia suunnitelmat niin, että jokainen pääsee vaikuttamaan. Kun henkilöstö pääsee vaikuttamaan, se sitouttaa ja motivoi. (eOsmo 2011.)
Osaamisen hankkimisvaiheessa laadittua suunnitelmaa aloitetaan toteuttamaan. Osaamista voidaan
kehittää esimerkiksi päivittämällä, laajentamalla ja syventämällä jo entistä osaamista. Osaamista voidaan laajentaa myös kokonaan uuteen asiaan. Työhyvinvointiosaamisen kannalta se yleensä on joko
tiedon päivittämistä, laajentamista tai syventämistä. Seuraavaksi listattuna osaamisen kehittämisen
menetelmiä, joilla voidaan päivittää myös työhyvinvointiosaamista:
-

koulutukset ja valmennukset, jotka ostettu yrityksen ulkopuolelta

-

sisäisten asiantuntijoiden järjestämät koulutukset

-

työnohjaus

-

koulutuksessa saadun tiedon jakaminen työyhteisössä

-

selvityksien laatiminen ja tiedon etsiminen

-

keskustelut ja haastattelut työyhteisössä. (eOsmo 2011; Ekonomit mer s.a.)

Lopuksi kuvan 3 mukaan arvioidaan, onnistuttiinko prosessin tavoitteiden saavuttamisessa, eli
kuinka osaamisen kehittämisessä onnistuttiin. Samalla arvioidaan kehittämismenetelmien vaikuttavuutta eli saadaanko käytetyillä menetelmillä aikaan halutut vaikutukset. Tämä vaihe tulee yrityksessä suunnitella huolella sekä samoin vaiheen toteutus. Työhyvinvointiosaamisen kehittämisen tarkoituksena on yleensä kehittää osaamista niin, että se näkyy esimerkiksi yrityksen toiminnan tehostumisena, poissaolojen ja vaihtuvuuden vähentymisenä ja sitä kautta se heijastuu myös yrityksen
tulokseen. (eOsmo 2011.)
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Osaamisen hallinnan perusprosessi

Osaamisen
määrittely ydinosaaminen ja
osaamistavoitteet

Nykytilan kartoitus
Vaikuttavuus

Organisaation
visio ja
strategia

Osaamisen
hankkiminen,
kehittäminen ja
hyödyntäminen

Osaamiskartoitus,
osaamiskeskustelut

Kehittämissuunnitelmat,
osaamisen vahvuudet ja
kehittämisalueet

Toiminnan talouden johtaminen
KUVA 3. Osaamisen hallinnan prosessi. (eOsmo 2011.)
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4

TYÖHYVINVOINNIN SEURANTA JA MITTAAMINEN
Mittaamalla työhyvinvointia yrityksessä erilaisin tunnusluvuin, saadaan selville mikä on työhyvinvoinnin tila yrityksessä kyseisellä hetkellä. Tuloksista saatavan tiedon avulla pyritään edistämään työpaikan työhyvinvointia. Kun halutaan seurata ja mitata henkilöstön hyvinvointia, on aluksi asetettava
tavoitteet, joihin tiedon keräämisellä halutaan päästä. Tavoitteiden asettamisen jälkeen on helpompaa valita mittarit, joilla työhyvinvoinnin tilaa seurataan. Jotta hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä voidaan
seurata, vaatii se kattavaa mittaristoa. Mittareita valittaessa on syytä miettiä, mitkä niistä ovat hyödyllisimpiä työhyvinvoinnin tilan selvittämiseksi. (Otala ja Ahonen 2005, 232.)
Työhyvinvoinnin tilaa voidaan seurata yrityksessä erilaisin tunnusluvuin. Näin voidaan esimerkiksi
seurata työhyvinvoinnin kehitystä ja havaita työhyvinvoinnin riskejä. Tunnusluvut voidaan jaotella
määrällisiin ja ennakoiviin tunnuslukuihin. Määrälliset tunnusluvut kuvaavat jo mennyttä aikaa eli
mitä on jo tapahtunut. Näitä ovat esimerkiksi sairauspoissaolot ja työtapaturmat. Ennakoivilla tunnusluvuilla pyritään saamaan tietoa tulevista riskeistä. Niitä ovat esimerkiksi työhyvinvointitutkimukset ja itsearvioinnit. Pääasiassa mittareiden olisi hyvä olla ennakoivia, sillä ne kertovat enemmän
tulevasta. Tällöin ilmeneviin ongelmiin tai vahvuuksiin voidaan pureutua jo hyvissä ajoin yhdessä
työntekijöiden kanssa. (Manka ja Manka 2016, 215.)
Pelkkä tiedon kerääminen henkilöstöstä ei yksinään riitä. Saatua tietoa on analysoitava ja verrattava
asetettuihin tavoitteisiin: ollaanko saavutettu asetetut tavoitteet? Kun työhyvinvointia seurataan
yrityksessä pitkällä aikavälillä, nähdään mitä muutoksia on tapahtunut. (Otala ja Ahonen 2005, 232.)

4.1

Seurannan ja mittaamisen merkitys yritykselle
Niin kuin edellisessä kappaleessa mainittiin, työhyvinvointia voidaan mitata monenlaisin mittarein. Ei
ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista mitata työhyvinvointia monilla mittareilla, jos ei tiedosteta sitä
mitä yritys saa mittaamisen kautta. Mittaaminen on vain apuväline, joka antaa yritykselle mahdollisuudet muutoksiin. Mittaamisella saadut tulokset antavat siis yritykselle työvälineitä, joiden tulkitsemisen avulla voidaan parantaa työhyvinvointia. Muutos ei kuitenkaan tapahdu ilman uskallusta tehdä
päätöksiä. (Liukkonen 2008, 255.)
Työhyvinvointia mittaamalla nähdään missä yritys menossa tällä hetkellä työhyvinvoinnin suhteen.
Pitkäaikaisella ja säännöllisellä työhyvinvoinnin mittareiden antamalla tietojen seurannalla nähdään,
mihin suuntaan yritys on menossa. Samoin voidaan nähdä, ovatko yrityksen tekemät toimenpiteet
vaikuttaneet halutulla tavalla työhyvinvointiin, jotta yritys saavuttaa sen asettamat tavoitteet. Mittaukset ovatkin isossa roolissa ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin kannalta. Seurannan avulla voidaan huomata ajoissa epäkohtia ja puuttua niihin, ennen kuin niistä tulee ongelmia. (Suonsivu 2011,
97 - 98.)
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Mittaamalla saaduista tuloksista on syytä viestiä ainakin yrityksen sisällä. Jos ei koskaan tehdä yhteenvetoa mittaamisella saavutetuista tuloksista, ei nähdä mitä ollaan saavutettu. Tämä taas pidemmällä aikavälillä saa mittaamisen tuntumaan turhalta. Saavutettujen tavoitteiden julkistaminen työyhteisön kesken on usein henkilöstöä motivoivaa ja innostavaa. Motivoitunut henkilöstö auttaa yritystä saavuttamaan tulevaisuudessa uudet asetetut tavoitteet paremmin. Mittaustulosten julkistaminen voi myös yhtenäistää yritystä, kun asioista informoidaan myös henkilöstöä. (Kauhanen 2016,
111)
4.2

Työhyvinvoinnin seurannan mittarit
Yrityksen tulisi mitata ja seurata oman henkilöstönsä työhyvinvoinnin tilaa säännöllisesti erilaisilla
tunnusluvuilla. Vain seuraamalla yritys voi huomata tapahtuneen kehityksen ja ennakoida työhyvinvoinnin riskejä. Ilman mitattua tietoa, työhyvinvoinnin tilan arviointi on vain mututuntumaa. (Manka
ja Manka 2016, 215) Seuraavaksi esitellään yleisimpiä työhyvinvoinnin seurannan määrällisiä ja ennakoivia mittareita.

