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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kaupallisella alalla työskentelevien työ-

hyvinvointia. Työ toteutettiin Yritys Oy:lle ja siinä pyrittiin selvittämään miten kau-

pallisella alalla työskentelevät henkilö ylläpitävät työhyvinvointiaan, kun he kohtaavat 

henkistä ja psyykkistä kuormitusta työssään. 

 

Opinnäytetyön on tehty laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Työ-

hön etsittiin tietoa tekemällä henkilökohtaisia haastatteluja ja tekemällä kysely poh-

joismaisille työntekijöille. Haastattelut ja kyselyt analysoitiin ja niitä verrattiin keske-

nään.  

 

Opinnäytetyön teoriaosassa käsiteltiin yleisesti työhyvinvointiin liittyviä asioita sekä 

keskityttiin työhyvinvoinnissa henkisen ja psyykkisen puolen asioihin. Teoriaosassa 

on kerrottu opinnäytetyön tavoitteet ja kohde yritys. 
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The purpose of this thesis was to study the well-being of those working in the com-

mercial sector. The work was carried out for Yritys Oy, and the aim was to find out 

how a person working in a commercial sector maintains his / her wellbeing at work 

when they encounter mental and psychological stress in their work. 

 

The thesis is made by a qualitative research method. Finding information was done 

through personal interviews and a survey for Nordic workers. Interviews and surveys 

were analysed and compared with each other. 

 

The theory part of the thesis commonly discussed issues related to occupational well-

being, focused on wellbeing at work, as well as mental and psychological side of 

things. The part of the theory is described in the thesis objectives and target of the 

company. 
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1 JOHDANTO 

Työhyvinvointi on yksi tärkeimmistä aiheista työelämässä ja siksi aiheesta on hyvä 

tehdä tutkimuksia ja perehtyä siinä oleviin kuormitustekijöihin ja haasteisiin, jotta 

voimme parantaa työhyvinvoinnin määrää. Työhyvinvoinnin parantaminen on aina 

molempien eli työnantajien ja työntekijöiden etu, koska sillä on vaikutusta moneen 

osa-alueeseen yrityksen toiminnassa. 

 

Opinnäytetyöni aihe käsittelee kaupallisella alalla työskentelevien työhyvinvointia. 

Opinnäytetyössä on tarkoituksena selvittää, miten paljon kaupallisella alalla työsken-

televät ihmiset kohtaavat työssään henkisiä ja psyykkisiä kuormitustekijöitä työssään, 

miten paljon he saavat palautetta esimiehiltään ja asiakkailta, kuinka he ylläpitävät 

työhyvinvointia itsensä johtamisen kautta, onko työhyvinvoinnilla merkitystä yrityk-

sen kilpailuedun kanssa ja onko monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelemisellä 

vaikutusta työhyvinvointiin. 

 

Opinnäytetyön tekemisessä toteutettiin haastattelu Suomen myyntitiimiin kuuluville 

henkilöille. Työhön haettiin myös pohjoismaista näkökulmaa tekemällä kysely Ruot-

sin, Norjan ja Tanskan myyntitiimeille. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää tekijät, 

jotka vaikuttavat työntekijöiden työhyvinvointiin henkisesti ja psyykkisesti. Tämä tut-

kimus toteutettiin nopealla aikataululla, mutta tutkimuksen laadusta ei kuitenkaan tin-

gitty missään vaiheessa.  
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2 OPINNÄYTETYÖONGELMA JA KÄYTETTÄVÄT 

MENETELMÄT 

2.1 Opinnäytetyöongelma ja työn rajaus 

Tämän opinnäytetyön ongelmana on kaupallisella alalla työskentelevien työhyvin-

vointi. Tässä työssä pyritään selvittämään kyselyn ja haastatteluiden kautta minkä-

laista psyykkistä rasitusta Yritys Oy:n työntekijät joutuvat kohtaamaan ja miten he 

kokevat sen jaksamisen kannalta. Työn tavoitteena on löytää, mitkä asiat vaikuttavat 

työssä jaksamiseen ja miten voidaan käsitellä asiaa ja sitä kautta vähentää työntekijöi-

den poissaoloa työstä. Teoriaosassa pyritään myös käsittelemään asiaa laaja-alaisesti 

ottaen huomioon erilaiset asiakaskohtaamiset, huonon kohtelun tai arvostelun käsitte-

leminen ja mikä näiden vaikutus on työntekijän jaksamiseen. 

 

Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin: 

 

-  Mikä on yrityksen työntekijöiden psyykkisen ja henkisen työhyvinvoinnin tila? 

-  Miten työntekijät kokevat saadessaan palautetta asiakkailta, esimiehiltä ja työkave-

reilta? 

-  Kuinka paljon työntekijät ovat olleet poissa töistä jaksamisen takia? 

-  Miten työhyvinvoinnin tila eroaa pohjoismaisten tiimien kesken? 

-  Miten työntekijät käsittelevät kyseistä asiaa itse? 

- vaikuttavatko asiaan myös muut ulkopuoliset tekijät (Terveys, itseluottamus, harras-

tukset, jne..)? 

 

Työn aihepiirin peruskäsitteet ovat työhyvinvointi, itsensä johtaminen, palautteen saa-

minen, monikulttuurinen työelämä, voimavarojen palauttaminen, itsenäinen työsken-

tely, motivaatio ja miten päälliköt voivat johtaa työhyvinvointia. Peruskäsitteet käsit-

tävät vain psyykkiseen puoleen liittyviä työhyvinvoinnin asioita.  
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Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

2.2 Käytettävät menetelmät 

Opinnäytetyö tehdään laadullisen kvalitatiivisen tutkimuksen kautta. Laadullisen tut-

kimuksen aineisto mahdollistaa monitahoisen tarkastelun. Täten aineistoa haetaan erit-

täin laajasti ja monipuolisesti. Kvalitatiivinen aineisto muodostaa laaja-alaisuudellaan 

vertailukelpoista materiaalia. Teemahaastattelu on yksi perinteinen kvalitatiivisen tut-

kimuksen menetelmä. Vastausten analysoimisessa on tärkeää huomioida tekijöiden 

muutokset, kun kysymyksissä muutetaan yhtä tekijää. Kvalitatiivinen analyysi antaa 

tarkemman kokonaiskäsityksen tutkittavasta aineistosta. (Heikkilä 2014, 15-16) 

 

Tutkimus toteutetaan niin, että Yritys Oy:n Suomen myyntitiimin henkilöille tehdään 

henkilökohtainen haastattelu (liite 1) ja haastattelun aineisto analysoidaan vertaile-

malla tietoja keskenään, sekä käyttämällä yleistä kirjallista aineistoa asiaan liittyen. 

Yrityksen Ruotsin, Norjan ja Tanskan myyntitiimeille tehdään kevyempi kysely (liite 

2), missä kysellään aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja näitä vastauksia tullaan vertaa-

maan keskenään, sekä myös vertaillaan Yrityksen Suomen myyntitiimin antamiin 

haastatteluihin. Näin saadaan tutkimukseen enemmän pohjoismaista näkökulmaa 

myös, miten Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kohdalla on asia. Pääpaino tutki-

muksessa on kuitenkin löytää ratkaisu Yritys Oy:n Suomen myyntitiimin henkilöiden 
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työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja miten he pystyvät johtamaan sitä saatuaan negatii-

vistä kohtelua asiakkailta. Näkökantana pohjoismainen kysely luo tutkimukselle myös 

tietoa muiden maiden toimintatavoista ja menetelmistä.  

 

Tutkimus aloitetaan ensin tekemällä henkilöhaastattelu Yritys Oy:n Suomen myynti-

tiimille. Haastattelun kysymykset ovat kaikille samat ja kysymykset on rajattu tiukasti 

kyseiseen aihepiiriin, jotta vastauksien analysointi on helpompi toteuttaa asian koh-

dalta. Tätä tietoa analysoidaan tapaustutkimuksen pohjalta ja sitä peilataan kirjallisuu-

desta saatavaan tietoon. Suomen osalta tutkimus tehdään 5 työntekijän osalta. 

Suomen myyntitiimiltä saama tieto tulee varmasti olemaan laadukasta ja tarkkaa, 

koska myyntitiimin henkilöt ovat olleet todella pitkään kaupallisen alan työssä, joten 

heillä on pitkä työkokemus ja tuntemus asiaan. 

3 KAUPALLISEN ALAN TYÖN HAASTEET JA 

KUORMITUSTEKIJÄT HENKISESSÄ TYÖHYVINVOINNISSA, 

SEKÄ TAUSTATIETOA YRITYKSESTÄ 

3.1 Kaupallisen alan työn haasteet 

Kaupallisen alan työn haasteina voidaan pitää henkisen työhyvinvoinnin kannalta työn 

mielekkyyttä sisällöllisesti ja motivoivasti. Työn pitää olla työntekijöille enemmän, 

kuin vain palkallinen korvaus menetetystä vapaa-ajasta. Haasteet ovat siis sellaisia, 

mistä työntekijä selviytyy oikein mitoitetusti, määrällisesti, motivoinnillisesti, mielek-

kyydellisesti ja ammattitaidollisesti. Haasteena on myös työntekijöiden kehittyminen 

ammattitaidollisesti ja henkisesti. Mikäli työ ei ole työntekijälleen mielekästä tai mo-

tivoivaa, niin nopeasti työntekijä saattaa hakeutua toiseen työpaikkaan. (Klemelä 

2006) 

 

Haasteena on työtekijöiden sisäisen motivaation ylläpitäminen. Sisäinen motivaatio 

ohjaa työntekijää toimimaan vastuullisesti ja sitoutuneesti. Työntekijät jotka omaavat 

sisäisen motivaation tekevät työtä oma-aloitteisesti, ammattitaidollisesti ja yhteisölli-

sesti. Tekeminen ei siis ole vain pakollista puurtamista rahan tai palkkioiden eteen. 
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Organisaatioissa onkin siis enemmän keskityttävä tähän ominaisuuteen, jotta työstä ei 

tule vain työ, joka on suorittamista päivästä toiseen. Työ mikä on vain suorittamista 

eri työtehtävästä toiseen ei ole työntekijälle motivoivaa, innostavaa, energisoivaa, ke-

hittävää ja nautinnollista. (Martela & Jarenko 2014, 14-16) 

3.2 Kaupallisen alan työn kuormitustekijät 

Kaupallisen alan työn kuormitustekijät voivat olla sosiaalisia tai psyykkisiä kuormi-

tustekijöitä. Psyykkiset kuormitustekijät ovat pääsääntöisesti työn sisältöön tai työhön 

liittyvää kuormitusta. Tälläisiä psyykkisiä kuormitustekijöitä ovat työntekijöiden epä-

selvä kuva työstä ja tavoitteista, työssä ei ole mahdollista kouluttautua tai kehittyä, työ 

ei ole motivoivaa ja sitä on liian paljon tai työntekijällä ei ole mahdollista vaikuttaa 

sen tekemiseen niin, että suoriutuisi siitä. Sosiaalisia kuormitustekijöitä ovat sitten taas 

työyhteisöön liittyvät asiat. Tälläisiä sosiaalisia kuormitustekijöitä ovat työskentele-

minen yksin, eripuraisuus työympäristössä, huono kohtelu työpaikalla sukupuolen, yk-

sityiselämän, iän tai kansallisuuden takia tai se että joutuu seksuaalisen häirinnän koh-

teeksi. Sosiaalisissa kuormitustekijöissä suurta osaa näyttelee myös tiedonkulku yri-

tyksessä. (Työterveyslaitoksen www-sivut 2019.) 

