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The subject of this thesis is The development of occupational wellbeing in the 
case company, Coronarte Oy. The purpose of the study is to create an overview 
of the occupational wellbeing in the case company from the point of view of every 
employee. The study also aims at developing methods on how to maintain and 
improve occupational wellbeing in the case company. 
  
The case company, Coronarte Oy, is a family-owned company that offers dental 
services. The company was founded in 1997 and uses the name Hammasklinikka 
Kruunu, which is used in the thesis. The company consists of three business 
units: Hammasklinikka Kruunu, Kruunu Hammaslaboratorio and Kruunu 
Showroom. The company aims at leading development of dentistry. 
 
The theory of the thesis is based on occupational health literature and references 
from the internet. The reseach questions are: what is overall occupational 
wellbeing, which factors affect it and how to improve it. The research material 
was collected using qualitative methods and an electronic survey was sent to all 
Coronarte Oy employees.  
 
According to the results, the majority of Coronarte Oy’s employees were satisfied 
about their overall occupational wellbeing and ability to work. The results suggest 
that occupational wellbeing includes good overall working ability, transparency, 
positivity and communality. The community consists of individual employees 
whose contribution affect the entire working environment. Hence, the 
improvements to occupational wellbeing and support is required. It is 
recommended, therefore that some improvement in occupational wellbeing be 
made in the future.  
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1 JOHDANTO 

 

Työhyvinvoinnin kehittäminen on jatkuvasti ajankohtaista ja keskeistä, sillä 

hyvinvoiva työyhteisö on merkityksellistä niin yritykselle kuin työntekijöillekin. 

Työhyvinvoinnin avulla suoriudutaan työnteosta, joten siksi on erittäin tärkeää, 

että työhyvinvointia kehitetään jatkuvasti. Jokaisella työntekijällä on oikeus voida 

töissä hyvin. Yleisesti ottaen asioissa on aina kaksi näkökulmaa, joten 

työhyvinvoinnin toimivuutta ei yksin työnantaja voi taata. Työnyhteisön yhdessä 

pitää sitoutua kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin ja sen ylläpitämiseen. 

(Työterveyslaitos.) 

Työ on oleellinen ja keskeinen osa jokaisen ihmisen elämää. Työ tuo mukanaan 

toimeentulon, rytmittää elämää ja mahdollistaa sosiaalisten suhteiden luomisen 

sekä luo mielekästä toimintaa elämään. Yksilön kokemuksiin omasta 

hyvinvoinnistaan vaikuttavat aina myös jokaisen henkilökohtainen 

persoonallisuus, tarpeet, arvot sekä jokapäiväinen toiminta omine valintoineen. 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan riittävästä 

tasapainosta. Työhyvinvointi koostuu sen sijaan työturvallisuudesta, työkyvystä, 

työssä jaksamisesta, henkisestä hyvinvoinnista, turvallisuuden tunteesta sekä 

tuloksellisuudesta. (Rauramo 2012, 10.)  

 
1.1 Tutkimuksen tausta, tavoite ja tarkoitus 

 
Opinnäytetyön aihe on työyhteisön työhyvinvointi ja sen kehittäminen 

kohdeyrityksessä. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena Coronarte Oy:n 

työyhteisölle, jonka toiminta on laajentunut ja henkilöstö kasvanut merkittävästi 

lähiaikoina. Aihe oli lähtöisin toimeksiantajan tarpeesta ja sen valintaan vaikutti 

myös sen relevanttius ja opinnäytetyön tekijän mielenkiinto aiheeseen. Itse työ ja 

työn tekeminen on tärkeä ja keskeinen osa elämää, ja siksi työhyvinvointi on 

erittäin merkittävässä asemassa nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa 

ympäristössä, jonka vuoksi opinnäytetyön tekijä halusi tehdä opinnäytetyön tästä 

aiheesta.  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millä tavalla kohdeyrityksen työyhteisön 

työhyvinvointia voisi kehittää. Aihetta käsitellään työyhteisön jäsenten 
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näkökulmasta. Työssä otetaan kuitenkin huomioon myös esimerkiksi johtamisen 

ja esimiestyön vaikutukset työhyvinvointiin kattavamman kokonaisuuden vuoksi. 