4.2.1 Sairauspoissaolot
Sairauspoissaolosta on kyse, kun sairaus estää työntekijää tekemästä työtä ja sen hoito vaatii poissaoloa työstä. Siitä on ilmoitettava työnantajalle heti kun se on mahdollista. Mikäli sairauspoissaolo
on pidempiaikainen, on työntekijän käytävä lääkärissä toteamassa sairaus. (Työterveyslaitos s.a.a.)
Sairauspoissaoloista aiheutuu kustannuksia työnantajalle, kun työntekijöiden työpanos menetetään.
Kun pitkien ja lyhyiden sairauspoissaolojen kustannukset lasketaan yhteen, saadaan selville menetetyn työpanoksen kokonaiskustannus. Esimerkiksi vuonna 2012 sairauspoissaoloista aiheutui menetetyn työpanoksen kustannuksia yhteensä noin 3,4 miljardia euroa, joka on yhtä palkansaajaa kohti
noin 1 590 euroa. Sairauspoissaoloja vähentämällä työnantajien kustannukset laskevat. Sairauspoissaoloja voidaan vähentää parantamalla työhyvinvointia. (Rissanen ja Kaseva 2014, 3 - 4.)
Sairauspoissaoloihin on useita eri syitä. Osaan sairauspoissaoloista ei voi paljon vaikuttaa, mutta
poissaolojen määrän kasvu voi esimerkiksi kieliä liian pitkään jatkuneesta kovasta työtahdista. Viitalan 2013 mukaan tutkimukset ovat myös osoittaneet monien työyhteisötekijöiden vaikuttavan lisäävästi poissaolojen määrään. Tekijöitä voivat olla esimerkiksi sosiaalisen tuen puute, työsuhteen epävarmuus ja heikot vaikutusmahdollisuudet työhön. Sairauspoissaolojen seuraamisen mittarit ovatkin
tärkeässä roolissa, kun arvioidaan henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa ja halutaan vähentää sairauspoissaolojen määrää. Erilaisia mittareita voivat olla sairauspoissaolojen määrä, syy ja niistä aiheutuneet kustannukset. (Viitala 2013, 222 - 223.)
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Sairauspoissaolojen määrää seuraamalla nähdään, kuinka paljon sairauspoissaolopäiviä kertyy keskimäärin kuukausittain tai vuosittain. Tämä taas on tärkeää tietoa, kun yritys haluaa arvioida esimerkiksi tulevaa palvelutarvetta tietylle ajanjaksolle. (Liukkonen 2008, 200.) Sairauspoissaoloja aiheuttavien syiden seuraaminen on taas oleellinen tieto työnantajalle, kun pyritään keksimään keinoja
sairauspoissaolojen ehkäisyyn. On helpompaa lähteä torjumaan sairaupoissaoloja, kun tiedetään
syyt, joihin tulee pureutua. (Manka, Heikkilä-Tammi ja Vauhkonen 2012, 35.) Työnantajalle aiheutuu
aina kustannuksia siitä, jos työntekijä joutuu olemaan poissa töistä sairauden vuoksi. Kustannuksia
seuraamalla niiden aiheuttajien tunnistamiseen ja vähentämiseen voidaan keskittyä yrityksissä paremmin. (Sosiaali- ja terveysministeriö s.a.a.)
Seurannasta kannattaa kertoa avoimesti työntekijöille, jotta mahdolliset sairauspoissaoloihin puuttumiset eivät tulisi yllätyksenä työntekijöille. Yleensä yrityksissä on sovittu tietyt henkilökohtaiset rajat
sairauspoissaoloille, joiden ylittämisen jälkeen työnantajan on otettava asia puheeksi. Työpaikoilla
kannattaisi sairauspoissaolojen seurannan lisäksi tarjota työntekijöille varhaista tukea, jotta voitaisiin
ajoissa puuttua tapauksiin, jotka voivat johtaa sairauspoissaoloihin. (Manka ym. 2012, 36.)
4.2.2 Työtapaturmien määrä ja syy
Työtapaturmalla tarkoitetaan työssä sattunutta äkillistä ja odottamatonta ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa tapahtumaa, joka johtaa työntekijän loukkaantumiseen. Työtapaturma voi sattua itse työpaikalla, matkalla kotoa töihin ja toisinpäin sekä työ- tai asiointimatkan aikana. (Työsuojelu.fi 2018.)
Tilastokeskuksen 2018 mukaan vuonna 2016 työtapaturmia sattui Suomessa yhteensä noin 132 000
kappaletta. Palkansaajien keskuudessa työtapaturmia sattui yhteensä noin 120 000 kappaletta ja
yrittäjien, mukaan luettuna maatalousyrittäjät, keskuudessa 11 400 kappaletta. Suurin osa työtapaturmista sattui itse työpaikoilla tai asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla, yhteensä vähän yli
109 000 kappaletta. Työtapaturmien määrä kasvoi vuonna 2016 edellisvuosiin verrattuna. Vuonna
2015 hieman yli 127 000 ja vuonna 2014 hieman alle 127 000 työtapaturmaa. Työtapaturmia sattuu
sukupuolen mukaan eniten miehille. Vuonna 2016 työpaikalla sattuneista tapaturmista miehille sattui
65,3 %. Eniten työtapaturmia sattui vuonna 2016 miehille tuotannon, jalostuksen ja käsittelyn työtehtävissä ja naisille julkisten ja yksityisten palvelujen työtehtävissä. (Suomen virallinen tilasto
2018.)
Työhyvinvoinnin näkökulmasta työtapaturmien osalta kannattaisi seurata esimerkiksi niiden määrää
kuukausitasolla sekä työtapaturmaan johtaneita syitä. Työtapaturmien määrän seuranta pitkällä aikavälillä antaa monenlaista tietoa työnantajalle. Seurannalla voidaan nähdä, sattuuko työtapaturmia
johonkin vuodenaikaan enemmän kuin toiseen ja kuinka paljon työtapaturmia sattuu yhteensä vuositasolla. Työtapaturmia aiheuttaneita syitä seuraamalla nähdään esimerkiksi, tapahtuuko työpaikalla
samoista syistä aiheutuneita työtapaturmia. Tietojen kerääminen auttaa yritystä etsimään keinoja
työtapaturmien vähentämiseen ja helpottaa yritystä asettamaan tavoitteet seuraaville vuosille työtapaturmien osalta. (Työturvallisuuskeskus 2010, 8.)