 

Kaupallisella alan työn kuormitustekijöinä on töiden epävarmuus, liian kova tahti 

työssä ja työn määrän ollessa liian suuri. Tämä näkyy työn psyykkisen kuormittumisen 

kasvuna työssä. Työturvallisuuskeskuksen kunta-alan työolobarometrin tutkimuksessa 

vuonna 2010 on selvinnyt, että seitsemän työntekijää kymmenestä kokee työn psyyk-

kisen kuormittumisen kasvaneen melko tai erittäin korkeaksi. Tämä on johtanut siihen, 

että työntekijät yrittävät tehdä töitä yli resurssiensa ja sen kautta on työuupumukset 

kasvaneet. Tähän vaikuttavia tekijöitä on ollut töiden jatkuvat keskeytymiset, työmää-

rän liiallinen kertyminen, sekä vääränlainen johtamisen tapa eli työntekijöitä johdetaan 

huonosti tai sitten pelon kautta. Vaikuttavia tekijöitä on ollut myös kiirehtiminen ja 

ajallinen paine työssä. Kiirettä ja aikapainetta työssä näkyy yleensä työntekijöiden vä-

hyytenä sairauden tai lomien takia. Psyykkinen kuormitus aiheuttaa työntekijöissä ne-

gatiivisia asioita, kuten sairastumista, masentumista, kyynisyyttä, itsetunnon huono-

nemista ammatillisesti ja unihäiriöiden lisääntymisellä. (Manka 2012, 15-16)  
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3.3 Taustatiedot yrityksestä 

Yritys mille tämä tutkimus tehdään on Yritys Oy. Yritys Oy:llä on neljä henkilöä 

myynnillisissä asiakaspalvelutehtävissä, näistä kolme henkilöä on Ruotsissa ja yksi 

henkilö Suomessa. Lisäksi Yritys Oy:llä on kaksi Account Manageria Suomessa, jotka 

hoitavat asiakasyhteydenpitoa, kaupankäyntiä, sopimusneuvotteluita ja hinnoittelua. 

Toinen Acent. Managereista asuu Etelä-Suomessa ja toinen Länsi-Suomessa. Account 

Managerit hoitavat työtään kotitoimistosta käsin, sekä asiakkaiden luona vieraillen. 

Myynnillisissä asiakaspalvelutehtävissä olevat kolme henkilöä työskentelevät yrityk-

sen pääkonttorilla ja yksi Torniossa hoitaa kotikonttorista käsin tehtäviä. Account Ma-

nagerit ja Torniossa oleva myynninhenkilö toimivat siis täysin yksin ja itsenäisesti. He 

pitävät yhteyttä esimiehiin, kollegoihin ja muihin myynnin tukihenkilöihin sähköpos-

tin, puhelimen ja Skypen kautta. 

4 TYÖHYVINVOINTI 

 

Työhyvinvointivastuu on työntekijällä ja työnantajalla. Työhyvinvointiin vaikuttavat 

monet asiat ja henkilöt. Yhteistyössä työntekijät, esimiehet ja johtajat voivat kaikki 

vaikuttaa työhyvinvoinnin toimivuudesta. Työhyvinvointiin vaikuttavia asioita ovat 

työympäristössä luottaminen, kannustaminen, innostaminen, avoimuus, positiivinen 

palaute, työmäärien kohtuullistaminen ja asioihin reagoiminen ajoissa. Työntekijä, 

joka voi hyvin työympäristössä on tavoitteellinen, vastuuntuntoinen, motivoitunut, in-

nostunut, hyödyntää työssään osaamista, kehittää työyhteisöä ja tuntee itse tarpeel-

liseksi työympäristössä. Nämä kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat yrityksen mah-

dollisuuteen menestyä taloudellisesti hyvin, saada hyvä maine yritykselle, sekä paran-

taa yrityksen kilpailukykyä työmarkkinoilla ja kaupallisessa kilpailussa. Näitä asioita 

voidaan mitata yrityksessä erilaisilla mittaustuloksilla, kuten esimerkiksi työntekijöi-

den sitoutumista pysyä yrityksessä pidempään, työntekijät ovat motivoituneita teke-

mään taloudellista tuottavuutta ja voittoa yrityksessä, tämä vaikuttaa yrityksessä myös 

vähäisempiin tapaturmiin ja sairauspoissaoloihin, sekä asiakastyytyväisyyden kasvua. 

(Työterveyslaitoksen www-sivut 2019.) 
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Henkinen työhyvinvointi on erittäin tärkeää, koska se vaikuttaa työntekijöiden työhy-

vinvointiin monin eri tavoin. Positiivisesti ajattelevat työntekijät ovat työhyvinvoin-

nillisesti erittäin avoimia, sosiaalisia, luovempia, kokeilunhaluisempia ja voivat ter-

veellisemmin. Henkisessä työhyvinvoinnissa tärkeää on, että työntekijän positiiviset 

tunteet ovat erittäin monikertaiset verrattuna negatiivisiin tunteisiin. Moninkertaiset 

positiiviset tunteet pystyvät syrjäyttämään negatiiviset tunteet, jotka ovat yleensä erit-

täin voimakkaita verrattuna positiivisiin tunteisiin. Moninkertainen määrä positiivisia 

tunteita auttaa henkisessä työhyvinvoinnissa kohtaamaan stressiä aiheuttavia tilanteita 

huomattavasti rennommin, positiivisemmin ja joustavimmin, mikä auttaa työntekijöitä 

henkisen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja palautumisessa. Positiiviset tuntemukset 

työtekijän työhyvinvoinnissa siis korostuvat onnellisuutena ja sitä kautta se vaikuttaa 

työtekijän terveyteen, itseluottamukseen ja energisyyteen. (Manka 2016, 32) 

4.1 Palautteen saaminen ja sen käsitteleminen 

Asiakkailta saatava palaute voi olla, joko miellyttävää eli positiivista tai epämiellyttä-

vää eli negatiivistä. Tässä kuitenkin keskitymme negatiivisen palautteen saamiseen ja 

sen käsittelemiseen. Me suomalaiset emme ole oppineet ottamaan palautetta vastaan 

ja varsinkaan negatiivistä. Tämä näkyy varsinkin siten, että harvoin asiakkaat antavat 

kasvotusten suoraan palautetta. Pääasiassa palautteen anto asiakkailta tulee sähköpos-

titse, puhelimitse tai muulla tavoin, miten sen voi antaa anonyymisti, esimerkiksi ni-

mimerkin kautta. Kasvottomasti tapahtuneessa palautteenannossa vaikuttaa usein ää-

nenpaino ja sanat, kun taas kasvotusten saatavassa palautteessa siihen vaikuttaa myös 

ilmeet ja eleet. Palautteenannossa suurin vaikutus on ilmeillä ja eleillä, toiseksi suurin 

vaikutus on äänenpainolla ja pienin palautteenannon vaikutus on sanoilla. (Valvio 

2010, 101-107) 

 

Palautteen vastaanottamiseen vaikuttaa suuresti myös se, miten työntekijä itse suhtau-

tuu asiakkaalta tulevaan palautteeseen. Varsinkin negatiivista palautetta vastaanotetta-

essa pitää työntekijän huolehtia siitä, että on rauhallinen ja kuuntelee asiakkaan pa-

lautteen. Tässä tilanteessa oman äänenpaineen korottaminen tai käyttäytyminen muu-

ten aggressiivisesti provosoi asiakasta vielä enemmän antamaan negatiivista palautetta 
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ja näin olleen provosoituu liikaa. Tämä saattaa johtaa myös siihen, että palaute siirtyy 

asiasta henkilökohtaisuuksiin. (Valvio 2010, 120-121) 

 

Palautteen saamisessa on hyvä kuitenkin huomioida aina, että siinä ei asioihin haeta 

syyllisiä tai selitystä vaan pyritään kehittämään ja parantamaan toimintoja. Negatiivi-

nen palaute kohdistuu yleensä aina siihen, että asialle pitäisi löytää syyllinen tai selitys. 

Siksi näistä asioista on hyvä keskustella työyhteisössä ja käydä niitä läpi, koska asioi-

den ristiriidat kuuluvat normaaliin päivittäiseen työelämään. Palautteen saamisessa on 

hyvä huomioida, miten siihen reagoi tai miten sitä antaa. Palautteen saamisessa tai 

antamisessa kannattaa huomioida miten sen kysymyksen asettelee, ettei lähde hake-

maan siihen selityksiä tai syyllisiä. Hyvä tapa on esimerkiksi palautteen saamisessa 

kuunnella ehdotus, miten asia voitaisiin ratkaista tai vastaavasti palautetta antaessa 

kertoa oma toive, miten itse ratkaisisi tilanteen. Näin palautteen saaminen tai antami-

nen ei kuullosta niin negatiiviselta asialta ja vaikuta työntekijässä negatiivisia tunne-

reaktioita. (Manka 2012, 125-127) 

4.2 Itsensä johtaminen työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi 

 

Itsensä johtaminen työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi on tärkeää henkisen kuormituksen 

kasvaessa. Työntekijä itse voi pienentää omalla asenteella työstä johtuvan henkisen 

kuormituksen rasitusta. Nämä asiat, mihin työntekijä itse voi vaikuttaa on terveys ja 

fyysinen kunto, oman elämänhallinta, asenne, motivaatio, avoimuus, sekä vaikuttami-

sen mahdollisuudet työssä. (Alahautala & Huhta 2018, 14-17)  

 

Jokainen meistä hoitaa oman henkisen työhyvinvoinnin itsensä johtamisesta. Tätä 

asiaa voidaan verrata esimerkiksi, kuten olisit yrittäjänä ja pyörittäisit omaa yritystä. 

