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Positiivinen psykologia tutkii ihmisten vahvuuksia ja keinoja hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän 
kehittämistyön tarkoituksena oli tutkia positiivisen psykologian vaikutusta kohdeorganisaation 
työhyvinvointiin ja kuinka sillä voidaan tätä kautta vaikuttaa myös sairauspoissaoloihin, 
vaihtuvuuteen ja työnantajamielikuvaan.  

Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin 
työpajamenetelmää, sillä henkilöstö haluttiin sitouttaa aiheeseen heti alussa ja ottaa heidät 
aktiivisiksi osallistujiksi kohdeorganisaation nykyistä toimintaa ja kulttuuria arvioidessa. Dataa 
kerättiin lisäksi määrällisin menetelmin analysoidessa niin historiaa kuin nykytilaakin 
tutkimuskysymyksinä olevien kysymysten osalta.  

Tavoitteena tässä kehittämistyössä oli löytää työhyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ja 
esittää ehdotuksia toimintamallien muutokseen tai parantamiseen työntekijän, työyhteisön, työn 
ja organisaation keinojen näkökulmista. Työpajoissa esiin nousseet asiat kuten positiivisiin 
asioihin fokusoituminen, vaikutusmahdollisuudet, positiivinen palaute ja vuorovaikutus, 
läpinäkyvyys, tasapuolinen kohtelu, hyvä esimiestyö sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat 
avainroolissa henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamisessa positiivisen psykologian keinoin. 

Henkilöstön on useissa yhteyksissä todettu olevan yritysten tärkein voimavara, jota ilman ei 
tapahtuisi myöskään kasvua ja kehitystä.  Tästä syystä tässä kehittämistyössä tuloksia ja 
kehittämisehdotuksia tarkastellaan erityisesti aineettoman pääoman (sosiaalinen pääoma, 
henkinen pääoma ja rakennepääoma) kautta. Kehittämistyössä esille tulleista asioista 
huomataan, että monet asiat ja tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin, ja miten myös työn ulkopuoliset 
tekijät vaikuttavat siihen, miten ihminen työssään voi. 
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Positive psychology examines the strengths of the human beings and the ways to promote the 
well- being at work.  The aim of the present study is to explore how positive psychology affects 
the well-being in an organization and whether is has a positive impact on absence due to illness, 
staff turn over rate and employer image. 

The study was a qualitative research. The data were collected using the work shop method to 
engage the staff from the beginning and to ensure their active participation in evaluating the 
current operations and corporate culture. Some quantitative data were also gathered, especially  
when collecting and analyzing the history of sickness and staff turn over rate. 

The goal in the study was to find factors, which have a positive effect on the well-being at work 
and to suggest how to change or improve the operating models through positive psychology. The 
focus on positive things, possibilities to influence, positive feedback and communication, 
transparency, equality, good management and the balance betweek work and personal life 
emerged in the work shops as factors that play a key role when strengthening the well-being 
through positive psychology. The employees feel good and are productive when they are heard, 
respected and under good leadership. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tavoitteet ja tärkeys kohdeorganisaatiolle 

Vietämme työpaikalla suuren osan ajastamme, joten samalla myös työhyvinvoinnin mer-

kitys on kasvanut. Työssä viihtymiseen vaikuttaa yhtä lailla itse työ ja työyhteisö, kuin 

myös henkilökohtainen elämä ja sen muutokset. (Sijaishaltija, 2016.) Myös ajatus siitä, 

että saadessamme kehittää vahvuuksiamme, eteenpäin menemisen ja onnistumisen 

mahdollisuudet ovat suuremmat kuin tilanteissa, joissa huomio kiinnitetään heikkouksiin. 

(Vuorovaikutuspakki, 2012.) 

Kohdeorganisaatio toimii ulkoistetun asiakaspalvelun toimialalla ja työntekijöiden toimin-

taympäristö on contact center. Kyseessä on kansainvälinen yritys, jossa on maailman-

laajuisesti lähes 50 000 työntekijää, Suomen yksikössä henkilöstöä on noin 160 (touko-

kuu 2019). Tässä opinnäytetyössä keskitytään ainoastaan Suomen yksikköön. Toimimi-

nen ulkoistetun asiakaspalvelun toimialalla luo haasteita esimerkiksi siihen, että asiakas-

yritykset sanelevat usein työskentelytavat ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat suhteel-

lisen pieniä. Contact centerissä työskentely saattaa olla myös stressaavaa ja hektistä, 

sillä asiakaspuhelulinjasta ei voi poistua silloin kun haluaa tiukasti aikataulutetun työpäi-

vän takia ja haastavia asiakastilanteitakin voi tulla eteen useampi päivässä. Näitä ei 

useinkaan ehditä käymään läpi ajoissa, koska seuraava puhelu on jo odottamassa.Tu-

losten mittaaminen ja kilpailut ovat suuressa osassa päivittäistä työtä, ja tämän hetkinen 

palautteenanto ja kommunikointi keskittyy enemmän virheiden korjaamiseen ja heik-

kouksien parantamiseen, kuin vahvuuksien huomioimiseen ja niiden kehittämiseen.  

Positiivisen psykologian opetukseen keskittyvän Joyllan luennolla (19.3.2019) todettiin, 

että tutkimukset osoittavat organisaatioissa keskityttävän vain noin 20 %:sesti vahvuuk-

siin ja peräti 80 %:sesti niihin asioihin, joiden katsotaan olevan huonosti. (Joylla, 2019.) 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka positiivisella psykologialla voidaan 

vaikuttaa kohdeorganisaation työntekijöiden työhyvinvointiin ja tätä kautta mahdollisesti 

vaikuttamaan myös sairauspoissaoloihin ja vaihtuvuuteen. Tutkimuksessa pyritään löy-

tämään tapoja nostaa esiin työntekijöiden vahvuuksia ja onnistumisia, sillä näiden tiede-

tään parantavan työilmapiiriä ja sitä kautta auttamaan työyhteisöä voimaan paremmin. 
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Aihetta lähestytään tutkimuksessa positiivisen psykologian näkökulmasta. Tässä psyko-

logian näkökulmassa ei keskitytä löytämään korjattavia ongelmakohtia ja heikkouksia, 

vaan löytämään yksilön vahvuuksia ja vahvistamaan niitä. Siinä ei tyydytä huonosta sie-

dettävään olotilaan pääsemiseen, vaan tutkitaan keinoja edistyä siedettävässä oloti-

lassa. (Ojanen 2014, 10.) Päämääränä on löytää työhyvinvointiin myönteisesti vaikutta-

via keinoja, (Hakanen 2011, 12.) ja näiden pohjalta esittää kohdeorganisaatiolle ehdo-

tuksia toimintamallien muutokseen tai parantamiseen työntekijän, yrityksen, työyhteisön 

ja työn keinojen näkökulmista.  

1.2 Tutkimusmenetelmät ja -kysymykset 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään sanoja ja lauseita, kvantitatii-

visen eli määrällisen tutkimuksen tarkoitus sen sijaan perustuu lukuihin. Laadullisessa 

tutkimuksessa halutaan kuvata, ymmärtää ja tulkita tutkittavaa ilmiötä. Tämä tutkimus on 

kehittämistyö, jossa on käytetty kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä.  Kvalitatiivinen tutki-

mus keskittyy siihen, miten ihmiset näkevät ja kokevat ympäröivän maailman, ja siinä 

tutkija menee tutkittaviensa pariin haastattelemaan ja havannoimaan. (Kananen 2014, 

18-19.)  

Sairauspoissaolojen vähentäminen ja vaihtuvuuden pienentäminen on ollut aina isossa 

roolissa kohdeorganisaatiossa ja näihin kahteen asiaan ollaan pyritty vaikuttamaan mo-

nenlaisilla keinoilla. Positiivinen psykologia on asia, johon kohdeorganisaatiossa ei ole 

tutustuttu aikaisemmin, eikä sen hyötyjä ole kokeiltu käytännössä. Organisaatiossa ha-

lutaan panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä viihtymiseen, sekä kehittää esi-

miestyötä ja tätä kautta vaikuttaa myös vaihtuvuuteen ja sairauspoissaolojen pienentä-

miseen. 

Opinnäytetyön aiheeksi muodostui positiivisen psykologian vaikutus työhyvinvointiin. 

Tutkimuksen pohjalta on tarkoitus löytää keinoja ja tapoja edistää työhyvinvointia positii-

visen psykologian näkökulmasta ja tätä kautta vaikuttaa positiivisesti myös sairauspois-

saoloihin, vaihtuvuuteen ja samalla myös työnantajamielikuvaan.  
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Tutkimus oli kvalitatiivinen kehittämistyö ja sen rakenne oli kolmivaiheinen: 

 

Kuvio 1 Tutkimuksen vaiheet 

Tutkimuskysymyksiä oli kolme:  

 Minkä positiivisen psykologian ulottuvuuksien odotetaan vaikuttavan sairauspois-

saoloihin ja millä tavoin? 

 Minkä positiivisen psykologian ulottuvuuksien odotetaan vaikuttavan henkilöstön 

vaihtuvuuteen ja työnantajamielikuvaan ja millä tavoin? 

 Millä tavoin positiivinen psykologia saadaan otettua mukaan organisaation toi-

mintakulttuuriin? 

Jotta positiivisen psykologian merkityksen työhyvinvoinnille ymmärtää, tulee olla ym-

märrrys myös työhyvinvoinnista yleensä ja siihen liittyvistä käsitteistä. Työhyvinvointi on 

monen tekijän summa, subjektiivinen kokemus ja osansa on myös sillä onko yksilöllä 

positiivinen vai pessimistinen asenne elämää kohtaan. Työhyvinvointi käsitteenä sisältää 

yksilön psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kunnon. (Virolainen 2012, 12.) 

Tutkimuksen lopputuloksena on ehdotus siitä, miten jatkossa positiivinen psykologia tu-

lisi ottaa osaksi niin esimiestyötä kuin koko organisaatiokulttuuriakin. Tutkimus jättää 

mahdollisuuden jatkotutkimukselle, jossa aihetta voitaisiin lähestyä enemmän kvantita-

tiivisesta näkökulmasta tutkien miten sairauspoissaolot ja vaihtuvuus ovat muuttuneet 

sen jälkeen, kun positiivinen psykologia on otettu osaksi toimintakulttuuria.  
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2 TYÖHYVINVOINTI 

2.1 Työhyvinvoinnin kokemus 

Työhyvinvointi kokonaisuudessaan on monen tekijän summa, jossa jokainen osa-alue 

liittyy ja vaikuttaa toisiinsa. Tästä syystä työhyvinvointia tulee tarkastella aina kokonais-

valtaisesti sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan yhteen osa-alueeseen irrallisena. 

Sama pätee silloin, kun organisaatio suunnittelee työhyvinvoinnin strategiaa. Fokus on 

kiinnitettävä yhtä vahvasti fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja henkiseen työhyvin-

vointiin. Työterveyslaitos on määritellyt työhyvinvoinnin näin: ”Työhyvinvointi tarkoittaa, 

että työ on mielekästä ja sopivaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tuke-

vassa työympäristössä ja työyhteisössä.” Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva työyhteisö ottaa 

esiin siis myös työpahoinvoinnin, esimerkiksi työpaikkakiusaamisen, jotta työhyvinvointi 

toteutuu. (Virolainen 2012, 11.) 

 

Kuvio 2 Työhyvinvoinnin osa-alueet (Virolainen 2012, 12.) 

Työpaikan ja työyhteisön lisäksi myös yksilön työpaikan ulkopuolinen elämä sosiaalisine 

suhteineen, elintapoineen, terveydentiloineen ja asenteineen vaikuttaa siihen, miten hän 

työpaikalla voi. (Virolainen 2012, 12.) Näiden edellämainittujen, periaatteessa jopa 

melko itsestäänselvien asioiden lisäksi myös aikaisemmat kokemukset vaikuttavat. (Mä-

kikangas, Mauno & Feldt 2017, 13.)  



10 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Sointu 

Työhyvinvoinnin kokeminen on aina subjektiivinen kokemus. Määrittelyä tehdessä pitää 

muistaa ja osata katsoa ihmistä kokonaisuutena niin, että samalla tulee kuitenkin huo-

mioitua myös yksilölliset tarpeet ja eroavaisuudet sekä kaikki työhyvinvointiin liittyvät te-

kijät. Se, mikä on toiselle tärkeää, ei välttämättä ole sitä toiselle ja tämä näkyy myös 

työhyvinvointia tutkittaessa. Arvot ja henkilökohtaiset tavoitteet ovat suuressa osassa 

hyvinvointia ja niiden kokeminen on aina yksilöllistä.  (Rauramo 2012,10.) Myös asenteet 

ovat melko pysyviä käyttäytymiseemme vaikuttavia tekijöitä, joita voi olla vaikea muut-

taa. Asenteidensa kautta ihminen tulkitsee ympäristöään ja sen tapahtumia. Tähänkin 

perustuen pitää muistaa, että työhyvinvointi on subjektiivinen kokemus ja jokainen kokee 

niin oman työhyvinvointinsa kuin työpaikkansakin eri tavoin. (Docendum, n.d.) 

2.2 Työhyvinvointi käsitteenä 

Näkökulma, josta työhyvinvointia katsotaan on suurimmaksi osin hedonistinen. Tällä tar-

koitetaan keskittymistä kielteisten asioiden torjumiseen ja työhyvinvoinnin edistämistä 

keskittämällä energia epäkohtien ja riskien hoitamiseen, kun taas eudaimonisen näkö-

kulman mukaan parhainta työhyvinvointia syntyy positiivisuuden kautta silloin, kun ihmi-

nen saa tehdä itselleen arvokasta ja merkityksellistä työtä, sekä käyttää omia inhimillisiä 

mahdollisuuksiaan. Tämä positiivinen näkökulma tulisikin ottaa vahvasti mukaan työhy-

vinvoinnista puhuttaessa. Parhaimmillaan se myös johtaa työn imuun. (Hakanen 2011, 

18-20.)  

Ojanen kirjoittaa kirjassaan Jonathan Haidtin (2003) vertauksesta, jonka mukaan siinä 

missä kasvi herää henkiin saatuaan vettä ja ravinteitä, elää ihminen työstä ja rakkau-

desta. Ihmiselle on tämän mukaan tärkeää saada näkyviä tuloksia aikaan. Työn ollessa 

jatkuvasti valvottua ja yksinkertaista, ei se pidemmän päälle motivoi, kun taas motivaa-

tiota ja työstä pitämistä lisää se, miten vaihtelevaa itse työ on ja miten itsenäisesti sitä 

saa tehdä. (Ojanen 2014, 177.) 

