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 Case: Yritys X 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään esimiestyön kokonaisuuteen kuuluvaa osa-aluetta 
henkilöstön motivointi ja motivaatio. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa henkilös-
tön motivoinnin keinoista ja motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on antaa 
tarkempaa tietoa myös muutamista motivaation keinoista, kuten palautteen antamisesta. 
Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään, miten työhön perehdyttäminen vaikuttaa motivaati-
oon, ja millainen merkitys sitouttamisella on motivoinnissa. Teorian lopussa käydään läpi 
työhyvinvointia ja työpaikalla esiintyviä ongelmia.  

Teorian lisäksi opinnäytetyöhön on liitetty tutkimus yhteistyössä yrityksen X kanssa. Tut-
kimuksessa tutkimme haastattelun ja kyselyn avulla yrityksen henkilöstön motivaation 
tämän hetkistä tilaa, sekä kuinka motivointia voitaisiin kehittää. Lopullinen tarkoitus on 
antaa yritykselle ideoita henkilöstön motivaation parantamiseksi ja motivoinnin kehittä-
miseksi.  

Opinnäytetyön tuloksina voidaan todeta, että hyvän motivaation aikaansaaminen on 
mahdollista, mutta se vaatii, että henkilöllä on omaa tahtoa parempaan motivaatioon, 
sekä yrityksen ja esimiehen tukea motivointiin. Motivointia suunnitellessa ja toteuttaessa 
on tärkeää ottaa huomioon, että jokainen työntekijä on yksilö ja kaikki motivaatiokeinot 
eivät toimi jokaiseen. Vaikka ulkoisen motivaation keinot ovat tunnetumpia, on sisäisen 
motivaation vaikutus suurempi ja pidemmän päälle kannattavampi.  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on henkilöstön motivaatio ja motivointi. Työssä käydään 

läpi, millaiset asiat vaikuttavat motivaatioon ja kuinka esimiehen tulisi toimia vaikuttaak-

seen alaistensa motivaatioon. Aluksi käsittelen perehdytyksen vaikutusta motivaatioon, 

sillä huono perehdytys laskee voi laskea henkilöstön motivaatiota ja huonolla perehdy-

tyksellä voi olla pitkäkestoiset vaikutukset motivaatioon esimerkiksi tiedonpuutteen 

vuoksi. Työssä sivutaan myös sitoutuneisuutta, sillä sitoutumaton työntekijä ei ole moti-

voitunut tekemään enempää kuin on pakko. Luvussa kolme keskitytään sisäisen ja ul-

koisen motivaation eroihin, ja käydään läpi palauteen antamisen tärkeyttä ja palkitsemi-

sen erilaisia keinoja. Koska motivoituminen lähtee henkilöstä itsestä, käydään tässä 

työssä läpi myös henkilöstön hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten työpaikkakiusaamista ja 

osaamisen kehittämistä.  

Työn tarkoituksena on antaa kattavasti teoreettista tietoa motivaation merkityksestä ja 

keinoista ja tavoitteena on selvittää toimeksiantajayritykselle tietoa heidän organisaation 

henkilöstön motivaation tämän hetkisestä tilasta. Toimeksiantajayrityksen motivaation ti-

lan tutkimuksessa on käytetty pohjana kirjallisuudesta saatua tietoa ja tutkimuksen si-

sältö on laadittu työssä käytettyyn kirjallisuuteen perustuen. Toimeksiantajana on suo-

malainen ajoneuvoalan yritys. 

Aiheeseen päätymiseen vaikuttivat suuresti omat erilaiset kokemukseni hyvin motivoitu-

neesta työyhteisöstä toisaalta huonosti motivoituneesta työyhteisöstä. Kokemuksieni 

vuoksi kiinnostuin siitä, millaisilla asioilla on vaikutusta motivaatioon ja kuinka esimies 

voi halutessaan pyrkiä parantamaan henkilöstön motivaatiot, sekä tietenkin millaisia kei-

noja esimiehelle tulisi organisaation tarjota.   
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2 HENKILÖSTÖN MOTIVOINTI JA OSAAMISEN 

KEHITTÄMINEN ALKAA PEREHDYTYKSESTÄ 

2.1 Työntekijän perehdyttäminen 

Kauhanen (2012) mainitsee teoksessaan, että perehdyttämisellä on suuri merkitys uu-

den työntekijän kehittämiseen, ja perehdyttämisestä on hyötyä työmotivaatioon, työssä 

viihtymiseen ja asioiden omaksumiseen. Uudelle työntekijälle tai uuden tehtävän aloitta-

valle annetaan tarvittava tieto perehdyttämisessä, jotta henkilö voi tehdä työnsä menes-

tyksekkäästi. Perehdytyksen laiminlyöminen voi vaikeuttaa uuden työntekijän sopeutu-

mista tehtävään. Perehdyttämiseen kuuluu ennen työn aloittamista tiedotus, perehdyttä-

minen yritykseen, työsuhdeperehdyttäminen ja työnopastus käytännössä. Esimiehen on 

tehtävä suunnittelu perehdytykselle, järjestettävä tarvittavat työtilat ja työvälineet, jakaa 

perehdytykseen osallistuville tehtävät, vastaanottaa uusi työntekijä ja keskustella hänen 

kanssaan, esitellä työtiimi ja yritys, opastaa työssä, kertoa työsuojelusta sekä kertoa 

henkilöistä, joilta voi tarvittaessa kysyä neuvoa. (Hyppänen 2013.) Perehdytys on tär-

keää, sillä se auttaa työntekijää sisäistämään uudet työtehtävät nopeammin. Perehdytys 

vähentää mahdollisia virheitä, mikä säästää aikaa ja koko työyhteisö hyötyy, kun hyvin 

perehdytetty henkilö ei joudu keskeyttämään toisten työtä useaan kertaan. (Österberg 

2015.) 

Ennen uuden työntekijän aloittamista, esimiehen tulee järjestää hänelle työpiste sekä 

työvälineet, kuten tietokone, salasanat ja käyttäjätunnukset, puhelin, käyntikortit ja työ-

vaatteet. Perehdytysohjelma, jossa on aikataulutus henkilöistä ja asioista, joita perehdy-

tyksessä tulee käydä läpi, kannattaa myös tehdä ennen työntekijän aloittamista. Organi-

saatiota koskevaa materiaalia voi antaa perehdytysmateriaalina jo etukäteen tai työso-

pimusta tehdessä. Kun uusi henkilö aloittaa työt, olisi tarpeellista, että esimies varaisi 

koko ensimmäisen päivän, tai vähintään aamupäivän ja lounasajan, perehdyttämiselle. 

Perehdytykseen on hyvä sisällyttää tieto siitä, mitä yrityksen asioita saa kertoa ulkopuo-

lisille, sillä usein ihmiset kertovat omista työpaikoistaan omille verkostoille vaihtaessaan 

työpaikkaa. (Hyppänen 2013.) Perehdytyssuunnitelma on hyvin suunniteltuna helppo ot-

taa käyttöön ja se muodostuu ajan myötä toimintatavaksi. Tulee kuitenkin muistaa, että 

perehdytyssuunnitelmaa on päivitettävä säännöllisesti, eikä tule tyytyä vain kerran teh-

tyyn suunnitelmaan. (Österberg 2015.) 
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Yleisperehdytyksessä käsitellään organisaatiota, jonka jälkeen käydään läpi osasto- tai 

yksikkötason asiat eli kerrotaan kuinka suurempaan kokonaisuuteen osaston tehtävät ja 

tavoitteet yhdistyvät. Kun osaston taso on käsitelty, siirrytään henkilön omaan työhön, 

johon sisältyy työtehtävät, miten ne tehdään, tarvittavat työkalut, sekä asiakkaat ja yh-

teistyökumppanit. Myös vastuut, valtuutukset, työn merkitys ja työn arviointi tulee käydä 

läpi. Perehdytyksessä selvitettäviä työsuhdeasioita ovat työajat ja aikataulut, ruokailu, 

työterveyshuolto, palkkausperusteet ja muut palkkaan liittyvät asiat, poissaoloihin liittyvät 

asiat, sosiaalitilat, työsuhde- ja henkilöstöedut sekä luottamusmiesjärjestelmä. Selvitet-

tävät asiat työnopastukseen liittyen ovat muun muassa työn arviointi ja mittaus, käytet-

tävät laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät, lähimmät työtoverit, työpaikan turvallisuu-

teen liittyvät tekijät ja häiriötilanteiden toimintaohjeet. (Hyppänen 2013.) 

Perehdytystä voivat pitää myös tutorit, jotka ovat halukkaita ja osaavia perehdyttämään 

ja auttamaan uusia työntekijöitä. Tällaiset henkilöt voivat auttaa uusia työntekijöitä työ-

paikan kirjoittamattomissa säännöissä, joissa esimies ei välttämättä kiireiden vuoksi ker-

keä auttamaan. Perehdytyksen pituus on riippuvainen työtehtävästä, mutta yleensä pe-

rehdytys on koeajan pituinen. Uusi tieto tulee sopivana pieninä kokonaisuuksina, kun 

perehdytyssuunnitelma on kattava ja hyvin ajoitettu. Pieninä osina kerrottu tieto omak-

sutaan paljon paremmin ja käytännössä opettelu helpottuu, mistä on hyötyä organisaa-

tiolle. Myös palautetta ja tukea tulisi antaa jo työsuhteen alussa. Perehdytyksessä voi-

daan myös keskustella uuden työntekijän kanssa hänen aiemmista töistänsä, jonka 

avulla on mahdollista saada selville uusia ajatuksia ja kehitysideoita. (Hyppänen 2013.) 

Vakituinen henkilöstö on voinut sokeutua toimintatapoihin, jolloin uusi henkilö on kyvykäs 

erilaisten havaintojen tekoon. Tämän vuoksi uuden työntekijän tulisi saada kyseenalais-

taa yrityksen tapoja ja kertoa vaihtoehdoista. (Österberg 2015.) 

2.2 Sitouttaminen ja vaihtuvuus 

Huolellisesti hoidettu perehdytys lisää työntekijän sitoutuneisuutta työyhteisöön. Sitoutu-

nut työntekijä on yrityksen kannalta taloudellisempi vaihtoehto, kun työt hoidetaan oikein 

ja hyvällä vauhdilla alusta alkaen eikä virheiden mahdollisuus ole hyvän perehdytyksen 

ansiosta niin suuri. (Surakka & Laine 2011, 153.) Jos työntekijän psykologinen suhde 

työpaikkaan on huono, ei henkilö ole sitoutunut. Tällöin kynnys vaihtaa työpaikkaa on 

matala ja työntekijöiden sitouttamista onkin pidetty tärkeänä tavoitteiden saavuttamisen, 

kehittymisen, uudistumisen ja toiminnan laadun kannalta. (Viitala 2014.) 
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Psykologiset sopimukset voidaan jakaa relationaalisiin ja transaktionaalisiin suhteisiin. 

Transaktionaalisissa suhteissa on taloudellinen perusta, jonka vuoksi ne muistuttavat 

hieman kauppasuhteita yrityksen ja työntekijän välillä. Ne ovat usein työntekijälle epä-

varmoja tai lyhytkestoisia ja palkka toimii tärkeimpänä motivaattorina. Työnantaja odot-

taa saavansa vain työsuorituksen, joka on sovittu. Relationaalisissa suhteissa on kyse 

pidempiaikaisesta työsuhteesta, josta saa taloudellisen hyödyn lisäksi muitakin hyötyjä. 

Työntekijä sekä yritys laittaa peliin muutakin työsuorituksen ja rahan lisäksi. Relationaa-

lisissa suhteissa odotetaan, että kumpikin osapuoli tekee epäitsekkäitä tekoja ajoittain 

esimerkiksi kehittämistoimenpiteillä toisen hyödyksi tai venymistä sovittujen asioiden 

ylitse. Tässä on kyse luottamuksesta ja lojaaliudesta, jossa luottamus työsuhteen jatku-

vuuteen on tärkeä osa, jotta työntekijä hoitaa osuutensa hyvin. (Viitala 2014.) Kun työn-

tekijä ymmärtää työnsä arvon ja tarkoituksen, voi hän olla sitoutunut jopa epämukaviin 

töihin (Surakka & Laine 2011, 38.). 