Tässä verrannollisessa itsensä johtamisessa (yrityksen johtamisessa) on vaan tärkeässä 

osassa omat tunteet, mielet, arvot, keho ja työ. Itsensä johtamisessa työhyvinvoinnin 

näkökulmasta keho on näistä tärkein, koska kehon hyvinvointi vaikuttaa näihin muihin 

osa-alueihin myös. Kehosta voidaan huolehtia itse johtamalla sitä riittävästi nukkuen, 

rentoutuen, syömällä ja liikkumalla, jotta keho pysyy terveenä. Kehosta huolehtiminen 

on kuitenkin enemmän fyysistä ja siihen emme niin paljon tässä työssä perehdy, vaan 
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keskitymme enemmän henkiseen puoleen eli mieleen, tunteisiin, arvoihin ja työhön. 

Mieli itsensä johtamisessa voimme vaikuttaa asioihin, mitä havaitsemme asioita, miten 

muistamme niitä, mitä ajattelemme niistä ja miten voimme oppia niistä. Mielen itsensä 

johtamisessa on tärkeää hallita mieltämme, jotta pystymme keskittymään juuri esillä 

olevaan asiaan, emmekä anna ajatusten mennä menneisyyteen tai tulevaisuuteen hal-

litsemattomasti. Itsensä johtamisessa tunteiden hallitseminen on myös tärkeässä 

osassa, koska tunteet ohjaavat tekemistämme erittäin paljon. Itsensä johtamisessa hal-

litut tunteet ohjaavat meitä ajatusten ja toimimisen kautta. Tunteiden hallitsemisessa 

on tärkeää yrittää päästä eroon negatiivisista tunteista, koska ne vaikuttavat lamautta-

vasti ajattelemista ja toimimista. Positiiviset tunteet taas auttavat meitä vuorovaiku-

tuksessa, toiminnassa ja ajattelussa, sekä saa meidät voimaan hyvin. Tärkeää on välillä 

pysähtyä ja ottaa hetki aikaa tutkia omia tunteita. Omien tunteiden analysoiminen ja 

ottamalla eroa tunteiden vaikutukseen, pystyy huomaamaan, miten itse pystyy sääte-

lemään tunteita ja hallitsemaan niitä paremmin. Arvot henkisessä itsensä johtamisessa 

ovat suuressa osassa, koska omat arvot ohjaavat työntekijän omaa toimimista tunteiden 

ja ajatusten kautta. Työntekijä, minkä arvot ovat kohdillaan ja tiedostaa ne on henki-

sesti kunnossa ja osaa sitä kautta toimia käytännössä tasapainoisesti ja on itsevarma 

itsensä ja ympärillä olevien asioiden kanssa ja tuntee näin itsensä merkitykselliseksi. 

Työn merkitys itsensä johtamisessa viittaa työntekijän ammatilliseen kuntoon ja sitä 

kautta avaa työntekijälle mahdollisuuden nähdä kauemmasta perspektiivistä. Tähän 

merkitykseen sisältyy, että työntekijä tiedostaa ja tietää selkeästi oman työnkuvansa, 

tehtävänsä, tavoitteensa, osaamisensa ja saa siitä palautetta ja pystyy näin kehittymään 

eteenpäin työhyvinvoinnillisesti. Itsensä johtaminen henkisen työhyvinvoinnin kan-

nalta on yksinkertaistettuna huolehtimista omasta tasapainoisesta hyvinvoinnista työn 

ja vapaa-ajan elämän välillä. (Sydänmaanlakka 2012, 19-22) 

4.3 Voimavarojen palauttaminen 

Voimavarojen palauttamisessa on erittäin tärkeää huomioida positiivia asioita työssä. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työssä pitäisi olla koko ajan hymyilevänä ja unohtaa 

kaikki asioiden huonot epäkohdat ja jättää ne käsittelemättä. Positiivisella ja rakenta-

valla asenteella on suuri merkitys työelämässä työhyvinvoinnin ja henkisten voimava-

rojen ylläpitämisessä ja palauttamisessa. Positiivisen ja rakentavan asenteen omaava 
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työntekijä luottaa onnistumiseen, mahdollisuuksiin ja on motivoitunut työssään. Näin 

olleen pienistä asioista ei muodostu työntekijälle suuria ja ylitse pääsemättömiä ongel-

mia ja työntekijä voi hyvin työssään. Yksin työskentelevä tai asioita sisällään pitävä 

työntekijä, ketä ajattelee negatiivisesti tuskin nauttii työstään ja on tehokas, tai voi 

työhyvinvoinnillisesti hyvin. Positiivista asennetta työntekijä voi rakentaa huolehti-

malla omasta hyvinvoinnista, iloita ja nähdä onnistumiset työssään, pysyttelemällä po-

sitiivisessa työympäristössä, välttelemällä negatiivista työympäristöä, vaikuttamalla 

asioihin, joihin on mahdollista työntekijän vaikuttaa. Tärkeää on kuitenkin käsitellä 

myös negatiivisia asioita, mutta tässä on hyvä huomioida rajaamalla negatiivisten asi-

oiden valittamisen aika ja paikka, sekä käsitellä se kerralla, jotta sitä ei tarvitse käsi-

tellä uudestaan ja uudestaan, koska asian pyörittäminen uudelleen moneen kertaan ei 

tule auttamaan asiaa. (Torppa 2013)  

 

Voimavarojen palautumiseen on ensisijaisen tärkeää, että töistä lähdettyään työntekijä 

pääsee irti työhön liittyvistä asioista. Työasioista irti pääseminen on kuitenkin vaikeu-

tunut nykypäivän nopeiden sähköisten yhteyksien takia. Työntekijän täytyy olla itse 

vastuussa työstä irtautumisesta ja huolehtia siitä, että työnantajan kanssa on sovittu 

yhteiset säännöt, milloin työasioihin ei tarvitse puuttua tai reagoida. Työntekijän oli-

sikin hyvä huolehtia henkisten voimavarojen palautumisessa, että vapaa-ajallaan ei 

olisi työnantajan tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse, vaan yrittäisi keskittyä 

itseensä, omaan hyvinvointiin ja lepäämiseen. (Työsuojeluvaltuutettu www-sivut 

2011.) 

 

Työn aiheuttamasta stressistä ja uupumuksesta voi henkisiä voimavaroja palauttaa en-

naltaehkäisevällä toiminnalla. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on jakaa ajankäyttöä ja 

voimavaroja sopivassa suhteessa elämän eri osa-alueille, huolehtia riittävästä levosta 

ja harrastaa työstä poikkeavaa tekemistä, arvioida tasaisin väliajoin omaa hyvinvointia 

ja elämäntilannetta, kiinnittää huomiota ja muuttaa asioita mitkä vaikuttavat työhyvin-

vointiin negatiivisesti, keskustella esimiehen kanssa stressistä ja uupumusta aiheutta-

vista työasioista, jutella asioista muiden henkilöiden kanssa ja käyttää terveydenhuol-

lollista apua, mikä ei itse pysty vaikuttamaan asioihin. (Työterveyslaitoksen www-si-

vut 2019.) 
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Hyviä keinoja henkisten voimavarojen palauttamiseen on myös liikunnan lisääminen. 

Liikunnan lisääminen ja pienien asioiden muuttaminen työympäristössä lisää työhy-

vinvointia. Tälläisiä asioita, millä liikuntaa voi päivän aikana lisätä on esimerkiksi 

käyttää rappusia hissin sijaan, pyöräilemällä tai kävelemällä työmatkoja, sekä tauko-

jumppa tai verytteleminen työpäivän aikana. Tärkeää on myös kuitenkin huolehtia ter-

veellisistä elämäntavoista, kuten syömällä monipuolisesti ja nukkumalla riittävän pit-

kiä yöunia. (Kevan www-sivut 2019.) 

4.4 Työhyvinvointi kilpailuetuna 

Työhyvinvointi lasketaan nykyään erittäin suureksi kilpailueduksi työmarkkinoilla. 

Toimenpiteet mitkä parantavat ja kehittävät työhyvinvointi saavat aikaan välillisiä ja 

välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Toiminnan kannattavuuden lisääntyminen näkyy 

yleensä kustannusten ja tuottojen suhteiden parantuneesta välisestä. Kilpailuetuna voi-

daan tutkimusten mukaan laskea se, että työntekijöihin tehty investointi tuottaa moni-

kymmenkertaisesti yritykselle rahan takaisin, mikä siihen on sijoitettu. Näistä hyö-

dyistä puolet tulee siitä, että työntekijät eivät ole poissa töistä sairauden, tapaturman, 

ammattitaudin tai työkyvyttömyyden takia. Tämä siis kattaa puolet kustannuksista ja 

mikäli sitä pystytään työhyvinvoinnilla pienentämään. Toinen puoli hyödyistä on se, 

että työntekijät ovat sitoutuneita, innostuneita, terveitä ja hyvinvoivia. Näin olen tämä 

parantaa tuottavuutta ja sillä pystytään luomaan kestävää tuloskehitystä yrityksessä 

vuodesta toiseen. (Kehusmaa 2011, 21-23) 

 

Usein kuvitellaan, että työhyvinvointi kilpailuetuna on vaan hyvien työntekijöiden 

saaminen yritykseen erilaisten etuisuuksien, kuten liikunta- ja kulttuurisetelien, sekä 

erilaisten tyky-toimintojen kautta. Mutta totuus on, että työhyvinvointi kilpailuetuna 

pitää sisällään paljon muutakin kuten työn, johtamisen, työyhteisön, osaamisen, ter-

veyden, motivaation ja kehittymisen. Hyvänä merkkinä työhyvinvoinnin kilpailuetuna 

voidaan nähdä työntekijöiden vaihtuvuuden vähentymisenä, sairastumisien vähenty-

misenä, pienentyneinä poissaoloina ja sitoutumisena työpaikkaan. Työpaikka, mikä 

pystyy tarjoamaan työhyvinvoinnin kannalta kilpailukykyisen työpaikan pitää sisäl-

lään sen, että työ on mielekästä, yrityksessä noudatetaan tasa-arvoa sukupuolien vä-
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lillä, työntekijällä on vaikutusvaltaa omaan asemaan, yritystä johdetaan määrätietoi-

sesti, työntekijöillä on mahdollisuus kehittää itseään ja tietävät omat tavoitteensa, sekä 

yrityksen muut ympäristötekijät ovat kunnossa. Kilpailukykyyn vaikuttaa myös se, 

minkälaiset on välit yrityksen johdolla ja työntekijöillä, työntekijöiden asenne ja mie-

lipide työpaikasta ja työtä, sekä työyhteisön väliset suhteet. (Kehusmaa 2011, 31, 81, 