Työhyvinvoinnista puhuttaessa puhutaan usein hyvinvoinnin sijaan pahoinvoinnista ja 

siitä, millä eri tavoin se näkyy organisaatiossa. Tämä tulee esiin siinä, miten organisaa-

tiossa ollaan usein kiinnostuneita sairauspoissaoloista, niiden kestosta ja kehityssuun-

nasta, sekä vaihtuvuudesta. Näitä asioita tarkastelemalla keskitytään työhyvinvoinnin si-

jaan työpahoinvointiin. (Suonsivu 2014, 13.) Sama pätee silloin, kun onnistumisten si-

jaan organisaatioissa keskitytään ongelmiin ja epäkohtiin, vaikka katse pitäisi vahvasti 
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olla juuri niissä saavutetuissa tavoitteissa tai onnistuneessa asiakasyhteistyössä. Tällai-

nen näkökanta asioihin määrittää sekä suhtautumisen että sen, miten työt tulevat hoide-

tuksi jatkossa. (Virolainen & Virolainen 2016, 153.) 

Perinteisen työhyvinvoinnin lisäksi 2010-luvulla on alettu puhumaan käsitteestä työky-

vynhallinta. Tässä vastuu on ensisijaisesti työntekijällä itsellään, mutta yksilön oma vas-

tuu ei kuitenkaan poista kaikkien muiden sidosryhmien vaikutusta ja vastuuta. (Kauha-

nen 2016, 27.) Esimiehillä ja johdolla on valtava merkitys työhyvinvoinnissa jo siitäkin 

syystä, että heillä on valta työn ja työyhteisön organisoinnissa ja muutoksissa. Tärkeää 

on kuitenkin ymmärtää, että keskeisimpänä työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa on kyse ta-

sapainosta työn ja omien henkilökohtaisten voimavarojen välillä (Kauhanen 2016, 24-

25.) kuten alla olevasta kuvasta (kuvio 3) pystytään toteamaan.  

 

Kuvio 3 Henkisen hyvinvoinnin malli työpaikalla (Christensen 2009, mukaillen Manka 
n.d.) 

Hyvinvoivalle ja tätä kautta myös hyvää tulosta tekevälle työyhteisölle ominaisia ele-

menttejä ovat muun muassa yksilön arvostus, organisaatiokulttuuri ja arvot, luottamus, 

oikeudenmukaisuus, hyvä esimiestyö, läpinäkyvä viestintä ja aidot mahdollisuudet vai-

kuttaa ja osallistua, sekä työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen. (Suonsivu 

2014, 168.) Hyvinvoinnin johtamisesta puhuttaessa koko työyhteisön tasolla esiin nou-

see tehtävän kunnioitus ja tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen tarvittava tuki. 

Hyvinvoivan organisaation jokapäiväisessä työssä tämä ihanteellisimmillaan tarkoittaa 
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ratkaisukeskeisyyttä kaikessa tekemisessä, ja tätä kautta jokaisen työntekijän ja koko 

työyhteisön vahvuuksien ja erityisosaamisen tunnistamista. Työniloa ja innostusta lisää-

viin, sekä työntekijän itseluottamuksen vahvistamiseen liittyviin keinoihin tulee samalla 

panostettua, kuten Suonsivu (2014, 169.) toteaa.  

2.3 Työhyvinvointi osana henkilöstöjohtamista 

Suonsivu ottaa kirjassaan (2014) esiin Pentti Sydänmaalakan, joka puhuu paljon älyk-

käästä työyhteisöstä, jossa osataan tasapainottaa kolmea, vahvasti toisiinsa sidoksissa 

olevaa tekijää, eli tehokkuutta, uudistumista ja hyvinvointia. Työntekijän kokiessa, että 

hänen ja työkavereiden työtä arvostetaan, sekä se, että heille on tarjolla heidän tarvit-

sema tuki, ollaan siinä ytimessä, jossa edellä mainitut kolme elementtiä alkavat toteutu-

maan. Tämä puolestaan rakentaa hyvinvointia työyhteisössä, jonka kokeminen lisää 

konkreettisesti motivaatiota, sitoutumista, luottamusta ja työtyytyväisyyden kasvamista. 

Hyvinvoiva työyhteisö suoriutuu paremmin työtehtävistään, jaksaa pidempään ja on si-

toutuneempi jatkamaan organisaation palveluksessa. (Suonsivu 2014, 58-59.) 

Työyhteisön hyvinvointia määritellessä puhutaan lisäksi paljon sujuvuudesta ja me-hen-

gen merkityksestä. Tällaisessa sujuvan toiminnan työyhteisössä, jossa me-henki on kor-

kealla, myös tiedonkulku ja vuorovaikutus on avointa, eikä yhteisistä ongelmista pelätä 

puhua. Johtamistapa on osallistuvaa ja osallistavaa, mikä vaikuttaa rakentavan palaut-

teen annon ja dialogin syntyyn. Töitä jaetaan oikeudenmukaisesti kaikkia työntekijöitä 

kuunnellen. Yksi hyvin tärkeä ja olennainen merkki hyvinvoivasta työyhteisöstä on kor-

kea sitoutumisaste ja henkilöstötyytyväisyystulokset, sekä alhaiset poissaolomäärät. 

Näiden lisäksi hyvinvoiva työyhteisö on muutosvalmis, kehittämishaluinen ja sen toiminta 

on tulevaisuuteen suuntautuvaa. (Suonsivu 2014, 59.) 

Yhtenä näkökulmana yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin kehittämiselle ja rakentamiselle 

on katsoa asiaa työyhteisössä olevien vahvuuksien näkökulmasta. Tämä on juuri se 

tapa, miten positiivinen psykologia voidaan ottaa osaksi organisaation työhyvinvoinnin 

strategiaa. Pystyäkseen kehittämään hyviä käytäntöjä, pitää työyhteisössä olla selkeästi 

määriteltynä tavoitteet, sen tulee olla yhteistyökykyinen sekä halukas arvioimaan omaa 

tekemistään. Jo aiemmin mainittu me-henki luo psykologisesti turvallisen pohjan kehit-

tämistyölle ja hyvillä lopputuloksilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ilmapiiriä, sekä vale-

taan uskoa yhteistyöhön. Samalla kun itseluottamus vahvistuu koko työyhteisöllä, kas-

vaa koko yksikön yhteisöllisyys ja työhyvinvointi. (Suonsivu 2014, 61-62.) 
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Innostuneella työskentelyllä saadaan energiatasoja nostettua, jolloin mahdollisuuksien 

havaitseminen ja tulevaisuuteen katsominen käy yhteisössä helpommin. Saadakseen 

taloudellista kasvua, pitää yrityksen mahdollistaa luovuuden käyttäminen. Luovuuden 

esille tulo taasen edellyttää innostusta, ja innostuminen tunnetusti johtaa onnistumiseen 

ja onnistuminen taas uuteen lisääntyneeseen innostumiseen. Tällainen positiivinen kehä 

antaa tilaa luovuudelle ja jokaiselle mahdollisuuden käyttää omia vahvuuksiaan. Tällä 

tavoin saavutetaan enemmän vähemmällä ilman, että kasvun ja tuottavuuden tavoittelu 

johtaa huonoon työhyvinvointiin. (Tiililä 2016, 13-14.) 

Vaikka työpaikalla ja työyhteisössä olisikin kaikki oppikirjan mukaisessa kunnossa, ei 

ketään voi kuitenkaan pakottaa sitoutumaan, sillä sitoutuminen on jokaisen henkilökoh-

tainen mielen tila. Organisaatiot voivat kuitenkin edesauttaa sitoutumista huolehtimalla 

monipuolisista ja jokaiselle yksilölle sopivan haastavista tehtävistä sekä asettamalla työ-

hyvinvoinnin ja viihtyvyyden korkealle tärkeysjärjestyksessä. (Virolainen 2012, 191-192.) 

Työn imu, sen löytäminen ja edistäminen on mahdollista löytää jokaisella työpaikalla. 

Edistämiseen ei vaadita kuin inhimillisyyttä ja tahtoa miettiä arkipäivän toimintatapoja 

uudelleen. Työn imua kokeva työntekijä tuntee tekevänsä motivoivaa työtä ja hän saa 

siitä mielekkäitä kokemuksia, organisaatio taasen hyötyy työn imusta paremmalla tuot-

tavuudella. (TTL, 2011.) 

Työnilosta puhutaan silloin, kun työssä ja työympäristössä eri vaikuttavat tekijät loksah-

televat paikalleen. Kyseessä on tunne, jonka sekä yksilö että yhteisö kokee, mutta se on 

kuitenkin aina yksilöllinen, sillä ihmiset kokevat asioita eri tavoin. Työyhteisön hyvinvoin-

tiin vaikuttaa kuitenkin vahvasti se, miten moni työyhteisön jäsen tuntee itsensä hyvin-

voivaksi. Työhyvinvointia ei pystykään käsitteenä määrittelemään helposti vain yhdestä 

lähestymissuunnasta, sillä se on hyvin moniulotteinen kokonaisuus, johon varsinaisen 

työpaikan ja työn lisäksi saattavat vaikuttaa myös asiakkaat, kotiolot ja muu henkilökoh-

tainen elämä. (Manka 2011, 77.) 

Yritysten on tärkeää ymmärtää, että niiden olemassaolo ja menestys perustuu muulle 

kuin joukolle ihmisiä sen palveluksessa. Tämän ymmärrettyään ja keskittymällä talou-

dellisten hyötyjen tarjoamisen lisäksi positiivisten käytäntöjen mukaan ottamiseen, saa 

yritys todennäköisemmin motivoituneita työntekijöitä ja tätä kautta parempaa ja kestä-

vämpää kasvua liiketoiminnalleen. (Soni & Rastogi, 2017.) 

Organisaatio muodostuu aineettomasta ja aineellisesta pääomasta. Aineellista pääomaa 

on muun muassa rakennukset ja laitteet, aineetonta taas työntekijät ja toimintatavat. 
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Työntekijät ovat loppukädessä se pääoma, joka mahdollistaa yrityksen menestyksen ja 

kasvun, joten tästä pääomasta on pidettävä hyvää huolta. (Manka 2011, 34-35.)  

Aineettomaan pääomaan katsotaan kuuluvan seuraavat kolme asiaa:  

 sosiaalista pääomaa, eli työntekijän ja esimiehen, sekä työntekijöiden välisinä 

suhteina tai organisaation ulkopuolella tapahtuvina yhteistyökumppaneiden ja 

asiakkaiden välisinä vuorovaikutussuhteina 

 henkistä pääomaa, jolla tarkoitetaan asenteita, psykologista pääomaa, osaa-

mista sekä terveyttä 

 rakennepääomaa, joka muodostuu organisaation toimintatavoista ja menetel-

mistä 

Työhyvinvointi linkittyy aineettomaan pääomaan hyvin läheisesti ja monella tavalla. Mi-

käli työntekijä ei viihdy työpaikalla, voi pahoin tai hän ei koe nauttivansa arvostusta osaa-

misestaan huolimatta, ei hän myöskään kovin helposti halua käyttää omaa osaamistaan 

organisaation eduksi. Pelkkä terveyskään ei kuitenkaan välttämättä nykyään riitä hyvään 

työsuoritukseen, vaan sen lisäksi tarvitaan innostusta, aloitekykyä ja sitoutumista. Terve 

ja hyvinvoiva työntekijä antaa kuitenkin hyvät lähtökohdat näiden muiden asioiden saa-

vuttamiselle. Ennen kaikkea työhyvinvointia pitää katsoa kokonaisuutena, jonka osa-alu-

eita ovat muun muassa oikeudenmukainen johtaminen, osaamisen kehittäminen, työssä 

onnistumisen mahdollistaminen, hyvä vuorovaikutus sekä työntekijän psyykkinen, fyysi-

nen ja sosiaalinen terveys. Yksilötason kokonaisuuden katsomisen lisäksi katse pitäisi 

suunnata myös koko työyhteisön toimivuuteen ja hyvinvointiin (Manka 2011, 34-35.) 

Puhuttaessa työhyvinvoinnin kehittämisestä käytetään sairauspoissaolojen vähentä-

mistä ja vaihtuvuuden pienentämistä useimmiten tavoitteena, sillä muita mittareita voi 

olla vaikea löytää. Sairauspoissaolojen vähentäminen ei ole huono tavoite eikä mittari, 

sillä psykososiaaliset tekijät vaikuttavat henkilöstön työkykyyn, mutta kuten Manka kir-

jassaan sanoo, tulisi työolojen laatu ottaa osaksi mittaamista. (Manka 2011, 37.) Keskit-

tymällä pelkästään vaihtuvuuteen ja sairauspoissaoloihin tullaan keskittyneeksi Suonsi-

vun mukaan (2014, 13.) työhyvinvoinnin sijasta työpahoinvointiin.  

Tutkimuksissa, joissa on tutkittu psykososiaalista työympäristöä, on huomattu tällaisen 

työympäristön piirteiden liittyvän olennaisesti sairauspoissaolojen määrään. Sukupuol-

ten välillä huomattiin eroja, sillä miehillä lyhyiden sairauspoissaolojen nähtiin johtuvan 

erityisesti puutteelliseen esimiestukeen, epätietoon organisaation tulevaisuudesta ja ko-
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kemukseen työn vähäisestä merkityksellisyydestä. Naisilla puolestaan lyhyissä sairaus-

poissaoloissa yhtenä vahvana syynä nähtiin mahdollisuus käyttää omia taitoja ja vah-

vuuksia työssä. Molemmilla sukupuolilla pitkiin, yli kymmenen päivää kestäviin sairaus-

poissaoloihin nähtiin syynä päätöksentekoon osallistumisen vähäiset mahdollisuudet ja 

naisilla lisäksi korkeat psykologiset vaatimukset työssä. (Manka 2011, 44.)  

 

Kuvio 4 Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä (Manka 2011) 

Työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöitä ilmentämästä kuviosta (Kuvio 4.) huomaa, miten 

tekijät muodostuvat organisaation työhyvinvointia tukevien piirteiden lisäksi myös työn-

tekijästä itsestään. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka organisaatio toteuttaisi työhyvin-

vointia oppikirjan mukaisesti, tulkitsee työntekijä kuitenkin organisaatiota omien asen-

teidensa pohjalta. On huomioitava, että eri työntekijät samassa työyhteisössä voivat siis 

kokea oman työhyvinvointinsa hyvin toisistaan eroavalla tavalla, sillä tulkintaan vaikutta-

vat suuresti työntekijän psykologinen pääoma, työhön vaikuttamisen mahdollisuudet, 

työyhteisö, terveys ja jopa fyysinen kunto. (Manka 2011, 76.) 
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3 POSITIIVINEN PSYKOLOGIA 

3.1 Positiivisen psykologian historia ja käsite 

Positiivinen psykologia sai alkunsa vuonna 1998, kun Martin Seligman totesi psykologi-

assa tulleen aika lähestymistavan muuttamiseen. Tällä hän tarkoitti sitä, että sen sijaan, 

että aina tutkittaisiin pelkästään sitä mikä on rikki tai mikä  on huonosti, pitäisi alkaa 

tutkimaan myös sitä, mikä toimii ja mikä on hyvin. (Achor 2018, 23.) Suonsivu toteaa 

kirjassaan (2014, 13.) keskustelun tapahtuvan työpahoinvoinnin eri muotojen ympärillä 

silloinkin, kun keskiössä pitäisi olla työhyvinvointi. Näitä kahta asiaa pohtiessa saadaan 

hyvä ymmärrys siitä, miksi positiivinen psykologia tulisi ottaa vahvasti mukaan myös työ-

hyvinvoinnista puhuttaessa.  