23 (45)

4.2.3 Henkilöstövaihtuvuus
Työntekijät, jotka tietyn ajanjakson aikana, aloittavat tai lopettavat työsuhteen, muodostavat henkilöstön vaihtuvuuden. Henkilöstön vaihtuvuuden mittaamiseen on monia erilaisia mittaustapoja, niin
sanottua oikeaa tapaa ei ole. Toisessa yrityksessä saatetaan mitata sekä päättyneiden että alkaneiden työsuhteiden määrää, kun taas toisessa yrityksessä voidaan mitata vain työsuhteen päättäneiden määrää. Mittaamistavan ilmituominen kannattaa ottaa huomioon, kun henkilöstön vaihtuvuudesta raportoidaan. (Manka ja Hakala 2011, 19.)
Mittaamalla henkilöstön vaihtuvuutta, saadaan yrityksissä tietoa esimerkiksi kuinka sitoutuneita
työntekijät ovat yritykseen, kuinka onnistunut työhön perehdyttämisjakso on ollut tai minkälainen
asema yrityksellä on rekrytointimarkkinoilla. Suuri henkilöstön vaihtuvuus voi olla merkki siitä, ettei
työntekijät viihdy työpaikassa tai työtehtävät eivät ole tarpeeksi haastavia. Huonoksi koettu työhyvinvointi on myös usein syynä työpaikan vaihtoon. Kun työntekijä irtisanoo itsensä, työnantajalle
tärkeää olisi tieto lähdön syistä. Miksi työntekijä haluaa vaihtaa työpaikkaa? Moniin lähdön syihin
työnantaja voi vaikuttaa, mikäli haluaa. Lähdön syitä tietämällä voidaan tehdä parannuksia, joilla
voidaan mahdollisesti estää muita työntekijöitä jättämästä yritystä. (Manka ja Hakala 2011, 20; Virolainen 2012, 52.)
4.2.4 Kehityskeskustelut
Kehityskeskustelu on esimiehen ja työntekijän välinen luottamuksellinen, ennalta sovittu ja valmisteltu tapaaminen, jossa käydään muun muassa keskustelemalla läpi työntekijän edellisen kauden
työssä suoriutuminen asetettujen tavoitteiden pohjalta. Keskustelussa on myös tarkoituksena sopia
tulevan kauden uusista tavoitteista. Samalla on mahdollista antaa ja vastaanottaa molemminpuolisesti palautetta esimerkiksi työn tekoon tai työympäristöön liittyen. Työlainsäädäntö tai työehtosopimukset eivät sisällä määräyksiä kehityskeskustelujen pitämisestä, mutta se on nykyään melko yleinen tapahtuma yrityksissä. (Suomen Lakimiesliitto 2010, 3 - 4.)
Kehityskeskustelut linkittyvät vahvasti työntekijän sekä koko työyhteisön työhyvinvointiin. Parhaimmillaan ne kannustavat työntekijöitä jaksamaan työssä sekä motivoivat tavoitteiden asettamisen
kautta. Keskustelujen sivutuotteena työyhteisön ilmapiiri voi myös parantua. Jotta kehityskeskusteluista saadaan sen antama työyhteisöä piristävä vaikutus esiin, kehityskeskusteluihin valmistautuminen on avain asemassa. Molempien keskusteluun osallistuvien osapuolten tulee valmistautua hyvin
etukäteen. Tärkeää on palautella mieleen, mitä edellisessä kehityskeskustelussa käsiteltiin ja miten
sovitut tavoitteet ovat toteutuneet. (Suomen Lakimiesliitto 2010, 4.)
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Keskustelun aikana käydyt asiat on hyvä kirjata ylös, jotta tilaisuudesta jää dokumentti molemmille
osapuolille. Sovitut asiat, esimerkiksi asetetut tavoitteet, on näin helpompi muistaa ja palauttaa mieleen tarvittaessa. Kun kehityskeskusteluista on tullut tapa yritykselle, sillä usein on valmis lomakepohja, jota se käyttää keskustelun yhteenvedon kirjaamiseen. Sovittuja asioita sekä työntekijän että
esimiehen kannattaa seurata pitkin kautta. Silloin voidaan huomata, tarvitseeko sovittuja tavoitteita
asioita tarkentaa ennen seuraavaa kehityskeskustelua. (Suomen Lakimiesliitto 2010, 11)
4.2.5 Työilmapiirikyselyt
Yksilön oma kokemus työympäristöstään voidaan määritellä työilmapiiriksi. Kaikki työyhteisön jäsenet ovat siis muodostamassa osaltaan työpaikan työilmapiiriä. Kukaan ei yksin luo ja ylläpidä yhteisön hyvää tai huonoa ilmapiiriä, se luodaan yhdessä. Hyvän työilmapiirin peruspohja rakentuu loppujen lopuksi melko yksinkertaisista asioista, kuten hyvistä käytöstavoista ja toisten huomioonottamisesta. Työyhteisön hyvän ilmapiirin luomisen ja ylläpitämisen eteen on kuitenkin tehtävä jatkuvasti töitä, sillä mikään ei pysy hyvänä itsestään. (Aro, Aho, Kedonpää, Lappi ja Rämö 2018, 25 - 26
ja 39.)
Työilmapiiri vaikuttaa yrityksen menestykseen, sillä hyvä työilmapiiri parantaa muun muassa tuloksellisuutta, innovatiivisuutta ja tuottavuutta. Työilmapiiri vaikuttaa työyhteisön työhyvinvointiin. Hyvä
työilmapiiri vähentää esimerkiksi stressin kokemista, uupumusta työssä ja ongelmia yhteistyössä ja
tätä kautta vähentää myös poissaoloja töistä. (Aro ym. 2018, 25.) Edellä mainittujen seikkojen valossa hyvän työilmapiirin tavoitteleminen olisikin yritykselle kannattavaa.
Yrityksessä työyhteisön ilmapiirin voi aistia melko luotettavasti ilman, että sitä mittaisi. Yhteisön kannattaa kuitenkin harkita sen mittaamista ja seuraamista erilaisin mittarein. Näin saadaan aitoa mitattua tietoa työpaikan ilmapiirin suhteen eikä olla pelkän aistimisen varassa. Mittareina kannatta käyttää sellaisia, jotka ovat havaittu toimiviksi tieteellisin menetelmin. Työpaikoilla voidaan itse päättää
kuinka usein ja milä tavalla ilmapiiriä halutaan mitata. Työpaikan ilmapiiri saattaa muuttua nopeastikin, joten mittaamisaikavälin pituutta kannattaa harkita. (Aro ym. 2018, 132.)
Työilmapiiritutkimuksen toteutus auttaa työyhteisöä jäsentämään tilannetta. Sen avulla saadaan selville myös työpaikan työilmapiiriin liittyviä ilmiöitä. Työilmapiirikyselyissä kysymykset koskevat
yleensä työntekijöiden välistä kanssakäymistä ja auttamista. Toisena ulottuvuutena kannattaa myös
kysyä työnantajan ja työntekijän välisestä vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Kyselyn tuloksien
pohdinta ja tutkiminen kannattaa toteuttaa yhdessä sekä työntekijöiden että työnantajien kanssa,
jotta tulokset saavat täyden merkityksen. (Aro ym. 2018, 136.)
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4.2.6 Organisaatiokohtaiset työhyvinvointikyselyt
Organisaatiokohtaisilla työhyvinvointikyselyillä pyritään saamaan selville henkilöstön mielipiteitä tarkoituksena kehittää työpaikan työhyvinvointia. Kyselyt voivat olla eri yrityksissä hieman erilaisia,
mutta aihealueet kyselyissä on yleensä samankaltaisia. Kyselyssä aihealueina voivat olla esimerkiksi
yhteistyö ja ilmapiiri, työn kuormittavuus ja elämäntilanne. Työhyvinvointikyselyitä on hyvä toteuttaa
yrityksessä säännöllisesti, esimerkiksi kerran vuodessa. Tällä tavoin yritys saa vertailutietoa työhyvinvoinnin kehityksestä. (Hyppänen 2013, 188 - 189.)
Työhyvinvointikyselyn ei pitäisi jäädä sen toteuttamisasteelle, vaan saatua tietoa tulee käyttää kehittämistyöhön. Kyselyn teettäminen ei itsessään paranna työpaikan työhyvinvointia. Kyselyn toteuttamisen jälkeen esimiehen tehtävänä on käydä tulokset läpi työyhteisön kanssa, jotta tulosten kokonaiskuva hahmottuu myös henkilöstölle. Työntekijöiden tulee päästä mukaan ideointiin, kuinka työhyvinvointia voidaan työpaikalla kehittää ja parantaa. Työntekijät sitoutuvat tavoitteisiin paremmin,
kun ovat kehittämistyössä mukana. Esimiehellä on rooli valvoa sitä, että kylelyn pohjalta sovitut kehitettävät asiat viedään käytäntöön. Mikäli näin tehdään, seuraavan työhyvinvointikyselyn toteuttaminen on helpompaa, sillä työntekijät ovat voineet huomata kyselyllä olevan merkitystä. (Hyppänen
2013, 189 - 190.)
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5