86) 

 

Yrityksen työntekijät ovat kuitenkin koko yrityksen perusta. Tämä perusta on erittäin 

herkkä. Esimerkiksi jos kaikki yrityksen työntekijät vaihtuisivat täydellisesti, se vai-

kuttaisi yrityksen toimintaan erittäin vakavasti ja vaarallisesti. Mikäli työntekijät eivät 

ole tarpeeksi koulutettuja työntehtävistä ja tietoisia omista työntavoitteista vaikuttaa 

se yrityksen kilpailukykyyn työhyvinvoinnillisesta näkökulmasta. Kilpailukykyä yri-

tyksessä vähentää, mikäli yrityksellä on ongelmia rekrytoida uusia osaavia työnteki-

jöitä tai työntekijät sairastelevat paljon ja ovat sen takia töistä poissa. (Viitala 2014, 9) 

 

Yrityksen pitää kuitenkin huomioida, että työhyvinvoinnillisen kilpailuedun ylläpitä-

minen vaatii yritykseltä ja yrityksen johdolta kokoaikaista suunnittelua ja kehittämistä, 

sillä saavutettu taso ei ole kuitenkin pysyvää, sillä muutkin yritykset yrittävät myös 

kehittää heidän toimintojansa saavuttaakseen saman työhyvinvoinnillisen kilpailuedun 

itselleen. (Kehusmaa 2011, 111, 145) 

 

Yritys mikä kehittää itseään ja työntekijöitä työhyvinvoinnillisesti näkyy kilpailijoi-

den, asiakkaiden ja sijoittajien suuntaan laadullisesti ja toiminnallisesti erittäin luotet-

tavalta ja kilpailukykyiseltä yritykseltä. Tälläisissä yrityksissä työntekijät ovat sitou-

tuneita ja kehittävät yrityksen toimia koko ajan eteenpäin, ovat innovatiivisia ja se nä-

kyy yrityksen menestymisessä kilpailevilla markkinoilla. Työhyvinvointi siis lisää yri-

tyksen kilpailukykyä markkinoilla. (Viitala 2014, 9) 

4.5 Monikulttuurinen työelämä 

Monikulttuurinen työelämä mielletään yleisesti vain ihmisen kieleen, uskontoon, etni-

seen taustaan tai kansallisuuteen, mutta monikulttuurinen työelämä pitää kuitenkin 

paljon syvällisemmin enemmän sisällään, kuten ihmisten ominaisuuksia, mitä hän on 
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saanut lahjaksi jo syntyessään. Tälläisiä ominaisuuksia ovat sukupuoli, persoonalli-

suus, ihonväri, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sosiaaliluokka, sekä toi-

mintakyky psyykkisesti ja fyysisesti. Monikulttuurisessa työelämässä kuitenkin asioita 

säätelevät myös työntekijöiden ikä, terveydentila, koulutustaso, sosiaalinen asema, 

perhetilanteet, taloudellinen asema, pätevyys ja toimintakyky. Työhyvinvoinnin kan-

nalta monikulttuurissa työelämässä on tärkeää huomioida työntekijöiden kulttuurisia 

taustoja, toimintatapoja, ajatuksia ja kommunikointia. Monikulttuurinen työelämä työ-

hyvinvoinnissa kyseenalaistaa montaa eri asiaa vanhoissa toimintatavoissa ja kaavi-

oissa työympäristössä ja tämä saa aikaan sen, että työyhteisön työhyvinvointi on pa-

rantunut huomattavasti. Tähän vaikuttavia asioita on ollut se, että työyhteisöiden en-

nakkoluulot ovat pienentyneet, avoimuus on lisääntynyt ja toimintatavat ovat muuttu-

neet yksilötyöskentelystä yhteisölliseen työskentelyyn enemmän.  Tämä on lisännyt 

työyhteisöissä työntekijöiden innostuneisuutta, innovaatisuutta ja oma-aloitteisuutta 

myös. Työhyvinvoinnin kannalta monikulttuurinen työyhteisö on siis hyväksyvämpi 

ja arvostavampi, sekä se johtaa työyhteisö työhyvinvoinnillisesti oikeudenmukaiseen 

kohteluun lisäten hyvinvoinnillista motivaatiota ja parantaen siten työyhteisön suori-

tuskykyä toiminnoissa. (Lahti 2014, 24-26) 

 

Monikulttuurisessa työympäristössä työskenteleminen luo myös haasteita työympäris-

tölle. Monikulttuurisuus aiheuttaa työntekijöissä epävarmuuden ja epäluuloisuuden 

tunteita, sekä myös pelkoa. Työntekijät kohtaavat erilaisuutta ja sen hyväksyminen 

oman käsitysten tai ajattelutapojen kautta saattaa olla haasteellista. Kuitenkin kaikkia 

tulee kohdella tasa-arvoisesti ja samalla tasolla. Monikulttuurisuuden kautta tulee 

esille myös paljon erilaisia ristiriitoja ja näkökantoja asioihin ja näitä kun pystytään 

käsittelemään oikealla tavalla saadaan työhön terveellistä ja positiivista energiaa, asia 

kriittisyyttä ja innostavuutta, mikä parantaa työhyvinvointia huomattavasti työympä-

ristössä. (Manka 2012, 130) 
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5 HAASTATTELUIDEN JA KYSELYN TULOKSET 

5.1 Haastattelun tulokset 

Haastattelu toteutettiin henkilökohtaisesti Suomen myyntitöihin työntekijöiden kesken 

ja haastatteluun osallistui kaikki viisi henkilö. Haastateltavien henkilöiden työtehtävät 

ovat hiukan erilaisia, koska työtehtävät ovat jaettu heidän osaamisalueiden kesken ja 

ovat vastuussa omasta osaamisalueestaan. Haastattelusta jätettiin myös muutamia asi-

oita kysymättä, koska sitä tietoa analysoitaessa olisi voinut Asian kohdistaa vain yh-

teen henkilöön. 

 

Haastattelussa saatiin paljon tietoa kerättyä kasaan ja siinä perehdyttiin kyselemään 

Suomen myyntitiimin henkilöiltä seuraavien osa-alueiden kysymyksiä, kuten haasta-

teltavien henkilöiden taustatietoja kaupalliselta alalta, henkisen ja psyykkisen työhy-

vinvoinnin haasteita ja kuormitustekijöitä työssä, palautteen saamisen vaikutuksia työ-

hyvinvointiin, yleisesti työhyvinvoinnillisia asioita, työhyvinvoinnin itsensä johta-

mista, työhyvinvoinnin vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja monikulttuurisen työ-

yhteisön vaikutuksia työhyvinvointiin. 

5.1.1 Taustatiedot haastattelussa 

Taustatiedoissa kysyttiin Suomen myyntitiimin henkilöiden ikää, jotta pystyimme hiu-

kan kartoittamaan minkä ikäisestä henkilöistä on kyse. Lisäksi haastattelussa tausta-

tiedossa selvitettiin Suomen myyntitiimin henkilöiden työkokemus kokonaisuudes-

saan asiakaspalvelussa ja miten kauan he ovat työskennelleet nykyisessä yrityksessä. 

Näistä tiedoista julkaistaan vaan keskiarvot. 

 

Taustatiedoista kävi ilmi, kun Suomen myyntitiimiä haastateltiin, että kyseisen myyn-

titiimin henkilöiden keski-ikä oli 46,8 vuotta, joten voimme todeta, että ihan nuoresta 

ja kokemattomasta myyntitiimistä ei haastattelussa ole kyse. 

 

Suomen myyntitiimin työkokemus kokonaisuudessa kaupallisella alalla on varsin kor-

kea eli noin 17 vuotta. Tästä voimme havaita, että myyntitiimin henkilöt ovat todella 
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pitkään toimineet kaupallisen alan tehtävissä ja heillä on siitä suuri kokemus. Nykyi-

sen työnantajan palveluksessa kyseisen myyntitiimi on toiminut keskiarvoltaan 4,7 

vuotta, joten myyntitiimi ei ole ihan nuori, mutta ei myöskään vanha nykyisessä yri-

tyksessä. 

5.1.2 Henkiset ja psyykkiset kuormitustekijät sekä palaute 

Haastattelussa lähdettiin selvittämään, että mitkä ovat henkisen ja psyykkisen työhy-

vinvoinnin haasteet ja kuormitustekijät nykyisessä työssä. Haastattelussa käytiin läpi 

työn kiireellisyyttä, määrää, epävarmuutta, motivointia, kannustavuutta työympäris-

tössä, tiedonkulkua, mielenkiintoisuutta, tavoitteita, työympäristöä ja sitoutumista.   

 

Työn kiireellisyyden ja määrän suhteen Suomen myyntitiimin haastattelussa selvisi, 

että Työn kiireellisyys ja määrä riippuu paljon ajankohdista. Tähän vaikuttavia teki-

jöitä olivat sairaslomat, vuosilomat ja erilaiset projektit, minkä tulemiseen ei voida 

vaikuttaa. 

 

Työn epävarmuutta ja motivaatiota tehtäessä haastattelussa selvisi, että Suomen myyn-

titiimin henkilöt eivät koe työtään epävarmaksi yleisesti, mutta työnkuvan muuttumi-

nen saattaa vaikuttaa sitten, että siinä koetaan epävarmuutta. Työnkuvan muuttuminen 

tai tieto siitä, että se voisi muuttua, nähtiin haastattelussa vaikuttavan työhyvinvointiin, 

koska siinä oli havaittavissa epätietoisuutta, että miten se voi muuttua. Motivointia kun 

kävimme läpi haastattelussa, saimme yleisen vastauksen, että työ motivoi, mutta saat-

taa välillä olla liian samanlaista tekemistä eli työhön haastateltavat haluisivat hiukan 

vaihtelua.  

 

Työympäristön kannustavuutta ja tiedonkulkua tutkiessa haastattelussa saimme tietoa, 

että Suomen myyntitiimin henkilöiden kesken työympäristö oli keskenään erittäin kan-

nustava. Työympäristön kannustavuus nähtiin myös haastattelussa vaikuttavan paljon 

positiivisesti työhyvinvointiin ja jaksamiseen työhön. Haastattelussa tiedonkulkuun 

liittyvissä asioissa havaittiin, että yrityksellä olisi parantamisen varaan liittyen tiedon-

kulkuun liittyvissä asioissa. Huonona asiana tässä koettiin se, että välillä asioista tie-

dotetaan liian myöhään, hitaasti, epäselvästi ja sitä tarvitsee työntekijöiden välillä itse 
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etsiä ja kysellä. Tiedonkulun osalta voidaan mainita, että se on yksi ongelma kohdista, 

mitä yrityksen tulisi parantaa ja kehittää enemmän. Tiedonkulusta voidaan siis sanoa, 

että se keskimääräistä heikompaa ja sillä on vaikutusta työhyvinvointiin. 