Päätutkimuskysymyksenä on, miten kohdeyrityksen työyhteisön työhyvinvointi 

koetaan tällä hetkellä ja miten sitä tulisi kehittää ja alakysymyksenä on mistä 

kaikesta työhyvinvointi koostuu. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa 

Coronarte Oy:n henkilöstön tämän hetkisen työhyvinvoinnin tilanne sekä kehittää 

sitä erinäisin keinoin. 

 
1.2 Tutkimuksen rakenne  

 

Opinnäytetyö rakentuu teoriaosuudesta ja empiirisestä osuudesta. 

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään aluksi 

kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin ja sen muodostumiseen sekä siihen 

vaikuttaviin tekijöihin fyysisen, sosiaalisen, psyykkisen ja henkisen 

työhyvinvoinnin kautta. Teoriaosuudessa painotetaan niin yksilön kuin 

työyhteisön vaikutusta omaan sekä koko työyhteisön työhyvinvointiin. 

Teoriaosuuden toinen kappale sisältää työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttavia 

tekijöitä, joiksi opinnäytetyön tekijä valitsi työkyvyn, johtamisen eri teemat ja 

yhteisöllisyyden. Työn teoriaosuuden läpikäytäviä aiheita hahmoteltiin kuvioon 1. 

Aihetta lähestytään kommunikaation, viestinnän, palautteen ja 

kehityskeskusteluiden, eri johtamisen teemojen, työilmapiirin sekä motivaation 

kautta.  

 

KUVIO 1. Työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät.  

Työkyky

JohtaminenYhteisöllisyys
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Opinnäytetyön empiirinen osuus sisältää toimeksiantajalle tehdyn 

kyselytutkimuksen, jossa haastatellaan kohdeyrityksen työyhteisön jäseniä 

sähköisesti. Tutkimus on tapaustutkimus, joka on toteutettu kvalitatiivisena 

tutkimuksena. Kyselyssä pyritään selvittämään työyhteisön jäsenten tämän 

hetkisiä kokemuksia työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavia tekijoitä. 

Tutkimustulokset raportoidaan ja avataan tutkimustyön lopussa. Opinnäytetyön 

viimeisessä osiossa tehdään yhteenvetoa tutkimuksesta, esitetään 

kehitysehdotuksia yritykselle sekä arvioidaan työn luotettavuutta ja eettisyyttä.  

 

1.3 Toimeksiantajan esittely 

 

Coronarte Oy on perheyritys, jonka toimialana on hammaslääkäripalvelut. 

Hammasklinikka Kruunu on yhtiön toiminimi, jota käytetään jäljempänä. 

Coronarte Oy on perustettu vuonna 1997. Coronarte Oy:n kuuluu 

Hammasklinikka Kruunu, Kruunu Hammaslaboratorio ja Kruunu Showroom.  

 

Hammasklinikka Kruunu tarjoaa nykyaikaisia hammaslääkäripalveluita 

Tampereen keskustassa. Hammasklinikka Kruunun palveluihin kuuluu 

luotettavat implanttihoidot, Invisalign-oikomishoito, esteettinen hammashoito 

sekä hammashoidon peruspalvelut. (Hammasklinikka Kruunu, 2019.) Kruunu 

investoi jatkuvasti uusiin hoitomenetelmiin ja laitteisiin, jotta heidän asiakkaansa 

saisivat mahdollisimman laadukasta hammashoitoa.  

 

Yritys laajensi toimintaansa vuonna 2018 perustamalla oman 

hammaslaboratorion sekä erikoishammashoitoja esittelevän Showroomin 

klinikkansa alle. Laajennuksen myötä henkilöstö kasvoi ja hammaslaboratorioon 

palkattiin hammaslaborantti ja hammasteknikko sekä Showroomiin palkattiin 

kolme asiakaspalvelijaa, jotka ovat vastuussa markkinoinnista sekä 

erikoishammashoitojen esittelystä.  