Työntekijän työtyytyväisyyteen, haluun pitää työpaikka ja organisaatiota kohtaan tunte-

maan arvostukseen vaikuttavat psykologisen suhteen laatu. Suhteen ollessa transaktio-

naalinen on työntekijä töissä vain rahan vuoksi, joka voi heijastua esimerkiksi halutto-

muutena tehdä mitään enempää kuin on pakko. Jos suhde on rationaalinen, työntekijä 

kokee olevansa organisaatioon kuuluva, jolloin koetaan, että on tärkeää oman edun li-

säksi tavoitella myös organisaation etua. (Viitala 2014.) Jotta henkilöstö saadaan sitou-

tumaan, tärkeää on tarjota mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin ja saada aikaiseksi saavu-

tettavissa olevia tavoitteita (Surakka & Laine 2011, 135.). 

Vaihtuvuus organisaatiossa voi olla kohtalokasta alasta riippuen, mutta suuri vaihtuvuus 

ei aina merkitse, että sitoutuminen olisi huono. Jos yrityksessä on paljon nuoria, jotka 

tekevät opintojen ohessa töitä, voivat vaihtuvuusluvut olla korkeitakin. Tällaista tilannetta 

voidaan parantaa mahdollisimman tehokkaalla rekrytoinnilla ja perehdytyksellä, jolloin 

toiminnan laatu ei vaihdu vaihtuvuudesta huolimatta. Muita syitä ovat muun muassa esi-

miehen huomion ja tuen puute, perehdyttämisen heikkous ja riittämätön osaaminen, työ 

ei vastaa odotuksia, suppeat työtehtävät ja liika yksitoikkoisuus, ei vastuuta ja itsenäi-

syyttä tarpeeksi, huonot kehittymismahdollisuudet sekä vähäinen arvostus henkilöstöä 

kohtaan. (Viitala 2014.) 

Joskus vaihtuvuudella on hyviä vaikutuksia, sillä vaihtuvuus antaa ”uutta verta” yrityk-

seen ja vaihtuvuus poistaa yleensä yrityksestä ne työntekijät, jotka eivät onnistuneet 

työssään tai kokeneet sitä omaksi. Hyötyjen lisäksi voi seurata myös ongelmia, sillä vaih-

tuvuus aiheuttaa hankinta- ja perehdytyskustannuksia. Vaihtuvuus voi myös aiheuttaa 
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osaamisen tai osaamisen kehittämisen vuoksi tehtyjen investointien menetyksen. Suuri 

vaihtuvuus voi aiheuttaa kuvan huonosta johtamisesta tai ilmapiiristä, joten vaihtuvuutta 

tulisi tarkkailla pitkäjänteisesti, jotta voidaan puuttua huolestuttaviin muutoksiin ajoissa. 

(Viitala 2014.) 

Vuorovaikutuksella ja johtamisella voidaan vaikuttaa esimiehen toimesta työntekijöiden 

käytökseen ja motivaatioon. Ihmistä ohjaavat tekijät tulevat kuitenkin sisältäpäin, sillä 

ihmisellä on itse valta omiin tunteisiin ja ajatuksiin. Motivoitumista ja sitoutumista edistä-

viin tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota, sillä on tärkeää, että työntekijä on sitoutunut tii-

miin, yritykseen ja tehtävään, jotta hän haluaa tehdä parhaansa tavoitteiden saavutta-

miseksi, eikä työskentelyn laatu jää puolitiehen. (Hyppänen 2013.) 

Sitoutumiseen vaikuttavat henkilön työtyytyväisyys, johdolta saatu tuki, itsenäisyys, so-

piva työn kuormittavuus, työn ja yksityiselämän välillä oleva tasapaino sekä palkitsemi-

sen kokonaisuuteen koettu tyytyväisyys. Kun halutaan arvioida, onko työntekijä sitoutu-

nut, voidaan tarkastella, onko työntekijä hyväksynyt yrityksen arvot ja tavoitteet, kuinka 

paljon hän on valmis ponnistelemaan arvojen ja tavoitteiden eteen, onko henkilö valmis 

tekemään oman työtehtävän ulkopuolelle jääviä asioita yrityksen hyväksi sekä siinä, mi-

ten kauan työntekijä on työskennellyt yrityksessä. Sitoutumisen edellytyksiä voi johto 

luoda henkilöstöjohtamisella ja henkilöstöpolitiikalla. (Hyppänen 2013.) 

Esimiehen on yksi taho, jonka tehtäviin kuuluu luoda mahdollisuudet sitoutumiselle. Kei-

noja sitoutumisen vahvistamiseen ovat työjärjestelyt, vaikutusmahdollisuudet, kehitty-

mismahdollisuudet, palkitseminen ja hyvä vuorovaikutus. Yhteisöllisyyttä, yhteisiä tavoit-

teita ja päämääriä sekä yhteisiä onnistumisia tulee painottaa. Se, kuinka työntekijä kokee 

työnsä merkityksen ja vaikuttavuuden, vaikuttaa sitoutumiseen. Seuranta, palaute ja 

kannustaminen lisäävät työn merkittävyyden tunnetta. Ihannetilanteessa työntekijä ko-

kee työpanoksensa tärkeäksi koko työyhteisön näkökulmasta. Tarpeellista työyhteisölle 

on, että työntekijät tuntevat työstään ja aikaansaannoksistaan ylpeyttä. Osaamista voi-

daan korostaa päivittäin, vaikka kehityskeskusteluissa käydäänkin läpi henkilön kehitys-

mahdollisuuksia. Erityisosaamista vaativissa tehtävissä tai uusissa tehtävissä onnistu-

minen lisää palautteen annon myötä sitoutuneisuutta. Koska hyvät vuorovaikutussuhteet 

vaikuttavat moniin asioihin, jotka edistävät sitoutuneisuutta, on koko yrityksessä pyrittävä 

kehittämään ja ylläpitämään vuorovaikutussuhteita. (Hyppänen 2013.) 

Sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat tunneperäiset tekijät (affektiiviset), käyttäytymis-

tekijät ja tiedolliset tekijät (kognitiiviset). Affektiiviset tekijät yhdistyvät siihen, kuinka 
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ihminen tuntee kuuluvansa yhteisöön. Yhteisöstä lähtemiseen liittyvät riskit ja taloudelli-

set menetykset kuuluvat käyttäytymistekijöihin. Kognitiiviset tekijät liittyvät tunteeseen 

vastuista ja velvollisuuksista. (Hyppänen 2013.) 
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3 MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN JA PALAUTTEEN 

ANTAMINEN 

Työntekijöiden motivointi on haastava osa-alue, sillä motivointikeinoja on useita ja jokai-

nen yksilö motivoituu erilaisilla keinoilla. Hyvässä työyhteisössä on olennaista oppia tun-

nistamaan keinot, joilla työntekijöitä saadaan motivoitua, ja opetella käyttämään näitä 

keinoja oikein. Tärkeää on ymmärtää, ettei jokaista työntekijää voi motivoida samoilla 

keinoilla ja työnantajan tulisi tarjota esimiehille mahdollisuudet jokaisen työntekijä moti-

vointiin. Palkitseminen ja palautteen antaminen ovat eräänlaisia motivointikeinoja, joista 

palkitseminen on ulkoisen motivaation keino ja palautteen antaminen sisäisen motivaa-

tion keino. Monesti käytössä ovat ulkoisen motivaation keinot, vaikka sisäisen motivaa-

tion kohottamisella on usein pitkäaikaisempi vaikutus.  

3.1 Motivointi 

Sisäistä halua, kiinnostusta jotain tekemistä tai asiaa kohtaan, kutsutaan motivaatioksi. 

Toiminnan lähtökohtana on usein motivaatio, johon vaikuttavat esimerkiksi henkilön per-

soonallisuus, motivaation kohde ja elämäntilanne. Motivaatio on tahto- ja tunnetila, johon 

liittyvät motiivit, eli keinot motivoitua. Motiivit voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamat-

tomia, mutta niillä on jokin suunta tai päämäärä. Motiiveilla saadaan lisättyä kiinnostusta 

ja halua saattaa tehtävä loppuun. Suuri motivaatio parantaa työn tulosta ja antaa lisää 

voimavaroja. Motivaatio luodaan lähtökohtaisesti itse, mutta esimiehen on mahdollista 

tukea henkilöstönsä motivaatiota. (Surakka & Laine 2011, 34; Ruohotie 1998, 36-37.) 

Työsuoritukseen ja tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa motivaatio. Jos henkilö on mo-

tivoitunut, hän panostaa innokkaammin hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Motivoitunut ja tavoitteista kiinnostunut työntekijä on tuki yrityksen menestymiselle. Kun 

henkilöstö pyrkii parantamaan suorituksiaan, tulos paranee. Tämän vuoksi motivoiminen 

on esimiestyössä tärkeä osa-alue. (Hyppänen 2013.) Motivoitunut käytös vaatii vapaa-

ehtoisuuden ja tahdonalaisuuden, jotta päämäärähakuinen ja tarkoituksenmukainen 

käytös voidaan saavuttaa (Sinokki 2016.). Vaikka motivaatiokeinojen löytäminen ei aina 

ole helppoa, on hyvä muistaa, että jokaista motivoi jokin. Kun motiivit ymmärretään ja 

tunnetaan työyhteisössä, saa jokainen mahdollisuuden saada juuri itselle sopivaa johta-

mista. Työyhteisön tunnistaessa jokaisen perusmotiivit, on myös helpompaa ymmärtää 
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työtekijän käyttäytymistä, jolloin sisäinen luottamus tiimissä paranee. (Mayor & Risku 

2015.) 

Motivaatiolla on omia tavoitteita saavuttaessa vaikutus vireyteen, aktiivisuuteen ja ahke-

ruuteen. Motiivit voivat olla tarpeita, haluja, viettejä, sisäisiä yllykkeitä, palkintoja ja ran-

gaistuksia, jotka luovat motivaation eli voiman, jonka avulla henkilö toimii ja käyttäytyy. 

Motivaatioon vaikuttaa myös hyvä itsetunto ja kokemukset itsenäisyydestä arkielämän 

päätöksissä ja valinnoissa. Motivaatio voi olla myös tilannemotivaatiota tai yleismotivaa-

tiota, joista yleismotivaatio on pysyvää käyttäytymistä ja tilannemotivaatio lyhytkestoista 

ympäristötekijöihin reagoivaa. (Sinokki 2016.) 

Motivaation syntymiseen on kymmeniä teorioita, joissa usein motivaatiota tarkastellaan 

hyvinkin suppeasta näkökulmasta. Käsitykset tekijöistä, jotka vaikuttavat motivaatioon 

ovat muuttunet sadan vuoden aikana. (Sinokki 2016.) Yksi teorioista on Maslowin tarve-

hierarkia (Kuva 2), joka pitää edelleen paikkansa, vaikka se keksittiin yli 60 vuotta sitten. 

Hierarkian mukaan ihmisten fysiologiset tarpeet sijoittuvat alimmalle tasolle, turvallisuu-

den tarve toiselle tasolle ja sosiaaliset tarpeet kolmannelle tasolle. Maslowin mukaan 

nämä olivat puutemotiivit. Lopuksi tulivat arvostus, itsensä toteuttaminen ja sisäiset tar-

peet, joita Maslow kutsui kasvutarpeiksi. Hänen mukaansa alemmat portaat tuli olla tyy-

dytetty seuraavien tasojen toteuttamiseksi. (Hyppänen 2013.) Tärkeää motivaation yllä-

pidossa on ulkoisten palkkioiden ja sisäisten onnistumisen tunteiden lisäksi oma tahto. 

Oikeanlainen tavoitetaso on tärkeä, jotta työstä saa onnistumisen elämyksiä ja tunne 

onnistumisesta saadaan erilaisten suorituksiin, laatuun ja palautteeseen liittyvien mitta-

reiden avulla. (Ruutu & Salmimies 2015, 125.) Vaikka motivaatiokeinot ovat usein myön-

teisiä, voivat pakko tai uhka lisätä motivaatiota, mutta vain kun henkilö itse kykenee 

kääntämään lähestyvän määräajan motivoivaksi (Surakka & Laine 2011, 36.). 