 

Mielenkiintoisuutta työssä ja työn tavoitteita haastattelussa selvitettäessä havaitsin, 

että työn on keskimääräistä enemmän mielenkiintoista, mutta haastateltavat sanoivat, 

että he kaipaisivat siihen hiukan uudistusta, jotta mielenkiintoa saataisiin pidettyä yllä. 

Tavoitteista haastattelussa selvisi, että numerolliset tavoitteet työssä on erittäin selvät, 

mutta työnkuvalliset tavoitteet eivät niinkään ole selkeät. Tällä työnkuvallisen tavoit-

teiden epäselvyydellä huomasin olevan vaikutusta työnhyvinvointiin siinä määrin, että 

se laski myös haastateltavin mielenkiintoa työtä kohtaan.  

 

Työympäristön viihtyisyyttä ja sitoutumista työhön tutkittaessa havaittiin, että työym-

päristöä ei koettu viihtyisäksi, johtuen siitä, että haastateltavat ihmiset työskentelevät 

avokonttorissa. Avokonttorin huonoiksi puoliksi kerrottiin ympärillä olevat häiriöt, 

kuten ihmisten liikkuminen ja äänet ja tämän vaikuttavan heidän työhyvinvointiin 

viihtymisen kannalta. Haastateltavat sanoivat kaipaavan rauhallisempaa työympäris-

töä. Suomen myyntitiimiltä, kun haastateltiin heidän suhdetta sitoutua työhön, saimme 

vastaukseksi, että haastateltavat sitoutuvat työhön täysin. Kaikki haastateltavat sanoi-

vat hoitavansa työnsä hyvin ja sitoutuneesti. 

 

Palautteen saamisessa haastattelussa pyrimme selvittämään tilannetta miten negatiivi-

nen ja positiivinen palaute vaikuttaa työhyvinvointiin ja miten paljon palautetta haas-

tateltavat saavat työssä asiakkailta ja esimiehiltä.  

 

Ensiksi haastattelussa lähdimme selvittämään palautteen saamista esimiehiltä, työka-

vereilta ja asiakkailta. Esimiehiltä saama palautteen määrä oli vaihteleva, riippuen 

minkälaista työnkuvaa henkilö suoritti yrityksessä. Suurimmaksi osaksi haastateltavat 

sanoivat, että palautetta tulee esimiehiltä, mutta välillä sitä on pyydettävä. Esimiehiltä 

tuleva palaute koettiin sekä negatiiviseksi, että positiiviseksi ja palaute oli rakentavaa.  

Palaute mikä tulee työkavereilta todettiin haastattelussa, että sitä tulee hyvin. Työka-

vereilta tuleva palaute on monipuolista ja rakentavaa. Enemmän työkavereilta tuleva 

palaute oli aina positiivista ja kannustavaa. Asiakkailta tulevaa palautetta tulee erittäin 
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paljon ja suurimmaksi osaksi se havaittiin haastattelussa, että se on negatiivistä. Asi-

akkailta tuleva negatiivinen palaute oli yleistä, koska se koski yleensä aina jonkinlaista 

reklamaatioon liittyvään asiaan. Positiivista palautetta asiakkaat myös antoivat, mutta 

sitä piti enemmän kysellä asiakkailta, koska se koettiin enemmän niin, että se ei kuulu 

niin sanotusti Suomalaiseen toimintatapaan.  

 

Tutkimuksessa perehdyin myös palautteen käsittelemiseen. Pyrimme hakemaan tietoa 

miten haastateltavat henkilöt käsittelevät saamaansa palautetta ja mikä sen vaikutus on 

työhyvinvointiin. Suurimmaksi osaksi haastateltavat mainitsivat, että käsittelevät pa-

lautetta itsenäisesti. Palautteen käsittelyä haastateltavat pyrkivät katsomaan rakenta-

valla tavalla ja oppimalla siten vaihtoehtoja, miten hoitaisivat asian niin, että saisivat 

negatiivisen palautteen määrän vähennettyä ja siten pystyisivät parantamaan työhyvin-

vointiaan.  

 

Palautteen meneminen henkilökohtaisuuksiin oli vähäistä tai sitten niin, että se vaikutti 

positiivisella tavalla ja sillä ei ollut vaikutusta työssä jaksamiseen. Pääsääntöisesti 

haastattelussa nousi ilmi, että palauteen meneminen henkilökohtaisuuksiin ei kosket-

tanut haastateltavia, koska suurin osa tästä palautteesta tuli kasvottomasti sähköpos-

tilla, puhelimessa tai chatissa, sekä se vaikutti asiaan myös, että palautteen antajat eivät 

tunne haastateltavia henkilöiltä henkilökohtaisesti. Asiassa tuli selville myös, että hen-

kilökohtaisuuksiin menevä palaute tuli siinä vaiheessa, kun palautteen antaja ei ollut 

tyytyväinen saamaansa vastaukseen eli se liittyi työhön tai asiaan ja sitä kautta turhau-

tuneena saattoi antaa palautetta, mikä meni henkilökohtaisuuksiin.  

5.1.3 Työhyvinvointi ja sen ylläpitäminen itsensä johtamisen kautta 

Työhyvinvointiin liittyvissä asioissa haastattelussa pyrittiin keskittymään onko työn-

tekijä joutunut olemaan poissa työstä työhyvinvoinnin takia, miten työntekijät voivat 

työssään, onko työ stressaavaa ja miten työntekijät käsittelevät työhyvinvoinnillisia 

asioita itse ja esimiehen kanssa. 

 

Tutkimuksessa lähdettiin selvittämään, että onko haastatellut työntekijät joutuneet ole-

maan pois töistä työhyvinvointiin liittyvien asioiden takia tai henkisen ja psyykkisen 
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rasituksen takia. Haastattelusta kävi selville, että työntekijät eivät ole olleet nykyisestä 

työstä pois työhyvinvointiin liittyvien asioiden takia, mutta edellisistä työpaikoista 

muutamat ovat olleet pois. Asiaan on vaikuttanut työympäristössä ollut negatiivisuus, 

mikä on vaikuttanut henkiseen ja psyykkiseen jaksamiseen työssä. 

 

Vaikutusta työstä työhyvinvointiin ja miten työntekijät voivat työssään tutkimusta teh-

dessä havaittiin haastateltavien kesken, että pääsääntöisesti se ei vaikuta työhön, mutta 

mainintana oli kuitenkin, että melulla työympäristössä ja työn pakkotahtisuudella oli 

hieman vaikutusta miten työntekijät voivat työssään. 

 

Työn stressaavuutta tutkittiin myös haastattelussa. Suomen myyntitiimi vastasi työn 

stressaavuuteen liittyvässä haastattelussa siten, että työ ei pääsääntöisesti ole stressaa-

vaa, mutta ajoittain riippuen ajankohdasta saattaa työ hieman stressata, mutta se ei 

kuitenkaan ole äärimmäistä. Tähän vaikuttavia tekijöitä olivat kiire ja tarpeellisten tie-

tojen saaminen kasaan ajoissa. 

 

Työhyvinvoinnillisten asioiden käsitteleminen itsensä ja esimiehen kanssa olevassa 

tutkimuksessa havaitsimme, että työntekijät käsittelevät kyllä itse työhyvinvointiin 

liittyviä asioita ja pyrkivät tekemään siihen liittyviä muutoksia, jotta työhyvinvointi 

olisi hyvä. Esimiehen kanssa työhyvinvointia liittyvien asioiden käsittely on heikkoa, 

koska työntekijät ajattelevat, että eivät halua vaivata esimiestä kyseisellä asialla. Työ-

hyvinvoinnin parantamisesta olisi siis hyvä ottaa asiasta enemmän keskustelua myös 

esimiehen kanssa, jotta asioihin pystyttäisiin vaikuttaa oikeasti kunnolla. 

 

Työhyvinvoinnin ylläpitämisestä itsensä johtamisen haastattelun kautta pyrittiin sel-

vittämään Suomen myyntitiimin henkilöiden harrastuksia, terveyttä ja fyysistä kuntoa, 

oman elämän hallitsemista, työn ja vapaa-ajan rajojen selvyyttä, vaikuttamisen mah-

dollisuuksia työssä ja voimavarojen palauttamista. 

 

Suomen myyntitiimin henkilöt harrastavat paljon liikunnallisia harrastuksia ja pyrki-

vät sitä kautta pitämään yllä työhyvinvointia. Myös musiikki mainittiin yhtenä työhy-

vinvoinnin ylläpitämisen keinona.  
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Terveyteen ja fyysiseen kuntoon Suomen myyntitiimin henkilöt vastasivat, että ter-

veys ja fyysinen kunto on hyvä, vaikka pitkät työpäivät ja istumatyö vaikuttaa tervey-

teen ja fyysiseen kuntoon negatiivisesti.  

 

Oman elämän hallitsemisessa haastattelussa keskityimme tutkimaan, että onko Suo-

men myyntitiimin henkilöillä normaalit oman elämän hallitsemiseen liittyvät asiat 

kunnossa ja pystyvät hoitamaan niitä. Tutkimuksessa selvisi, että oman elämän hallit-

semiseen liittyvät asiat olivat kaikkien kohdalla hyvässä kunnossa ja hoidossa. 

 

Raja työn ja vapaa-ajan suhteesta selvisi, että Suomen myyntitiimin henkilöillä oli sel-

keä tieto siinä, missä menee työn ja vapaa-ajan raja. Kuitenkin tutkimuksessa selvisi, 

että osa Suomen myyntitiimin henkilöistä mainitsi siitä, että on eri asia noudattavatko 

he itse sitä ja siihen vaikuttavana tekijänä nähtiin tunnollisuus työtä kohtaa. 

 

Voimavarojen palauttamisessa Suomen myyntitiimin henkilöiden vastaukset haastat-

telussa olivat aika samanlaiset, eli voimavaroja henkilöt palauttivat lepäämällä, ren-

toutumalla ja liikkumalla ulkona. Näillä asioilla henkilöt näkivät haastattelussa olevan 

suurimmat vaikutukset irrottautua työstä ja saada voimavarat palautettua. 