 

Hammasklinikka Kruunun henkilöstöön kuuluu kolmetoista (13) työntekijää. 

Henkilöstöön kuuluu kolme (3) hammaslääkäriä, kaksi (2) suuhygienistiä, kaksi 

(2) hammashoitajaa, toimistosihteeri, hammasteknikko ja -laborantti, 

markkinointivastaava sekä kaksi (2) asiakaspalvelijaa. Yritys pitää henkilöstön 
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ammattiosaamista, hyvinvointia ja työolosuhteita ja niiden ylläpitoa ja 

kehittämistä tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin kannalta.  
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2 KOKONAISVALTAINEN TYÖHYVINVOINTI 

 

Kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin vaikuttaa sekä fyysinen, sosiaalinen, 

psyykkinen että henkinen työhyvinvointi. Nämä kaikki yhdessä muodostavat 

työhyvinvoinnin ja niistä kaikki vaikuttavat toisiinsa. Työ on keskeinen osa 

ihmisen elämää ja oleellinen työhyvinvoinnin aiheuttaja. Työ mahdollistaa 

ihmisen toimeentulon, antaa elämälle rytmin, tuo sosiaalisia suhteita sekä 

mielekästä tekemistä elämään. (Rauramo 2012, 10.)  

Tässä opinnäytetyössä käsitellään kokonaisvaltaista työhyvinvointia fyysisen, 

sosiaalisen, psyykkisen ja henkisen työhyvinvoinnin kautta (Kuvio 2.). 

Työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttavia seikkoja käsitellään työyhteisön 

työkyvyn, johtamisen ja yhteisöllisyyden pohjalta. Nämä aihealueet ovat 

valikoituneet toimeksiantajan toiveiden pohjalta.  

 

KUVIO 2. Työhyvinvoinnin osa-alueet. (Rauramo. 2012, 10.) 

Työhyvinvointia on haastava määritellä, sillä yhtä oikeaa määritelmää ei ole. 

Työhyvinvointi muodostuu työstä ja sen mielekkyydestä, terveydestä, 

turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Se on kokonaisuus, joka vaikuttaa työssä 

jaksamiseen ja jonka jokainen yksilö tuntee eri tavalla. Työhyvinvointia 

parantavia tekijöitä ovat esimerkiksi työilmapiiri, motivoiva johtaminen sekä 

työyhteisön ammatillinen osaaminen. Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen 
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kuuluvat koko työyhteisölle. Kun työyhteisössä voidaan hyvin, työn tuottavuus 

lisääntyy ja työntekijät sitoutuvat ja motivoituvat työhönsä paremmin. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2016.)  

Käsitteenä työhyvinvointi yhdistetään helposti yksilön fyysiseen hyvinvointiin, 

mutta fyysinen hyvinvointi on vain yksi osa kattavampaa kokonaisuutta. 

Työhyvinvointiin kuuluu olennaisesti myös psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen 

hyvinvointi fyysisen hyvinvoinnin lisäksi, ja kaikki nämä osat liittyvät ja vaikuttavat 

toisiinsa. Puutteet jossain työhyvinvoinnin alueessa heijastuu monesti myös 

toisiin osa-alueisiin. Silloin kun ihminen voi fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti 

ja henkisesti hyvin, pystyy hän työssään myös parempiin suorituksiin. (Virolainen 

2012.)  

Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistäminen on monen tahon vastuulla. 

Yhteiskunnan vastuulla on luoda olosuhteet ja mahdollisuudet työkyvyn 

ylläpitämiselle muun muassa lainsäädännöllä ja tukemalla toimintaa, jolla 

lisätään henkilöiden terveyttä, osaamista sekä oppimisen mahdollisuuksia. 

Työnantajien velvollisuus on huolehtia työntekopaikan turvallisuudesta, 

lainsäädännön noudattamisesta sekä luoda miellyttävä ilmapiiri työskentelylle. 