Dalai Lama totesi 1970-luvulla, että aivojen rakennetta on mahdollista muuttaa pelkällä 

ajattelulla. Länsimaiset tutkijat olivat tällöin sitä mieltä, että aivojen muuttuminen ei ole 

mahdollista, eikä varsinkaan pelkän ajattelun avulla. Aivojen muovautuvuutta, eli neu-

roplastisuutta, ja niiden muuttamista pidettiin täysin ”yksisarvisen länsimaisena ver-

siona”. (Achor 2018, 44-45.) 

Suhtautuminen muuttuviin aivoihin on muuttunut paljon tuosta ajasta. Siinä, missä asia 

sivuutettiin aiemmin olankohautuksella, perustuu uusi ajattelumalli huolellisiin ja korkea-

tasoisiin neurologisiin tutkimuksiin. Tieto aivojen plastisuudesta johti siihen, että myös 

älyllisestä ja yksilöllisestä kehityksestä alettiin ajatella samalla tavalla. Tutkijat ovat löy-

täneet monia erilaisia tapoja siihen, miten voimme muokata aivoistamme positiivisempia, 

luovempia ja sinnikkäämpiä, ja samalla saada meidät katselemaan avoimemmin ympä-

rillemme ja havaitsemaan mahdollisuuksia, joita maailmalla on tarjota. (Achor 2018, 47.) 

Oma mielemme on työkalu, jonka vaikutus omaan käyttäytymiseemme ja ajatteluumme 

on erittäin iso, ja jota pystymme ohjailemaan lähes loputtomasti. On meistä itsestämme 

kiinni mihin suuntaan haluamme ohjata mieltämme, kun päätämme syötämmekö aivoil-

lemme tänään positiivisen, neutraalin vai kielteisen ajattelumallin. Ajatukset ohjaavat 

meitä lähes tiedostamattamme, joten jo oman hyvinvoinnin ja työssä onnistumisen kan-

nalta on tärkeää kiinnittää huomiota omaan ajatteluun ja siihen, miten puhumme itsel-

lemme. Kun aloitamme aamun kertomalla itsellemme, että työpäivästä tulee hyvä ja me 

itse olemme hyviä, aivomme uskovat sen. (Friman 2016, 17-18.)  
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Positiivinen psykologia tutkii ihmisten vahvuuksia ja keinoja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Terminä se tuo helposti mieleen positiivisen ajattelun, mutta se on paljon muuta, sillä 

positiivinen psykologia tukeutuu tutkimustuloksiin siinä missä positiivinen ajattelu on 

enemmänkin populääri-psykologian käsite. Psykologiassa on tunnetusti kiinnitetty huo-

miota ensisijaisesti muun muassa ihmisen kielteisiin tunteisiin ja ajatuksiin sekä itsetun-

temuksen puutteeseen. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että se mikä tuottaa hyvää 

mieltä, on jäänyt taka-alalle, samoin kuin vahvuuksien ja hyvien puolien tukeminen ja 

kehittäminen. (Ojanen 2014, 10.) 

Lähtökohtana positiiviselle psykologialle on ajatusmalli, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat 

tarpeittensa ja ominaisuuksiensa suhteen samanlaisia, vaikka jokainen on oma ainutker-

tainen ja yksilöllinen itsensä. Ihmisten samanlaisuus kuitenkin mahdollistaa sen, että sa-

moja käsitteitä ja periaatteita voidaan käyttää kaikkien kuvaamiseen. Tämä perustuu sii-

hen, että positiivisen psykologian mukaan kaikissa kulttuureissa arvostetaan muun mu-

assa oikeudenmukaisuutta, rohkeutta, viisautta, humaanisuutta, kohtuullisuutta ja itse-

hillintää. (Ojanen 2014, 21.) 

Eläessään hyvää elämää on ihmisellä hyveiden avulla mahdollisuus kukoistukseen ja 

itsensä toteuttamiseen. Tähän pätee jo Aristoteleen aikoinaan opettama viisaus, minkä 

mukaan vahvuuksien kehittäminen ja oman täyden potentiaalin saavuttaminen on mah-

dollista hyvässä elämässä. (Ojanen 2014, 112.) Myös ajatus siitä, että vahvuuksia kehit-

tämällä eteenpäin pääseminen on todennäköisempää kuin heikkouksia kehittämällä, tu-

kee niin Aristoteleen viisautta kuin positiivisen psykologian määritelmääkin. (Vuorovai-

kutuspakki,2012.) 

 

Kuvio 5 Aristoteleen näkemys eudaimoniaan, onnellisuuteen, pyrkivästä ihmisestä. (Oja-
nen 2014, 19.) 
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Kuvion 5 mukaan yksilön onnellisuuden lähtökohtana on kykyjen käyttö, joka lopulta op-

pimisen, kokeilun ja ilon kautta johtaa kasvuun ja kehitykseen. (Ojanen 2014, 19.) Ideana 

tässä psykologian suunnassa on tutkia hyvää ja myös löytää jokaisen ihmisen vahvuu-

det, jolloin niin yksilön oma kuin työyhteisöjenkin vointi kohenee. Nämä tutkimukset ja 

löydökset nousevat suureen merkitykseen siinä vaiheessa, kun henkistä perustaa raken-

netaan, jonka avulla yksilö tai yhteisö selviää kohdalle osuvista vaikeuksista ja pystyy 

saavuttamaan ihannetilansa. (Uusitalo-Malmivaara 2014, 19.) Stephen Josephin mie-

lestä kaiken kukoistuksen ja onnellisen elämän keskiössä ja lähtökohtana on kuitenkin 

aitous. Aitous auttaa yksilöä tuntemaan itsensä ja olemaan oma itsensä. Kaikki muu hä-

nen mukaansa seuraa perässä. (Joseph 2016, 117.) 

Seligmanin määritelmän (2011) mukaan positiivisen psykologian aihealue on hyvinvointi, 

hyvinvointia mitataan parhaiten kukoistuksella ja kukoistuksen kasvattaminen on positii-

visen psykologian lopullinen tavoite. (Seligman 2011, 18.) Positiivisen psykologian piiriin 

katsotaan kuuluvan kuusi yleisesti hyväksyttyä hyvettä:  

 viisaus ja tieto 

 rohkeus 

 rakkaus ja inhimillisyys 

 oikeudenmukaisuus 

 kohtuullisuus 

 henkisyys ja transkendenssi 

Näiden kuuden hyveen tulkinnassa saattaa esiintyä eroja eri kulttuurien välillä, mutta 

Martin Seligman (2008) katsoo niiden kuitenkin pätevän kaikkialla maailmassa. Nämä 

hyveet ovat myös saavutettavissa eri tavoin, joten esimerkiksi kohtuullisuuden hyveen 

voi saavuttaa yhtä lailla nöyryydellä tai vaatimattomuudella kuin itsehillinnällä tai varo-

vaisuudella. (Seligman 2008, 162.) 

Itsearvostuksen katsotaan usein liittyvän myönteiseen palautteeseen, hyväksymisen ko-

kemiseen ja kokemukseen tuloksellisuudesta. Länsimaisessa yhteiskunnassa arviointi 

ja vertailu on usein kovaa, sekä odotukset tehokkuudelle ahdistavan korkealla, joten hy-

väksynnän ei koeta olevan helposti saavutettavissa. (Ojanen 2014, 101.) Ojanen puhuu 

kirjassaan myös John Hewittistä (2002) joka on sanonut, että ihminen joutuu nykyisin 

toistuvasti kysymään itseltään ”Olenko arvostettu?” Miten pärjään muihin verrattuna?” 

”Olenko hyvä?”. Suonsivu mainitsee kirjassaan (2015, 76.), että loppujen lopuksi yksilö 

on usein itsensä pahin arvostelija ja tuomitsija, ja silloin mikään ei tunnu riittävälle.  
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Työyhteisössä ja yhteiskunnassa tapahtuva ainainen kilpailu johtaa luonnollisesti siihen, 

että häviäjiä on paljon. Itsearvostuksen tuntemisen kannalta tämä voi muodostua haas-

teeksi, sillä itsearvostuksen tunteen säilyttäminen saattaa olla vaikeaa, kun joutuu usein 

häviämään ja antamaan periksi. Normaalissa ajattelussa katsotaan itseluottamuksen ja 

-arvostuksen olevan ilman muuta positiivisia asioita ja tutkimukset ovat samoilla linjoilla. 

Kysymys onkin tuleeko ihmisen taistella omasta arvostaan vai olisiko mahdollista arvos-

taa jokaista sellaisena kuin he ovat? Millä keinoin ihmiset saataisiin ymmärtämään oma 

arvokkuutensa? Huolimatta siitä, että luomme ympärillemme mielikuvaa siitä, että us-

komme ihmisten olevan samanarvoisia, antaa kilpailua ja menestystä painottava kult-

tuuri toisenlaisen kuvan. Tästä usein johtuu ajatusmalli siitä, että ollakseen arvokas, tulisi 

olla saanut aikaan jotain sellaista, minkä muut ihmiset näkevät arvokkaaksi. (Ojanen 

2014, 102.) 

3.2 Positiivisen psykologian merkitys työhyvinvoinnille 

”Se minkä vanha kansa on tiennyt jo iankaikkisesti, on nykyään tieteen todeksi osoitta-

maa. Positiivisilla tunnetiloilla on kiistaton yhteys laajempaan hyvinvointiin, onnistumi-

seen ja saavuttamiseen, fyysiseen terveyteen, havaintokykyyn, muistamiseen, oppimi-

seen ja – mikä jännittävintä – jopa geenien ilmenemiseen.” (Uusitalo-Malmivaara 2014, 

21.) 

Uusitalo-Malmivaara toteaa kirjassaan, että ”se, että emme ole masentuneita, ei itses-

sään teitä meistä onnellisia.” (2014, 20.) Positiivisen psykologian ja terveydenhuollon 

kehittymisessä voi nähdä paljon yhtymäkohtia. Siinä, missä terveydenhoito perustuu sai-

rauksien ehkäisemiseen ja parhaan mahdollisen toimintakyvyn tavoittelemiseen, tutki-

taan positiivisessa psykologiassa edellytyksiä ehjälle yksilölle ja keinoja eheyden lisää-

miseen sekä siihen, miten ihmisestä saadaan esiin paras versio itsestään. Terveyden-

hoidon onnistuminen korreloi suoraan sen kanssa, miten paljon sairaanhoitoa tarvitaan. 

Samoin toimii positiivinen psykologia: sairauksiin keskittymistä tarvitaan sitä vähemmän, 

mitä vahvemmaksi saamme mielemme. (Uusitalo-Malmivaara 2014, 19.) 

Työn ilo ja työstä innostuminen pohjautuu hallinnan tunteeseen omasta työstä. Ihminen 

saavuttaa tämän tunteen kokiessaan pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä ja 

omaavansa riittävät taidot työstä suoriutumiseen. Innostus taas syntyy siitä, kun omaa 

osaamista saa kokonaisvaltaisesti käyttää, osaamista arvostetaan sekä kehittymiselle 
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annetaan mahdollisuuksia ja tilaa, tällöin yksilö myös haluaa oppia lisää. (Tiililä 2016, 

56-57.) 

Keho ja mieli kulkevat käsi kädessä. Tämän huomaa esimerkiksi väsyneenä, jolloin 

omaa huippuosaamista ei kykene hyödyntämään työssä matalien energioiden takia. 

Energiataso onkin yksi hyvin vahvasti työssä menestymisen vaikuttimista. (Virolainen  & 

Virolainen 2016, 11.)  

Pystyäkseen kehittymään vahvuuksien vahvistajana tulee esimiehen, tai kenen tahansa 

muun organisaatiossa, keskittää huomionsa nimenomaan onnistumisiin ja vahvuuksiin. 

Esimiehen tulee miettiä millä tavalla hän katsoo tiimiläisiään, huomaako hän ensimmäi-

senä virheet ja puutteet, vai näiden sijaan onnistumiset ja yritykset? Kun esimies kuun-

telee tiimiläisiään, antaa heidän vahvuuksilleen, kasvamiselleen ja ideoilleen tilaa, yllä-

pitää hän samalla heidän innostustaan työtä ja työyhteisöä kohtaan. Tällä tavoin jokai-

nen uskaltaa kysyä ja kertoa avoimesti myös niistä hetkistä, kun kaikki ei ole mennyt 

suunnitelmien mukaisesti. Yhdessä onnistumisista ja epäonnistumisista oppiminen joh-

taa kasvuun ja jatkossa entistä parempiin lopputuloksiin. Vaikka positiivisessa psykolo-

giassa halutaan keskittyä yksilön vahvuuksiin, ei se kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että 

jokaiselta löytyy myös heikkouksia, jotka pitää osata huomioida oikealla tavalla. Vah-

vuuksiin keskittymällä ja niitä vahvistamalla ihmisistä saa kuitenkin paljon enemmän irti 

kuin heikkouksia esille tuomalla. (Tiililä 2016, 58-59.) 

Sisäinen motivaatio ohjaa toimintaa silloin, kun ihminen kokee tekemänsä työn palkitse-

vana. Inspiraation kokeminen saa meidät menemään mukavuusalueemme ulkopuolelle, 

kokeilemaan uusia mahdollisuuksia sekä näkemään omat kykymme uusin silmin. Työn 

hallinta, positiivinen asenne, avoimuus, välitavoitteiden asettaminen ja niiden saavutta-

minen, innostava visio, omaan työhön vaikuttaminen sekä tiedon jakaminen ovat asioita, 

joiden katsotaan edistävän inspiraatiota. (Virolainen 2012, 40-41.) 

Vaikka positiivinen psykologia ja positiivinen ajattelu eivät ole sama asia, on myös posi-

tiivisella ajattelulla luonnollisesti paljon myönteisiä vaikutuksia työhön, sillä se on myön-

teistä suhtautumista asioihin. Matemaatikko Marcial Losada (2004) on tutkinut tiimien 

vuorovaikutusta ja havainnut parhaimpien tiimien vuorovaikutuksen olevan hyvin positii-

vista. Tällaiset tiimit ovat joustavia ja vuorovaikutukseltaan vastaanottavaisia, mikä tulee 

esiin kiinnostuksella tiimin toisia jäseniä kohtaan. Kannustus, rohkaiseminen ja ratkaisu-

keskeisyys ovat viestintätyylin keskiössä. Siinä missä negatiivisuus ja pessimismi aiheut-

tavat ihmisissä varuillaan oloa ja vievät heitä etäämmäksi toisistaan, ruokkii positiivisuus 
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avoimuutta, spontaanisuutta ja uteliaisuutta, samalla kun se tuo ihmisiä lähemmäksi toi-

siaan ja vähentää puolustuskannalle asettumisen tarvetta. (Virolanen & Virolainen 2016, 

179-181.) 