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön tutkimuksen toteutusta. Luku sisältää aluksi teoriatietoa
kvantitatiivisestä eli määrällisestä tutkimusmenetelmästä, jota käytettiin opinnäytetyön tutkimusmenetelmä. Tämän jälkeen kerrotaan tarkemmin tutkimuksen kyselylomakkeesta sekä tutkimuksen toteutuksen kulusta.

5.1

Määrällinen tutkimusmenetelmä
Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on toinen yleisimmistä tutkimusmenetelmistä. Sen avulla
pyritään kuvaamaan tutkittavaa asiaa numeerisesti. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu teoriatietoon
tutkittavasta asiasta, jonka pohjalta yleensä laaditaan kyselylomake vastaajille. Kyselylomakkeen
avulla kerätty aineisto pitää sisällään enimmäkseen suljettuja eli strukturoituja kysymyksiä. Strukturoiduissa kysymyksissä vastaajalle on annettu vastausvaihtoehdot, joista tulee valita sopivin. Tällä
tavoin kyselyn tuloksista saadaan lukuarvoja sisältävä havainnointiaineisto. Tutkimustuloksia voidaan
havainnoida erilaisin kuvioin ja taulukoin. (Vilpas s.a. 1.)
Määrällisellä tutkimuksella saadaan tietoa tilanteesta mitatulla hetkellä. Määrällinen tutkimus vastaa
enimmäkseen kysymyksiin mikä, missä, kuinka paljon ja kuinka usein. Tutkimuksen avulla voidaan
myös selvittää eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita. Tilanteen syiden selvittäminen on hankalaa
määrällisessä tutkimuksessa. Asioiden syiden selvittäminen ja tutkimuskohteen ymmärtäminen kuuluvat enemmän laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen piiriin. (Heikkilä 2014, 15.)
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimus, koska tutkimuskysymykset
olivat määrällisiä. Tutkimuksessa haluttiin myös tutkia laajalle alueelle sijoittunutta joukkoa kerralla,
jolloin määrällinen tutkimusmenetelmä sopi parhaiten valittavaksi. Määrällisenä toteutetulla tutkimusmenetelmällä säästettiin myös aikaa, kun tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä.
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5.2

Aineistonkeruumenetelmä
Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka välitettiin kohdejoukolle
sähköpostiin Webropolin välityksellä. Sähköinen kysely valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, koska
se oli nopea tapa kerätä tietoa ja kyselyn kohderyhmää oli vaikea tavoittaa muulla tavoin. Vastauksia oli myös helpompi lähteä käsittelemään, kun ne tallentuivat sähköisen kyselyn ansiosta samaan
tietokantaan. Kysely pyrittiin pitämään lyhyenä, jotta se houkuttelisi enemmän vastaajia ja aineistosta tulisi kattava. Samoin kyselyn kysymykset pyrittiin muotoilemaan mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi. Heikkilän 2014 mukaan on suositeltavaa tehdä kysymykset huolellisesti, koska kysymysten huono asettelu on yksi yleisin virheiden aiheuttaja tutkimuksissa. (Heikkilä 2014, 45).
Kyselylomake koostui yhteensä 13 kysymyksestä. Suurin osa kysymystyypeistä oli suljettuja eli
strukturoituja kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot oli annettu vastaajalle valmiiksi. Kysely sisälsi
myös sekamuotoisia kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehtojen lisäksi oli annettu yksi avoin kysymys.
Vastaajalla oli näin mahdollisuus antaa oma vastaus. Avointa vaihtoehtoa tarjottiin, koska ei oltu
varmoja keksittiinkö vastausvaihtoehtoja laadittaessa kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Lisäksi kysely
sisälsi asteikkokysymyksiä, joilla pyrittiin kartoittamaan vastaajien mielipiteitä tietyistä aihealueista.
(Heikkilä 2014, 49 - 51.)

5.3

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen kohteena olevaa joukkoa kutsutaan tutkimuksen perusjoukoksi. Perusjoukosta halutaan tutkimuksessa saada tietoa. Tutkimus voi olla kokonaistutkimus tai otantatutkimus. Kokonaistutukimuksessa tutkitaan tutkimuksen koko perusjoukko. Otantatutkimuksessa tutkitaan vain osa perusjoukosta. Tätä kutsutaan otokseksi. Otoksen täytyy olla riittävän suuri, jotta tuloksia voidaan
yleistää koko perusjoukkoon. Määrällisen tutkimuksen tuloksia ei voida pitää luotettavina, jos otos
jää liian pieneksi. (Heikkilä 2014, 12 - 13.)
Tässä tutkimuksessa käytettiin otantatutkimusta, jonka perusjoukkona olivat pohjois-savolaiset tilitoimistot. Suomen asiakastieto Oy:n mukaan vuonna 2017 Pohjois-Savon alueella toimi 76 tilitoimistoa, joiden toimialana oli kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu (69201). Tutkimuksen otos valittiin satunnaisesti perusjoukosta. Kaikkiin otoksen yksiköihin oltiin yhteydessä aluksi puhelimitse. Tässä vaiheessa tiedusteltiin yksikön halua osallistua kyselyyn. Myönteisesti vastanneille lähetettiin tämän jälkeen Webropolin kautta kyselylomake, jonka kautta tutkimukseen pääsi osallistumaan. Yksittäisiä
vastaajia ei pystytty tunnistamaan vastauksista. Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin 3.12. 16.12.2018 välisenä aikana. Kysely oli tarkoitus toteuttaa ennen joulua ja vuodenvaihdetta, koska
ajateltiin, että vastauksia saataisiin tällöin enemmän: loma-aikana kaikki eivät työskentele ja vuoden
alussa tilitoimistoissa alkaaa yleensä ruuka-aika, kun tilinpäätöksiä aloitetaan tekemään.

28 (45)

6

TUTKIMUKSEN TULOKSET
Tutkimuksen tulokset-luvussa esitellään toteutetetusta kyselystä saatuja tuloksia ja tehdään havaintoja niiden perusteella. Saatuja tuloksia havainnollistetaan kuvioin ja taulukoin, jotta lukija saisi selkeämmän kuvan tuloksista. Kyselyn tuloksia esitellään kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä.
Aluksi esitetään vastaajien perustiedot, jonka jälkeen edetään työhyvinvointiosaamisesta sekä työhyvinvoinnin seuraamisesta saatuihin tuloksiin.