Yksilön tehtävänä on huolehtia omasta terveydestään sekä työpaikan ohjeiden ja 

normien noudattamisesta. (Virolainen 2012.)  

 

KUVIO 3. Työhyvinvoinnin ulottuvuudet. (Rauramo 2012, 11.) 
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Työhyvinvointiin vaikuttavat yleisesti ihmisen persoonallisuus, tarpeet, arvot, itse 

työ, vapaa-aika sekä toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi (Kuvio 3.). 

Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ihminen löytää tasapainon vapaa-ajan 

ja työn välille. Olennaista on, kuinka hyvin tarpeet tyydyttyvät ja miten hyvin 

ihminen onnistuu omien ajatusten järjestelyssä ja näin ollen elämään omien 

arvojensa mukaista elämää. (Rauramo 2012, 10.) 

Työhyvinvointi kokemuksena on aina hyvinkin yksilöllinen ja omakohtainen. 

Työhyvinvoinnin kokeminen muodostuu työnteon, työpaikan ja työyhteisön lisäksi 

henkilön omista elintavoista ja terveydestä sekä esimerkiksi omasta 

elämäntilanteesta ja asenteesta. (Virolainen 2012.) Työhyvinvoinnin myötä 

sairauspoissaolot ja tapaturmat vähenevät sekä työtyytyväisyys, motivaatio ja 

ilmapiiri työpaikalla paranevat. Lisäksi työyhteisön yhteinen osaaminen kasvaa ja 

tätä myöten myös innovaatiokyky. (Tie työelämään 2016.) 

Yksilö voi itse omalla käyttäytymisellään vaikuttaa suuresti henkilökohtaiseen 

hyvinvointiinsa ja tätä kautta koko työyhteisön hyvinvointiin. Yksilö voi omalla 

motivaatiolla, elämänhallinnalla sekä fyysisellä ja psyykkisellä terveydentilalla 

vaikuttaa merkittävästi tähän. Yhden ihmisen asenteilla ja näkemyksillä on myös 

vahva vaikutus kokonaiseen työyhteisöön. Työhyvinvointiin vaikuttavat yksilön 

toiminnan lisäksi organisaatio, tiimihenki, johtajuus kuin itse työn 

ominaisuudetkin. Useasti työhyvinvointia edistäviin tekijöihin liitetään 

mahdollisuudet päätöksenteossa ja vaikuttamisessa sekä ryhmähenkeen 

vaikuttavat asiat. (Manka 2016, 18.)  

 

2.1 Fyysinen työhyvinvointi 

 
Fyysinen työhyvinvointi on vahva osa työhyvinvointia. Siihen liittyy muun muassa 

työn fyysinen kuormitus, fyysiset työolosuhteet sekä ergonomiset vaihtoehdot, 

kuten työtuolit ja työasennot. Työssä, jossa fyysistä kuormitusta keholle on 

paljon, olisi suositeltavaa, että kehon rasitusta jaksotettaisiin niin, ettei keho koe 

rasitusta aina samassa kohtaa. Yhtenä keinona voi olla työtehtävien vaihtelu, 

jolloin kuormitus on vaihtelevaa ja se vaikuttaa positiivisesti myös psyykkiseen 
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kuormitukseen, kun mieli saa uutta ajateltavaa ja usein lisäksi piristää yksilöä. 

(Virolainen 2016, 17.) 

 

Fyysiseen työhyvinvointiin vaikuttaa vahvasti yksilön liikunta sekä elintavat. 

Liikunta vahvistaa sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja ja vähentää 

sairastumisen riskiä. Hyväkuntoinen työntekijä kestää paremmin rasitusta ja 

palautuu suorituksista paremmin kuin huonokuntoinen työntekijä. Fyysinen 

toimintakyky vaikuttaa yhdessä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kanssa 

keskeisesti työntekijän työkykyyn. (Työterveyslaitos.) 