Tunteilla on suuri merkitys motivaatiossa ja hyvinvoinnissa, sillä ne ohjaavat ihmisiä te-

kemisissään. Negatiiviset ja positiiviset tunteet hyödyntävät työmotivaatiota, sillä ne ker-

tovat mistä välitämme eniten, edistymisestämme ja tavoitteidemme onnistumisista. (Si-

nokki 2016.) 

3.1.1 Sisäinen motivaatio 

Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat vapauden tunne, tarkoituksellisuus ja itsensä toteuttami-

nen työssä, dynaamisuuden ja tapahtumisen tunne, ilo oivalluksesta, edistyminen ja 
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henkilökohtainen kasvu sekä työyhteisön kanssa yhteenkuuluvuuden tunne (Hyppänen 

2013). Puhdas ilo ja nautinto ovat sisäisen motivaation lähteitä (Sinokki 2016.). 

Sisäisen motivaation keinot tekevät motivaatiosta pitkäaikaisempaa ja pysyvämpää mikä 

tekee sisäisestä motivaatiosta usein tehokkaamman. Onnellisuudella, jota ihminen ko-

kee, on myös yhteys sisäiseen motivaatioon. Sisäisesti motivoituneet henkilöt pyrkivät 

toteuttamaan jokaisessa tilanteessa itseään eivätkä he syyttele olosuhteita, sillä sisäinen 

motivaatio usein tyydyttää ylimmän asteen tarpeita, joita ovat tarpeet kehittää ja toteuttaa 

itseään. Kun löytää omat vahvuutensa ja mukavuusalueet, löytyy usein myös sisäinen 

motivaatio. (Moksi 2016.) 

3.1.2 Ulkoinen motivaatio 

Edut, asema ja raha ovat ulkoisia motivaatiotekijöitä. Etuja ovat muun muassa organi-

saation tarjoamat edut henkilöstölle liittyen terveydenhoitoon, ruokailuun, liikuntaan tai 

vapaa-aikaan. Raha sisältää säännöllisen palkan lisäksi myös tuloksiin tai suorituksiin 

perustuvat lisät ja palkkiot. (Hyppänen 2013) Palkkiot ja rangaistukset ovat siis lähteinä 

ulkoiselle motivaatiolle. Jotkut tutkimukset ovat myös löytäneet yhteyksiä saavutuksiin, 

valtaan ja yhteenkuulumisen tarpeeseen, mutta tulee kuitenkin huomioida jokainen hen-

kilö yksilönä. (Sinokki 2016.) Kaikki eivät arvosta ulkoisia tekijöitä yhtä paljon kuin sisäi-

siä motivaatiotekijöitä ja on hyvä tunnistaa, mikä motivoi ketäkin (Hyppänen 2013.). 

3.2 Palkitseminen 

Kuten ulkoinen motivaatio -kohdassa mainittiin, palkitseminen on yksi motivoinnin keino. 

Motivoituminen ja sitoutuminen eivät kuitenkaan ole samoja menetelmiä kuin palkitsemi-

nen. Palkitseminen on laaja kokonaisuus, joka sisältää mm. edut, palkan, erikoispalkkiot, 

tulospalkkiot, palautteen ja mahdollisuuden vaikuttaa. Rahallinen palkitseminen voi olla 

urakka- ja palveluaikalisää, työehtosopimukseen liittyvä lisä, pätevyyden perusteella an-

nettu lisä, työn vaativuuden perusteella annettu lisä, henkilöstörahasto, eläkevakuus, 

osakepalkkio tai muut erillinen palkkio. (Hyppänen 2013.) 

Palkitsemisen kokonaisuus koostuu taloudellisista ja ei-taloudellisista palkkioista. Ei-ta-

loudellisia palkkioita ovat urapalkkiot ja sosiaaliset palkkiot. Taloudelliset palkkiot jaetaan 

suoraan palkitsemiseen ja epäsuoraan palkitsemiseen. Epäsuoraan palkitsemiseen 
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kuuluvat vapaaehtoiset ja lakisääteiset palkkiot, ja suoraan palkitsemiseen peruspalkka, 

taitolisät ja suorituspalkka. Lisää näiden jaoista on kuvassa 3. (Hyppänen 2013.) 

Urapalkkioita ovat työhön itseensä, itsensä kehittämiseen, kasvupolkuihin ja etenemis-

mahdollisuuksiin sekä lisätulojen mahdollisuuteen liittyvät palkkiot. Nämä vaikuttavat 

myös motivaatioon. Sosiaalisia palkkioita ovat usein statussymbolit (alaisten määrä, työ-

piste, työasusteet, työaika, työsuhdeauto, käyntikortti, titteli jne.), kiitokset ja tunnustuk-

set, työtehtäviin tyytyväisyys ja sosiaaliset suhteet. (Kauhanen 2012.) 

Henkilöstöedut ovat epäsuoraa palkkausta eli etuja, jotka tarjotaan palkan lisäksi. Näillä 

eduilla on yksiselitteinen ja välitön taloudellinen arvo. (Kauhanen 2012.) Henkilöstöedut 

ovat koko henkilöstölle tarkoitettuja etuja, joita ovat luontoisedut, hyvinvointiedut ja työ-

ajan joustoon liittyvät edut. Luontoisedut ovat tehdystä työstä saatu rahallinen korvaus. 

Joillakin luontoiseduista on omat verotusarvonsa, jonka Verohallinto vuosittain vahvis-

taa. Esimerkiksi matkapuhelinetu, asuntoetu, autoetu ja ruokatuki ovat tällaisia etuja. 

Hieronta, liikuntasetelit, kulttuuriharrastuksien tukeminen, sairaan lapsen hoito ja tupa-

koinnin lopettamista edistävät edut voivat olla työpaikan tarjoamia hyvinvointietuja. Kun-

niamerkit, yhteiset tilaisuudet, mökin tarjoaminen vapaa-ajankäyttöön ja ilmainen kahvi-

tarjoilu ovat myös hyvinvointietuja. Joustava työaika, mahdollisuus lomarahan vaihtami-

sesta vapaaksi ja erilaiset järjestelyt työn tekemiseen, esimerkiksi etätyön mahdollisuus, 

ovat työajan joustoihin liittyviä etuja. (Hyppänen 2013.)  

Ongelmana henkilöstöeduissa on usein se, ettei työnantaja koe saavansa tarpeeksi hyö-

tyä etujen tarjoamisesta verrattuna eduista aiheutuviin kustannuksiin. Yksi syy tähän voi 

olla henkilöstön vähäinen arvostus etuja kohtaan. Tämän vuoksi on tiedettävä, millaisia 

henkilöstöetuja työntekijät arvostavat ja mihin kannattaa työnantajan panostaa. (Kauha-

nen 2012.) 

Kun palkitsemisjärjestelmä suunnitellaan hyvin, se on hyvä keino yrityksen kilpailukyvyn, 

tuottavuuden ja työelämän laadun parantamiseen. Olennaisinta ei ole se, kuinka moni-

puolisia ja runsaita palkitsemismuotoja käytetään vaan se, kuinka palkitsemisjärjestelmä 

toimii johtamisen välineenä. Kaikkein tehokkaimmat palkitsemisjärjestelmät on kytketty 

organisaaton strategiaan, jolloin se tukee asetettujen tavoitteiden toteutumista. Oikeu-

denmukainen ja toimiva palkitsemisjärjestelmä auttaa haluttujen työntekijöiden saamista 

sekä sitouttamista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että onnistuakseen palkitsemisessa, 

tulee esimiestyön olla kannustavaa ja oikeidenmukaista. (Hyppänen 2013.) 
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Johtamisvälineenä palkitsemista voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen ja orga-

nisaation menestyksen tukemiseen. Tämä vaatii oikeiden palkitsemisperusteiden valin-

taa, jotta palkitseminen innostaa organisaation arvojen ja tavoitteiden mukaiseen toimin-

taan. Ylimmällä johdolla on liikkumavaraa palkitsemisessa, mutta tulee huomioida, että 

johdolla on tarvittava tuntemus ja tietämys muun muassa henkilöstörakenteesta, yksilöi-

den käyttäytymisestä ja motivaatiosta, työmarkkinatilanteesta, verotuksesta, henkilöstön 

hyvinvoinnista, työlainsäädännöstä ja kehityssuunnasta lähitulevaisuudessa. (Kauhanen 

2012.) 

Organisaatio voi itse päättää palkitsemisstrategian julkisuuden tasosta. Hyvistä osaajista 

käytävä kilpailu, työvoimamarkkinat, ammattiyhdistysliike ja työlainsäädäntö sekä vero-

tus vaikuttavat keskeisesti ulkoisessa ympäristössä strategiaan. Vaikka ulkoisella ympä-

ristöllä on suurempi vaikutus palkitsemisstrategiaan, ei sisäistäkään ympäristöä pidä vä-

heksyä. Organisaation elinkaari, organisaatiokulttuuri, henkilöstön moninaisuus ja toi-

mintastrategia vaikuttavat sisäiseen ympäristöön. (Kauhanen 2012.) Kun palkitse-

misstrategiaa suunnitellaan, kannattaa ottaa huomioon millaisista asioista tahdotaan pal-

kita, minkä tasoisista tuloksista palkitaan ja kuinka palkkiot henkilöstön kesken jaetaan 

(Kauhanen 2015.). Palkitsemisstrategiaa luodessa voidaan käyttää ulkopuolista konsult-

tia (Viitala 2014.). 

Palkitsemista tulee seurata ja kehittää tarvittaessa, sillä tilanteet muuttuvat mikä voi 

tehdä palkitsemisjärjestelmästä epätarkoituksenmukaisen. Ilmapiirikyselyt palkitsemis-

järjestelmän toimivuudesta ja palkitsemiskustannuksien seuraaminen voivat kertoa toi-

miiko palkitsemisjärjestelmä. (Viitala 2014.) 

3.3 Palautteen antaminen  

Yksi merkittävimmistä ja edullisimmista palkitsemistavoista on palautteen antaminen 

(Hakonen ym. 2014.). Se on yksi tärkein esimiestyön välineistä, sillä palaute auttaa on-

gelmien korjauksessa, kannustamisessa, ohjaamisessa, motivoinnissa ja alaisten arvi-

oinnissa. Esimiehiltä toivotaan korjaavaa sekä positiivista palautetta. Joskus riitti, että 

työpaikalla oltiin tietty aika päivittäin, mutta seuraamatta jäi, mitä työtekijät työpaikalla 

tekivät. Tänä päivänä pelkkä työpaikalla oleminen ei riitä sillä olennaisemmaksi on tullut 

se, mitä työpaikka tehdään ja saadaan aikaiseksi. Arviointi on tiiviimpää, kun työ on 

enemmän suoritus- ja tuloskeskeistä. Yritykset luovat järjestelmiä, joilla seurataan 
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työntekijöiden onnistumisia sekä tutkitaan ja arvioidaan saavutettuja tuloksia. (Järvinen 

2012.) 

Joillekin henkilöille on ylitsepääsemättömän hankalaa ottaa vastaan palautetta. Joskus 

palautteen antaminen voi kääntyä päälaelleen työntekijän selitellessään palautetta. Esi-

mies voi alkaa etsimään vikaa itsestään. Korjaavan palautteen ottaminen vastaan voi 

olla haastavaa persoonallisuutta säätelevien tekijöiden vuoksi. Tällöin työntekijä ei ky-

kene myöntämään omia puutteitaan. Kehittynyt ja hyvä itsetunto auttaa henkilöä käsitte-

lemään ja kestämään itseään ja käyttäytymistään koskevan palautteen paremmin. Esi-

miesten on kuitenkin muistettava, ettei vahvalla itsetunnolla varustettu henkilökään ole 

terästä. Vahva itsetunto auttaa uskon palauttamisesta itseensä eikä henkilö jää itsesää-

liin pyörimään. Hyvällä itsetunnolla varustettu työntekijä uskoo pärjäävänsä, arvostaa 

työnsä tekijänä itseään ja saa onnistumisistaan tyydytystä. Työntekijä kykenee näke-

mään ja myöntämään rajansa, puutteensa ja taidot, joissa tarvitsee kehittymistä. Tällai-

nen henkilö näkee palautteen mahdollisuutena kehittymiselle, joten hän voi aktiivisesti 

pyytää palautetta. (Järvinen 2012.) 