5.1.4 Työhyvinvointi kilpailuetuna ja monikulttuurinen työyhteisö 

Työhyvinvointi yrityksen kilpailuetuna kohdassa pyrittiin selvittämään Suomen 

myyntitiimin henkilöiden mahdollisuutta kehittyä ja oppia työssä uusia asioita, työn 

haasteellisuutta, työn kuormittavuutta ja sitoutumista työhön ja työnantajaan. 

 

Kehittymiseen ja oppimiseen työssä havaittiin, että vaikutus oli suuri siltä osin, miten 

pitkään on kyseissä yrityksessä työskennellyt. Pidempään yrityksessä työskennelleet 

olivat sitä mieltä, että mahdollisuus kehittyä työssä oli rajallista ja näkivät, että ainoa 

keinona oli lähinnä itse oppimisen kautta oppia uutta ja kehittyä työssä. Pidempään 

yrityksessä työskennelleet näkivät, että työhyvinvoinnin kannalta viihtyvyys työssä oli 

hieman laskenut tämän takia. Vähemmän aikaan yrityksessä työskennelleet näkivät 

kehittymisen ja oppimisen eri tavalla, mutta tähän vaikuttaa tietysti se, että vähemmän 
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aikaan työskennellä työntekijöillä on kuitenkin erittäin paljon opittavaa yrityksen asi-

oista, jotta pystyvät kehittymään työssä eteenpäin. Kehittymiseen ja oppimiseen vai-

kutti myös se minkälainen työnkuva henkilöllä on yrityksessä. 

 

Työn haasteellisuus nähtiin tutkimuksessa siten, että työn on keskimääräisesti haas-

teellista. Työn haasteellisuutta tutkittaessa haastattelussa havaittiin myös, että työn 

haasteilla on rajoja ja niitä ei ole suositeltavaa ylittää, vaikka henkilöillä olisi mielen-

kiintoa siihen. Vaikutus tällä oli työhyvinvointiin ja työmielekkyyteen oli se, että työn-

tekijät keskittyivät enemmän vaan hoitamaan tavalliset päivittäiset asiat ja eivät pyr-

kineet haastamaan itseään työssä. 

 

Työn kuormituksen määrää haastattelussa Suomen myyntitiimin henkilöt kuvasivat 

sopivaksi, koska työnkuvia on ajan myötä muutettu ja työn kuormaa on jaettu tasaisesti 

eri henkilöiden kesken. Työn kuormitukseen vaikutti myös ajankohdalliset tilanteet, 

kuten vuosilomien aika, jolloin työn kuormitus lisääntyi keskimääräistä enemmän. 

 

Sitoutumista työhön ja työnantajaan tutkittaessa havaittiin, että Suomen myyntitiimin 

henkilöt olivat sitoutuneita työhön, mutta työnantajaan he eivät olleet sitoutuneet lä-

heskään niin paljon kuin työhön. Tässä oli havaittavissa, että henkilöt ajattelivat vain 

työn olevan työtä, teki sitä nykyisessä yrityksessä tai jossain toisessa yrityksessä.  

 

Haastattelussa monikulttuurisen työhyvinvoinnin vaikutuksia tutkittiin haastattele-

malla Suomen myyntitiimiä Kysymällä vaikuttaako monikulttuurinen työyhteisö työ-

hösi, miten helppo on tulla monikulttuurisessa työyhteisössä hyväksytyksi, koetaanko 

monikulttuurisessa työyhteisössä yhteenkuuluvuutta, kohdellaanko kaikkia tasa-arvoi-

sesti monikulttuurisessa työyhteisössä ja onko monikulttuurinen työyhteisö energinen, 

avoin ja kannustava hyvään työhyvinvointiin. 

 

Monikulttuurinen työyhteisö vaikutti työhön työhyvinvoinnin kannalta siten, että se 

toi haasteita sopeutua eri kansallisuuksien tapoihin, sekä vieraalla kielellä kommuni-

kointi koettiin välillä niin, että se toi haasteita saada asioita hoidettua. Muuten vaiku-

tusta monikulttuurisella työyhteisöllä ei nähty olevan työhön. 
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Monikulttuurisen työyhteisön hyväksyntä ja yhteenkuuluvuus näkyi tutkimuksessa 

Suomen myyntitiimin osalta siten, että kun henkilöt työskentelevät lähellä Ruotsalaisia 

kollegoita on helpompi tulla yhteisössä hyväksytyksi, kun osaa ruotsin kielen. Yhteen-

kuuluvuus oli haastattelun perusteella monikulttuurisessa työyhteisössä helppo saavut-

taa, koska työyhteisö on tiivis ja avoin, sekä kaikki toimivat tiimihengessä yhteisesti. 

 

Monikulttuurisessa työyhteisössä tasa-arvoisesti kohteleminen oli kaikkien haastatel-

tavien mielestä hyvä ja siinä ei nähty minkälaista eri arvoisuutta. Yrityksessä otetaan 

siten siis erittäin hyvin huomioon muut kansallisuudet ja sillä on myös työhyvinvoin-

nin kannalta erittäin suuri merkitys. 

 

Tutkittaessa monikulttuurisen työyhteisön vaikutusta työhyvinvointiin siten, että onko 

se energinen, avoin ja kannustava. Tähän kysymykseen haastattelussa saimme kaikilta 

vastaajilta samanlaiset vastaukset, että monikulttuurinen työyhteisö on työhyvinvoin-

nin kannalta erittäin avoin, energinen ja kannustava, sekä eri kulttuurit ja kielet yhdis-

tivät henkilöt työskentelemään positiivisella asenteella. 

5.2 Kyselyn tulokset 

Kysely toteutettiin Ruotsin, Norjan ja Tanskan myyntitiimin työntekijöiden kesken ja 

kyselyn otanta oli todella pieni, koska Ruotsalaiset eivät halunneet vastata kyselyyn. 

Ruotsalaisten mielipide kyselyyn oli se, että he eivät halua vastata kysymyksiin, mitkä 

liittyvät työssä negatiivisiin asioihin, vaikka näitä asioita tutkittaessa voitaisiin rea-

goida paremmin työhyvinvointia heikentäviin asioihin. Norjalaiset ja Tanskalaiset 

osallistuivat kyselyn tekemiseen. Kyselyn tuloksista jätettiin muutama vastaus analy-

soimatta, koska siitä olisi voinut tehdä suoran päätelmän kenestä henkilöstä on kyse. 

Kyselyssä on siis vain analysoitu Norjalaisten ja Tanskalaisten vastauksia. 

 

Kyselyssä lähdettiin tutkimaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan myyntitiimien työntekijöi-

den työhyvinvointiin vaikuttavia asioita. Kysely aloitettiin kysymällä henkilöiltä seu-

raavien työhyvinvointiin vaikuttavien osa-alueiden kysymyksiä, kuten haastateltavien 

henkilöiden taustatietoja kaupalliselta alalta, henkisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin 
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haasteita ja kuormitustekijöitä työssä, palautteen saamisen vaikutuksia työhyvinvoin-

tiin, yleisesti työhyvinvoinnillisia asioita, työhyvinvoinnin itsensä johtamista, työhy-

vinvoinnin vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja monikulttuurisen työyhteisön vai-

kutuksia työhyvinvointiin. 

5.2.1 Taustatiedot kyselyssä 

Kyselyn taustatiedoissa kysyimme henkilöiltä missä maassa se työskentelevät, ikää, 

sukupuolta ja työkokemusta kaupalliselta alalta. Kyselyyn vastasi viisi henkilö eli puo-

let siitä määrästä, mille kysely lähetettiin. 

 

Taustatietojen kyselyssä vastaajilta kysyttiin seuraavaa: 

 

Vastaajan maa, missä hän työskentelee 

 

Ruotsi 

Norja  

Tanska 

 

Tutkimukseen osallistuneista vastaajista Norjassa työskenteleviä oli 3kpl eli 60 % vas-

taajista, Tanskassa työskenteleviä oli 2kpl eli 40 %.  

 

Taustatietojen kyselyssä kysyttiin seuraavaa: 

 

Vastaajan ikä: 

 

18–29 

30–39 

40–49 

50–59 

yli 60 
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Tutkimukseen osallistuneista 40–49 vuotiaat olivat suurin 40 %:lla ja 30–39 vuotiaita 

oli 20 %:a, 50–59 vuotiaita oli 20 %:a ja yli 60 vuotiaita oli 20 %:a vastaajista.  

 

Taustatietojen kyselyssä kysyttiin seuraavaa: 

 

Työkokemus kaupallisella alalla: 

 

0–5 

6–10 

11–15 

16–20 

yli 21 

 

Tutkimuksessa tuli selville, että pohjoismainen myyntitiimi on erittäin pitkän aikaa 

toiminut kaupallisella alalla eli suurin osa vastaajista vastasi yli 21 vuotta eli 60 %:a, 

0–5 vuotta työkokemusta omaavia oli 20 %:a ja 16–21 vuotta työkokemusta omaavia 

oli 20 %:a. 

5.2.2 Henkiset ja psyykkiset kuormitustekijät sekä palaute 

Henkisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin haasteita ja kuormitustekijöitä työssä kyse-

lyssä pyrittiin selvittämään, minkälaiset asiat vaikuttavat työhyvinvointiin. Kyselyssä 

oli työn kuormitustekijöinä seuraavat vaihtoehdot: Liiallinen kiire, työn määrä liian 

suuri, työn määrä liian pieni, työn määrä sopiva, työn epävarmuus, työ ei ole motivoi-

vaa, työssä ei ole tavoitetta, työympäristö ei ole kannusta, tiedonkulku huonoa ja ei 

mikään näistä. 

 

Tutkimuksessa saimme kyselyssä vastaukseksi, että suurimman osan mielestä työn 

määrä on sopiva, mutta myös työn määrä liian suurena nähtiin hieman vaikuttavan 

henkisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin kuormittavana tekijänä työssä.  

 

Henkisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin haasteina työssä kyselyssä kysyttiin seuraa-

via vaihtoehtoja: Työ on motivoivaa, työllä on tavoite, työympäristö on kannustava, 
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asioista tiedotetaan hyvin, työn määrä on sopiva, työssä ei ole kiirettä, sitoudun työhön 

ja ei mikään näistä. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että kyselyyn vastaavat henkilöt olivat sitä mieltä, että työ-

ympäristö oli erittäin kannustava ja sillä on vaikutusta työhyvinvointiin erittäin paljon. 

Lisäksi työ nähtiin motivoivana ja kyselyyn vastaavat henkilöt sitoutuivat työhönsä 

hyvin. Työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä oli myös kyselyssä se, että työllä oli 

tavoite. Vastaukset olivat aika samanlaisia Norjalaisten ja Tanskalaisten kesken. 