Positiivisen asenteen ja ajattelun omaksuminen ei ole vaikeaa, sillä asenne ja ajattelu 

ovat molemmat asioita, joihin jokainen voi itse vaikuttaa. (Virolainen & Virolainen 2016, 

182.) Omista tunteista ja ajatuksista on myös kannettava vastuu, sillä ne tarttuvat muihin. 

(Tiililä 2016, 50.) 

Professori David Cooperrider, professori Ronald Fry ja professori Suresh Srivatsva ovat 

luoneet vuonna 1986 organisaation kehittämiselle ”arvostavan haastattelun” (ap-

preciative inquiry, AI). Arvostavassa haastattelussa halutaan keskittyä organisaation 

vahvuuksiin ja jo toimiviin osa-alueisiin. Kuten positiivisessa psykologiassa, ei tässäkään 

ideana ole välttää puhumasta organisaation heikkouksista ja kehityskohteista, sillä ke-

hittyäkseen myös niiden olemassaolo tulee organisaatiossa tiedostaa.  AI:ssa organi-

saation kehittäminen perustuu mahdollisuuksien havaitsemiseen ja haluun miettiä, mihin 

suuntaan asioita halutaan jatkossa viedä. Negatiivinen kierre ja pienemmistäkin asioista 

napiseminen alkaa organisaatioissa yleensä siitä, kun kaikki huomio ja energia suunna-

taan asioihin, jotka eivät ole toimivia. Valittamamisesta muodostuu hyvin herkästi tapa, 

joka tarttuu nopeasti ja alkaa vaikuttaa organisaation ilmapiiriin kielteisesti. AI-menetel-

mässä käytetään kysymyksiä, joilla huomio ohjataan positiiviseksi koettuihin asioihin. 

Vahvuuksiin ja positiivisiin asioihin keskittymällä myös tuottavuutta on mahdollista lisätä, 

mahdollistaa kasvu ja parantaa työilmapiiriä ja viihtyvyyttä. Valituksen kierre myös usein 

jättää aiemmin esille tuodut positiiviset asiat vähemmälle huomiolle. Tiedostamalla iloa 

tuovat ja työhyvinvointia lisäävät asiat sekä me-henkeä korostavat tekijät pystytään niihin 

vaikuttamaan vahvistavasti ja samalla tuomaan esiin niitä entistä enemmän. (Virolainen 

& Virolainen 2016, 187-188.) 

Työpaikan on tärkeää antaa mahdollisuuksia hyödyntää työntekijöidensä mahdollisuuk-

sia ja olla myös tietoinen näistä. Henkilötasolla jokaisen tulisi tuntea omat vahvuutensa, 

olla ylpeä niistä ja nauttiakseen työstä, kyetä myös hyödyntämään niitä. (Virolainen & 

Virolainen 2016, 189.) Omien vahvuuksien hyödyntämisen mahdollisuus on tärkeää sil-

täkin osin, että se vaikuttaa vahvasti sitoutumiseen. Gallupin teettämän maailmanlaajui-

sen tutkimuksen mukaan on jopa 40 % todennäköisyys sille, että työntekijä ei ole sitou-

tunut, jos esimies ei huomioi tiimiläistään. Mikäli esimies huomioi, mutta keskittyy aino-

astaan tämän heikkouksiin, sitoutumattomuuden todennäköisyys on 22 %. Jos esimies 

sitä vastoin keskittyy tiimiläisensä vahvuuksiin, on ainoastaan 1 %:n mahdollisuus sille, 
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että työntekijä ei olisi sitoutunut. Lähtökohtaisesti on aina parempi keskittyä vahvuuksien 

kehittämiseen, kuin niiden osa-alueiden jotka ovat heikkoja, sillä näin saavutetaan usein 

parempia tuloksia. Organisaatioiden tulisi muistaa, että kenenkään ei tarvitse olla kai-

kessa hyvä. (Virolainen & Virolainen 2016, 191.)  

Mikäli työpaikalla on yksi positiivisen asenteen ja ajattelumallin omaava työntekijä, se ei 

luonnollisestikaan ratkaise organisaation ongelmia eikä vie sitä kohti kukoistusta. Posi-

tiivisuus kuitenkin tunnetusti tarttuu ja myös tämä yksi ihminen voi näyttää esimerkkiä 

muille hymyilemällä, tervehtimällä, olemalla avoin ja kuuntelemalla, rohkaisemalla ja an-

tamalla tunnustusta. Mitä useampi henkilö omaksuu positiivisen, ratkaisukeskeisen lä-

hestymistavan, saadaan luonnollisesti helpommin parempia tuloksia monessa asiassa. 

(Virolainen & Virolainen 2016, 185.) Sama pätee esimiestyöhön: yksittäinen esimies ei 

pysty muutosta saamaan aikaan yksin, vaikka hän kuinka olisi keskittynyt esimiestyössä 

vahvuuksien esille tuomiseen ja positiivisten asioiden löytämiseen. Yksittäinen esimies 

pystyy kuitenkin näyttämään esimerkkiä myös muille. Loppu on organisaation ylimmästä 

johdosta kiinni ja siitä, halutaanko organisaatiossa luopua perinteisestä, heikkouksien 

korjaamiseen keskittyvästä johtamismallista vahvuuksien vahvistamiseen. (Flade, Asp-

lund & Elliot, 2015.) Psykologian tutkijat ovat todenneet onnellisuustutkimuksissaan, että 

positiivisuus ja onnellisuus ovat olennaisia tekijöitä lähes kaikkien elämän osa-alueiden 

menestyksessä. (Achor 2018, 36.) 

Achor on tekemistään tutkimuksista erotellut seitsemän toimintaperiaatetta, joiden mu-

kaan yksilön on todennäköistä menestyä pyrkimyksissään ja saavuttaa tavoitteensa: 

Onnellisuusetu – ”Koska myönteisillä aivoilla on biologinen etu nautraaleihin ja kielteisiin 

aivoihin verrattuna. tämä toimintaperiaate uudelleenkouluttaa aivomme siten, etä ne 

hyötyvät positiivisuudesta ja nostavat tehokkuuttamme ja suoritustasoamme.”  

Tukipilari ja vipuvarsi  - ”Kokemuksemme maailmasta ja kykymme menestyä siinä vaih-

telee jatkuvasti ajattelutapamme mukaan. Tämä toimintaperiaate opettaa meitä tarkista-

maan ajattelutapaamme (tukipilariamme) siten, että lisääntyneen tarmon (vipuvarren) 

myötä olemme tyytyväisempiä ja menestymme paremmin.” 

Tetris-vaikutus – ”Kun aivomme juuttuvat stressiin, kielteisyyteen ja epäonnistumisiin, 

me valmistelemme itseämme tulevaa epäonnistumista varten. Tämä toimintaperiaate 

opettaa meitä uudelleenkouluttamaan aivomme havaitsemaan mahdollisuuksia, jotta ky-

kenemme näkemään ja tarttumaan tilaisuuteen aina, kun vain katselemme ympäril-

lemme.” 
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Ylöspäin putoaminen – ”Tappion, stressin ja kriisin keskellä aivomme kartoittavat erilai-

sia selviytymiskeinoja. Tässä toimintaperiaatteessa on kyse siitä, että löydämme henki-

sen reitin, joka paitsi auttaa meidät pois epäonnistumisen ja kivun keskeltä,  myös opet-

taa meitä olemaan sen vuoksi onnellisempia ja menestymään paremmin.” 

Zorron piiri – ”Kun vaikeudet kasaantuvat ja alamme häkeltyä, rationaaliset aivomme 

saattavat joutua tunteiden vietäviksi. Tämä toimintaperiaate opettaa, kuinka saamme 

asiat uudelleen haltuumme keskittymällä ensiksi pieniin, helposti käsiteltäviin ongelmiin, 

minkä jälkeen sisällytämme vähä vähältä toimintamme piiriin yhä suurempia ongelmia.” 

20 sekunnin sääntö – ”Pysyvän muutoksen aikaansaaminen tuntuu usein mahdotto-

malta, koska tahdonvoimamme on rajallinen. Ja kun tahto murenee, palaamme takaisin 

vanhoihin tottumuksiimme ja vähäisimmän vastuksen polulle. Tämä toimintaperiaate 

osoittaa, että jos tarmokkuuttaan suuntaa hieman uusiksi, on mahdollista muuttaa vähäi-

simmän vastuksen polku toisenlaiseksi ja korvata huonot tavat hyvillä.” 

Sosiaalinen panostus – ”Vaikeuksien ja stressin keskellä jotkut ihmiset päättävät pysäh-

tyä ja vetäytyä omiin oloihinsa. Menestyvimmät ihmiset kuitenkin satsaavat ystäviinsä, 

työ- tai opiskelijatovereihinsa ja perheenjäseniinsä voidakseen jatkaa eteenpäin. Tämä 

toimintaperiaate opettaa meitä panostamaan yhteen suurimmista menestystä ja loiste-

liaisuutta ennustavista muuttujista – sosiaaliseen verkostoomme.” 

Näiden seitsemän toimintaperiaatteen yhdessä katsotaan Achorin tutkimusten mukaan 

muun muassa auttavan vaikeuksista selviämisessä, tulemaan tehokkaammiksi, hyödyn-

tämään eteen tulleita tilaisuuksia, toteuttamaan suurimpiakin haaveita ja ottamaan pii-

lossa olevat kyvyt käyttöön. (Achor 2018, 30-31.) 

Positiivinen tunnetila edesauttaa monen muun asian lisäksi myös luovempaa ja laajem-

paa ajattelutapaa. Tämä on täysin vastakohtana negatiiviselle tunnetilalle, joka johtaa 

kapeakatseiseen ja kriittiseen ajattelutapaan. Ihmismieli toimii niin, että ihmisen ollessa 

huonolla tuulella, keskittyy ajattelu siihen mikä on huonosti. Hyvällä tuulella ollessa on 

paljon helpompi miettiä niitä asioita, jotka ovat hyvin ja oikein.  Molempia ajattelutapoja 

kuitenkin tarvitaan suhteutettuna paikkaan ja tilanteeseen. (Seligman 2011, 76.) 

Monessa organisaatiossa haetaan tehokkuutta ja tuottavuutta kilpailuilla ja muilla ulkoi-

silla keinoilla. Tämä tulee esiin erityisesti niissä organisaatioissa, joissa jokaista työnte-

kijää ja esimiestä ainostaan ulkoinen motivaatio pakottaa lähtemään töihin. Motivaatio-
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tieteessä on kuitenkin todettu, että motivaatiota ei pystytä nostamaan ulkoisilla palkki-

oilla. Jatkuvat kilpailut ja tuloksiin pohjautuvat palkkiot loppuviimein vain tylsistyttävät ja 

vähentävät luovuutta, mitä organisaatioissa usein kuitenkin tarvittaisiin. Rahalla ei tun-

netun sanonnan mukaan voi ostaa rakkautta, mutta tutkimuksiin pohjautuen ei sillä voi 

ostaa myöskään motivaatiota. Sisäisen motivaation eli aidon innostuksen ja energian 

kasvattamiseen on tutkitusti kolme tapaa, joista ensimmäinen on vapaus. Tämän käsit-

teen mukaan työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus tehdä työnsä missä ja milloin haluavat. 

Tulokset ratkaisevat, ei se mihin aikaan henkilö on tullut töihin ja mihin aikaan lähtenyt. 

Motivaattorina vapaus on tehokas: tuottavuus, sitoutuminen ja työtyytyväisyys nousevat 

samalla kun vaihtuvuus ja poissaolot laskevat. (Kauppala, 2019.) 

Toinen keino on jo monesti aiemmin mainittu mahdollisuus omien vahvuuksien käyttä-

miseen ja yhä paremmaksi kehittymiseen. Tällaisessa tekemisessä on mukana flow-tila, 

jossa itse tekeminen on niin keskiössä, että ajan ja paikan taju helposti jopa katoaa ko-

konaan. Kolmas erinomainen tapa on työn tarkoituksen selventäminen. Tämä johtaa 

mietintään siitä, onko omalla työllä kuukausittaisen palkan lisäksi jokin muukin merkitys. 

Hyötyykö muut positiivisesti työstäni? (Kauppala, 2019.) 

Modernit, älykkäät esimiehet tarjoavat tiimiläisilleen etätyömahdollisuutta, koulutusta, 

osaamisen kehittämistä ja mahdollisuuksia hyödyntää yksilön vahvuuksia. Moderni, äly-

käs työntekijä näkee isomman kuvan ja tietää milloin on aika lähteä. Tämän päivän työn-

tekijä ei sinnittele työssään vaan CV:n takia, vaan uskaltaa lähteä etsimään työtä ja työ-

paikkaa, joka tuntuu oikealta ja hyvältä sydämessä. (Kauppala, 2019.) 

Joyllan luennolla 19.3.2019 käsiteltiiin lisäksi Martin Seligmanin vuonna 2011 kehittämää 

viidestä osa-alueesta muodostuvaa PERMA-kehystä (Positive Emotion, Engagement, 

Relationships, Meaning, Accomplishments). (Positive Psychology Program, 2017.) Jo-

ylla mukailee sitä omassa hyvän elämän kehyksessään kuudella osa-alueella (Kuvio 6.): 

myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus:  

 Myönteisyys perustuu tunteisiimme ja miten kohtaamme ne paremmin 

 Uppotuminen auttaa meitä löytämään keinoja huippukokemusten kokemiseen ja 

löytämään omat vahvuutemme 

 Ihmissuhteet opettavat meille niiden tärkeydestä ja vaalimiskeinoista 

 Merkitys antaa meille ymmärryksen itse merkityksen merkityksestä ja auttaa 

meitä oppimaan myös vastoinkäymisistä 

 Aikaansaaminen pohjautuu tuottavuuden lisäämiseen 
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 Elinvoimaisuus auttaa meitä ymmärtämään mielen ja kehon yhteyden hyvinvoin-

nille.  

(Joylla, 2019.)  

 

Kuvio 6 Kukoistuksen kehys (Seligman 2011, mukaillen Joylla 2019.) 

Itsehillinnällä (”self-control”) on osansa positiivisen ajattelun ja käyttäytymismallin omak-

sumisessa, sillä sen katsotaan yleisesti ottaen tarkoittavan juuri yksilön ajatuksia, tun-

teita ja käytöstä ja sen voidaankin katsoa kuuluvan myönteisyyden kehykseen. (Con-

verse, Beverage, Vaghef & Moore, 2017.) Myös Maslowin motivaatioteorian (1943) mu-

kaan on ainakin viisi perustarpeiksi luokiteltavaa tavoitetta: fysiologiset tarpeet, turvalli-

suuden tarve, yhteisöllisyyden tarve, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. 