Esimiehen on mahdotonta tietää, kuinka lopulta kukin alainen palautteeseen reagoi, 

mutta esimiehen tehtävä on antaa realiteettien pohjalta palautetta ja arvioida suorituksia. 

Tämä vaatii rohkeutta esimieheltä astella ”heikoille jäille”. Koska reaktio voi olla hyvin 

kielteinen, tulee palaute antaa oikein. Palaute ei saa kohdistua työntekijään, vaan hänen 

käytökseensä ja suoriutumiseen. Usein esimiehen on myös hyvä kertoa, millaisia haitta-

vaikutuksia virheellisellä toiminnalla on. Tällä voidaan varmistaa työntekijän ymmärtävän 

mitä seurauksia hänen käyttäytymisestään on ollut. Tärkeää olisi, että myös palautteen 

saaja voisi kertoa oman näkemyksensä, sillä esimies on voinut tehdä vääriä johtopää-

töksiä tai virheellisiä havaintoja. Palautteen antohetken lopuksi on tiedettävä, kuinka pa-

lautteen saajan on toimittava jatkossa. Työntekijästä olisi kerrottava huonoa palautetta 

annettaessa myös jotain onnistumisia ja myönteisiä puolia, sillä positiivisen palautteen 

antaminen minimoi riskiä yksipuolisen tai vääristyneen mielikuvan synnystä työntekijälle 

siitä, ettei esimies näe hänen toiminnassaan mitään hyvää. (Järvinen 2012.) Positiivista 

palautetta olisi hyvä antaa muuta palautetta enemmän. Positiivinen palaute ei kuiten-

kaan ole ainoa motivointia lisäävä palautteen muoto, vaan myös korjaava palaute voi 

hyvin perusteltuna ja oikeudenmukaisena kannustaa jopa enemmän. Koska esimiehen 

tehtäviin kuuluu rajojen vetäminen ja asioihin puuttuminen ennen kuin ne ovat ongelmia, 

on rakentavaa palautetta uskallettava ja opittava antamaan. (Hakonen ym. 2014.) 
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Palautteen antaminen on yksinkertainen tapa kertoa työntekijöille, kuinka he suoriutuvat 

odotuksista. Palautteen kautta työntekijät saavat tietää kehityskohteensa. Epämääräi-

nen tai liian vähäinen palaute voi luoda kuvan, ettei työntekijöiden työpanosta arvosteta 

tai pidetä tärkeänä. Esimies voi kehittyä palautteen antajana kysymällä suoraan alaisilta 

siitä, millaista palautetta he toivoisivat ja missä tilanteissa palautetta eniten kaivataan.  

(Hakonen ym. 2014.) 

Tärkeää on myös, että työntekijöitä kannustetaan antamaan palautetta myös toisilleen. 

Työkaverilta saatu vertaispalaute vahvistaa henkilön virtaustilaa. Virtaustilalla tarkoite-

taan tilaa, jossa henkilö uppoutuu työhönsä unohtaen ympäristön. Saatu vertaispalaute 

antaa tunteen, että myös muut huomaavat edistysaskeleet ja henkilöstö kokee olevansa 

kannustettu myös työkavereiden osalta. Palautteen antaminen ei ole vain esimiehen teh-

tävä, sillä jokaisella on mahdollisuus auttaa työkaveria oppimaan, kehittymään ja onnis-

tumaan vertaispalautteen avulla. Kun jokainen antaa palautetta toisilleen, on valppaita 

silmiä organisaatiossa useita, joka tukee oppivaa organisaatiota. (Ahonen & Lohtaja-

Ahonen 2011.) 
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4 TYÖNTEKIJÖISTÄ HUOLEHTIMINEN 

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeä osa-alue työpaikoilla, sillä huonosti voiva työntekijä 

ei ole motivoitunut ja hänen motivoimisensa voi olla jopa lähes mahdotonta. Esimiehen 

on hyvä osata tukea henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa henkilöstöä huolehtimaan itse 

itsestään. 

4.1 Työhyvinvointi  

Hyvällä työyhteisöllä on suuri merkitys työhyvinvoinnissa. Kirjallisuudessa käsitellään 

usein hyvän työyhteisön merkkejä, joita ovat muun muassa erilaisuuden salliminen, vä-

häiset poissaolot, palautteen saaminen, selkeät työnjaot, sitoutuneet ihmiset, hyvät suh-

teet esimiehiin, pieni vaihtuvuus työntekijöissä, kohtuullinen työmäärä, ammattitaidon 

kehittämisen mahdollisuus ja oikeudenmukainen työnjako. Myönteinen työilmapiiri, toisia 

tukeva työyhteisö, oikeudenmukainen johtaminen ja mahdollisuus oppia uutta vaikutta-

vat positiivisesti myös terveyteen. Työpaikan tulee myös tukea terveyttä, sillä työpaikalla 

vietetään paljon aikaa. Sosiaalisella pääomalla on suuri merkitys työhyvinvoinnissa ja 

sosiaalinen pääoma saadaan hyvällä johtamisella ja toimivalla työyhteisöllä. (Kehusmaa 

2011; Manka & Manka 2016.) 
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Kuva 1: Sosiaaliseen pääomaan vaikuttavat osa-alueet. 
(Manka & Manka 2016.) 

Kehusmaan (2011) mukaan perusainekset hyvinvoivalle, tuottavalle ja voimaantuvalle 

työyhteisölle ovat reilu johtaminen, kunnon olosuhteet, tukea antava työyhteisö sekä 

mielekäs ja sujuva työ. Kunnon olosuhteilla hän tarkoittaa, että työn tekemisen ei tule 

vaarantaa terveyttä eikä turvallisuutta. Työn kuormituksen tulee fyysisesti ja psyykkisesti 

olla suhteutettuna työntekijöiden kykyihin ja työvälineiden tulee olla oikeanlaiset ja toimi-

vat. Hyvät olosuhteet ovat ydin työhyvinvoinnille. Työn merkityksellisyydellä on vaiku-

tusta työn mielekkyyteen ja työntekijöiden tulisi arvostaa työtään. Työnantajan tarjoama 

työterveyshuolto, työpaikkaliikunta, harrastus-, virkistys- ja kulttuuritoiminta sekä henki-

löstön kehittäminen ja kouluttaminen ovat Suomessa paljon käytettyjä tapoja työhyvin-

voinnin kehittämiselle. (Kauhanen 2016; Kehusmaa 2011.) Henkilöstön osaamisen ke-

hittämistä käsittelen tarkemmin myöhemmin tässä opinnäytetyössä.  

Kun arvioidaan työn mielekkyyttä, se tulee tehdä yksilötasolla ja tässä vaiheessa voidaan 

palauttaa mieleen esimerkiksi Maslowin tarvehierarkia (Kuva 2). Organisaatio ei ole 

massa, vaan se koostuu yksilöistä. Esimiehen on huomioitava yksilöiden odotukset työn 

mielekkyydestä, toimintaympäristö ja tilanne. Mielekästä ja sujuvaa työtä luodessa työn-

tekijöillä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa työyhteisön toimintaan sekä oman työnsä si-

sältöön ja sujuvuuteen. (Kehusmaa 2011.) 
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Työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää, sillä huonosti voiva työntekijä kerää sai-

rauspoissaoloja ja lisää tapaturmia, joilla on vaikutus organisaation toiminnassa ja tuot-

tavuudessa. Esimiehen on tärkeää osata arvioida, miten huono hyvinvointi työpaikalla 

näkyy ja miten siihen tulee reagoida (Havunen & Lavikkala 2010). Työhyvinvointiin pa-

nostaminen vähentää myös kustannuksia, kun työntekijät viihtyvät työpaikalla eikä turhat 

työtapaturmat, sairauspoissaolot tai ennenaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet aiheuta kus-

tannuksia. Pelkästään tilastoissa näkyviin sairauspoissaoloihin puuttuminen ei riitä työ-

hyvinvointiin panostamiseksi vaan esimiehen ja johdon tulisi kyetä ennakoimaan tulevia 

tapahtumia ja näin ennaltaehkäistä ongelmia. Työhyvinvoinnin kehittäminen on aloitet-

tava tarkastelemalla nykyistä tilannetta. Tarkastelun kohteena ovat organisaation strate-

gia ja kulttuuri, henkilöstörakenne, työhyvinvoinnin nykytila ja lainsäädännön edellyttä-

mät suunnitelmat ja toimenpiteet. (Kauhanen 2016; Kehusmaa 2011.) 

Strategian tarkastelun tarkoituksena on tunnistaa organisaation tietoiset tavoitteet ja toi-

minnan suuntaviivat. Keskeinen tekijä organisaatiossa on organisaatiokulttuuri, jonka 

kautta voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Organisaatiokulttuuri muokkautuu 

usein vuosien saatossa, jonka vuoksi sen muuttaminen haluttuun suuntaan vie aikaa 

vuosia. Tämän vuoksi organisaatiokulttuurin tarkkailu säännöllisesti on tärkeää, sillä 

muutokset eivät tapahdu hetkessä. Väärään suuntaan mennyt organisaatiokulttuuri voi 

olla este kehittymiselle ja muuttumiselle, mutta oikeanlainen organisaatiokulttuuri taas 

voi olla hyvä kilpailuetu. Organisaatio voi henkilöstöstrategialla varmistaa, että oikean-

lainen osaaminen ja sopiva palkitsemis- ja kannustinjärjestelmä on olemassa sekä hen-

kilöstörakenne oikeanlainen, jotta haluttu suoritustaso ja menestyminen voidaan saavut-

taa. Yksi työhyvinvoinnin kehittämisen lähtökohta on tarpeellinen tietämys nykyisestä 

henkilöstörakenteesta. Henkilöstörakenteesta tulee tietää ikärakenne, tärkeimpänä ikä-

jakauma, sukupuolirakenne, palveluksessaoloaika ja koulutusrakenne. Henkilöstöraken-

teen analysoinnin jälkeen on hyvä tutkia, millaisessa tilassa työhyvinvointi on. Analy-

soidessa työhyvinvointia tarkasteltavat osa-alueet ovat työtyytyväisyys, motivaatiotaus-

tat, henkilöstön vaihtuvuus ja pysyvyys, poissaolot ja poissaolokustannukset, työkykyin-

deksi, eläköitymisiät, ennenaikaisista eläköitymisistä aiheutuneet kustannukset, työtapa-

turmien lukumäärä ja niistä aiheutuneet kustannukset sekä ammattitautitapaukset ja nii-

den kustannukset. (Kauhanen 2016; Kehusmaa 2011.) 

Tulevaisuus on hankala ennakoida, mutta päätöksiä tehdessä tulisi pohtia myös, kuinka 

päätös vaikuttaa esimerkiksi kymmenen vuoden päästä. Kun ongelma huomataan, niitä 

ei saa piilottaa vaan ongelmat on tunnustettava, sillä työhyvinvointi ei ole toisarvoinen 
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asia liiketoiminnalle. Monessa yrityksessä on käytössä ilmapiiritutkimukset, joilla pyritään 

saamaan tietoa. Tutkimuksien ongelma on kutenkin niistä saatavan tiedon käsittelyn va-

javaisuus. Organisaatiossa on panostettava tutkimuksen lisäksi myös tulosten hyödyn-

tämiseen, sillä jos tutkimuksen tuloksia ei käsitellä ja hyödynnetä, huononee työntekijöi-

den motivaatio vastata kyselyihin. Tutkimuksia on hyvä täydentää myös esimerkiksi ke-

hityskeskusteluilla, kuten monissa organisaatioissa toimitaankin. (Kauhanen 2016; Ke-

husmaa 2011.) 