 

Palautteen saamisesta kysely oli jaettu kahteen osioon, eli kyselyssä lähdettiin tutki-

maan asiakkailta saatua palautetta ja esimiehiltä saatua palautetta. Asiakkailta saatua 

palautetta lähdettiin kyselyssä selvittämään kyllä tai ei vaihtoehdoilla ja kysymys vaih-

toehdot olivat: Asiakkailta saatu palaute on mennyt henkilökohtaisuuksiin, asiakkailta 

tulee paljon negatiivista palautetta, asiakkailta tulee positiivista palautetta, käsittelen 

asiakkailta tullutta palautetta esimiehen tai työyhteisön kanssa, asiakkailta saatu nega-

tiivinen palaute jää vaivaamaan minua työajan ulkopuolella ja asiakkailta saatu nega-

tiivinen palaute on vaikuttanut työhyvinvointiini. 

 

Tutkimuksessa saatiin selville, että asiakkailta saatu palaute ei ole mennyt koskaan 

henkilökohtaisuuksiin, asiakkailta saatu palaute ei myöskään jää vaivaamaan työajan 

ulkopuolella ja asiakkailta saatu negatiivinen palaute ei ole vaikuttanut kyselyyn vas-

tanneiden työhyvinvointiin. Tutkimuksessa havaitsimme myös, että asiakkaan antavat 

sekä negatiivista ja positiivista palautetta ja näitä palautteita kyselyyn vastanneet hen-

kilöt käsittelevät esimiehen ja työyhteisön kesken.  

 

Esimiehiltä saadusta palautteesta kyselyssä lähdimme selvittämään kyllä tai ei vaihto-

ehdoilla ja kysymys vaihtoehdot olivat: Saan palautetta esimieheltäni, palaute anne-

taan kaikille tasa-arvoisesti, esimieheni osaa antaa palautetta rakentavasti, palaute on 

selkeää ja rakentavaa ja negatiivisen palautteen saaminen esimieheltä on vaikuttanut 

työhyvinvointiini. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että kyselyyn vastanneet henkilöt saavat hyvin palautetta 

esimieheltä ja esimies antaa palautetta kaikille tasa-arvoisesti, sekä annettu palaute on 

annettu rakentavasti. Kyselystä selvisi kuitenkin, että esimiehen antama palaute ei aina 
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ole ihan selkeää ja rakentavaa. Negatiivisen palautteen saaminen esimieheltä ei ollut 

vaikuttanut kenenkään kyselyyn vastaajan työhyvinvointiin. 

5.2.3 Työhyvinvointi ja sen ylläpitäminen itsensä johtamisen kautta 

Kyselyssä kartoitettiin työhyvinvointia yleisesti ja miten kyselyyn vastanneet henkilöt 

pitivät työhyvinvointiaan yllä itsensä johtamisen kautta. Työhyvinvoinnista yleisesti 

kysyttynä lähdimme selvittämään vastausta, että onko työntekijä ollut poissa työstään 

henkisestä tai psyykkisestä rasituksesta johtuvista syistä. 

 

Tutkimuksessa saatiin selville, että kyselyyn vastaajista kukaan ei ole joutunut ole-

maan pois töistä työn henkisen tai psyykkisen rasituksen aiheuttamista syistä. 

 

Kyselyssä selvitettiin seuraavilla kysymyksillä, että miten kyselyyn vastanneet johta-

vat itseään työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Vastaus vaihtoehdot olivat: Onko sinulla 

harrastuksia vapaa-ajalla, onko terveys ja fyysinen kunto mielestäsi hyvä, hallitsetko 

omaa elämistä, onko työn ja vapaa-ajan raja selvä, pystytkö vaikuttamaan mahdolli-

suuksiin työssäsi. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että kyselyyn vastanneilla kaikilla oli harrastuksia vapaa-

ajalla, terveys ja fyysinen kunto oli heidän mielestään myös hyvä, oman elämän hal-

litseminen oli kaikilla vastaajilla kunnossa, työn ja vapaa-ajan raja oli selvä ja kaikki 

vastaajat myös näkivät, että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa työhönsä. 

5.2.4 Työhyvinvointi kilpailuetuna ja monikulttuurinen työyhteisö 

Työhyvinvoinnin vaikutusta yrityksen kilpailuetuun tutkiessa kysyimme kyselyssä, 

että miten työntekijät pääsevät työssään kehittymään ja oppimaan uutta, onko työ so-

pivan haasteellista, onko työtä liikaa, onko työtä liian vähän, miten työntekijät ovat 

sitoutuneet työhön ja työnantajaan, sekä ajattelevatko työntekijät työssään aina tulos 

myönteisesti. 
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Kyselyssä kaikki Norjalaiset ja Tanskalaiset vastasivat kyllä, että he pääsevät kehitty-

mään ja oppimaan työssään uutta, sekä työn on heidän mielestään sopivan haasteel-

lista. 

 

Tutkittaessa onko työtä liikaa tai liian vähän kyselyssä huomasin, että vastaukset viit-

tasivat siihen, että työtä ei ole liikaa tai liian vähän, vaan voimme todeta, että työtä on 

sopivasti. 

 

Kyselystä selvisi myös, että Norjalaiset ja Tanskalaiset ovat erittäin hyvin sitoutuneita 

työhönsä ja työnantajaan. Saimme myös selville, että he ovat erittäin positiivisesti ja 

tulos myönteisesti ajattelevia, minkä he näkivät olevan yritykselle tuovan hyvän kil-

pailuedut työhyvinvoinnin kautta. 

 

Monikulttuurisessa työyhteisössä työskenteleminen tuo haasteita työhyvinvoinnin 

suhteen ja sitä lähdimme kyselyssä selvittämään seuraavilla kysymyksillä: Tykkään 

työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä, onko monikulttuurisessa työyhteisössä 

helppo tulla hyväksytyksi, koetko yhteenkuuluvuutta monikulttuurisessa työyhtei-

sössä, kohdellaanko mielestäsi teitä tasa-arvoisesti ja onko monikulttuurinen työyh-

teisö mielestäsi energinen, avoin ja kannustava. 

 

Tutkiessani kyselyssä työntekijöiden mielihalua työskennellä monikulttuurisessa työ-

yhteisössä havaitsimme, että vastaus oli kaikilta vastaajilta samanlainen, eli kyllä. Mo-

nikulttuurisessa työyhteisössä on siis kyselyn mukaan erittäin mukava työskennellä. 

Lisäksi selvitimme onko monikulttuurisessa työyhteisössä helppo tulla hyväksytyksi. 

Kyselyssä vastaajat vastasivat, että monikulttuurisessa työyhteisössä on helppo tulla 

hyväksytyksi. Havaitsimme kyselyssä, että yhteenkuuluvaisuus ei kuitenkaan ollut 

vastaajien mielestä samalla tasolla. Vastaajien mielestä yhteenkuuluvaisuuden vas-

tauksissa oli eroavaisuuksia hieman. 

 

Tasa-arvoisesti kohtelua monikulttuurisessa työyhteisössä ja monikulttuurisen työyh-

teisön energisyyttä, avoimuutta ja kannustavuutta tutkiessa saimme selville, että hen-

kilöitä kohdellaan vastaajien mielestä tasa-arvoisesti ja monikulttuurinen työyhteisö 

nähtiin erittäin energisenä, avoimena ja kannustavana hyvään työhyvinvointiin. 
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6 YHTEENVETO TUTKIMUKSESTA 

 

Tutkimuksessa selvitettiin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan osalta samoja asioita 

liittyen työhyvinvointiin kaupallisella alalla. Tutkimuksen pääasiana oli selvittää Suo-

men myyntitiimin työntekijöiden työhyvinvointia kaupallisella alalla ja Ruotsin, Nor-

jan ja Tanskan kautta tutkittiin miten se eroaa suomalaisten kohdalla. Tutkimuksessa 

ainoastaan ruotsalaiset eivät osallistuneet tutkimuksen tekemiseen, koska he eivät ha-

lunneet osallistua kyselyyn, missä he olisivat joutuneet vastaamaan negatiivisiin asi-

oihin. Suomalaiset ja norjalaiset olivat aktiivisimpia osallistumaan tutkimukseen.  

 

Taustatietoja tutkimuksessa tutkittaessa havaittiin, että henkilöt ketkä osallistuivat 

haastatteluihin ja kyselyihin olivat yli 30-vuotiaista yli 60 ikävuoteen asti. Työkoke-

musta kaupalliselta alalta oli tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä varsin pitkältä 

ajalta eli keskimääräisesti yli 17 vuotta, joten kovin kokemattomista työntekijöistä ei 

tutkimuksessa ollut kyse, kun otettiin huomioon kaikki maat. 

 

Henkisiä ja psyykkisiä kuormitustekijöitä ja haasteita työssä tutkittaessa havaittiin, 

että työn määrä oli kaikilla tutkimukseen osallistuneilla sopiva, mutta Suomen osalta 

oli havaittavissa, että ajankohdalla on merkitystä työn kuormituksen kanssa. Työn epä-

varmuutta ei missään tutkimukseen osallistuneissa maissa ollut henkilöillä huolta, 

vaan työpaikka nähtiin luotettavana ja varmana. Työympäristö oli kaikissa maissa kan-

nustava ja työ koettiin enemmän motivoivaksi norjalaisten ja tanskalaisten kesken, 

kuin suomalaisten kesken. Joten henkisessä ja psyykkisessä kuormitustekijöissä tai 

haasteissa ei havaittu suuria eroavaisuuksia maiden välillä.  

 

Palautteen saamista tutkiessa vastaukset olivat myös samanlaisia, riippumatta vasta-

siko tutkimukseen suomalaiset, norjalaiset tai tanskalaiset. Ainoa suurena eroavaisuu-

tena oli palautteen saamisessa Suomen ja muiden välillä se, että suomalaiset eivät kä-

sitelleet asiakkailta tullutta palautetta niin paljon työyhteisön tai esimiesten kanssa, 

vaan pyrkivät käsittelemään asian itsenäisesti.  
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Työhyvinvoinnista yleisesti ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen itsensä johtamisen 

kautta tutkimuksessa ei tuonut eroavaisuuksia eri maiden välillä. Tulokset olivat tut-

kimuksessa erittäin positiivisia ja kukaan tutkimukseen osallistuneista henkilöistä ei 

ollut joutunut olemaan pois töistä työhyvinvoinnillisten asioiden takia.  