6.1

Vastaajien perustiedot
Pohjois-Savon alueella toimi, Suomen Asiakastieto oy:n Voitto +-palvelun mukaan, vuonna 2017 yhteensä 76 tilitoimistoa. Kysely lähetettiin yhteensä 24 pohjois-savolaiselle tilitoimistolle, joista 17
vastasi kyselyyn. 15 vastaajan vastaukset hyväksyttiin tulosten analysointiin, joten perusjoukosta
tavoitettiin noin 20 %. Kahden tilitoimiston vastaukset hylättiin, sillä tutkimuksessa haluttiin saavuttaa tilitoimistoja, joilla oli vähintään 3 työntekijää. Kaksi kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi
työntekijöiden määräksi 1 - 2 henkilöä. Näitä vastauksia ei voitu käyttää kyselyn tulosten analysoinnissa. Kysely lähetettiin tilitoimistojen esimiehille ja kaikki kyselyyn vastanneet ilmoittivat olevansa
esimiesasemassa. Kyselyn vastausprosentti oli noin 71 %.

KUVIO 1. Tutkimuksen otanta (n=24).
Suurimmassa osassa kyselyyn vastannaista yrityksistä työskenteli 3 - 6 henkilöä. Näin vastasi 53 %
kyselyyn vastanneista tilitoimistoista. Yrityksiä, joissa työskenteli yli 11 henkilöä, oli vastanneista 27
%. Tilitoimistoja, joissa työskenteli 7 - 10 henkilöä, oli vastanneista 20 %. Vastaajien henkilöstöjakauma oli jakautunut melko tasaisesti, joten sitä käytettiin osassa tulosten esittelyssä ristiintaulukoinnin apuna. Näin saatiin vertailutietoa eroavatko suuren henkilöstömäärän omaavien yritysten
tulokset pienen henkilömäärän omaavien yritysten tuloksista.
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KUVIO 2. Kyselyyn vastanneiden henkilöstöjakauma (n=15).
Suurin osa kyselyyn vastanneista tilitoimistoista oli jo pitkään toimineita. Yhteensä 73 % vastanneista oli toiminut alallla 21 vuotta tai pidempään. Vastausvaihtoehdoissa 11 - 20 vuotta ja 6 - 10
vuotta toimineita yrityksiä oli molempia 7 % vastanneista. Yrityksiä, jotka olivat toimineet 0 - 5
vuotta, oli vastanneista yhteensä 13 %. Tutkimuksen tulos yllätti, sillä pitkäikäisiä yrityksiä oli reilusti
enemmän kuin nuoria yrityksiä. Koska yritysten ikäjakauma oli jakautunut selvästi enemmän pitkäikäisiin yrityksiin, se ei sovellu hyvin ristiintaulukoinnin muuttujaksi.

KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (n=15).
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6.2

Työhyvinvointiosaaminen
Kysyttäessä vastaajilta, kuinka moni on saanut koulutusta koskien työhyvinvointia, suurin osa vastaajista eli 93 % ei ollut koulutusta aikaisemmin aiheesta saanut. Tämä tulos yllätti, sillä viidestätoista vastaajasta vain yksi oli saanut koulutusta työhyvinvoinnista. Olisin odottanut, että enemmän
vastaajista olisi saanut koulutusta koskien työhyvinvointia. Työhyvinvointikoulutuksia ja seminaareja
järjestetään nykyisin paljon ja työhyvinvointiin panostamisen vaikutuksista tuottavuuteen tiedetään
nykyään enemmän, minkä olettaisin kannustavan kouluttautumiseen.

KUVIO 4. Työhyvinvointikoulutusta saaneiden osuus (n=15).
Kysymykseen työhyvinvointikoulutuksen saamisesta kielteisesti vastanneista 62 % ei ole harkinnut
hakeutua työhyvinvointia käsittelevään koulutukseen. Vastaajista 32 % on harkinnut asiaa. Kun verrataan henkilöstömäärältään eri kokoisia yrityksiä toisiinsa, huomataan ettei eroavaisuuksia eri kokoisten yritysten välillä juuri syntynyt. Sekä henkilöstömäärältään pienissä, että isoissa yrityksissä on
harkittu vain vähän hakeutua työhyvinvointia käsittelevään koulutukseen. Tulokset sekä työhyvinvointikoulutusta saaneiden esimiesten määrästä sekä siihen hakeutumista harkinneiden määrästä
ovat valitettavia. Hyvänä koetulla työhyvinvoinnilla on tutkimusten mukaan todettu olevan parantava
vaikutus esimerkiksi henkilöstön jaksamiseen ja yrityksen tulokseen.
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KUVIO 5. Onko esimies harkinnut osallistua työhyvinvointikoulutukseen (n=15).
Kielteisesti edelliseen kysymykseen vastanneita pyydettiin kertomaan syitä, miksi he eivät ole harkinneet osallistumista työhyvinvointia käsittelevään koulutukseen. Vastaajista 44 % ei kokenut koulutusta tarpeelliseksi. Saatu hyöty kustannuksiin nähden on liian pieni 22 % vastaajien mielestä. Vastaajista 33 % kertoi syyksi muun kuin valmiin vastausvaihtoehdon. Muiksi syiksi mainittiin seuraavaa:
-

pääkonttorilla on HR-yksikkö – tämä heidän vastuullaan

-

jään eläkkeelle ja myyn yrityksen

-

ei ole aikaa. Koulutukset ovat yl. toisilla paikkakunnilla: lähtemisen vaikeus

Ristiintaulukoinnilla huomataan, että erityisesti henkilöstömäärältään pienissä yrityksissä vastaajat
eivät kokeneet työhyvinvoinnin koulutukseen hakeutumista tarpeelliseksi.
TAULUKKO 2. Miksi ei hakeuduta työhyvinvointikoulutukseen henkilöstön määrän mukaan (%).

Miksi ei ole hakeutunut työhyvinvointikoulutukseen?
En koe tarpeelliseksi
Saatu hyöty kustannuksiin nähden pieni
Muu syy, mikä?
Yhteensä

Henkilöstön lukumäärä
11 tai
3-6
7 - 10 enemmän Yhteensä
(n=5)
(n=1)
(n=3)
(n=9)
60
100
0
44
20
0
33
22
20
0
67
33
100
100
100
100

32 (45)

Tilitoimistojen esimiehiä pyydettiin arvioimaan tämän hetkistä osaamistaan työhyvinvoinnin eri osaalueilla asteikolla 1 - 5. Numero 1 merkitsi erittäin heikkoa osaamista ja numero 5 erittäin hyvää
osaamista. Aihealueita, joita kysyttiin, oli yhteensä kuusi. Jokaiseen aihealueeseen vastauksia kertyi
15 kappaletta eli kaikki kyselyyn vastanneet vastasivat väittämiin.
Vastaajat antoivat suurimpaan osaan aihealueista oman osaamisen arvosanaksi 3 eli ”jokseenkin
hyvä”. Poikkeuksena olivat osaamisalueet positiivisen ilmapiirin rakentajana ja kuormittuneisuuden
tunnistamisessa, joissa molemmissa enemmistö vastanneista arvioi oman osaamisen olevan 4 eli
”hyvä”. Kokonaisuudessaan vastaajat arvioivat enimmäkseen oman osaamisensa olevan 3 eli ”jokseenkin hyvä” tai sitä parempi. Kaksi vastaajaa arvioi oman osaamisen olevan heikko sekä kuormittuneisuuden tunnistamisessa, että strategisen työhyvinvoinnin johtamisessa. Kolme vastaajaa arvioi
oman osaamisen olevan ”heikko” tai ”erittäin heikko”, kun aihe-alueena oli yhteistyön ylläpito työterveyshuollon ja yrityksen välillä. Alla olevasta taulukosta voi nähdä tarkemmin, kuinka vastaukset olivat jakaantuneet eri aihealueiden kesken.
TAULUKKO 3. Oman osaamisen arviointi työhyvinvoinnin osa-alueilla asteikolla 1 – 5 (n=15).