Työhyvinvoinnin kehittäminen voidaan yksinkertaisesti jakaa yksilötasoon, organisaa-

tiotasoon ja yhteiskuntatasoon. Yksilötasoon kuuluvat yksilön oma toiminta työhyvinvoin-

nin eteen. Suurin vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä on yksilötasolla, sillä siihen kuu-

luvat muun muassa terveelliset elämäntavat, liikunta, rentoutuminen, oikeanlainen 

asenne itseä ja muita kohtaan, tietojen ja taitojen kehittäminen sekä positiivinen ja ra-

kentava asenne. Organisaatiotasolla vaikuttavat työnantaja ja hänen tarjoamat mahdol-

lisuudet ja toiminta, kuten joustavat työajat, hyvä esimiestyö, mielenkiintoiset ja tarpeeksi 

haastavat työtehtävät, kannustava työilmapiiri sekä hyvät työsuhde-ehdot. Yhteiskunnal-

lisella tasolla tarkoitetaan yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia yksilöille ja organisaa-

tioille. Näitä ovat esimerkiksi hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen, hyvä ja nopeasti 

saatavilla oleva terveydenhuolto, ammatinvalintaa helpottavat palvelut myös aikuisille 

sekä pyrkimys kehittää työvoiman kysynnän ja tarpeen kohtaamista. (Kauhanen 2016.) 

Työhyvinvointi ei synny itsestään vaan sen on oltava osa johtamista ja organisaation 

strategiaa. (Kauhanen 2016.). Esimiestyöllä ja osaamisen kehittämisellä on yhteys työ-

tyytyväisyyteen, joka taas yhdistyy asiakastyytyväisyyteen. Asiakastyytyväisyydellä on 

vaikutus yrityksen tulokseen. Näistä kaikki ovat työhyvinvointiin ja tulokseen yhdistettä-

viä. Tehokasta on vain kysyä suoraan, jos epäilykset heräävät, että miten asiat työnteki-

jän mielestä ovat. Esimiehen on tärkeää kuunnella työntekijöitä, vaikka kokonaisvaltai-

nen hyvinvointi ei ole eikä voi olla esimiehen vastuulla. Kun esimies tunnistaa omat vas-

tuunsa, on helpompaa rajata pois ne asiat, jotka eivät kuulu esimiehen vastuulle ja kes-

kittyä asioihin, jotka ovat esimiehen vastuulla. (Havunen & Lavikkala 2010.) 

Huonon työhyvinvoinnin syynä on useimmiten työn sujumattomuus ja epäselvyydet työn 

tekotavoissa. Työpahoinvointi ei tule hetkessä, vaan se näyttää merkkejä jo aikaisem-

min. Jos merkit jäävät huomaamatta, niihin ei ehditä reagoimaan tarpeeksi aikaisin. Työ-

pahoinvoinnista voi seurata vakavissa tapauksissa esimerkiksi työuupuminen. Jos 

stressi on hallittua, se ei ole pahaksi, mutta liian kauan jatkunut stressi on haitaksi. Kun 

stressi on hallitsematonta, se kuluttaa työntekijän voimia, jolloin esimerkiksi 



24 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Piippo 

vastustuskyky heikkenee. Huono stressi johtuu yleensä liian kovista vaatimuksista ja 

odotuksista, joihin työntekijä ei voi vastata nykyisillä voimavaroilla tai resursseilla. Kun 

työntekijä kokee huonoa stressiä liian kauan, voi se johtaa uupumukseen. (Havunen & 

Lavikkala 2010; Vainikainen 2017.) 

Työuupumus, tutummin burn out, on huolestuttava työhyvinvoinnin häiriötila, joka on kiin-

teästi suhteessa huonoon stressiin. Uupumus johtaa työntekijän persoonan muutok-

seen. Hänestä voi tulla ”vaikea yksilö”, joka eristetään tai hän itse eristäytyy. Työuupu-

mus voi hoitamattomana johtaa masennukseen, jonka seurauksena pitkittyneenä on työ-

kyvyttömyys. (Havunen & Lavikkala 2010.) 

4.2 Osaamisen kehittäminen 

Henkilöstön koulutussuunnitelmaan on hyvä panostaa (Kehusmaa 2011.) Osaamisen 

kehittäminen alkaa työntekijän valinnasta yritykseen, ja päättyy kun työntekijä jättää yri-

tyksen. Esimiehen tehtävänä on alusta alkaen pitää huoli tiiminsä kehittymisestä ja toi-

minnan laadusta. Vaikkei kehittämistarpeita olisi selkeästi näkyvillä, poistuu tiimistä 

osaamista työntekijöiden vaihtuessa ja tämä osaaminen on saatava jostain takaisin. Ko-

keneiden työntekijöiden siirtyessään eläkkeelle tai uusiin tehtäviin, on uusien työntekijöi-

den perehdytyksellä ja osaamisen kehittämisellä suuri rooli, jotta tiimin osaamistaso ei 

putoa. Osaamistaso romahtaa, jos uusi esimies ei alusta alkaen paneudu perehdytyk-

siin, kehityskeskusteluin, kehittämissuunnitelmiin, kouluttautumaan ohjaamiseen ja työn 

kautta oppimiseen. Osaamisen kehittämistä suunnitellessa on pohjana pidettävä kehi-

tettävän tiimin perustehtäviä ja tavoitteita. Henkilöstön kehittämisen lähtökohta on orga-

nisaation strategia. Organisaatioiden visiot ovat usein kaukana siitä osaamisen tasosta, 

jossa ollaan, ja tämä kuilu nykyisyyden ja vision välillä saadaan täytettyä kehittämällä 

henkilöstöä ja toimintatapoja. Esimiehen on pidettävä arjessa huoli nykyosaamisen ra-

kentamisesta tulevaisuuteen tähdäten, tunnistettava oman toimintansa vaikutus oppimi-

sen edistämiseen, huomioida yksilöiden tarpeita tiimin tilanteen lisäksi sekä osata käyt-

tää oikeita työkaluja ja menetelmiä osaamisen kehittämisessä. Esimiehen on tiedettävä 

omat vastuunsa visioon pääsyssä ja millaisia ydinosaamisalueita liittyy visioon. Kun on 

tiedossa osaamisen nykytaso ja minne tulisi päästä, on mahdollista suunnitella koulutus-

tarpeet. (Juuti & Vuorela 2015; Kupias, Pirinen & Peltola 2014.) 

Työntekijät ja heidän osaamisensa ovat keskeisin voimavara organisaatioissa. Kapasi-

teetti, jonka ihmiset luovat, on periaatteessa ääretön. Organisaatioiden menestyminen 
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on mahdollista, kun tämä kapasiteetti osataan hyödyntää. Keskeisin pulma on se, että 

ydinosaamisalueen olisi oltava mahdollisimman kirkas ja osaamisen parempaa kuin kil-

pailijoilla. Tämä tarkoittaa organisaation kykyä päättää, minkä alueen osaamiseen he 

haluavat panostaa eniten. (Juuti & Vuorela 2015.) 

Osaamista voidaan kehittää ulkopuolisella tuella tai esimiehen ohjauksella. Mentorointi, 

kouluttaminen, valmennus, työnohjaus, osaamiskartoitukset ja coaching ovat eräitä ul-

kopuolisen tuella toteutettavia menetelmiä. Esimiehen ohjauksella tiimin kehittämiseen 

voidaan käyttää esimerkiksi kehityssuunnitelmia, kehittämispalavereita tai tietoiskuja. 

Yksilöiden kehittämisessä esimiehen apuna ovat muun muassa työkierto, kehityskes-

kustelut, perehdyttäminen, tutorointi ja laajennetut työtehtävät. Myös palautteen antami-

sella ja dialogilla on suuri merkitys osaamisen kehittämisessä. Koulutuksiin voi liittää esi-

merkiksi tenttejä tai näyttöjä, jotta koulutustoiminta on tavoitteellista ja osaamistasot saa-

vutetaan. Suuri haaste nykypäivänä on jatkuva kehittymisen ja uudistumisen tarve. Jos 

työyhteisö ei kehity, se katoaa pois. Uudistuva ja kehittyvä organisaatio säilyttää olemas-

saolonsa. (Juuti & Vuorela 2015; Kupias, Pirinen & Peltola 2014.) 

Arjen tilanteissa tapahtuu suurin osa oppimisesta. On kuitenkin opittava virheistään, että 

voidaan kehittyä. Jotta kokemukset opettavat, on hyvä käydä läpi kokemuksen eri vai-

heet, jolloin saadaan tietää kuinka onnistua seuraavalla kerralla. (Kupias, Pirinen & Pel-

tola 2014.) 

Esimies voi edistää oppimista motivaation ylläpitämisellä, ilmapiirin parantamisella, vuo-

rovaikutuksella ja palautteella, aktivoimalla oppimiseen sekä tavoitteellisuudella. Tavoit-

teellisuus auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miksi opitaan ja esimiehen on hyvä selittää 

tavoitteet ja selkeyttää suunta, johon ollaan matkalla sekä tavoitteiden ja suunnan edel-

lyttämä osaaminen. Varsinkin muutoksen keskellä on hyvä selkeyttää muutoksen tavoit-

teet ja vaadittava osaaminen, jotta kaikki tietävät, mitä tiimiltä vaaditaan. Motivaatio vai-

kuttaa tavoitteellisuuteen. Kun tiimi tietää mihin pyritään ja mitä positiivisemmin suunta 

koetaan, sitä enemmän heitä motivoi ponnistella oppimisen eteen. Kun opittava ja tavoi-

teltava asia koetaan itselle hyödylliseksi, syntyy pysyvä motivaatio. Jotta henkilö tahtoo 

oppia, on hänen tunnistettava kehittämistarpeensa. Esimiehen tulee huomioida työnte-

kijöiden nöyryys kehittämistarpeiden tunnustamisessa, jotta ilmapiiri ei muutu kireäksi ja 

vihamieliseksi. ”Osaan jo kaiken” -ilmapiiri estää oppimisen. Oppimisessa on tärkeää 

saada esittää ”tyhmiäkin” kysymyksiä ja saada harjoitella ja kokeilla. Vuorovaikutus ja 

palaute vahvistaa oppimista. Kun uusia taitoja päästään konkreettisesti kokeilemaan, on 
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hyvä antaa palautetta toiminnasta, jotta oppiminen voi jatkua. (Kupias, Pirinen & Peltola 

2014.) 
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5 ONGELMAT TYÖPAIKALLA 

5.1 Kiusaaminen ja epäasiallinen käyttäytyminen 

Epäasiallinen käyttäytyminen vaikuttaa työhyvinvointiin, mitä kautta sillä on vaikutusta 

motivaatioon. Epäasiallista käyttäytymistä ovat esimerkiksi eristäminen, kiusaaminen, 

laiminlyönti, vähättely, uhkailu, syrjiminen ja suosiminen, nöyryyttävä kohtelu ja henkilön 

mustamaalaaminen. Epäasialliseksi kohteluksi katsotaan kaikki sanallinen ja sanaton 

toiminta, joka on vaaraksi tai haittaa yksilön terveyttä tai turvallisuutta. Tällaista käytöstä 

kohtaan tulisi jokaisella työpaikalla olla nollatoleranssi, mutta usein ongelmana on epä-

asiallisen käytöksen ja häirinnän rajan hämäryys, sillä jokainen kokee tilanteet eri tavoin. 

Yleisiä tunnusmerkkejä henkiselle väkivallalle ovat säännöllisyys ja pitkäjaksoisuus, uh-

rin puolustuskyvyttömyys, rajoitetaan sosiaalisia suhteita esimerkiksi puhumattomuu-

della tai syrjinnällä, aiheutetaan tarkoituksella haittaa sekä vaikeutetaan työtilanteita tai 

loukataan. Puutteet johtamisessa johtavat usein kiireeseen, ylikuormitukseen ja kilpai-

luun työpaikalla, jotka ruokkivat kiusaamista. (Kehusmaa 2016; Vainikainen 2017.) 

Kiusaamiseen on hankala puuttua, sillä se on usein näkymätöntä eikä työyhteisössä 

mielellään puhuta kiusaamisesta, sillä monet pelkäävät joutuvansa itse kohteeksi. Esi-

miehelle tilanne on hankala, varsinkin jos välit ovat liian läheiset työntekijöihin. Tällöin 

ongelmien ratkaisu on entistä haasteellisempaa. Esimiehen on kiusaamistapauksissa 

pidettävä nollatoleranssista kiinni. Väkivaltaa ei saa sallia edes henkisen väkivallan muo-

dossa. Jos esimiehellä herää epäilys kiusaamisesta, tulee hänen reagoida asiaan heti ja 

kuunnella kiusattua. Keskustelun luottamuksellisuutta on hyvä painottaa, sillä kiusatun 

on usein hankalaa ottaa asiaa puheeksi. Esimiehellä on myös vaitiolovelvollisuus. Esi-

miehen tehtäviin kuuluu myös tapahtuneen täsmentäminen, ketkä ovat osallisia tapauk-

seen ja mitä on tarkalleen tapahtunut, missä ja milloin tämä on tapahtunut ja kuinka ta-

pahtumat on mahdollista todistaa. Jatkotoimenpiteisiin ryhdytään vain, jos kiusattu alai-

nen antaa suostumuksen. (Havunen & Lavikkala 2010.) 