 

Työhyvinvointi yrityksen kilpailuetuna kohtaa tutkiessa ei myöskään havaittu suuria 

eroavaisuuksia eri maiden kesken, mutta suomalaisten mielestä kuitenkin työssä oppi-

mista ja kehittymistä nähtiin hieman rajoittavana tekijänä. 

 

Monikulttuurinen työyhteisö työhyvinvoinnin tekijänä tutkimuksessa oli kaikkien tut-

kimukseen osallistuneiden maiden mielestä erittäin kannustava, avoin, tasa-arvoinen, 

hyväksyvä ja energinen. 

 

Suuria eroavaisuuksia ei siis tutkimuksessa tullut esille Suomen, Norjan ja Tanskan 

välillä, mutta Ruotsin kohdalla poikkeavuus tutkimuksessa oli suuri, koska he eivät 

osallistuneet negatiivisuuden takia siihen lainkaan. Jatkotutkimuksena voisi selvittää, 

miten ruotsalaiset saataisiin osallistumaan kyselyihin, jossa käsitellään myös negatii-

visia aihealueita.  
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7 POHDINTA 

 

Halusin valita opinnäytetyön aiheeksi sellaisen, mihin itsellä on myös kokemuspohjaa, 

näkemystä ja kiinnostusta asiaan. Opinnäytetyön aiheeseen oli saatavissa erittäin pal-

jon materiaalia ja aihealueena se on mahdottoman laaja. Opinnäytetyötä lähdettiin ra-

jaamaan tiukasti liittyen kaupallisen alan työntekijöiden työhyvinvointiin henkisen ja 

psyykkisen näkökulman kautta. Vaikutuksia halusin tutkia, miten asiakkailta, esimie-

heltä ja työyhteisöltä tuleva palaute vaikuttaa työhyvinvointiin ja onko monikulttuuri-

sella työyhteisöllä myös asiaan vaikutusta. 

 

Tutkimus eteni erittäin nopealla aikataululla, ja se loi tutkimuksen tekemisellä myös 

paljon haasteita, koska työskentelen itse kokopäiväisesti ja olen työssä liikkuvassa 

työssä, joten ajan löytämisen kannalta oli vähän ongelmia. Tiukka aikataulu kuitenkin 

tutkimuksen tekemiseen antoi motivaatiota saavuttaa työn etenemisen hyvässä aika-

taulussa, koska jos tiukkoja aikatauluja ei olisi ollut, niin tutkimus olisi todennäköisesti 

siirtynyt vaan koko ajan eteenpäin. Suuri merkitys tässä on ollut opinnäytetyön ohjaa-

jalla, joka on osannut ohjata ja auttaa sen etenemisessä. Yksi suurimmista haasteista 

oli tutkimuksen tekemisessä kyselyn toteuttamisessa, koska Ruotsalaiset eivät olleet 

innokkaita tekemään sitä ja myös Ruotsalainen esimieheni halusi muutoksia siihen, 

jotta sain luvan julkaista sen. Tutkimuksesta saadut tulokset mielestäni vastaavat laa-

dullisen tutkimuksen tavoitteita ja ne ovat mielestäni luotettavia. Uskon kuitenkin, että 

tutkimus on hyvä ja että siitä on varmasti hyötyä muillekin. 

Tämä opinnäytetyö oli erittäin opettava, mielenkiintoinen ja mikäli eteen tulee joskus 

vielä toinen opinnäytetyö, niin uskon olevani paljon valmiimpi toteuttamaan sen työn. 
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LIITE 1 

HAASTATTELUN KYSYMYKSET 

Haastattelussa lähdetään selvittämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Taustatiedot:   

o Haastateltavan ikä? 

o Haasteltavan työkokemus kaupalliselta alalta ja kuinka kauan ollut ny-

kyisessä työssä? 

- Mitkä ovat mielestäsi henkisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin haasteet ja 

kuormitustekijät työssäsi? 

o Työnkuormittavuus tekijät ja haasteet 

 Onko työssä liian kiire 

 Onko työn määrä liian suuri, sopiva vai liian vähän 

 Onko työ epävarmaa 

 Motivoiko työ 

 Onko työympäristö kannustava 

 Onko tiedonkulku hyvää vai huonoa 

 Onko työ mielenkiintoista 

 Onko työn tavoitteet selvät 

 Onko työympäristö viihtyisä 

 Sitoudutko työhön 

- Saatko palautetta työpaikalla: 

o Saatko palautetta esimiehiltä? 

o Saatko palautetta työkavereilta? 

o Saatko palautetta asiakkailta? 

o Onko palaute negatiivista vai positiivista? 

o Käsitteletkö miten palautetta? 

o Meneekö palaute henkilökohtaisuuksiin? 

- Oletko ollut poissa työstä työhyvinvoinnin takia:  

o Onko negatiivisuus vaikuttanut asiaan, jos on niin miten? 

o Vaikuttaako työsi työhyvinvointiin tai voitko työssä huonosti? 

o Vaikuttaako työ stressaavalta? 

o Oletko työn henkisestä tai psyykkisestä rasituksesta johtuvista syitä ol-

lut pois töistä? 



 

- Käsitteletkö asioita itse ja käsitteletkö asioita myös esimiehen kanssa? 

- Miten johdat itseäsi työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi?  

o Onko sinulla harrastuksia?  

o Onko terveys ja fyysinen kunto mielestäsi hyvä?   

o Hallitsetko omaa elämistä?  

o Onko raja selvä työn ja vapaa-ajan suhteen?  

o Pystytkö vaikuttamaan mahdollisuuksiin työssäsi? 

- Miten palautat voimavarojasi?  

- Työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen kilpailuetuun:  

o Koetko että työssäsi pääset kehittymään ja oppimaan uutta?  

o Onko työ sopivan haasteellista?  

o Koetko että työtä on liikaa tai liian vähän? 

o Oletko sitoutunut työhön ja työnantajaan? 

- Monikulttuurinen työyhteisö: 

o Vaikuttaako monikulttuurinen työyhteisö työhösi miten? 

o Onko monikulttuurisessa työyhteisössä helppo tulla hyväksytyksi? 

o Koetko yhteenkuuluvuutta monikulttuurisessa työyhteisössä? 

o Kohdellaanko mielestäsi teitä tasa-arvoisesti? 

o Onko monikulttuurinen työyhteisö mielestäsi energinen, avoin ja kan-

nustava hyvää työhyvinvointiin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2 

KYSELYN KYSYMYKSET 

Kyselyssä lähdetään selvittämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Taustatiedot 

o Vastaajan ikä 

 18-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 yli 60 

o Vastaajan sukupuoli 

 Mies 

 Nainen 

o Työkokemus vuosina 

 0-5 vuotta 

 6-10 vuotta 

 11-15 vuotta 

 16-20 vuotta 

 yli 21 vuotta 

- Työnkuormittavuus tekijät (voit valita useamman vaihtoehdon) 

o Liiallinen kiire 

o Työn määrä liian suuri 

o Työn määrä liian pieni 

o Työn määrä sopiva 

o Työn epävarmuus 

o Työ ei ole motivoivaa 

o Työssä ei ole tavoitetta 

o Työympäristö ei ole kannustava 

o Tiedonkulku huonoa 

o En mikään näistä 

- Työn haasteet (voit valita useamman vaihtoehdon) 

o Työ on motivoivaa 

o Työllä on tavoite 



 

o Työympäristö on kannustava 

o Asioista tiedotetaan hyvin 

o Työn määrä on sopiva 

o Työssä ei oli kiirettä 

o Sitoudun työhön 

o Ei mikään näistä 

- Palautteen saaminen 

o Palaute asiakkailta 

 Asiakkailta saatu palaute on mennyt henkilökohtaisuuksiin 

(Kyllä/Ei) 

 Asiakkailta tulee paljon negatiivista palautetta (Kyllä/Ei) 

 Asiakkailta tulee positiivista palautetta (Kyllä/Ei) 

 Käsittelen asiakkaalta tullutta palautetta esimiehen tai työyhtei-

sön kanssa (Kyllä/Ei) 

 Asiakkailta saatu negatiivinen palaute jää vaivaamaan minua 

työajan ulkopuolella (Kyllä/Ei) 

 Asiakkaalta saatu negatiivinen palaute on vaikuttanut työhyvin-

vointiini (Kyllä/Ei) 

o Palaute Esimieheltä 

 Saan palautetta esimieheltäni (Kyllä/Ei) 

 Palaute annetaan kaikille tasa-arvoisesti (Kyllä/Ei) 

 Esimieheni osaa antaa palautetta rakentavasti (Kyllä/Ei) 

 Palaute on selkeää ja rakentavaa (Kyllä/Ei) 

 Negatiivisen palautteen saaminen esimieheltäni on vaikuttanut 

työhyvinvointiini (Kyllä/Ei) 

- Oletko ollut poissa työstä työhyvinvoinnin takia:  

o Oletko työn henkisestä tai psyykkisestä rasituksesta johtuvista syistä 

ollut pois töistä? (Kyllä/Ei) 

- Miten johdat itseäsi työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi?  

o Onko sinulla harrastuksia vapaa-ajalla (Kyllä/Ei) 

o Onko terveys ja fyysinen kunto mielestäsi hyvä (Kyllä/Ei)  

o Hallitsetko omaa elämistä (Kyllä/Ei) 

o Onko työn ja vapaa-ajan raja selvä (Kyllä/Ei) 

o Pystytkö vaikuttamaan mahdollisuuksiin työssäsi (Kyllä/Ei) 



 

- Työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen kilpailuetuun:  

o Työssäsi pääsee kehittymään ja oppimaan uutta (Kyllä/Ei) 

o Onko työ sopivan haasteellista (Kyllä/Ei) 

o Koetko että työtä on liikaa (Kyllä/Ei) 

o Koetko että työtä on liian vähän (Kyllä/Ei) 

o Oletko sitoutunut työhön ja työnantajaan (Kyllä/Ei) 

o Ajattelen työssäni aina tulos myönteisesti (Kyllä/Ei) 

- Monikulttuurinen työyhteisö: 

o Tykkään työskennellä monikulttuurisessa työyhteisössä (Kyllä/Ei) 

o Onko monikulttuurisessa työyhteisössä helppo tulla hyväksytyksi 

(Kyllä/Ei) 

o Koetko yhteenkuuluvuutta monikulttuurisessa työyhteisössä (Kyllä/Ei) 

o Kohdellaanko mielestäsi teitä tasa-arvoisesti (Kyllä/Ei) 

o Onko monikulttuurinen työyhteisö mielestäsi energinen, avoin ja kan-

nustava (Kyllä/Ei) 

 