Oman osaamisen arvioiminen

1.
2.
Erittäin Heikko
heikko

3.
4.
5.
Jokseenkin Hyvä Erittäin Yhteensä
hyvä
hyvä

Työhyvinvoinnin kehittäjänä

0

0

9

4

2

15

Positiivisen ilmapiirin rakentaminen

0

0

5

9

1

15

Kuormittuneisuuden tunnistaminen

0

2

5

7

1

15

Tiedottaminen ja tiedonkulku henkilöstölle

0

0

8

4

3

15

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

0

2

8

4

1

15

Yhteistyön ylläpito työterveyshuollon ja yrityksen välillä

1

2

6

4

2

15

Yhteensä

1

6

41

32

10

90
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6.3

Työhyvinvoinnin seuraaminen
Kyselyyn vastanneista tilitoimistoista 67 % vastasi myönteisesti kysymykseen: seurataanko yrityksessä säännöllisesti työntekijöiden työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin seuraaminen on nykyään yrityksissä yleistä. Yrityksissä tiedetään mittaamisen ja seuraamisen antavan tarpeellista informaatiota
työntekijöiden työhyvinvoinnista. Kuitenkin teetetyn kyselyn vastaajista yksi kolmasosa ei seuraa
säännöllisesti työntekijöidensä työnhyvinvointia. Ristiintaulukoinnin avulla saatiin selville, että työntekijämäärältään pienemmissä yrityksissä seurattiin vähemmän työntekijöiden työhyvinvointia kuin
yrityksissä, joissa työskenteli enemmän henkilöitä. Yrityksissä, joissa työntekijämäärä oli 3 - 6 henkilöä, 50 % seurasi työntekijöidensä työhyvinvointia säännöllisesti. 3 - 6 hengen yrityksistä 50 % taas
ei edellä mainittua seurannut. Kaikissa yrityksissä, joissa työskenteli 11 henkilöä tai enemmän, seurattiin työntekijöiden työhyvinvointia.
TAULUKKO 4. Työhyvinvoinnin seuraaminen henkilöstön määrään mukaan (%).

Seurataanko yrityksessä työhyvinvointia?
Kyllä
Ei
Yhteensä

Henkilöstön lukumäärä
11 tai
3-6
7 - 10
enemmän
(n=8)
(n=3)
(n=4)
50
67
100
50
33
0
100
100
100

Yhteensä
(n=15)
67
33
100

Vastaajilta, jotka vastasivat kielteisesti kysymykseen työhyvinvoinnin seuraamisesta, kysyttiin syitä
kielteiseen vastaukseen. Kaksi neljästä vastasi, ettei koe tarpeelliseksi seurata työhyvinvointia. Kaksi
muuta yritystä, joissa ei seurattu säännöllisesti työhyvinvointia, sanoivat syyksi, ettei ole osaamista
tai asiaa on harkittu mutta ei vielä toteutettu. Henkilöstömäärältään pienikokoisissa yrityksissä saatetaan kokea mittaaminen ja seuranta tarpeettomaksi, jos esimerkiksi työhyvinvointi vaikuttaa hyvältä ja työntekijät viihtyvät työssään.
TAULUKKO 5. Syyt, miksi työhyvinvointia ei seurata (n=4).

Työhyvinvoinnin seuraamattomuuden syyt
Ei koeta tarpeelliseksi
Ei ole omassa päätösvallassa
Ei ole osaamista
On harkittu, mutta ei vielä toteutettu
Muu syy, miksi?
Yhteensä

(n)
2
0
1
1
0
4
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Myönteisesti työhyvinvoinnin säännölliseen seurantaan vastanneista 56 % seuraa työntekijöiden työhyvinvointia useita kertoja vuodessa. Vastaajista 11 % kertoi seuraavansa työhyvinvointia kerran
vuodessa. 22 % taas kertoi seuraavansa työhyvinvointia kahden vuoden välein. Edellä mainittuja
vaihtoehtoja harvemmin seuraa 11 % vastanneista. Työhyvinvoinnin seuraaminen vähintään kerran
vuodessa olisi tärkeää työhyvinvoinnin kehittymisen seuraamisen kannalta. Edellisen mittauskerran
tuloksien perusteella asetetut tavoitteet unohtuvat helpommin, mikäli mittauskertojen aikaväli on
pitkä. Tyähyvinvoinnin seuraamisen säännöllisyydellä yritys myös viestii työntekijöilleen, että työhyvinvointia halutaan todella kehittää yrityksessä.

KUVIO 6. Työhyvinvoinnin seuraamisen tiheys (n=9).
Kysyttäessä millaisia mittareita yrityksissä käytetään työhyvinvoinnin seuraamiseen, yritys sai valita
vastausvaihtoehdoista useamman. Eniten vastauksia saivat sairauspoissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuuden mittaaminen. Sairauspoissaoloja työhyvinvoinnin mittaamiseen käytti yhdeksän yritystä,
kun taas henkilöstön vaihtuvuutta mittasi kahdeksan yritystä. Edellä mainitut työhyvinvoinnin seurannan mittarit ovatkin yleisimpiä ja helposti toteutettavia mittareita. Seuraavaksi eniten työhyvinvoinnin seuraamiseen käytettiin kehityskeskustelujen pitämistä vähintään vuosittain sekä organisaatiokohtaisia työhyvinvointikyselyjä. Näitä käytti seuraamiseen molempia yhteensä neljä yritystä. Vähiten seurattiin työtapaturmia sekä työilmapiirikyselyitä. Molemmat työhyvinvoinnin mittarit saivat
kaksi ääntä. Tapaturmien vähäinen seuraamisen määrä voi johtua työn kuvasta. Tilitoimistoissa
työskenteleminen on toimistotyötä, eikä työtapaturmia tapahdu samalla tavalla kuin esimerkiksi fyysisesti raskaissa työtehtävissä. Työilmapiirikyselyjen vähäisyys ihmetyttää, mutta ilmapiiristä kysyminen voi olla myös organisaatiokohtaisten työhyvinvointikyselyjen osa-alueena.
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TAULUKKO 6. Työhyvinvoinnin mittarit (n=15).

pohjois-savolaiset
tilitoimistot
(n)
9
3
2
8
4
2
4
2

Työhyvinvoinnin seurannan mittarit
Sairauspoissaolot
Sairauspoissaolojen kustannusten seuranta
Työtapaturmat
Henkilöstön vaihtuvuus
Kehityskeskusteluiden pitäminen väh. vuosittain
Työilmapiirikyselyt
Organisaatiokohtaiset työhyvinvointikyselyt
Muita, mitä?