5.2 Tiimin ristiriidat ja yhteistyöongelmat 

Esimiestyössä on hyvin tavanomaista joutua selvittelemään tiimin sisäisiä ristiriitoja.  

Joskus työn ristiriidat muuttuvat kuitenkin henkilötasolle ja henkilöiden välisiin suhteisiin, 
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jolloin esimieheltä vaaditaan jo hyviä vuorovaikutustaitoja. Ristiriidat eivät yksistään ole 

paha asia, jos ristiriita käsitellään oikein, ratkaistaan ja ristiriidan vaikutukset ovat myön-

teiset. Usein ristiriidan ratkaisusta saadaan lisää energiaa ihmisille, mutta ratkaisemat-

tomaksi jäänyt ristiriita kuluttaa henkilöiden voimavaroja. Työpaikoilla pinnan alle kyte-

mään jääneet ristiriidat aiheuttavat haitallista stressiä. (Juuti & Vuorela 2015.) 

Ristiriitojen syyt voidaan jakaa neljään kategoriaan, joita ovat näkemyserot, epäasialli-

nen kohtelu, työsuhdekonfliktit ja toimintatyylien eroavaisuudet. Ristiriitojen syntymiselle 

on useita syitä, mutta monesti taustalla on kysymys vallasta. Työpaikat ovat päämää-

rähakuisia yhteisöjä pitäen sisällään omat hierarkiat ja nokkimisjärjestykset. Esimiehen-

kin asema voi aiheuttaa ristiriitoja. Arvostusero saattaa johtaa kitkan syntyyn demokraat-

tisten johtamismenetelmien vuoksi. Näkemyserot nousevat esille, kun demokraattiset 

menetelmät antavat tilaa erilaisuudelle ryhmässä. Näkemyserojen on hyvä antaa näkyä, 

sillä eriäviä ajatuksia voidaan hyödyntää, mikä vaatii monipuolista ja kriittistä tarkastelua. 

Näkemyserot työsuorituksen hyvyydestä johtaa monesti ristiriitaan esimiehen ja hänen 

alaisensa välillä, jos esimies joutuu korjailemaan alaisen suoritusta. Näissä tilanteissa 

näkyy hyvin, kuinka tärkeää on osata antaa palaute oikein. Esimiehen on hyvä käydä 

ongelmat läpi omasta näkökulmastaan. (Aulankoski 2016; Juuti & Vuorela 2015.) 

Toimintatyyleissä on eroavaisuuksia, joten esimerkiksi nopea henkilö ärsyttää hidasta ja 

päinvastoin. Tästä syntyy ristiriita työntekijöiden välille. Toimintatyylejä on hankalaa, jopa 

mahdotonta, kitkeä pois, mutta epäasialliseksi kohteluksi muuttuessa tilanteeseen tulee 

puuttua. (Aulankoski 2016.) Ristiriitoihin kannattaa puuttua mahdollisimman nopeasti, 

jotta ne eivät pääse pitkittymään. Esimiehen on pysyttävä neutraalilla tasolla eikä esi-

mies saa ottaa kenenkään ristiriidan osapuolen puolta. Jos mahdollista, esimies voi käyt-

tää huumoria yhteisen tunnelman parantamiseksi. Naurulla on tapana lähentää ihmisiä, 

joka voi poistaa ristiriidan aiheuttaman kuilun osapuolien väliltä. (Juuti & Vuorela 2015.)  

Ristiriitojen lisäksi yhteistyöongelmat ovat osa lähes jokaista työpaikkaa. Jos yhteistyö-

ongelmat kärjistyvät, voivat ne aiheuttaa työtiimiin vastakkainasettelua, jota ei kyetä 

enää käsittelemään ja ratkaisemaan. Tämä hankaloittaa työntekoa ja koettelee työnteki-

jöiden jaksamista ja motivaatiota, jolloin työn laatu ja lopputulos kärsivät lähes väistä-

mättä. Tiimien ja yksilöiden väliset ongelmat muuttavat keskinäisen kilpailun negatii-

viseksi ja tuhoisaksi. Tästä seuraa tietokatkoksia, työprosessien katkeamisia ja halutto-

muutta kehittää toimintamalleja. (Järvinen 2014.) 
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Kärjistyneet yhteistyöongelmat ja ristiriidat ovat hankalia selvittää, sillä alkuperäisen 

syyn selvittäminen voi olla mahdotonta. Alkuperäinen syy voi olla vaikka yhden henkilön 

negatiivinen käytös jotakin tiimin jäsentä kohtaan. Jos työntekijä onnistuu manipuloi-

maan muita tiimin jäseniä puolelleen, on loppuen lopuksi melkein mahdotonta saada 

selville, että kierre on lähtenyt yhdestä henkilöstä. Rakenteelliset syyt ovat useimmiten 

syynä kärjistyneisiin yhteistyöongelmiin. (Järvinen 2014.) 
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6 TOIMEKSIANTO 

6.1 Mitä tutkittiin ja miten tutkittiin 

Tutkimukseen osallistui suomalainen ajoneuvoja valmistava yritys. Opinnäytetyössä tut-

kittiin organisaation motivointia ja motivaation tämän hetkistä tilaa, sekä kuinka työnteki-

jöiden motivaatiota voisi mahdollisesti parantaa ja motivaatiota kehittää. 

Tutkimuksessa käytettiin tutkimuskeinoina haastattelun lisäksi kyselyä, jonka tutkimuk-

seen osallistujat saivat täyttää anonyymisti. Kyselyn tuloksia käytettiin motivaation ja si-

toutumisen tilan tulkitsemisessa. Esimiehen haastattelun tarkoituksena oli saada tukea 

ja toista näkökulmaa aiheeseen. Tarkoituksena oli myös saada esimiehen ajatuksia asi-

oihin, jotka olivat jollain tavalla kerineet nousta esille kyselyn tuloksissa. 

Tutkimuksen päädyin toteuttamaan suurimmilta osin kyselyn muodossa, sillä henkilöstön 

haastattelu kasvotusten olisi voinut karsia negatiivissävytteisiä vastauksia. Anonyymiys, 

eli nimettömyys, antoi paremman mahdollisuuden osallistujille kertoa kaikenlaiset mieli-

piteensä. Esimiehen haastattelussakin selvisi, ettei hänen kokemuksensa mukaan ne-

gatiivisia asioita välttämättä tuoda mielellään esille edes esimiehelle. 

Kysely lähetettiin 3.5.2019 ja vastausaikaa oli 17.5.2019 asti. Esimiehen haastattelu to-

teutettiin kasvotusten yrityksen tiloissa 7.5.2019. Tutkimukseen osallistui suunnittelu-

osasto, johon kuului kuusi työntekijää sekä osaston esimies. Kysely lähetettiin jokaiselle 

kuudelle työntekijälle ja vastausprosentti oli sata prosenttia.  

6.2 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 

6.2.1 Työtehtävät ja työyhteisö 

Tutkimuksessa selvisi, että puolet vastaajista kokevat saaneensa tarpeellisen perehdy-

tyksen työhönsä. Vain noin 16 prosenttia kokee, ettei perehdytys ole ollut tarpeeksi kat-

tava. Väliin jäävälle keskitasolle jäi hieman yli 33 prosenttia. Työtehtävien selkeää mää-

rittelyä koskevaan kohtaan saatiin samat prosentit, mistä voi päätellä, että luultavasti 

puolet vastaajista, jotka kokivat saaneensa tarpeellisen perehdytyksen, olivat perehdy-

tyksessä saaneet myös tarpeeksi tarkan määrittelyn työtehtäviin. Henkilöt, joiden 
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mielestä perehdytys ei ole ollut tarpeeksi kattava, ovat luultavasti kokeneet tämän myötä 

myös työtehtäviensä määrittelyn epäselvemmäksi. 

Esimies kertoi haastattelussa tarjoavansa apua alaisille aina tarvittaessa ja myös koulu-

tusta työtehtäviin tarjotaan tarpeen tullen. Työntekijät ovat saaneet myös kokemuksen, 

että esimieheltä saa lähes aina tarvittaessa apua. Kyselyssä kuitenkin nousi esille heit-

toa työntekijöiden kokemuksissa avun ja koulutuksen saamista kohtaan. Lähes 17 pro-

senttia vastaajista kokee, ettei koulutusta ja/tai apua saa aina tarvittaessa. Hyvää kui-

tenkin on, että vastaajista puolet kokee saavansa koulutusta ja apua tarvittaessa. Noin 

33 prosenttia ei kokenut saavansa apua ja koulutusta erityisen huonosti, mutta ei erityi-

sen useinkaan.  

Tutkimuksen mukaan henkilöstö kuitenkin pitää työtehtävistään ja he kokevat saavansa 

tehdä asioita, joista pitää. Työ koetaan mielenkiintoiseksi ja valtaosa vastaajista ajattelee 

työn olevan tarpeeksi monipuolista. Vähemmistön mielestä työ voisi olla monipuolisem-

paa. Työtehtäviin ollaan kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin tyytyväisiä tai suurimmaksi 

osaksi tyytyväisiä eikä kukaan kokenut olevansa tyytymätön työtehtäviinsä. Tutkimuksen 

perusteella myös luovuutta ja osaamista on mahdollisuus hyödyntää työtehtävistä, sillä 

kukaan ei tutkimuksessa antanut viitteitä suuntaan, ettei luovuuden ja osaamisen käyt-

täminen olisi mahdollista. 

Työntekijöiden mielipidettä suurimmaksi osaksi arvostetaan työpaikalla. Kukaan ei ole 

törmännyt tilanteeseen, jossa ei olisi saanut vastuuta halutessaan, ja myös esimiehen 

haastattelussa kävi ilmi, että vastuuta mielellään jaetaan työntekijöille heidän sitä toivo-

essa. Työn haasteellisuus lisää tutkimuksen mukaan motivaatiota. Tarkoituksena on 

saada asetettua henkilökohtaiset tavoitteet ja tiimin tavoitteet selkeiksi ja tarpeeksi haas-

taviksi, jotta ne voisivat tukea motivaatiota ja kehittymistä. Tavoitteista lisää kohdassa 

6.2.2 Esimiestyö ja tavoitteet. 

Ilmapiiri on tutkimuksen mukaan työpaikalla hyvä ja avoin. Ryhmähenki koetaan tiimissä 

hyväksi jokaisen vastaajan osalta, mikä on mainio tulos motivaation kannalta, kun tutki-

muksessa kävi myös ilmi, että ilmapiirin ja työkavereiden vaikutus motivaatioon positiivi-

sesti on suuri. Hyvään ryhmähenkeen vaikuttaa varmasti se, että jokainen tulee toimeen 

työkavereidensa kanssa. Suurin osa tutkimukseen osallistuvista pitää ilmapiiriä työpai-

kalla motivoivana. Yli 16 prosenttia vastaajista koki kuitenkin, ettei ilmapiiri ole aina mo-

tivoiva, mutta kaikilla oli kuitenkin omasta mielestään taitoja motivoida tarpeen tullen työ-

kavereita. Jokainen vastaajista koki itse olevansa motivoitunut hoitamaan työtehtävänsä. 
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Positiivista on, että työntekijät pyrkivät auttamaan toisiaan myös oman kiireen keskellä, 

eikä ongelmien kanssa tarvitse jäädä yksin.  

Kiireen aiheuttamaa kireyttä ei kohdisteta myöskään toisiin työntekijöihin, mikä auttaa 

pitämään henkilösuhteet kunnossa ja ilmapiirin hyvänä. Lähityöyhteisö koetaan avoi-

memmaksi, mutta osittain työilmapiiriä kuvaillaan hieman vanhanaikaiseksi, työntekijät 

vastaan johto -tyyliseksi.  