(Rauramo 2012, 13.) 

Aikaisemmin organisaatioissa syyteltiin johtajia ja esimiehiä huonosta työilmapiiristä ja 

puutteellisesti toimivista tiimeistä. Nykyisin tällaisesta yksipuolisesta syyttelystä on 

päästy eroon ja myös työntekijöiltä vaaditaan ja odotetaan entistä enemmän alaistaitoja. 

Monet ongelmat organisaatioiden sisällä johtuvat usein puutteellisista vuorovaikutus- ja 

ihmissuhdetaidoista. Syyttelyn ja sormilla osoittelun sijaan organisaatioissa tulisi kuiten-

kin kyetä valitsemaan positiivisuus, antaa kaikille mahdollisuuden tuoda tilanteeseen 

omat vahvuutensa ja kannustaa jokaista tutkimaan yhteistä tilannetta myönteisin silmin.  

(Matikka 2015, 70-71.) Kuten Ojanen toteaa kirjassaan Seligmania ja Csikszentmihalyita 
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(2000) mukaillen: ”Positiivisen psykologian tavoite on saada aikaan muutosta psykolo-

gian tutkimuskohteissa siten, että liiallinen kiinnostus elämän huonoimpien asioiden kor-

jaamiseen täydentyisi positiivisten ominaisuuksien kehittämisellä.” (Ojanen 2014, 11.) 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tutkimusongelma liittyy aina käytäntöön, jonka taustalla on jokin ilmiö, jota 

on tarve kehittää. (Kananen 2015, 11.) Tämä tutkimus on ollut kvalitatiivinen ja sen ilmiö 

oli positiivisen psykologian vaikutus työhyvinvointiin. Tarkoituksena on selvittää mitä il-

miöllä tarkoitetaan ja millä keinoin se saadaan otettua osaksi organisaation toimintakult-

tuuria.  

Tutkimus toteutettiin analysoimalla ensin nykytilaa. Tämän jälkeen jatkettiin työpajame-

netelmällä, jossa kysymykset oli aseteltu avoimeen muotoon ja saadut vastaukset kirjoi-

tettu sanoin ja lausein osallistujien omasta toimesta. Työpajan päätteeksi jokainen ryhmä 

myös esitteli omat ideansa ja ajatuksensa, jolloin tutkijan tehtäväksi jäi lisäksi havannoi-

minen. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin dokumenttianalyysiä, sillä ha-

vaintoja ja tutkimuslöydöksiä tehtiin verbaalisesta ja kommunikatiivisesta aineistosta. Tä-

män lisäksi kehittämisen kohteena oleva ilmiö pystytään näkemään sen omassa luon-

nollisessa ympäristössään. (Ojasalo ym. 2009, 121.) Dokumenttianalyysi erotellaan ana-

lyysitapojensa perusteella joko sisällön analyysiin tai sisällön erittelyyn. Tässä tutkimuk-

sessa on käytetty sisällön analyysiä, sillä dokumentteja on kuvattu sanallisesti tarkoituk-

sena löytää ja tunnistaa tekstien merkityksiä. (Ojasalo ym. 2009, 122.) Tässä tutkimuk-

sessa on hyödynnetty ja tarkasteltu erityisesti työpajojen muistioita ja niiden esittelyistä 

heränneitä keskusteluita.   

Työn tavoitteena oli ymmärtää positiivisen psykologian merkitys työhyvinvoinnissa, si-

touttaa henkilöstöä aiheeseen antamalla heille mahdollisuus etsiä keinoja ja tapoja ottaa 

positiivinen psykologia osaksi päivittäistä toimintakulttuuria sekä lopuksi esittää organi-

saatiolle ratkaisuehdotuksia.  

Tutkimuksen aihe sai alkunsa puhtaasti omasta mielenkiinnon kohteesta mikä on tär-

keää jo työn sujuvan etenemisenkin kannalta, kuten Kananenkin omassa kirjassaan to-

teaa. (Kananen 2014, 29.) Myös kyky tunnistaa organisaatioissa olevia hiljaisiakin kehit-

tämistarpeita auttaa aiheen löytämisessä ja tavoitteiden alustavassa määrittelyssä. (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2009, 26.) 



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Sointu 

Aiheen rajausta miettiessä esiin nousi nopeasti ne kipukohdat, joiden parissa organisaa-

tio kamppailee ja joihin pystytään positiivisella psykologialla todennäköisesti vaikutta-

maan. Näin määriteltiin tutkimuskysymykset: 

 Minkä positiivisen psykologian ulottuvuuksien odotetaan vaikuttavan sairauspois-

saoloihin ja millä tavoin? 

 Minkä positiivisen psykologian ulottuvuuksien odotetaan vaikuttavan henkilöstön 

vaihtuvuuteen ja työnantajamielikuvaan ja millä tavoin? 

 Millä tavoin positiivinen psykologia saadaan otettua mukaan organisaation toi-

mintakulttuuriin? 

Jotta asetettuihin tutkimuskysymyksiin päästiin dataa kerättiin sekä määrällisin että laa-

dullisin menetelmin. 

Kehittämistyön katsotaan olevan joko ongelma- tai uudistamisperustaista. Ongelmape-

rustaisessa kehittämisessä on olemassa ongelma tai haaste, jolle lähdetään etsimään 

ratkaisua. Tällainen ongelma voi olla esimerkiksi suuri vaihtuvuus kuten Ojasalo ym. kir-

jassaan määrittelevät. Tyypillinen esimerkki uudistamisperustaisesta kehittämistyöstä 

on uuden työkulttuurin luominen. (Ojasalo ym. 2009, 26-27.) Tähän teoriaan perustuen 

tämä tutkimus on sekoitus ongelma- ja uudistamisperustaista kehittämistyötä, sillä rat-

kaisua etsitään juuri vaihtuvuuteen ja korkeisiin sairauspoissaolomääriin, mutta ratkai-

sua lähdetään etsimään uuden työkulttuurin luomisen kautta.  

Kehittämistyön tarkoituksena on saada muutos liiketoiminnassa ja työelämässä. Jo 

melko aikaisessa vaiheessa tutkimusta on tärkeää löytää näkökulma, joka antaa suun-

nan kehittämistyössä etenemiselle. Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti toteavat kehittämisteh-

tävän määrittelyn tarkentuvan, kun kasassa on enemmän tausta- ja tutkimustietoa. (Oja-

salo ym. 2009, 24-25) Tässä työssä punaisena lankana oli alusta alkaen nimenomaan 

positiivinen psykologia ja työhyvinvointi, jotka sulautuivat yhteen matkan aikana antaen 

tutkimukselle myös otsikon. Tutkimuksen edetessä määrittely tarkentui koskemaan sai-

rauspoissaoloja, vaihtuvuutta ja työnantajamielikuvaa, sillä niihin erityisesti toivotaan 

muutosta. Kaikki muu tutkimuksen mukanaan tuoma tieto ja aiheuttama ajattelutavan 

muutos on hyödyllistä lisäarvoa. 

Kehittämistyössä tulee muistaa, että ratkaisun löytäminen ongelmaan ei vielä tarkoita 

sitä, että ongelma poistuisi itsestään käytännössä. Tutkimuksen onnistumisen kannalta 
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onkin tärkeää ymmärtää, että ongelman poistaminen on tärkeä ja olennainen osa pro-

sessia, eikä työtä tulisi jättää vain ongelman syiden toteamiseen. Ongelman poistami-

sessa on tärkeää koko organisaation mukaan ottaminen ja ihmisten huomioiminen orga-

nisaation joka tasolla, sillä se on muutoksessa onnistumisen edellytys. (Kananen 2015, 

13.)  

4.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus jaoteltiin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin tutkitta-

vien asioiden nykytila. Nykytilan toteaminen perustui jo ennen tutkimuksen aloitusta saa-

tavilla olleisiin viikottaisiin sairauspoissaoloprosentteihin, kuukausittain mitattavaan vaih-

tuvuusprosenttiin, keskusteluihin esimiesten ja HR-kollegan kanssa sekä omiin havain-

toihin. Toinen vaihe alkoi työpajaosallistujien huolellisella valinnalla, jotta tutkimuksen 

luotettavuus säilyisi, ja jatkui varsinaisilla työpajoilla. Kolmannessa vaiheessa koottiin 

yhteen ja analysoitiin työpajoihin osallistuneiden kokemuksia ja näkemyksiä, sekä mie-

tittiin millä keinoin niitä saataisiin tuotua osaksi organisaation päivittäistä toimintakulttuu-

ria.  

Opinnäytetyön tekijä työskentelee itse HR-yksikössä, joten hänellä on jatkuvasti hyvin 

faktapohjainen näkemys sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden tilanteesta. Työnantaja-

mielikuva sitä vastoin punnitaan erityisesti rekrytointien hetkellä. Dataa on aina kerätty 

tietojärjestelmiä hyödyntäen viikko- ja kuukausitasolla, joten tutkimusta tehdessä analy-

sointi tehtiin näitä koottuja tiedostoja hyväksi käyttäen. Sairauspoissaolotiedot ajetaan 

viikottain ulos järjestelmästä ja talletetaan sähköiseen arkistoon, josta ne käytiin tutki-

muksen alussa katsomassa, vaikka tieto tilanteesta jo olikin olemassa opinnäytettyön 

tekijän oman työnkuvan puolesta. Vaihtuvuutta seurataan kuukausitasolla ja tähän käy-

tettiin hieman enemmän aikaa, sillä vaihtuvuuden todellinen tilanne saattaa helposti hä-

märtyä, ellei muisteta aina ottaa huomioon henkilöstön keskiarvoa vaihtuvuutta miet-

tiessä: sadasta henkilöstä kaksi lähtijaa on huomattavasti vähemmän kuin viidestätoista 

ihmisestä. HR:n rooliin kuuluu määrällisen datan keräämisen ja analysoinnin lisäksi 

myös asian tilojen havannointi sekä keskustelut esimiesten ja HR-kollegan kanssa, joita 

molempia on tutkimuksessa hyödynnetty. Esimiesten ja HR-kollegan kanssa käydyt kes-

kustelut eivät tässä tutkimuksessa tarkoita keskusteluja, jotka olisi sovittu nimenomaan 

tätä tutkimusta varten, vaan kaikkia niitä keskusteluja, joita on erityisesti viimeisen vuo-
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den aikana eri yhteyksissä käyty. Nykytilan analysointi pohjautui lisäksi noin viiden edel-

lisen vuoden tietoihin, sillä niin vaihtuvuus- kuin sairauspoissaoloprosenttikin on ollut or-

ganisaatiossa aina suhteellisen korkea, eikä niihin ole vuositasolla tarkasteltuna tullut 

muutosta parempaan.  

Laadullisen datan keräilytavaksi valikoitui työpajamenetelmä, sillä osallistuessaan ihmi-

set myös sitoutuvat käsiteltävään aiheeseen ja tulevat näin asian omistajiksi. Työpaja-

työskentelyn katsotaan myös sopivan juuri suunnitteluun ja toiminnanarviointiin, mistä 

tässäkin tutkimuksessa oli kyse. (Oppia.fi, 2019.) Se on erittäin hyvä keino edistää oppi-

mista käytännön tasolla. (Turku AMK, 2016.) Lisäksi yhdessä tekeminen ja sparraus 

kasvattaa tiimihenkeä, mikä on myös hyvin olennainen osa työhyvinvointia. 

Työpajoja toteutettiin kaksi ja työpajojen sisältö oli täysin sama. Osallistujia molemmissa 

workshopeissa oli kymmenen, jotka jaettiin kolmeen pienryhmään pohtimaan positiivista 

psykologiaa annettujen aihealuiden näkökulmasta. Aihetta pohdittiin työhön liittyvien kei-

nojen, työyhteisön keinojen, työntekijän keinojen ja yrityksen keinojen näkökulmista, 

huomioimalla niin sosiaalinen kuin psykologinenkin pääoma. Työpajojen alussa esiteltiin 

positiivinen psykologia lyhyesti ja kerrottiin, mistä siinä on kysymys. Tämän pohjalta ryh-

mät alkoivat itsenäisesti pohtimaan aihetta ja kirjaamaan ylös ajatuksiaan ja ideoitaan 

annetuista näkökulmista. Työpajojen lopuksi jokainen ryhmä esitti ideansa, ajatuksensa 

ja keinonsa ja antoi nämä myös kirjallisena tutkijalle. Kuten Kananen kirjassaan (2014, 

19.) toteaa, on laadullisessa tutkimuksessa kyse siitä, miten ihmiset kokevat ympärillään 

olevat asiat, tässä tapauksessa työhyvinvoinnin, ja miten tutkija menee näiden ihmisten 

pariin tekemään havaintoja. Havaintojen osuus muodostuikin kohtuullisen isoksi, sillä 

esittelyvaiheessa lähes jokainen ryhmä toi esiin jonkun ajatuksen, jota ei ollut valmiiksi 

kirjattu papereihin ylös. Näin ollen tutkimuksessa analysoitiin myös piilossa olevia (Oja-

salo ym. 2009, 122.) viestejä. Tutkijan tehtäväksi jäi myös näiden piilossa olevien vies-

tien merkityksen tunnistaminen osana isompaa kuvaa. 

4.3 Työhyvinvoinnin nykytila kohdeorganisaatiossa 

Tutkimuksen kohteena olevassa organisaatiossa käytetään ensisijaisesti sairauspoissa-

olojen määrää ja pituuksia sekä vaihtuvuutta työhyvinvoinnin mittareina. Kohdeorgani-

saatiossa järjestetään vuosittainen henkilöstötyytyväisyyskysely ja joissain toimeksian-

noissa myös kuukausittainen fiilisbarometri, mutta niistä esiin kumpuavat asiat johtavat 
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useimmiten juuri sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden pienentämisen sekä työnantaja-

mielikuvan parantamisen keinoihin, joihin ei olla vielä löydetty pitkäkestoista, toimivaa 

ratkaisua. 

Sairauspoissaolot ja vaihtuvuus ovat suoraan yhteydessä tuottavuuteen ja maineeseen, 

joten on luonnollista niitä seurattavan myös kohdeorganisaatiossa. Työhyvinvointia tulisi 

kuitenkin tarkastella myös muita mittareita hyödyntäen ja ottaa osaksi strategiaa ja tätä 

kautta toimintakulttuuria, sillä hyvinvoiva työyhteisö ja tällaisesta työyhteisöstä kertovat 

työntekijät ovat korvaamattomassa roolissa myös silloin, kun rekrytoidaan lisää henki-

löstöä, jonka halutaan myös pysyvän talossa. Fokuksessa pitäisi siis olla ensisijaisesti 

pyrkimys kaikinpuolin hyvinvoivaan työyhteisöön, jolloin olemassa olevat haasteetkin al-

kavat ratkeamaan samalla. Tästä syystä kohdeorganisaatiossa tulee jatkossa kiinnittää 

huomiota esimiestyön kehittämiseen ja toimintakulttuurin muutokseen. 