Viimeisenä kysymyksenä vastaajia pyydettiin kertomaan oma mielipide kolmeen eri väittämään asteikolla 1 - 5. Väittämissä luku yksi tarkoitti, ettei vastaaja pidä lainkaan tärkeänä asiaa, kun taas
luvun viisi antaneille asia oli erittäin tärkeä. Ensimmäisenä väittämänä kysyttiin, kuinka tärkeänä
vastaaja piti työhyvinvoinnin kehittämistä yrityksessä. Vastauksista suurimman osan mielestä kyseinen väittämä oli ”tärkeä” tai ”erittäin tärkeä”. Näin vastasi yhteensä 12 vastaajaa. Kolmelle vastaajista väittämä oli ”jokseenkin tärkeä”.
Toisena väittämänä kysyttiin oman työhyvinvointiosaamisen kehittämisen tärkeyttä vastaajalle. Tulokset olivat hieman enemmän jakautuneemmat kuin edellisessä väittämässä. Kolmen mielestä väittämä oli ”erittäin tärkeä”, kun taas suurimman osan eli seitsemän mielestä asia oli ”tärkeä”. Tällä
kertaa neljä henkilöä oli sitä mieltä, että työhyvinvointiosaamisen kehittäminen oli ”jokseenkin tärkeää”. Yhden mielestä oman työhyvinvointiosaamisen kehittäminen ei ollut kovin tärkeää.
Kolmantena olevaan väittämään vastaukset jakautuivat lähes identtisesti verrattuna edelliseen. Kolmannessa väittämässä tiedusteltiin, kuinka tärkeänä vastaaja piti työhyvinvoinnin säännöllistä seuraamista yrityksessä. Alla olevasta taulukosta voi nähdä tarkemmin, kuinka vastaukset jakautuivat
kysymysten kesken.
TAULUKKO 7. Vastaajien mielipide väittämiin asteikolla 1 - 5 (n=15).

Kuinka tärkeänä vastaaja pitää
Työhyvinvoinnin kehittämistä yrityksessä?
Oman työhyvinvointiosaamisen kehittämistä?
Työhyvinvoinnin seuraamista säännöllisesti?
Yhteensä

1.
2.
Ei lainkaan Ei kovin
tärkeä
tärkeä
0
0
0
0

0
1
1
2

3.
Jokseenkin
tärkeä

4.
Tärkeä

5.
Erittäin
tärkeä

Yhteensä
(n)

3
4
4
11

6
7
6
19

6
3
4
13

15
15
15
45
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7

YHTEENVETO
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka pohjois-savolaisissa tilitoimistoissa näkyy työhyvinvointiosaaminen, seurataanko kohderyhmässä työntekijöiden työhyvinvointia ja millaisia mittareita
seuraamiseen käytetään. Tässä kappaleessa vastataan opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin ja nostetaan esiin aineistosta löytyneitä merkittävimpiä tuloksia. Tuloksien pohjalta laaditaan myös kehittämisideoita kohderyhmälle. Saaduista tuloksista summataan lopullinen yhteenveto. Lopuksi pohditaan
vielä tehdyn kyselyn luotettavuutta.

7.1

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen
Ensimmäisenä opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä kysyttiin: ”kuinka työhyvinvointiosaavia kohderyhmän esimiehet ovat?” Toteutetussa kyselyssä esimiehet pääsivät arvioimaan omaa osaamistaan
eri työhyvinvoinnin osa-alueilla. Tuloksien mukaan suurin osa esimiehistä arvioi oman osaamisen
olevan ”melko hyvää” tai ”hyvää”. Oman työhyvinvointiosaamisen kehittäminen oli myös suurimmalle osalle esimiehistä ”tärkeää” tai ”melko tärkeää”. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että kohderyhmän esimiehet ovat oman arvionsa mukaan melko osaavia kysyttyjen työhyvinvoinnin osa-alueiden saralla.
Toisena tutkimuskysymyksenä kysyttiin: ”seurataanko ja kuinka usein kohderyhmässä seurataan
työhyvinvointia?” Kyselyn tuloksien mukaan työntekijöiden työhyvinvointia säännöllisesti seurasi
kaksi kolmasosaa vastaajista. Kaikki henkilöstömäärältään isot tilitoimistot seurasivat työhyvinvointia
säännöllisesti, kun taas henkilöstömäärältään pienissä tilitoimistoissa seuraaminen ei ollut yhtä
yleistä. Toteutetun kyselyn tulosten perusteella tutkimuskysymykseen voidaan vastata, että työhyvinvoinnin seuraaminen pohjois-savolaisissa tilitoimistoissa on kokonaisuudessaan melko yleistä.
Työhyvinvoinnin seuraajista suurin osa seuraa työhyvinvointia useita kertoja vuoden sisällä.
Kolmas tutkimuskysymys koski työhyvinvoinnin mittareiden käyttöä: ”millaisilla mittareilla työhyvinvointia kohderyhmässä seurataan?” Toteutetussa kyselyssä kysyttiin valmiiden vastausvaihtoehtojen
avulla asiaa. Vastaaja pystyi myös antamaan oman valmiiksi annettujen vaihtoehtojen ulkopuolisen
vastauksen. Vastausvaihtoehtoina olivat sairauspoissaolot, sairauspoissaolojen kustannusten seuranta, työtapaturmat, henkilöstön vaihtuvuus, kehityskeskusteluiden pitäminen vähintään vuosittain,
työilmapiirikyselyt ja organisaatiokohtaiset työhyvinvointikyselyt, joista kaikki vastausvaihtoehdot
saivat ääniä. Selvästi suosituimpia vaihtoehdoista olivat kuitenkin sairauspoissaolojen sekä henkilöstön vaihtuvuuden seuraaminen.
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7.2