6.2.2 Tavoitteet ja esimiestyö 

Esimiestyöhön ollaan tyytyväisiä ja jokainen kokee, että oma esimies kuuntelee alaisi-

aan. Esimiehen antama esimerkki koettiin motivoivaksi. Kyselyn mukaan 33,34 prosent-

tia kaipasi esimiestyöhön kehittämistä. Positiivista tässä oli tietenkin se, että 66,66 pro-

senttia ei kokenut, että esimiestyö kaipasi kehitystä, vaikka hekään eivät täysin tyytyväisi 

olleet. Kyselyssä ei kuitenkaan osattu kertoa, millaista kehittämistä esimiestyö kaipaisi, 

vaan avoin kysymys aiheeseen liittyen jätettiin tyhjäksi. Tämä voi kertoa joko, että osa 

vastaajista ymmärsi väittämän päinvastoin ja heidän tarkoituksenansa oli kertoa, ettei 

esimiestyötä tarvitse kehittää, tai että esimiestyöhön kaivataan kehitystä, mutta vastaajat 

eivät osanneet vastaushetkellä nimetä asioita, joita voitaisiin kehittää. Esimies toivoisi 

palautetta esimiestyöstään alaisilta, jotta hän voisi tarpeen tullen kehittää omaa esimies-

työtään. 

Kohtelun tasavertaiseksi työpaikalla koki selkeästi enemmistö, mutta kolmasosa vastaa-

jista kokee, ettei kaikkia kohdella työpaikalla tasavertaisesti. Hyvä tietenkin olisi ollut, jos 

kyselyyn olisi huomattu kysymyksen yhteyteen liittää avoin vastauskenttä heti kysymyk-

sen jälkeen, jolloin tuoreessa muistissa oleva kysymys ja siihen liittyvä huono kokemus 

olisi voitu avata, jotta tilanteesta olisi saatu parempi kuva ja enemmän tietoa. Tällöin 

tasavertaiseen kohteluun liittyviin puutteisiin olisi ollut helpompi tarttua.  

Vastaajista enemmistö mieltää esimiehen asettamat tavoitteet selkeiksi. Osa kuitenkin 

toivoisi tavoitteiden olevan selkeämpiä. Koska käytössä ovat tiimin tavoitteet sekä hen-

kilökohtaiset tavoitteet, voi tietenkin olla mahdollista, että vastaajista osa ei ole saanut 

selkeitä henkilökohtaisia tavoitteita tai osannut rajata henkilökohtaisia tavoitteitaan sel-

keiksi, tai ettei tavoitteita ole kaikille selkeytetty samalla tavalla, joka on voinut vaikuttaa 

tutkimustulokseen. Tavoitteiden edistymistä seurataan pari kertaa vuodessa käytävissä 

keskusteluissa, jonka kautta tavoitteiden epäselkeyteen tai muihin tavoitteisiin liittyviin 
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epäkohtiin on mahdollista tarttua kiinni. Esimiehen tarkoituksena on pyrkiä kannusta-

maan alaisia ottamaan tavoitteita, joista työntekijä saa haastetta. 

Asetetut tavoitteet motivoivat melkein 67 prosenttia vastaajista, hieman vaille 17 pro-

senttia ei kokenut tavoitteita kauhean motivoiviksi, mutta ei myöskään motivaatiota vä-

hentäviksi. Viimeinen 16 prosenttia oli eri hieman eri mieltä sen suhteen, lisäävätkö ny-

kyiset tavoitteet motivaatiota.  

6.2.3 Tiedonkulku ja viestintä 

Tutkimuksessa esille negatiivisessa mielessä nousi tiedonkulku ja viestintä. Vain 16,67 

prosenttia vastaajista kokee, että tiedonkulku on toimivaa. 33,33 prosenttia ei ollut tie-

donkulkuun tyytyväinen, mutta ei erityisen pettynytkään, kun taas puolet vastaajista toi-

voivat tiedonkulkuun parannusta. Tiedonkulkuun liittyviä palavereita järjestetään enem-

mistön mukaan tarpeeksi usein. Esimiestaholta todettiin, että osittain palaverit joudutaan 

perumaan kiireen tai jonkun muun päälle tulevan asian vuoksi, mikä voi olla osaselitys 

sille, miksi hieman alle 17 prosenttia vastaajista kaipaisi palavereita useammin. Vastauk-

sien mukaan määrä ja laatu on suurimmaksi osaksi sopivia juuri nyt ja palaverit koetaan 

hyödyllisiksi. Tiedonkulun tyytymättömyyteen vaikuttaa varmasti se, että suuri osa vas-

taajista kokee omaan työhön liittyvän tiedon tulevan liian hitaasti työnsä tekijälle, jonka 

vuoksi suurin osa kaipasi viestintään kehitystä. Asioiden toivottaisiin tulevan nykyistä 

nopeammin työntekijöille, eikä niitä saisi ”jättää roikkumaan”.  

6.2.4 Palaute ja motivaatio 

Palkka ei kyselyn mukaan kohtaa työtehtävien vaatimaa tasoa. Asteikolla 1-5, joista yk-

könen oli ”täysin eri mieltä” ja viisi ”täysin samaa mieltä”, ykkösen tai kakkosen, eli täysin 

tai lähes samaa mieltä, vastasi jopa yli 66 prosenttia. ”Ei eri eikä samaa mieltä” vastasi 

noin 33 prosenttia, mutta kukaan vastaajista ei ollut täysin tai lähes samaa mieltä väit-

teestä ”Työtehtäväni ovat oikeassa suhteessa palkkani kanssa”. Palkkaan tyytymättö-

myys vaikuttaa luultavasti myös siihen, miksei henkilöstö koe palkan kannustavan pa-

rempaan suoritukseen. Yksi syy tyytymättömyydelle palkkaa kohtaan voi olla osittain se, 

että kyselyssä nousi esille palkan lisäksi eniten motivoivina tekijöinä muun muassa työn 

tarkoituksellisuus, työilmapiiri ja työkaverit, edistyminen ja kehittyminen sekä palaute ja 
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vastuu (Kuvio 2). Nämä voivat olla merkki siitä, että henkilöstö motivoituu paremmin si-

säisillä motivointikeinoilla kuin ulkoisilla keinoilla.  

Henkilökuntaetuihin oli havaittavissa tyytymättömyyttä, sillä vain pieni osa, noin 17 pro-

senttia, vastaajista oli lähes tyytyväisiä. Puolet vastaajista eivät olleet tyytyväisiä eivätkä 

tyytymättömiä vaan hyvin neutraaleja etujen suhteen. Loput 33 prosenttia eivät olleet 

etuihin tyytyväisiä. Yksi syy tyytymättömyyteen voi olla, ettei yritys tarjoa henkilökunta-

etuja tai se, ettei niistä ole informoitu tarpeeksi hyvin. Syy voi olla myös, ettei henkilö-

kunta tunnista etuja eduiksi. Tutkimuksessa kuitenkin tuli ilmi, että ainakin terveyden-

huoltoon liittyvät edut lisäisivät motivaatiota.  

Työn tekemisestä saatava tunnistus antaa tutkimuksen mukaan henkilöstölle motivaa-

tiota ja palautteen saaminen koetaan erittäin tärkeäksi motivaation kannalta. Tutkimuk-

sessa käy kuitenkin ilmi, ettei positiivista palautetta anneta riittävästi ja vain kolmasosa 

tutkimukseen osallistuvista kokee saavansa tarpeeksi positiivista palautetta. Kehittävää 

palautetta vastaajista kokee saavansa tarpeeksi tai lähes tarpeeksi puolet, kun taas puo-

let vastaajista toivoisi, että kehittävää palautetta annettaisiin enemmän. Esimiehen haas-

tattelusta selviää, että hän on tunnistanut antavansa liian vähän palautetta, varsinkin kun 

työntekijöiden työhön ollaan tyytyväisiä. Palautteen antamista hän pitää kuitenkin hyvin 

tärkeänä, jonka vuoksi jo ennen kyselyäkin on palautteen antamiseen päätetty kiinnittää 

huomiota ja lisätä palautetta. 

Vain noin 33 prosenttia koki, että he ymmärtävät yrityksen strategian ja se vaikuttaa po-

sitiivisesti motivaatioon. Loput vastaajista olivat väitteen kanssa eri mieltä, täysin eri 

mieltä, tai ei samaa eikä eri mieltä. Kyselyssä epäselväksi tietenkin jää, riippuuko vas-

taukset siitä, ettei henkilöstö ymmärrä yrityksen strategiaa, jolloin se ei lisää motivaatiota, 

vai ymmärtävätkö työntekijät strategian, mutta se ei siitä huolimatta vaikuta motivaati-

oon. Tämä osa olisi siis voinut kaivata tutkimuksen tuloksien kannalta jonkinlaista erot-

telua jälkikäteen mietittynä. 

Tarkoituksena oli myös saada selville, millaisia keinoja henkilöstö kokee juuri nyt olevan 

käytössä motivaation parantamiseksi. Avoin kysymys sai vaihtelevia vastauksia, sillä osa 

vastaajista ei osannut nimetä yhtäkään motivaatiokeinoa. Yksi syy tähän voi olla se, ettei 

sisäisiä motivaatiokeinoja aina edes tunnisteta motivaatiotekijöiksi. Osa kuitenkin osasi 

nimetä tarjotuiksi motivaatiokeinoiksi vastuun saamisen, itsensä toteuttamisen mahdol-

lisuuden, liikuntaan liittyvät motivaatiokeinot, liukuvan työajan, tavoitteiden 
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saavuttamisesta saatavat lisät palkkaan, mahdollisuudet edistyä uralla, hyvän työilma-

piirin sekä työn tarkoituksellisuuden. 

Kyselyssä selvitettiin myös, millaiset asiat voisivat vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon. 

Tarkoituksena ei ollut valita juuri niitä asioita, mitkä juuri nyt vaikuttavat, vaan millä voisi 

toteutuessaan olla huono vaikutus. Negatiivisesti motivaatioon vaikuttaviksi tekijöiksi jo-

kainen vastaajista valitsi liiallisen kiireen tai työtahdin jatkuvan kiristymisen. Muita moti-

vaatioon laskevasti vaikuttavia tekijöitä olivat nykyinen palkka ja huono tiedottaminen, 

jotka nousivat aiemmin kyselyssä jo esille, sekä liian kovat tavoiteodotukset ja mahdolli-

nen huono työilmapiiri. Kyselyn tuloksissa erikoista oli se, että vastaukset jakautuivat 

hyvin tasaisesti (Kuvio 1). Vastauksien jakautuminen tasaisesti voi kertoa, että työnteki-

jät ovat hyvin samankaltaisia ihmisiä tai että osa huonosti motivaatioon vaikuttavista asi-

oista on tapahtunut, jonka vuoksi jokainen kokee ne negatiivisesti vaikuttaviksi. 

 

Kuvio 1: Kyselyn tulokset mahdollisesti laskevasti motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. 

Kyselyssä oli mahdollista myös avoimesti kertoa mahdollisesti juuri nyt motivaatioon ne-

gatiivisesti vaikuttavia asioita. Palkan ja tiedottamiseen liittyvien puutteiden lisäksi yksi 

selkeästi esille nouseva asia oli kiire. Kiireen kerrottiin aiheuttavan sitä, ettei työntekijä 

pysty antamaan aina parasta suoritustaan, kun aikaa ei ole perehtyä työnalla oleviin pro-

jekteihin niin hyvin kuin haluaisi ja paras suoritus vaatisi. Kiireen vuoksi työtehtävien 

saanti päätökseen voi olla hankalaa, kun uusia tehtäviä tulee päälle lisää eikä kesken 

jääneisiin tehtäviin ole yhtä helppo myöhemmin enää palata. Positiivista kuitenkin on, 

että osa kokee kiireen motivoivan tekemään enemmän.  
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Koska esimiestyöllä ja johtamistyylillä on vaikutusta henkilöstön motivaatioon, kysyttiin 

tutkimuksessa myös työntekijöiden ajatuksia motivoivasta johtamistyylistä. Esille selke-

ästi nousi vastuuta antava esimies, joka luottaa tiiminsä. Puolet vastaajista kokevat mo-

tivoivaksi alaisiaan kuuntelevan esimiehen, joka osaa antaa tarkat tehtävät ja valvoa nii-

den toteutumista. Motivoiva esimies kuvailtiin myös avoimeksi ja helposti lähestyttäväksi. 