Sairauspoissaolojen määrä on tälläkin hetkellä organisaatiossa korkea, keskittyen kui-

tenkin lähes kokonaan lyhyisiin, alle kymmenen päivää kestäviin poissaoloihin. Vaihtu-

vuus on tasolla, jossa jo uusien aloittavien ryhmistä putoaa helposti osa pois jo ensim-

mäisten viikkojen aikana ja vuoden kestänyt työsuhde on jo pitkä aika. Kuten aina, myös 

kohdeorganisaatiossa on poikkeuksia ja myös pitkiä työsuhteita löytyy. Työnantajamieli-

kuvan tilanne tulee konkreettisesti esiin silloin, kun uusia työntekijöitä rekrytoidaan, 

mutta hakijoita ei ole riittävästi.  

4.4 Työpajoihin osallistuneiden näkemykset positiivisesta psykologiasta 

Työpajojen ensimmäinen aihealue oli työntekijän keinot työhyvinvoinnin kehittämiseen 

positiivisen psykologian keinoin. Alla olevasta taulukosta (Taulukko 1.) nähdään ne asiat, 

joita osallistujat toivat yksimielisesti esiin. 
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Taulukko 1 Työntekijän keinot. 

Työntekijän keinot 
Työ ja vapaa-ajan tasapaino 
Positiivinen asenne 
Uni, ravinto, liikunta 
Halu oman osaamisen kehittämiseen 
Omien rajojen tunnistaminen 
Ihmissuhteista huolehtiminen 
Työkaverin kannustaminen 

 

Työ ja vapaa-ajan tasapaino nähtiin oman positiivisen asenteen ja riittävän unen, moni-

puolisen oikeanlaisen ravinnon ja liikkumisen ohella yksimielisesti tärkeimpinä yksittäi-

sen työntekijän keinoina. Halu oman osaamisen kehittämiseen nähtiin melko tärkeänä, 

mutta tämän keinon toteutumiseen todettiin kuitenkin yrityksellä olevan suuri rooli, sillä 

tämä on alue, johon ei useimmiten pelkkä oma halu ja tahto riitä, vaan organisaation 

tulee tulla siinä myös vastaan. Kaikki uskoivat siihen, miten itsestään huolta pitämällä 

työajan ulkopuolella ihmissuhteiden, unen, ravinnon ja harrastusten osalta pystyy vaikut-

tamaan vahvasti myös työhyvinvointiin. Lupa sairastamiselle niin omasta kuin työnanta-

jankin puolesta koettiin olevan olennainen osa työssä viihtymistä ja jaksamista: kenen-

kään ei tulisi joutua selittelemään omaa sairastamistaan eikä varsinkaan potea siitä huo-

noa omaatuntoa. Oman vuorokausirytmin löytäminen työn ja vapaa-ajan tasapainotte-

lussa koettiin tärkeänä, sekä se millä tavoin viettää tauot työpäivän aikana: viettääkö ne 

yksin sosiaalisen median maailmassa vai yhdessä työkaverin kanssa kuulumisia ja aja-

tuksia vaihtaen. Osassa ryhmissä tuotiin esiin myös omien rajojen tunnistamisen tär-

keys: jokaisen pitäisi osata tunnistaa väsyminen ja oma avun tarpeensa ja tuoda nämä 

julki myös omalle esimiehelleen ja tiimilleen.  

”Ihmissuhteet! Pidetään niistä huolta!” 

”Työn ja vapaa-ajan tasapaino, ei tarvitse vielä töitä kotiin. Harrastukset, liikunta 
ja rentoutuminen, ravinto, terveys.” 

”Positiivinen asenne on tosi tärkee” 

Toisena alueena työpajoihin osallistujat saivat miettiä yrityksen keinoja. Työpajan alun 

johdatus positiiviseen psykologiaan auttoi varmasti suuntaamaan ajatukset juuri yrityk-

sen keinoihin ja esille tulikin paljon juuri sellaisia asioita (Taulukko 2.), joiden huomioimi-

nen ja tuominen osaksi toimintakulttuuria hyvin todennäköisesti auttaa ratkaisemaan tut-

kimuksessa läpikäytäviä haasteita.  
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Taulukko 2 Yrityksen keinot. 

Yrityksen keinot 
Huomioidaan työntekijöiden näkemykset  
ja mielipiteet 

Focus positiivisessa palautteessa 
Vahvuuksiin ja onnistumisiin huomio 
Tasapuolinen kohtelu 
Esimiehet ja johto enemmän läsnä 
Viestinnän ja toiminnan läpinäkyvyys 

Liian pitkästä puhelusta "rankaisemisen" sijaan  
nostetaan esille mikä puhelussa meni hyvin 
Perehdytys 
Työtehtävien uudistuminen ja vaihtelevuus 
Kokemus oman palautteen perille saamisesta 
Joustavuus 
Siistit ja toimivat työtilat 
Teemapäivät 
Tiimipalaverit 
Työergonomia 
Annetaan lupa sairastaa 

 

Yrityksen keinoina esiin nousivat työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja 

omaan työhön ottamalla heidän mielipiteet ja näkemykset huomioon, sekä huolehtimalla 

läpinäkyvyydestä sisäisessä viestinnässä ja toiminnassa. Yrityksen haluttiin keskittyvän 

positiivisen palautteen antamiseen ja kohtelevan kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti 

muun muassa antamalla yhtäläiset etenemis- ja koulutusmahdollisuudet. Vahvuuksiin ja 

onnistumisiin toivottiin kiinnitettävän aikaisempaa enemmän huomiota, ja esimerkiksi 

liian pitkistä puheluista rankaisemisen sijaan nostettavan esille esimerkiksi sitä, miten 

asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti työntekijä on kohdannut asiakkaan. Yrityksen toivottiin 

kiinnittävän huomiota jo perehdytysvaiheessa siihen, miten uusi kollega esitellään työ-

yhteisölle. Tämä on usein se hetki, joka ratkaisee millä silmillä ja asenteella uusi työnte-

kijä aloittaa polkunsa uuden työnantajan palveluksessa. Monet myös kokivat työtehtä-

vien uudistumisen ja vaihtelevuuden olevan isossa osassa työhyvinvoinnista puhutta-

essa ja työntekijöitä sitouttaessa. Mahdollisuus palautteenannolle ja kokemus siitä, että 

oma palaute käsitellään ja otetaan tosissaan, nousi esiin. Esimiesten ja johdon myös 

toivottiin olevan enemmän läsnä ja näkyvän päivittäin työympäristössä. Teemapäivien 
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todettiin olevan positiivinen väriläiskä muuten arkisessa aherruksessa ja sellaisilla näh-

tiin olevan paljon vaikutusta työssä jaksamiseen. Yksi ryhmistä toi esiin sen, mitä muut-

kin olivat ilmeisesti miettineet, mutta eivät osanneet sanoittaa: ”Jos jollekin asialle ei voi 

mitään, niin muilla voi paikata tosi paljon” 

”Yhteisiä tapahtumia voisi olla enemmän. Teemapäivät!” 

”Esimiehet näkyisivät enemmän työympäristössä” 

”Annetaan työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Niinku kokoukset, tiimi-
palaverit. Läpinäkyvyys päätöksissä ja avoimuus. Mahdollisuus antaa yritykselle 
palautetta” 

”Positiivista palautetta ei voi antaa koskaan liikaa” 

”Tuotaisiin esille monipuolisemmin vahvuuksia, ettei aina niin suorituskeskeistä” 

Kolmantena lähdettiin miettimään työyhteisön keinoja. Alla olevan taulukon mukaisesti 

(Taulukko 3.) keinot liikkuivat hyvin vahvasti positiivisessa asenteessa ja ajattelussa.  

Taulukko 3 Työyhteisöön liittyvät keinot. 

Työyhteisöön liittyvät keinot 
Positiivinen vuorovaikutus, esimerkkinä olo 
Tasavertainen kohtelu, kaikkien huomioiminen 
Tukeminen ja kannustaminen 
Palautekeskustelut 
Negatiivisuudesta poispääseminen 
Yhteinen vapaa-aika 

 

Työyhteisön keinoina nähtiin lähes yhtä vahvasti kaikkien huomioiminen ja kannustami-

nen, mitkä liittyivät vahvasti positiiviseen vuorovaikutukseen ja sen levittämiseen työyh-

teisön esimerkin kautta. Työyhteisön sisäiset palautekeskustelut tuotiin esiin yhtenä esi-

merkkinä: näin ollen palautekeskustelu ei olisikaan aina vain esimiehen ja työntekijän 

välinen, vaan tiimit voisivat pitää myös keskinäisen palautekeskustelun joko esimiehen 

kanssa tai ilman. Tärkeänä pidettiin negatiivisuudesta poispääsemistä ja yhteisen va-

paa-ajan järjestämistä. 

”Auttavainen henki – uudet mukaan heti, lähtevät myös – ei jauheta keskenään” 

”Autetaan ihmisiä tutustumaan toisiinsa” 

”Työyhteisön yhteiset aktiviteetit, ryhmähengen vahvistaminen” 

”Positiivinen ilmapiiri ja suhtautuminen asioihin” 
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Neljäntenä osa-alueena lähdettiin miettimään työhön liittyviä keinoja (Taulukko 4.) Työ-

hön liittyvät keinot olivat monelta osin samoja mitä yrityksen keinoina nähtiin, mutta joi-

tain uusiakin keinoja osallistujat löysivät.  

Taulukko 4 Työhön liittyvät keinot.  

Työhön liittyvät keinot 
Ergonomia 
Vaikuttamisen mahdollisuus omiin työtehtäviin 
Mahdollisuus saada apua ja tukea kollegoilta 
Mahdollisuus aikaansaada muutoksia 
Uudet haasteet ja työtehtävien uudistaminen 
Mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin 
Positiivinen palaute 

 

Esiin nostettiin vahvasti ergonomia, mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviin ja aikaan-

saada muutoksia sekä uusien haasteiden tasapuolinen mahdollisuus. Osallistujat ym-

märsivät, että kaikki halukkaat eivät voi saada yhtä avoinna olevaa tehtävää ja päästä 

tätä kautta kehittämään omaa osaamistaan ja uusien haasteiden pariin, mutta tällöin toi-

vottiin mahdollisuutta kertoa miten toivoisi omaa nykyistä työtehtäväänsä muokattavan 

ja mahdollisesti myös työskentelytapoja.  

”Mahdollisuus tehdä työtehtäviä, joista nauttii tai joissa on hyvä” 

”Saa vaikuttaa omiin työtehtäviin” 

”Positiiviset asiakaspalautteet”! 

Sosiaalisen pääoman, eli vastavuoroisuuden, luottamuksen, arvojen ja normien sekä toi-

minnan yhteiseksi hyväksi koettiin pääsääntöisesti toteutuvan hyvin ainakin teoriassa ja 

melko hyvin myös käytännössä. Sen koettiin liittyvän vahvasti yksilöihin ja siihen, miten 

paljon kukakin haluaa osallistua yhteiseen tekemiseen tai erilaisiin kehittämishankkei-

siin. Luottamus koettiin yhtä tärkeäksi niin työntekijän ja esimiehen kuin myös työkave-

reiden välillä. Organisaation määrittelemiä arvoja ei pidetty kliseinä, vaan tärkeinä yhtei-

sinä arvoina, jotka eivät saa olla vain kirjoitettuna seinällä, vaan niitä eletään koko orga-

nisaatiossa. Yhteinen tekeminen töissä ja myös vapaa-ajalla nousi vahvasti esiin, mutta 

samaan aikaan todettiin kunnioituksen tärkeys myös niitä kohtaan, jotka eivät ehkä aina 

jaksa olla osallistumassa yhteiseen tekemiseen ja kilpailuihin. Tuloksissa todettiin osal-

listumisen olevan toisille tärkeää, kun taas toiset kokevat tulevansa pakotetuiksi, mikäli 

osallistaminen ja osallistuminen on organisaatiossa normi. Tämä on tyypillinen esimerkki 
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siitä, miten työhyvinvointi on subjektiivinen kokemus: mikä on hyväksi  yhdelle, ei välttä-

mättä ole sitä toiselle. Kokemus oman työn mielekkyydestä ja arvostuksesta tuli esille 

jokaisen ryhmän vastauksissa.  

Psykologisen pääoman, eli itseluottamuksen, toiveikkuuden, optimismin ja sitkeyden kei-

noja etsittiin hieman kauemmin, koska aihe vaikutti olevan työpajaosallistujille hanka-

lampi tuoda käytäntöön omassa työympäristössä. Keinoista kärkeen nousi esimiestyö, 

jossa esimies omalla toiminnallaan vahvistaisi positiivista psykologiaa omassa tiimis-

sään ja tätä kautta koko työyhteisössä. Olisi myös tärkeää kyetä vertaamaan jokaista 

työntekijää useammin omaan tasoonsa kuin kaikkiin annettuihin tavoitteisiin. Itseluotta-

musta tulisi myös vahvistaa keskittämällä huomio palautekeskusteluissa onnistumisiin ja 

tarjoamalla säännöllisesti työntekijän vahvuuksia hyödyntäviä työtehtäviä.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Tutkimuksen luotettavuudesta 

Kehittämistutkimuksen päämääränä on mahdollisimman hyvä lopputulos eli onnistunut 

muutos. Lopputulokseen pääseminen edellyttää jo suunnitteluvaiheessa sitä, että fokus 

on tiukasti lopputuloksessa. (Kananen 2015, 112.) Luotettavuutta tulee arvioida käytössä 

olevien menetelmien avulla, koska kehittämistutkimus itsessään ei ole menetelmä. Ka-

nanen kirjoittaa kirjassaan, että reliabiliteetti ja validiteetti ovat ne käsitteet, joilla tutki-

muksen luotettavuutta ja laatua tarkastellaan. (2015, 111). Reliabiliteetti tarkoittaa sattu-

maa ja tutkimuksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että tulosten voidaan katsoa olevan py-

syviä sattumasta johtumisen sijaan. Mikäli tutkimus tehtäisiin uudestaan, saatavat tulok-

set olisivat samanlaiset. Validiteetilla taas tarkoitetaan oikeiden asioiden tutkimista. (Ka-

nanen 2015, 112.)  

Luotettavuuden arvioimiseen vaatimuksena on riittävä dokumentaatio, jolla pyritään pro-

sessin jäljestämiseen. Tämä tutkimus on laadullinen, jonka luotettavuuden arviointiin on 

käytetty vahvistettavuutta, arvioitavuutta, saturaatiota ja tulkinnan ristiriidattomuutta. 