 
 

2.2 Sosiaalinen työhyvinvointi 

 

Sosiaalinen työhyvinvointi muodostuu työyhteisössä tapahtuvasta 

vuorovaikutuksesta ja kanssakäymisestä. Työkavereiden lähestyttävyys sekä 

työyhteisössä vallitseva työilmapiiri ovat olennainen osa sosiaalista 

työhyvinvointia. Työilmapiiri koostuu yrityksessä työskentelevien henkilöiden 

havainnoista. Se on johtamisen, autonomian, luottamuksen ja yhteistyön 

muodostama yhdistelmä. Kun kaikkien työyhteisön jäsenten havainnot 

ilmapiiristä yhdistetään, saadaan kokonaiskuva työyhteisön työilmapiiristä. 

(Rauramo 2012, 106.) 

 

Sosiaalisen työhyvinvointiin vaikuttaa osakseen myös työkavereiden 

henkilökohtaisempi tutustuminen. Työympäristön tulee tarjota tila, jossa 

työyhteisön jäsenet voivat kommunikoida toistensa kanssa omaan elämään 

liittyvistä asioista. Tämä edistää sosiaalista työhyvinvointia, jonka seurauksena 

työyhteisön jäsenien välille muodostuu suhde, jonka myötä on helpompi lähestyä 

työkaveria myös työasioiden puitteissa. (Virolainen 2016, 24.)  

Virolaisen (2016, 24-25) mukaan miellyttävät ja lämminhenkiset sosiaaliset 

kohtaamistilanteet edesauttavat positiivisen ilmapiirin rakentumista. 

Tämänkaltaisia tilanteita voivat olla kahvi- tai lounashetket tai satunnaiset 

tapaamiset työpaikan tiloissa. Näiden kohtaamisten tapahtumista edistää 

luonnollisesti työskentely samassa tilassa ja työpisteiden läheinen sijainti. 

(Virolainen 2016, 24-25.)  
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Lisäksi kehumisella ja kiittämisellä on valtava vaikutus työntekijöille ja 

työyhteisölle. Myönteinen palaute vaikuttaa suuresti luovuuteemme ja 

työhyvinvointiimme. Työkaverilta tai esimieheltä saatu aito kiitos saa aikaan 

innostuksen ja mielihyvän kokemuksen, jonka seurauksena työ tuntuu 

keveämmältä ja mahdollistaa myös tilan uusille ajatuksille.  (Seppänen 2016.)  

Suomalaisilla työpaikoilla hyvin yleistä ovat ystävyyssuhteet ja niiden koetaankin 

lisäävän työn teon motivaatiota ja työn tehokkuutta. Huolimatta siitä, että 

työpaikan ystävyyssuhteilla on pääasiassa positiivisia seurauksia hyvinvoinnin ja 

tehokkuuden kannalta – työkavereiden välinen ystävyyssuhde ei sittenkään aina 

ole mutkatonta. Ystävyyssuhteet voivat kokea ristiriitoja ja erimielisyyksiä, joita 

voi olla hankala ratkaista. Ristiriitoja voi aikaansaada se, ettei ystävälle uskalleta 

kertoa asioista suoraan tai sitten joku voi kokea esimiehen ja työntekijän välisen 

ystävyyden ongelmalliseksi. (Virolainen 2016, 25-26.)  

 
2.3 Psyykkinen työhyvinvointi 

 
Psyykkinen työhyvinvointi ja sen tarkasteleminen on noussut yhä 

merkittävämpään asemaan lähivuosien aikana työhyvinvoinnin saralla. 

Psyykkisen työhyvinvointiin liitetään muun muassa työn aiheuttamat paineet, 

työilmapiiri sekä työstä aiheutuva stressi. Psyykkisellä työhyvinvoinnilla ja sen 

parantamisella on suhteellisen vahva merkitys kokonaisvaltaisessa 

työhyvinvoinnissa ja se vaikuttaa moniin asioihin, kuten sairauspoissaolojen 

ennaltaehkäisyyn ja työssä viihtymiseen. (Virolainen 2016, 18.)  