Positiivista on, että esimies pyrkii omien sanojensa mukaan olemaan mahdollisimman 

avoin ja auttamaan henkilöitä löytämään ongelmiin ratkaisuja itse. Kuten aiemmin tutki-

muksessa todettiin, hän jakaa myös haluaville vastuuta ja näin ollen myös luottaa tii-

miinsä. Vaikka tutkimuksen osuus esimiestyön laadusta oli hieman suppea, on hyvä huo-

mata, että näiltä osin henkilöstön kokemukset ja toiveet ovat hyvin samanlaiset kuin ny-

kyinen esimiestyö. 
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7 MOTIVOINNIN KEHITYSKOHTEET 

Yhteenvetona voi todeta, että tutkimuksen perusteella yrityksessä vallitsee suurimmaksi 

osaksi hyvä motivaatio, eikä mitään hälyttävää nouse esille. Hyvä olisi selvittää, mistä 

johtuu, etteivät kaikki tunne työpaikalla kohdeltavan kaikkia tasavertaisesti. Esimiehen 

toive olisikin, että vaikka työtahtiin liittyviä epäkohtia tuodaan esimiehen tietoon, olisi toi-

vottavaa, että myös muihin asioihin liittyviä epäkohtia kerrottaisiin, jotta epäkohtia voitai-

siin poistaa. Hyvin positiivista motivaation kannalta on myös se, että esimies tietää hen-

kilöstön motivaation tärkeyden ja pyrkii parantamaan motivaatiota annetuilla resursseilla.  

Tiedonkulussa on usein esimiehenkin mukaan kehittämistä. Tiedonkulkuun ja viestin-

tään olisi hyvä keksiä esimerkiksi yhdessä työntekijöiden kanssa keinoja, jotka nopeut-

taisivat ja helpottaisivat tiedon päätymistä työtekijälle, sillä informaatiokatkokset voivat 

heikentää motivaatiota ja lisätä kiirettä, joka nousi tutkimuksessa toiseksi selkeäksi epä-

kohdaksi. Kiire on yleinen ongelma, joten olisi selvitettävä, mistä kiire johtuu ja miten sitä 

voitaisiin vähentää. Kiireen syynä voivat olla mainitut ongelmat tiedonkulussa tai esimer-

kiksi työntekijän luonne tai työskentelytapa. Työntekijä voi luonteeltaan olla henkilö, joka 

ottaa vastaan kaikki tarjottavat työtehtävät eikä osaa kieltäytyä, vaikka kalenteri on 

täynnä. Osa henkilöistä, kuten kyselyssäkin esille nousi, haluavat taas perehtyä työhön 

ja sen taustoihin saadakseen mahdollisimman paljon tietoa ja parantaakseen näin työ-

suoritustaan. Tällainen työskentelytapa vie taas selkeästi enemmän aikaa kuin jonkun 

toisen, joka ei niinkään halua perehtyä esimerkiksi taustatietoihin. Kummassakaan ta-

vassa ei ole mitään väärää, mutta henkilöstön erilaisuus tulisi saada huomioitua myös 

aikataulutuksessa, jotta jokainen voi tehdä parhaansa.  

Koska ”esimiestyötä työpaikalla voitaisiin kehittää” sai 33,34 prosenttia ääniä ”samaa 

mieltä” -vaihtoehtoon ja loput vastasivat ”ei eri, eikä samaa mieltä” olisi hyvä selvittää 

kokevatko osallistujat oikeasti kehitystarpeita esimiestyössä, vaikkei kehittämiskohteita 

kyselyn avoimeen kenttään kirjoitettu, vai onko kysymys ymmärretty väärin ja tarkoituk-

sena on ollut kertoa, että esimiestyötä ei tarvitse kehittää. Tämä on hyvä ottaa puheeksi, 

sillä jos noinkin suuri osa kokee esimiestyössä kehittämistarpeita, voi puutteilla olla pit-

källä aikavälillä suuri vaikutus motivaatioon.  

Tutkimuksen luotettavuus on hyvä, mutta suurempi osallistujamäärä olisi mahdollistanut 

tutkimukseen laajemman näkökulman. Koska tutkimuksen aihe on laadultaan helposti 

muuttuva, olisi aiheeseen hyvä tehdä tutkimusta 
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Kyselyn pohja  

Sukupuoli   □ Mies   □ Nainen  

Ikä □ alle 25 vuotta       □ 25-30 vuotta       □ 31-35 vuotta        □ 36-40 vuotta       

□ 41-45 vuotta       □ yli 46 vuotta 

Osasto, jolla työskentelet 

________________________________________________________________ 

Työvuodet        □ Alle 1 vuosi       □ 1-3 vuotta       □ 3-5 vuotta        

□ 5-10 vuotta       □ Yli 10 vuotta 

Työtehtäväni 

________________________________________________________________ 

 

1. Valitse seuraaviin väittämiin 

1 = Täysin eri mieltä 
2 = Jokseenkin eri mieltä 
3 = Ei samaa eikä eri mieltä 
4 = Jokseenkin samaa mieltä 
5 = Täysin samaa mieltä 

 

Työtehtäväni ja työyhteisöni 

Olen saanut tarpeellisen perehdytyksen työhöni 1 2 3 4 5 

Työtehtäväni on selkeästi määritelty  1 2 3 4 5 

Saan apua tarvittaessa ja koulutusta työtehtäviini 1 2 3 4 5 

Viihdyn työssäni ja saan tehdä asioita, joista pidän 1 2 3 4 5 

Koen työni mielenkiintoisena   1 2 3 4 5 

Työni on tarpeeksi monipuolista  1 2 3 4 5 

Olen tyytyväinen työtehtäviini   1 2 3 4 5 

Koen että mielipidettäni arvostetaan työpaikalla 1 2 3 4 5 
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Otan mielelläni vastuuta   1 2 3 4 5 

Minulla on mahdollisuus käyttää osaamistani ja luovuutta 1 2 3 4 5 

Ryhmähenki työpaikallani on hyvä  1 2 3 4 5 

Työpaikan ilmapiiri on avoin   1 2 3 4 5 

Tulen toimeen työkavereideni kanssa  1 2 3 4 5 

Ilmapiiri työpaikalla on motivoiva  1 2 3 4 5 

Olen motivoitunut hoitamaan työtehtäväni   1 2 3 4 5 

Osaan motivoida työkavereita   1 2 3 4 5 

Työni haasteellisuus motivoi minua  1 2 3 4 5 

 

Jos työsi haasteellisuus ei riitä motivoimaan sinua, toivoisitko asiaan muutosta? 

Jos toivoisit, millaista? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Työpaikan tavoitteet ja esimiestyö 

Esimieheni kuuntelee alaisiaan   1 2 3 4 5 

Työpaikalla kaikkia kohdellaan tasavertaisesti 1 2 3 4 5 

Esimieheltä saa tarvittaessa apua  1 2 3 4 5 

Meille on asetettu selkeät tavoitteet  1 2 3 4 5 

Asetetut tavoitteet motivoivat minua  1 2 3 4 5 

Esimiehen esimerkki motivoi minua  1 2 3 4 5 

Esimiestyötä työpaikalla voitaisiin kehittää  1 2 3 4 5 
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Jos esimiestyötä tulisi mielestäsi kehittää, millä tavoin? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Tiedonkulku ja viestintä työpaikalla 

Tiedonkulku on toimiva työpaikalla  1 2 3 4 5 

Palavereita järjestetään tarpeeksi usein  1 2 3 4 5 

Työhöni liittyvä tieto tulee minulle tarpeeksi aikaisin  1 2 3 4 5 

Työpaikan viestintä kaipaa kehitystä  1 2 3 4 5 

 

Jos olet sitä mieltä, että työpaikan viestintää voisi kehittää, millaista parannusta 

toivoisit? Onko palavereiden määrässä tai käsiteltävissä aiheissa mielestäsi jo-

tain kehitettävää? Koetko palaverit hyödylliseksi? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Palaute ja motivaatio 

Työtehtäväni on oikeassa suhteessa palkkani kanssa 1 2 3 4 5 

Palkkani kannustaa minua suoriutumaan paremmin 1 2 3 4 5 

Olen tyytyväinen henkilökuntaetuihin  1 2 3 4 5 

Tunnustus tekemästäni työstä motivoi minua  1 2 3 4 5 

Palautteen saaminen on tärkeää  1 2 3 4 5 

Saan positiivista palautetta riittävästi  1 2 3 4 5 

Saan kehittävää palautetta riittävästi  1 2 3 4 5 

Ymmärrän yrityksen strategian ja se lisää motivaatiotani 1 2 3 4 5 
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Millaisia motivointikeinoja koet yrityksessä käytettävän? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Mitä mieltä olet tämän hetkisestä työyhteisöstä ja ilmapiiristä? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Valitse alla olevista neljä motivointikeinoja, joilla olisi parantava vaikutus 

motivaatioosi. Älä valitse vain juuri nyt käytössä olevia keinoja, vaan merkitse 

myös ne keinot, joita ei juuri nyt ole käytössä, mutta joilla olisi motivaatioosi po-

sitiivinen vaikutus. 

Sisäinen motivaatio 

 Vapauden tunne 

 Halu auttaa 

 Työn tarkoituksellisuus 

 Työn tulos 

 Itsensä toteuttaminen 

 Edistyminen ja kehittyminen 

 Henkilökohtainen kasvu 

 Tunne yhteenkuuluvuudesta 

 Työilmapiiri ja työkaverit 

 Ilo ja nautinto 

 Omat tavoitteet 

 Yhteiset tavoitteet 
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Ulkoinen motivaatio 

 Palkka 

 Työnantajan tarjoamat edut liittyen 

 Ruokailuun 

 Liikuntaan 

 Vapaa-aikaan 

 Terveydenhuoltoon 

 Johonkin muuhun. Mihin? 

__________________________________________ 

 Tulos- tai suoritusperusteinen lisä 

 Esimieheltä saatu kannustus 

 Palveluaikalisä 

 Tunnustus 

 Turvallisuus 

 Palaute 

 Vastuu 

 Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

 Joku muu, mikä? 

____________________________________________________ 

 

4. Mitkä kolme seuraavista voisivat vaikuttaa eniten motivaatioosi negatiivi-

sesti? 

 Nykyinen palkka 

 Työajat 

 Huono työilmapiiri 

 Epäoikeudenmukaisuus 

 Ei mahdollisuutta vaikuttaa 

 Huono tiedottaminen 

 Palautteen vähäisyys / olemattomuus 

 Liian kovat tavoiteodotukset 

 Työtahdin jatkuva kiristyminen / liika kiire 

 Jokin muu, mikä? 

____________________________________________________ 
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Koetko, että jokin asia työpaikalla vaikuttaa tällä hetkellä negatiivi-

sesti motivaatioosi? Jos kyllä, mitkä asiat? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. Valitse kaksi sinulle tärkeintä johtamistyyliä, joka motivoivat sinua? 

 Alaisiaan kuunteleva 

 Avoin ja helposti lähestyttävä  

 Osoittaa tarkat tehtävät ja valvoo niiden toteutumista 

 Antaa tiimin osallistua päätöksentekoon 

 Antaa vastuuta ja luottaa tiimiin 
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Kuvat ja kuviot 

 

Kuva 2: Maslowin tarvehierarkiateoria. 
(Sinokki 2016) 

Itsensä 
toteuttamisen 

tarpeet

Arvostuksen 
tarpeet

Yhteenkuuluvuuden ja 
rakkauden tarpeet

Turvallisuuden tarpeet

Fysiologiset tarpeet
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Kuva 3: Kokonaispalkitseminen. 
(Hyppänen 2013.)  
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Kuvio 2: Kyselyssä vastatut motivointikeinot, jotka parantavat motivaatiota. 
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Esimieheltä saatu kannustus

Palveluaikalisä

Tunnustus

Turvallisuus

Palaute

Vastuu

Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

Jokin muu, mikä?