(Kananen 2015, 114-116.) Luotettavuus tulee esiin niin, että työpajoihin osallistuneet 

henkilöt ovat itse kirjoittaneet ajatuksensa ja ideansa paperille, joita käytetään tutkimuk-

sessa sellaisenaan.  Kuten  Kananen (2015, 115) kirjassaan sanoo tulee alkuperäinen 

aineisto myös säilyttää mahdollista myöhempää tulosten luotettavuuden ja aineiston ai-

touden todistamista varten. Työpajoihin on osallistunut henkilöitä jokaisesta toimeksian-

nosta, työsuhteen eri vaiheista sekä molempia sukupuolia, jolloin todennäköisyys tulos-

ten paikkansapitävyydelle myös jatkossa on suurempi. Työpajoissa esille nousseet asiat 

olivat samantyyppisiä ja niitä analysoitiin jo työpajojen aikana, jolloin myös saturaatio 

todentuu, kuten Kananen kirjassaan saturaation määrittelee. (2015, 115.) 

5.2 Positiivinen psykologia ja sairauspoissaolot 

Sairauspoissaolojen määrä on tälläkin hetkellä organisaatiossa korkea, keskittyen erityi-

sesti erilaisiin ylähengitystieoireisiin ja mielialaperäisiin sairauksiin. Sairauspoissaolojen 

tilanne on pysynyt vuosien saatossa lähes tulkoon samana niin, että korkeasta sairaus-

poissaoloprosentista on tullut jo enemmänkin normi kuin poikkeus.  
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Maailman terveysjärjestö (WHO) lisäsi hiljattain ’burn outin’ tautiluokitukseensa. WHO 

määrittelee burn outin ”krooniseksi työperäiseksi stressiksi, jota ei ole saatu hallintaan 

onnistuneesti”. WHO:n mukaan burn outia kuvaa erityisesti kolme määrittävää tekijää: 

 Tunne energiatasojen pienenemisestä tai uupumus 

 Etääntyminen työstä henkisellä tasolla, kyynistyminen tai negatiiviset ajatukset 

työtä kohtaan 

 Vähentynyt ammattimainen tehokkuus 

(WHO, 2019.) 

Nämä kolme määrittävää tekijää ovat hyvin pitkälti niitä asioita, joihin positiivisella psy-

kologialla osana työhyvinvointia pyritään vaikuttamaan. Näillä on todennäköisesti 

osansa myös kohdeorganisaation sairauspoissaoloissa työn ollessa melko suorittavaa, 

tiukasti aikataulutettua ja seurattua, sekä taloudellisiin tavoitteisiin tähtäävää. Olennaista 

on huolehtia henkilöstön osaamisen tasosta ja kehittämisestä, luoda positiivisia koke-

muksia osallistamisen ja aktiivisen kuuntelun keinoin, onnistumisten esille tuomisesta, 

vahvuuksien vahvistamisesta sekä luoda psykologisesti turvallinen työympäristö, jossa 

annetaan tilaa mielipiteille ja ajatuksille, sekä kannustetaan asioiden ja toimintamallien 

kyseenalaistamiseen positiivisella tavalla. 

Sairauspoissaolojen seuraaminen ja vähentäminen on hyvä mittari psykososiaalisten te-

kijöiden ollessa suurena vaikuttimena henkilöstön työkyvyssä, mutta kuten Manka kirjas-

saan (2011, 37.) tuo esiin, pitäisi työolojen laatuun kiinnittää entistä enemmän huomiota 

ja ottaa ne osaksi mittaamista. Näin ei keskitytä pelkkään työpahoinvointiin, vaan tämän 

lisäksi aidosti myös työhyvinvointiin, kuten Suonsivu (2014, 13.) määrittelee. Työoloihin 

vaikuttaa juuri ne keinot, joita työpajoissa pohdittiin: työntekijän, työyhteisön, yrityksen ja 

työn keinot. Näiden osa-alueiden keinoihin tutustumalla ja ottamalla niitä osaksi yrityksen 

toimintakulttuuria, tullaan vaikuttamaan positiivisesti myös varsinaiseen työhyvinvointiin 

ja tätä kautta työpahoinvoinnin mittarina käytettyyn sairauspoissaoloprosenttiin.  

5.3 Positiivinen psykologia ja henkilöstön vaihtuvuus sekä työnantajamielikuva 

Työpajoissa vahvasti esiin nousseet asiat kuten positiivisiin asioihin fokusoituminen, po-

sitiiviseen palautteen antaminen, läpinäkyvyys, tasapuolinen kohtelu ja näistä kumpuava 



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Sointu 

erinomainen esimiestyö ovat merkittävä avaintekijä henkilöstön hyvinvoinnin vahvista-

misessa ja vaihtuvuuden pienentämisessä. Esimiehillä on merkittävä rooli linkkinä työn-

tekijän ja organisaation välillä, kuten myös avainasema työhyvinvoinnin ja työssä jaksa-

misen osalta. Tämä alue nousi esiin myös työpajoissa, joten esimiesten osaamisen ke-

hittäminen nousee monilta osin merkittäväksi tekijäksi työpajojen tuloksia käytääntöön 

vietäessä. 

Työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa on ensisijaisesti kyse tasapainosta työn ja omien hen-

kilökohtaisten voimavarojen välillä (Kauhanen 2016, 24-25.) Vaikka positiivinen psyko-

logia onkin vahvasti yksilöön keskittyvää, on myös organisaatiolla siinä suuri rooli, kuten 

Mankan kuva (Kuvio 3.) osoittaa. Mikäli organisaatio ja työyhteisö eivät osaltaan edes-

auta tämän tasapainon toteutumisessa lähtee työntekijä luultavasti yrityksestä pois tai 

jäädessään mahdollisesti sairastuu osa-alueiden toteutumattomuudesta johtuvista 

syistä. Osaamisen kehittämiseen tulee panostaa kun vaihtuvuutta halutaan pienentää, 

sillä uuden oppiminen lisää motivaatiota, mikä on taas yhteydessä työntekijän työssä 

jaksamiseen ja viihtymiseen. Työhön liittyvät kokemukset ja asenteet kuten flow, työn 

imu ja työn merkityksellisyys ovat sidoksissa sitoutuneisuuteen (Kuvio 3.) mikä taas vai-

kuttaa suoraan vaihtuvuuteen.  

Työntekijän toiveiden kuuntelu on joka tilanteessa tärkeää ja se, että edes niille asioille, 

joiden on aikaisempina vuosina todettu olevan toteuttamiskelvottomia ei sanota suoraan 

ei, vaan mietitään erilaisia mahdollisia toteuttamiskeinoja. Yksi hyvä esimerkki on etä-

työmahdollisuus puhelinasiakaspalvelutyössä, jota voisi alkaa esimerkiksi benchmark-

kaamalla selvittämään. Tiukoilla rekrytointimarkkinoilla tällaisesta kilpailuedusta olisi 

suuri hyöty ja vaikuttaisi positiivisesti myös työnantajamielikuvaan. Etätyömahdollisuus 

antaa joustoa myös työ- ja perhe-elämän tai muun elämän yhteensovittamiseen, mikä 

tulee jatkossa näyttelemään aina vain suurempaa roolia.  

5.4 Positiivinen psykologia osaksi organisaation toimintakulttuuria 

Tässä tutkimuksessa päämääränä oli löytää työhyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia te-

kijöitä ja löydöksien pohjalta esittää ehdotuksia toimintamallien muutokseen tai paranta-

miseen työntekijän, yrityksen, työyhteisön ja työn keinojen näkökulmista.  
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On yleisesti tiedettyä, mutta ei läheskään jokaisessa yrityksessä aina käytäntöön asti 

tuotua, työntekijöiden olevan organisaation tärkein voimavara. Henkilöstö on organisaa-

tion aineetonta pääomaa, joka mahdollistaa menestyksen ja kasvun, kuten Manka kir-

jassaan (2011, 34-35.) kirjoittaa. Tämän vuoksi tuloksia ja kehittämisehdotuksia on jär-

kevää tarkastella aineettoman pääoman kautta. Aineettoman pääoman katsotaan muo-

dostuvan seuraavista kolmesta asiasta:  

 sosiaalinen pääoma: työntekijän ja esimiehen, sekä työntekijöiden välisinä suh-

teina tai organisaation ulkopuolella tapahtuvina yhteistyökumppaneiden ja asiak-

kaiden välisinä vuorovaikutussuhteina 

 henkinen pääoma: asenteet, psykologinen pääoma, osaaminen sekä terveys 

 rakennepääoma: organisaation toimintatavat ja menetelmät 

Sosiaalisen pääoman koettiin liittyvän vahvasti yksilöihin ja siihen, miten paljon kukakin 

haluaa osallistua yhteiseen tekemiseen tai erilaisiin kehittämishankkeisiin. Huolimatta 

siitä, että positiivinen psykologia on hyvin yksilökeskeistä, on se kuitenkin riippuvainen 

myös ympärillä olevista sidosryhmistä ja on onnistuessaan monen tekijän summa, kuten 

Virolainen kirjassaan (2012, 11) myös työhyvinvoinnin määrittelee.  

Luottamus on hyvin olennainen osa sosiaalista pääomaa ja se koettiin yhtä tärkeäksi niin 

työntekijän ja esimiehen kuin myös työkavereiden välillä. Yhteinen tekeminen töissä ja 

myös vapaa-ajalla nousi vahvasti esiin, mutta samaan aikaan todettiin kunnioituksen tär-

keys myös niitä kohtaan, jotka eivät ehkä aina jaksa olla osallistumassa yhteiseen teke-

miseen ja kilpailuihin. Tuloksissa todettiin osallistumisen olevan toisille tärkeää, kun taas 

toiset kokevat tulevansa pakotetuiksi, mikäli osallistaminen ja osallistuminen on organi-

saatiossa normi. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, miten työhyvinvointi on subjektiivi-

nen kokemus: mikä on hyväksi  yhdelle, ei välttämättä ole sitä toiselle.  

Henkisen pääoman osalta esiin nousi vahvasti kokemus oman työn mielekkyydestä ja 

arvostuksesta. Ojanen kirjoittaa kirjassaan (2014, 177.) miten motivaatio kärsii, mikäli 

työ on liian yksinkertaista yksilön taitoihin nähden ja jatkuvasti valvottua. Vastaavasti 

motivaatiota kasvattaa ja työhyvinvointia lisää työn vaihtelevuuden mahdollistaminen ja 

miten itsenäisesti sitä saa tehdä. Kuvan 6 mukaan yksilön onnellisuuden lähtökohtana 

on kykyjen käyttö, joka lopulta oppimisen, kokeilun ja ilon kautta johtaa kasvuun ja kehi-

tykseen. (Ojanen 2014, 19.)  
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Työn ilolla ja työstä innostumisella on suuri merkitys työhyvinvoinnissa.  Ihminen kokee 

työn iloa muun muassa silloin, kun hän  kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan työ-

hönsä ja omaavansa riittävät taidot työstä suoriutumiseen. Innostus taas syntyy siitä, kun 

omaa osaamista arvostetaan, sitä saa kokonaisvaltaisesti käyttää sekä kehittymiselle 

annetaan mahdollisuuksia ja tilaa. (Tiililä 2016, 56-57.) Kaikki nämä ovat asioita, jotka 

tuotiin esiin työpajoissa ja on mahdollista saavuttaa myös kohdeorganisaatiossa. 

Psykologisen pääoman vaikutuskeinot työhyvinvointiin koettiin työpajoissa muita koh-

tia hieman hankalampana. Lopulta löydettiin keinoja erityisesti juuri omaan työhön vai-

kuttamisen mahdollisuudesta sekä siitä, miten kohtelemme ympärillämme olevia ihmisiä 

ja miten saamme omalta osaltamme luotua heille turvallisen työympäristön. Kuten 

Manka & Manka toteavat kirjassaan (2016, 158.) ei työntekijä halua olla ulkopuolinen 

objekti, jolle vain sattuu asioita, vaan hän haluaa itse mahdollisuuden vaikuttaa koke-

mukseensa. Positiivinen palaute, onnistumisten esille nosto ja avoin vuorovaikutus lisää-

vät työhyvinvointia ja vähentävät epävarmuutta ja samalla kasvattaa psykologista pää-

omaamme. Esimiehen on tärkeää huolehtia tiimiläistensä onnistumisesta ja huomioida 

toiveet, tavoitteet ja osaaminen kuten työpajoissakin toivottiin, sillä onnistuminen kasvat-

taa niin itseluottamusta kuin kykyä elämänhallintaakin. (Docendum, n.d.) 

Rakennepääoman osalta nousi esiin toimintakulttuuri ja erityisesti esimiestyö. Tiililä ky-

syy kirjassaan (2016, 58-59.) haluaako esimies huomata tiimiläisissään ensimmäisenä 

virheet ja puutteet, vai näiden sijaan onnistumiset ja yritykset positiivisen psykologian 

mukaisesti? Kuuntelemalla tiimiään, antamalla tilaa vahvuuksille, kasvulle ja ideoille, 

edesauttaa esimies samalla innostuksen syntyä ja ylläpitämistä. Psykologiseen turvalli-

suuteen kuuluu uskallus kysyä, sekä myös niistä hetkistä kertominen kun kaikki ei ole 

mennyt suunnitelmien mukaisesti. Kun onnistumisista ja epäonnistumisista opitaan yh-

dessä, saavutetaan jatkossa henkisen kasvun myötä entistä parempia lopputuloksia. Or-

ganisaatioissa, kuten mahdollisesti myös kohdeorganisaatiossa eteen, saattaa nousta 

esiin huoli siitä, että heikkouksia ei saisi mainita enää millään tavalla. Asia ei kuitenkaan 

ole näin. Olennaista on se, millä tavalla ne tuodaan esiin ja miten ne huomioidaan, kuten 

Tiililä huomauttaa. Hän toteaa vielä lopuksi, että vahvuuksiin keskittymällä ja niitä vah-

vistamalla ihmisistä saa kuitenkin paljon enemmän irti kuin heikkouksia esille tuomalla. 

(Tiililä 2016, 58-59.) 

Suonsivu mainitsee kirjassaan (2014, 168) hyvää tulosta tekevän hyvinvoivan työyhtei-

sön elementeiksi yksilön arvostuksen, organisaatiokulttuurin ja arvot, luottamuksen, oi-

keudenmukaisuuden, hyvän esimiestyön, läpinäkyvän viestinnän, aidot mahdollisuudet 
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vaikuttaa ja osallistua, sekä työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamisen. Kaikki 

nämä ovat asioita, jotka nousivat työpajoissa vahvasti esiin. Esimiehillä tulisi olla mah-

dollisuus käyttää aikaa varsinaiseen esimiestyöhön, tutustua omiin tiimiläisiinsä ja sa-

malla päästä selville kunkin vahvuuksista ja motivaattoreista. Onnistumisia ei voi varsin-

kaan alussa liikaa huomioida ja liian pitkästä puhelusta kritisoimisen sijaan palautetta 

voisikin antaa esimerkiksi hyvästä vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa tai muuten on-

nistuneen asiakaskokemuksen luomisesta. 