 

Työstä voi aiheutua niin sanottua psyykkistä pahoinvointia ja se on tänä päivänä 

melko tavallista. Virolaisen mukaan usealla työssäkäyvällä naisella ja miehellä 

on merkkejä työstä johtuvasta ’’pahoinvoinnista’’. Yksi merkittävimmistä tekijöistä 

työn psyykkisen kuormittavuuden osalta on kiire. Tukemalla ja kannustamalla 

henkilöstöä, töiden jaottelulla sekä huolehtimalla riittävästä suhteesta työn ja 

vapaa-ajan välillä voidaan myötävaikuttaa psyykkistä työhyvinvointia. (Virolainen 

2016, 18.)  

 

Psyykkiseen työhyvinvointiin kuuluu, että yksilö kokee työtehtävät 

mielenkiintoisiksi ja mielekkäiksi. Motivoiva ja mielekäs työympäristö ja -tehtävät 
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edistävät yksilön mielenterveyttä ja työniloa. Ihmisen tulisi saada avoimesti 

kertoa tuntemuksistaan ja ilmaista omia mielipiteitä niin kollegoille kuin 

esimiehilleen. Jos ihminen tuntee, ettei hänellä ole tilaisuutta osoittaa omia 

mielipiteitään tai tuntemuksiaan, sen seurauksena ilmenee usein 

ahdistuneisuutta ja työpahoinvointia – joka vaikuttaa niin yksilön kuin työyhteisön 

työhyvinvointiin. (Virolainen 2016, 18-19.) 

 
 
2.4 Henkinen työhyvinvointi 

 
Henkinen työhyvinvointi voi osoittautua monin eri tavoin. Henkiseen 

työhyvinvointiin vaikuttaa kohtaamiset työpaikalla, yhteistyön sujuvuus sekä 

asiakaspalvelu. Hyväntuulisuus, positiivinen asenne sekä asiakkaiden ja 

työntekijöiden huomioimisella on vahva merkitys tässä. Ihmisillä on ominainen 

halu ja tarve kokea yhteisöllisyyttä ja useasti työpaikka on se merkittävä paikka, 

jossa voidaan kokea yhteisöllisyyttä muihin ihmisiin, työkavereihin sekä 

asiakkaisiin. Työntekijät haluavat kokea itsensä ja tehdyn työn merkitykselliseksi 

ja myös nauttia siitä. (Virolainen 2016, 26.) 

 

Henkiseen työhyvinvointiin sisältyy osakseen myös tunne siitä, että työllä on 

jotain kattavampia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan, kuten puhtaat arvot kuin 

vain taloudellinen voiton tavoittelu. Yrityksen arvomaailman kohtaaminen 

työntekijän arvomaailman kanssa on todettu kasvattavan henkistä 

työhyvinvointia. Niin sanottua henkistä pahoinvointia voi taas aiheuttaa 

esimerkiksi se, että yrityksen ja työntekijän arvomaailman välillä on ristiriitaa. 

(Virolainen 2016, 27.) 

 

Henkisen hyvinvoinnin mahdollisuudet ovat suotuisat silloin, kun työntekijä tulee 

mielellään töihin ja poistuu työpaikalta myös hyvällä mielellä. Työpäivän aikana 

hän on saanut toteuttaa itseään ammattitaitonsa mukaisesti ja tehdä muiden 

kanssa mielenkiintoista ja arvostettua työtä, johon hänellä on myös ollut 

vaikuttamismahdollisuus.  