Johtopäätökset ja kehitysehdotukset
Toteutetun tutkimuksen saaduista tuloksista voidaan tehdä eräitä johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia. Ensiksikin näyttää siltä, että pohjois-savolaisten tilitoimistojen esimiehet ovat kiinnostuneita
työntekijöidensä työhyvinvoinnista. Enemmistöllä on kiinnostusta seurata ja kehittää työhyvinvointia
yrityksissä. Toisena asiana voidaan nähdä, että vaikka työhyvinvoinnin seuraaminen yrityksissä on
yleistä, mittareiden monipuolinen käyttö on vielä melko vähäistä tuloksien mukaan. Kolmantena
asiana voidaan todeta, että enemmistöllä kohderyhmän esimiehistä on halua kehittää myös omaa
työhyvinvontiosaamista.
Suurin osa pohjois-savolaisista tilitoimistoista mittaa ja seuraa työntekijöidensä työhyvinvointia säännöllisesti, mikä onkin loogista, kun suurin osa vastaajista kertoi myös pitävänsä työhyvinvoinnin seuraamista tärkeänä asiana. Ahkerimmin työhyvinvointia seuraavat henkilöstömäärältään isot yritykset.
Tämä voisi johtua esimerkiksi siitä, että henkilöstömäärältään isoissa yrityksissä kaikkien ääntä on
vaikeampi saada kuuluviin. Samoin yhteenvedon tekeminen ison porukan mielipiteistä on hankalaa,
mikäli ei ole kirjattua tietoa. Iso yritys säästää myös aikaa, jos työhyvinvoinnin mitaaminen toteutetaan esimerkiksi kyselyllä. Pienen henkilöstömäärän yrityksissä työhyvinvoinnista saattaa olla helpompi puhua esimerkiksi palavereissa, kun kaikkien on mahdollista olla saman pöydän ääressä. Pienissä yrityksissä työntekijät ja esimies tuntevat toisensa hyvin, mikä varmasti madaltaa myös kynnystä puhua asioista. Mittareiden käyttämistä voi suositella kuitenkin myös pienen kokoluokan yrityksille. Mittaamisella saadaan arvokasta tietoa, sillä kaikkea ei välttämättä haluta kertoa avoimesti
muiden kuullen. Mittaamalla saatujen tulosten perusteella on myös helpompi lähteä kehittämään
työhyvinvointia, kun on tutkittua tietoa aiheesta.
Työhyvinvoinnin mittaamiseen kohderyhmän tilitoimistot käyttävät vaihtelevasti erilaisia mittareita.
Eniten seuraamisen mittareina käytettiin sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuuden seuraamista, mikä ei ole kovin yllättävää. Kyseiset mittarit ovat tavallisimpia työhyvinvoinnnin seurannan
mittareita. Ne on helppo toteuttaa ja niitä on helppo seurata ja samalla ne antavat tärkeää tietoa
yritykselle. Tuloksien tulkinta edellä mainittujen mittareiden osalta on myös helppoa: mikäli luvut
ovat kovin korkeat, jotain on mahdollisesti pielessä. Sitä edellä mainitut mittarit eivät kerro, mistä
korkeat sairauspoissaolot tai työntekijöiden vaihtuvuus johtuvat. Tueksi tarvittaisiin myös laadullisia
mittareita, joiden avulla voidaan selvittää tuloksiin johtaneita syitä. Muita työhyvinvoinnin seuraamisen mittareita käytettiin tuloksien mukaan tilitoimistoissa selvästi vähemmän. Yritykset voisivat käyttää työhyvinvoinnin seuraamiseen käytettäviä mittareita yhä laajemmalla valikoimalla verrattuna nykyiseen. Mittarien monipuolisella käytöllä yritykset saisivat vielä kattavamman kuvan työhyvinvoinnin
tilasta. Laajemman katsauksen avulla ilmenisi todennäköisesti enemmän kehittämiskohteita, jolloin
olisi myös helpompaa lähteä kehittämään työhyvinvointia.
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Vastanneista esimiehistä suurimmalle osalle oli tärkeää oman työhyvinvointiosaamisen kehittäminen.
Tulos oli hieman ristiriitainen, sillä lähes jokainen vastasi myös, ettei ole saanut koulutusta koskien
työhyvinvointia. Suurin osa oli myös sitä mieltä, ettei aio tulevaisuudessakaan osallistua työhyvinvointia koskeviin koulutuksiin. Toisaalta, työhyvinvointikoulutukseen osallistuminen ei pelkästään ole
ainoa tapa lisätä osaamistaan työhyvinvoinnista. Kuten jo aikaisemmin todettiin, osaamisen kehittämisen tapoja on monia. Koulutusten lisäksi osaamista voidaan kehittää esimerkiksi itseopiskelemalla
ja etsimällä tietoa aiheesta. Samoin osaamista voidaan kehittää keskustelemalla työyhteisössä ja
jakamalla ajatuksia toisten kanssa, josta voi oppia uutta. Niin kuin osaamista, myös työhyvinvointiosaamista on tärkeää kehittää, sillä asiat muuttuvat nykyään nopealla tahdilla ja tutkimuksissa tulee
ilmi uutta tietoa. Ilman tiedon jatkuvaa päivittämistä on vaikeaa uudistaa toimintatapoja, jota työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen vaatii. Alla olevassa taulukossa on tiivistetelmä kehitysehdotuksista pohjois-savolaisille tilitoimistoille. Kehitysehdotuksia hyödyntämällä pyritään siihen, että
työhyvinvoinnin edistäminen toteutuisi yhä paremmin tilitoimistoissa.
TAULUKKO 8. Kehitysedotuksia työhyvinvoinnin mittaamiseen ja seuraamiseen.

Kyselyn perusteella saatu tulos

Kehitysehdotus

Työhyvinvoinnin mittaaminen melko
yleistä pohjois-savolaisissa
tilitoimistoissa. Pienen kokoluokan
yrityksissä mittaaminen vähäisempää.

Työhyvinvoinnin mittaamista voidaan
suositella sekä pienten, että suurten
kokoluokan yrityksille.

Työhyvinvoinnin mittareiden
monipuolinen käyttö vähäistä.
Käytetyimpiä sairauspoissaolojen ja
henkilöstön vaihtuvuuden seuranta.

Työhyvinvoinnin mittareiden
monipuolisempi käyttö: enemmän
laadullisia mittareita, jotta tuloksiin
johtaneita syitä saadaan kartoitettua.

Työhyvinvointiosaamisen
kartuttaminen käyttäen erilaisia
Työhyvinvoinnin kehittäminen tärkeää
menetelmiä, esimerkiksi koulutukset,
pohjois-savolaisten tilitoimistojen
valmennukset, omatoiminen
esimiehille.
tiedonhankinta, yhteiset keskustelut ja
niistä oppiminen
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7.3

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Opinnäytetyön tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Reliabiliteetti liittyy vahvasti määrälliseen tutkimukseen. Reliabiliteetilla, toisin sanoen luotettavuudella,
arvioidaan käytettyjen tutkintamenetelmien luotettavuutta, niin ettei saataisi sattumanvaraisia tuloksia. Mittaus on reliaabeli, kun saadaan samoja tuloksia useita kertoja toimitetuista mittauksista. Jos
mittarin reliabiliteetti on alhainen, se myös alentaa validiteettia. Tässä opinnäytetyössä kysely toteutettiin vain kerran, joten mittauksen toistettavuutta ei tapahtunut. Olisi mielenkiintoista toteuttaa
kysely esimerkiksi vuoden päästä uudestaan ja katsoa poikkeavatko kyselyn tulokset toisistaan. Rajallisten aikaresurssien puitteissa kyselyn toistoa ei pystytty tekemään. Otoksen koolla on myös reliabititeetin kannalta väliä. Tulos on sitä sattumanvaraisempi, mitä pienempi on otoksen koko. Otoksen
ollessa pieni, tieto voi olla epätarkempaa kuin mitä on todellinen keskiarvo. Tutkimuksen perusjoukosta tavoitettiin noin 20 %, jota voidaan pitää kohtalaisena tutkimuksen luotettavuuden kannalta.
(Heikkilä 2014, 178.)
Validiteetilla taas arvioidaan tutkimuksen pätevyyttä. Validiteetti on hyvä, kun mittausmenetelmä
mittaa sitä mitä on tarkoitus mitata. Kyselytutkimuksissa validiteettia arvioidaan yleensä sillä, kuinka
hyvin kysymyksien avulla saaduilla vastauksilla pystytään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. (Heikkilä
2014, 177.) Kyselylomakkeen kysymyksiä laadittaessa pidettiin mielessä tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset. Kysymykset pyrittiin laatimaan niin, että ne vastaavat tutkimuskysymyksiin ja että
ne ovat helposti ymmärrettäviä. Kyselylomaketta myös testattiin ennen sen lähettämistä vastaajille.
Tutkimuksen validiteettia voidaan pitää hyvänä, kyselyllä saatiin vastaukset tutkimuskysymyksiin.
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