Kuten Kauhanen kirjassaan toteaa, niin yhteys työhyvinvoinnin ja organisaation kannat-

tavuuden välillä voi olla hankala todistaa täysin luotettavasti, mutta se ei kuitenkaan 

poista sitä faktaa, että monia positiivisesti taloudellisuuteen vaikuttavia ominaisuuksia 

työhyvinvoinnilta löytyy. Se vähentää sairauspoissaoloja ja tätä kautta pienentää niistä 

aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi sillä on positiivinen vaikutus henkilöstön motivaatioon 

ja työtyytyväisyyteen ja tätä kautta vaihtuvuuteen. (Kauhanen 2016, 17-18.) 

 

Kehittämisehdotuksia kohdeorganisaatiolle 

Tiililä kertoo kirjassaan (2016, 58-59) miten eräässä organisaatiossa oli tapana aloittaa 

viikko palavereilla, joissa esiin tuotiin edellisen viikon onnistumisia. Tämä on yksi hyvin 

relevantti keino tuoda positiivista psykologiaa viikkopalavereihin myös kohdeorganisaa-

tiossa: viikkotavoitteiden sijaan, tai ainakin niiden lisäksi esiin nostettaisiin edellisen vii-

kon onnistumisia ja erityisesti niitä henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole organisaation tai 

asiakasyrityksen määrittelemissä tavoitteissa, mutta ovat onnistuneet omassa työssään 

ja parantaneet omaa suoritustaan edellisestä viikosta. Viikkopalavereissa tulisi myös 

unohtaa mahdollinen lannistunut asenne tavoitteiden saavuttamattomuudesta tai muista 

vaikeuksista, ja sen sijaan kertoa päivästä tulevan hyvä, asioiden onnistuvan ja kaikkien 

meidän olevan hyviä. Tärkeää kuitenkin on, että sanoja myös itse uskoo tähän, jolloin 

muidenkin on helpompi samaistua ajatusmalliin. Tällaista itsensä tsemppaamista voi 

myös jokainen työntekijä harjoittaa itsensä kanssa, sillä kuten Friman teoksessaan 

(2018, 19.) mainitsee, aivomme uskovat kaiken mitä me niille kerromme. 

Tutkimukset tukevat tietoa liikunnan lisäävästä vaikutuksesta aktiivisuuteen aivojen eri 

osissa, joten kerran tunnissa tulisi pitää noin 1-2 minuutin jonkinlaiseen liikkumiseen täh-

täävä tauko. (Virolainen 2012,16.) Kohdeorganisaatiossa oli syksyllä 2019 käytössä 

Cuckoo-pilotti, mikä ei ainakaan vielä tällä kertaa saanut kovin paljon tuulta alleen, joten 

pilottijakson jälkeen ei ollut tiedossa jatkoa. 1-2 minuutin liikkumistauko voidaan hoitaa 



43 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Sointu 

ilman Cuckootakin, mutta tämän tyyppinen palvelu helpottaa tauon pitämistä ja liikkumi-

sen aloitusta. Mikäli Cuckoon kanssa yhteistyötä jatketaan jossain vaiheessa, voisi olla 

kokeilemisen arvoista lanseerata Cuckoo näkyvämmin organisaation sisällä, tiimiyttää 

ihmisiä ja antaa heille mahdollisuuksien mukaan vapaat kädet oman Cuckoo-taipaleen 

rakentamiseen. Työpajoissa toivottiin enemmän teemapäiviä ja yhteistä tekemistä, joten 

teemapäivän voisi rakentaa Cuckoon ympärille ja samalla saada ihmisille paljon toivottua 

yhteistä tekemistä. Selkeät tauot työstä ja liikunnan tärkeys nousivat esiin virallisten tut-

kimusten lisäksi myös työpajoissa, joten tällaiselle on varmasti tarvetta. Sen onnistunut 

implementointi ja ihmisten innostuneen sitoutumisen saavuttaminen vaatii kuitenkin hie-

man aikaa ja ideointia. Yhteinen tekeminen kasvattaa luottamusta, mikä lisää turvallisuu-

den tunnetta ja täten lisää työyhteisön sosiaalista pääomaa. (Duodecim, 2013.) 

Työpajoissa esiin nousi toive esimiesten ja johdon näkyvämmästä läsnäolosta. Yksi 

keino voisi olla se, että esimiehillä ja varsinkin ylimmällä johdolla ei olisi nimettyä paik-

kaa, vaan työpiste vaihtelee viikottain tai jopa päivittäin. Tällä tavoin saataisiin myös lä-

pinäkyvyyttä lisättyä. Konkreettinen keino näkyvämmlle läsnäololle on johdon ja esimies-

ten osalta se, että aamun ensimmäinen teko on toimitilojen läpikäynti ja kaikkien paikalla 

olevien työntekijöiden tervehtiminen.  

Koska oman työn vaikuttamismahdollisuudet nousevat vahvasti esiin niin tutkimustulok-

sissa ja työhyvinvoinnin määritelmässä, kuin myös työpajojen tuloksissa, tulisi tähän kiin-

nittää jatkossa paljon huomiota. Toimialan luonne saattaa nopeasti ajateltuna tämän es-

tää, mutta työssä ja työntekotavassa itsessään on kyllä varmasti paljon mahdollisuuksia 

joustaa. Keinona voisi olla yksittäisen työntekijän kuuntelu siitä, miten hän haluaisi 

työnsä tehdä ja millä tavoin hän haluaisi pystyä omaan työhönsä vaikuttamaan. Visioin-

nin perusteella esimies ja työntekijä voivat käydä yhdessä avoimen keskustelun toteut-

tamismahdollisuuksista.  

Positiivinen asenne ja positiivinen vuorovaikutus nousi vahvasti esiin työpajoissa. Posi-

tiivisen ajattelun omaksuminen ei ole onneksi vaikeaa, sillä kuten jo aiemmin todettiin, 

niin aivomme uskovat sen mitä me niille kerromme. Näin ollen asenne ja ajattelu ovat 

molemmat asioita, joihin voimme itse vaikuttaa kun vaan niin päätämme. Käytännössä 

tämä toteutuu organisaatiossa esimerkin voimalla. Asioista ja esimerkiksi nykytilanteesta 

tulee aina puhua kannustavaan, luottavaan ja positiiviseen sävyyn. Hankalien asiakasti-

lanteiden osalta on tärkeää miten jälkityö hoidetaan. Mitä enemmän esimies tuo esiin 
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onnistumisia ja hankalankin asiakastilanteen osalta niitä asioita, mitkä meni puhelun ai-

kana hyvin, alkaa työntekijäkin uskomaan, että näitä tilanteita ei tule ottaa henkilökohtai-

sesti ja näitäkin voi pitää oppimismahdollisuutena.  

Jo aiemmin mainittua organisaation kehittämiseen kohdennettua ”appreciative inquiry” 

(AI) -haastattelun ideaa (Virolainen & Virolainen 2016, 187-188) voi käyttää myös koh-

deorganisaatiossa. Haastattelussa painotetaan positiivisen psykologian mukaisesti vah-

vuuksia ja onnistumisia, joten myös kohdeorganisaatiossa ylintä johtoa ja esimiehiä 

myöten tulee keskittyä siihen missä on organisaation vahvuudet ja mitkä osa-alueet ovat 

jo toimivia puutteiden ja hankaluuksien esilletuomisen sijaan. Asenteet valuvat aina yl-

häältä alaspäin, joten esimerkin voima on tässäkin tapauksessa merkittävä.  

Tulosten seuranta on kehittymisen lisäksi myös liiketoiminnan kannalta tärkeää, mutta 

olennaista on se, millä tavoin näitä palaute- ja kehityskeskusteluissa seurataan. Palaute- 

ja kehityskeskusteluissa tulisi siis ensisijaisesti nostaa esiin onnistumisia sekä osaamista 

ja lähteä näitä vahvistamaan. Työpajoissa vahvasti esiin tuotu osaamisen kehittäminen 

tulee ottaa luontevasti huomioon keskusteluissa ja olla perillä työntekijöiden tarpeista ja 

kehittymistoiveista, sekä mahdollisuuksien mukaan niitä myös edistää tasapuolisesti 

kaikkien kohdalla. Tasapuolinen kohtelu ja mahdollisuuksien tarjoaminen koskee myös 

erityisesti pelkkään sisäiseen hakuun tulevia paikkoja. Näistä tulee näkyvästi ilmoittaa ja 

huolehtia siitä, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti ilman, että avoinna oleva 

paikka on jo käytännössä jollekulle luvattu. 

Martin Seligmanin kehittämä ja Joyllan mukailema hyvän elämän kehys (Kuvio 6.) saat-

taa nopeasti ajateltuna tuntua liian hankalalle ottaa helposti osaksi toimintakulttuuria. 

Siitä voi kuitenkin nostaa esiin sanat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merki-

tys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus kirjoitettuna esimerkiksi käytävän seinälle. Jokai-

sen kohdan alle kuka tahansa saisi kirjoittaa niitä asioita, joita juuri hänelle henkilökoh-

taisesti kyseinen sana tuo mieleen. Jonkin ajan kuluttua nämä voisi purkaa ylimmän joh-

don, esimiesten ja työntekijöiden yhteisessä työpajassa ja tämän perusteella päättää 

millä tavoin mitäkin kehyksen osa-aluetta aletaan organisaatiossa toteuttaa. 

Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta (Taulukko 5.) nousee esiin ne konkreettiset toi-

menpiteet, joihin kohdeorganisaatiossa tulisi tämän tutkimuksen perusteella tarttua: 
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Taulukko 5 Positiivinen psykologia osaksi toimintakulttuuria -toimenpiteet. 

Viikkopalaverit edellisen viikon onnistumisiin keskittyen 

Hyviä asioita tapahtuu hyville ihmisille' -tyyppinen  
ajattelutapa 
Positiivisen ajattelumallin valaminen itseen ja muihin 
Esimiehille tarpeeksi aikaa varsinaiseen  
lähiesimiestyöhön 
Onnistumisten huomioiminen suurempaan rooliin, 
kritisoiminen vähemmälle 
Positiivisuus päärooliin kaikessa vuorovaikutuksessa 
Teemapäivät yhteishengen kasvattamiseen 
Hyvän mielen kilpailut teemapäivien hengessä,  
ei pelkästään työn tavoitteiden saavuttamiseen 
Ymmärrys siitä, että kaikki eivät ole kilpailuhenkisiä 
Toiveiden, tavoitteiden ja osaamisen kehittämisen  
huomioiminen 
Annetaan mahdollisuus haastaa, kyseenalaistaa  
ja ideoida 

Huomioidaan henkilökohtaiset parannukset ja  
onnistumiset, ei aina pelkästään sitä kuka on tehnyt kovimman 
tuloksen 
Liikuntatempaukset tiimeittäin 

Johdolle ei merkittyjä työpisteitä, vaan säännöllinen vaihtelu 
 työpisteiden sijainnissa 
Aamulla ensimmäiseksi kaikkien tervehtiminen johdon osalta 
Mahdollisuus työntekotavassa joustamiseen,  
työntekijän kuuntelu miten toivoisi työtään tehtävän 
Avoin vuorovaikutus, ideat otetaan tosissaan ja mietitään  
avoimesti toteuttamismahdollisuuksia 
Nykytilanteesta ja tulevaisuudesta kannustavasti, luottavasti  
ja positiiviseen sävyyn puhuen 
Keskitytään palavereissa organisaation vahvuuksiin  
ja toimiviin osa-alueisiin 
Mahdollisuuksien tarjoaminen tasapuolisesti 

 

Tutkimuksessa esille tulleiden positiivisen psykologian keinojen voidaankin katsoa on-

nistuessaan vaikuttavan positiivisesti niin sairauspoissaoloihin, vaihtuvuuteen kuin myös 

työnantajamielikuvaan.  
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6 LOPUKSI 

Työpajoissa esille tulleiden asioiden voidaan tulkita korreloivan sen kanssa miten työhy-

vinvoinnista puhutaan monen asian summana ja miten työajan ja -elämän ulkopuolella 

tapahtuvat asiat ja tekijät ovat vahvasti sidoksissa siihen miten työntekijä voi töissä. 

Työpajoihin osallistuneiden keskuudessa positiivinen psykologia tieteen alana ja erityi-

sesti sen vaikutusmahdollisuudet työhyvinvointiin otettiin avoimin ja positiivisin mielin 

vastaan. Jo tämänkin palautteen perusteella uskon, että ottamalla positiivinen psykolo-

gia tässä tutkimuksessa mainituin keinoin osaksi toimintakulttuuria, tulee sillä olemaan 

positiivista vaikutusta työhyvinvointiin ja tätä kautta tutkimuskysymyksinä olleisiin aihei-

siin. 

Tutkimus antaa erinomaiset lähtökohdat jatkotutkimukselle esimerkiksi vuoden päästä. 

Tällöin tutkimusmenetelmä painottuisi enemmän kvantitatiiviseen tutkimukseen, jossa 

sen hetken sairauspoissaolo- ja vaihtuvuusprosentteja verrattaisiin siihen tilanteeseen, 

mikä se on nyt tätä tutkimusta tehdessä.  

Työhyvinvoinnin tilaa tulee jatkossakin seurata perinteisillä tunnusluvuilla, jotta tilanteen 

kehitystä ja mahdollisia työkykyriskejä pystytään konkreettisesti analysoimaan. Näiden 

lisäksi olisi kuitenkin hyvä ottaa käyttöön ennakoivat tunnusluvut, jotta mahdollisiin tule-

viin riskeihin pystyttäisiin varautumaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset fiilispohjaiset 

barometrit, itsearvioinnit ja laajat työhyvinvointitutkimukset. (Manka & Manka 2016, 215.) 

Tämänkään tutkimuksen ja esille nousseiden asioiden ja kehittämiskohteiden osalta ei 

riitä, että organisaatiossa päätetään alkaa käyttämään positiivista psykologiaa esimer-

kiksi esimiestyössä ja päivittäisessä toimintakulttuurissa, vaan esimiehet tulee ensin si-

touttaa aiheeseen kertomalla heille mistä positiivisessa psykologiassa on kyse, mitä 

heiltä odotetaan ja miten muutosten odotetaan vaikuttavan eri tilanteisiin. Heille pitää 

antaa myös mahdolllisuus tuoda omia näkemyksiään esiin. Kaikessa muutoksessa on 

tärkeää, että jokainen organisaatiossa tietää mistä on kysymys ja heidät osallistetaan 

muutokseen. 

”Rajoittamattomat lomat, meditaatiotunnit stressinhallintana, nukkumatuolit iltapäivän 

nokosia varten, joustavat työajat ja -paikat. Monet yritykset voisivat hyödyntää näitä in-

novaatioita kaikkialla maailmassa, ja siihen on hyvä syy – se on hyvää liiketoiminnalle.” 

-Richard Branson (Virolainen & Virolainen 2016, 11.) 
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