 

Henkisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää saada tunnustusta niin työkavereilta 

kuin esimieheltä ja myös päinvastoin myös kannustaa ja motivoida toisia 
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parhaisiin mahdollisiin työsuorituksiin. Työpäivän lomassa on tärkeää ja 

lainsäädännöllisesti oikeutettua, että aikaa jää myös tauon pitämiseen. Tauko 

virkistää mieltä, kun työkavereiden kanssa vaihdetaan kuulumisia ja pohditaan 

työhön liittyviä asioita yhdessä. (Klemelä 2006, 8.) 
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3 TYÖYHTEISÖN TYÖHYVINVOINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

Työyhteisö on ryhmä työntekijöitä, jotka tekevät töitä saman perustehtävän 

toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Työyhteisö voidaan määritellä 

tietyn paikan vuorovaikutuksen, kommunikaation sekä yhteenkuuluvuuden 

muodostumaksi. Työyhteisön tunnuspiirteisiin kuuluu yhteisön jäsenten välinen 

vuorovaikutus sekä tavoitteisiin pyrkiminen, jotka on yhteistoimin määritelty. 

(Rauramo 2012, 104.)  

 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltäviä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat 

työkyky ja siihen vaikuttavat asiat. Lisäksi käydään läpi työyhteisön johtamisen 

eri teemoja kuten esimiehen rooli työyhteisössä, esimiehen ja työntekijän välinen 

kommunikaatio, palaute ja kehityskeskustelut. Lopuksi käsitellään yhteisöllisyyttä 

työyhteisössä, työilmapiiriä, viestintää sekä motivaatiota. Opinnäytetyössä 

käsiteltäviä asioita hahmoteltiin kuvioon 4.  

 

  
KUVIO 4. Työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät.  
 

Työyhteisön hyvinvoinnilla on edellytyksiä, kuten oikeudenmukaisuus, kaikkien 

osallistuminen ja syrjimättömyys. Työhyvinvointia luo tasa-arvo, vapaa-ajan ja 

työn sujuva yhteensovittaminen sekä eri-ikäisten ja taustaisten huomiointi. Kun 

työyhteisössä koetaan hyvinvointia, se vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon, 

Yhteisöllisyys työyhteisössä

Työilmapiiri Työyhteisön viestintä Työyhteisön motivaatio

Työyhteisön johtaminen

Esimiehen rooli 
työyhteisössä

Esimiehen ja 
työntekijän välinen 

kommunikaatio

Palaute ja 
kehityskeskustelut

Ikäjohtaminen Muutosjohtaminen

Työkyky

Työkykyyn vaikuttavat tekijät
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sitoutumiseen, luottamukseen, tyytyväisyyteen, terveyden ylläpitämiseen sekä 

stressin hallitsemiseen. (Suonsivu 2014, 59.) 

Hyvä työyhteisö koostuu avoimesta ja kannustavasta ilmapiiristä, jossa myös 

ongelmista ja ristiriidoista on vaivatonta keskustella. Työyhteisössä asioista 

keskustellaan yhdessä ja tiedonkulku yhteisön sisäisesti on sujuvaa. Hyvässä 

työyhteisössä sen jäsenillä on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja 

työyhteisön toimintaan. (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 

Talentia ry.) 

Toimivassa työyhteisössä on yhteinen päämäärä ja tavoite sekä selkeä työnjako 

ja vastuunjako. Jokaisen työyhteisön jäsenen tulisi tietää, mitä häneltä odotetaan. 

Hyvässä työyhteisössä kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Työyhteisön yhteisistä toimintatavoista sovitaan yhdessä ja päätöksenteko on 

läpinäkyvää. Työyhteisössä mahdolliset ongelmatilanteet otetaan nopeasti 

käsittelyyn ja ne hoidetaan asianmukaisesti. (Työterveyslaitos. Toimiva 

työyhteisö.)   

 

3.1 Työyhteisön työkyky 

 

Työkyky on äärimmäisen keskeinen osa kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja 

vaikuttaa työyhteisössä toimimiseen. Työkyky muodostuu ihmisen voimavarojen 

ja työn edellytysten välisestä balanssista. Ihmisen voimavarat rakentuvat 

terveydestä, kyvykkyydestä, koulutustaustasta ja osaamisesta sekä asenteista ja 

arvoista. Työ taas muodostuu työympäristöstä ja -yhteisöstä, sekä työn 

suunnitelmallisuudesta, sisällöstä, edellytyksistä ja johtamisesta. (Kauhanen 

2016, 22.) 

 

Ennen kaikkea työkyvyssä on kysymys työn ja ihmisen voimavarojen 

tasapainottamisesta. Periaatteessa ihminen tavoittelee koko työelämänsä ajan 

mahdollisimman ihanteellista tasapainoa, joka voi muuttua paljonkin työelämän 

eri vaiheissa. Jotta tasapaino voidaan löytää, työn ja ihmisen voimavarat tulisi 

yhteensovittaa. (Kauhanen 2016, 24-25.) 
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3.1.1 Työkykyyn vaikuttavat tekijät 

 

Työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat ensisijaisesti itse työ ja sen alle lukeutuvat 

työolot, työn sisältö ja vaatimukset, työyhteisö sekä esimiestyö. Yksilön arvoilla, 

motivaatiolla ja asenteilla sekä ammatillisella osaamisella sekä terveydellä on 

myös vaikutusta työkyvyn muodostumiseen. Lisäksi työkykyä ohjaa yhteiskunta, 

perhe ja lähipiiri, työterveyshuolto sekä työsuojelu. (Kauhanen 2016, 23.) 

 

 
KUVIO 5. Työkyky ja siihen vaikuttavat tekijät. (Kauhanen 2016, 23.) 
 

 

Työkykyä voidaan havainnollistaa kuviona, joka pitää sisällään kaikki työkykyyn 

vaikuttavat asiat (Kuvio 5). Työkyvyn pohjakerros koostuu terveydestä ja 

toimintakyvystä. Muutokset toimintakyvyssä tai terveydessä vaikuttavat 

väistämättä työkykyyn ja luovat sille myös niin sanotun uhan. Kuvion toinen 

kerros kuvaa ihmisen osaamista ja ammattitaitoa. Osaamisen jatkuva 

päivittäminen on edellytys työkyvyn kehittämiselle ja sillä pystytään vastaamaan 
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työelämän haasteisiin. Kolmas kerros muodostuu asenteista, motivaatiosta sekä 

arvomaailmasta. Tämä kerros pitää sisällään työn ja oman elämän väliset suhteet 

sekä työn ja omien voimavarojen balanssin. Tähän kerrokseen vaikuttavat monet 

asiat, kuten lainsäädännön tai yhteiskunnan muutokset sekä työyhteisössä 

tapahtuvat muutokset. Neljäs taso on kuvion suurin ja vaikuttavin taso, joka pitää 

sisällään työn ja siihen vaikuttavat tekijät, kuten työn vaativuus, esimiestyö, 

työyhteisö ja organisaatio. Esimiestyöllä ja johtamisella on tässä tasossa suurin 

rooli ja heillä on vastuu ja valtuus sen toimivuudesta ja muutoksista. (Kauhanen 

2016, 23.) 

 

Ihmisen voimavarat vaihtelevat esimerkiksi iän myötä ja työn edellytykset 

vaihtelevat muun muassa kilpailutilanteen ja digitalisaation johdosta. Työkyvystä 

huolehtiminen edellyttää esimiehen ja työntekijän vankkaa tiimityöskentelyä. 

Työkyky ei ole vain oman hyvinvoinnin ja työpaikalla hyvinvoinnin edellytys, vaan 

siihen voi vaikuttaa esimerkiksi perhe ja lähipiirissä tapahtuvat muutokset. Työn 

ja työn ulkopuolisen elämän yhteensovittaminen on myös tärkeää, ja siihen 

voidaan vaikuttaa muun muassa työaikojen ja loma-aikojen joustamisella. 

Työkyky muodostuu myös yhteiskunnan asettamista normeista sekä 

työterveyshuollon ja työsuojelun saatavuudesta. (Kauhanen 2016, 24-25.)  

 
 
3.2 Työyhteisön johtaminen 

Johtamisella on äärimmäisen suuri merkitys työyhteisön työhyvinvoinnissa. 

Johtamisen tulisi olla osallistuvaa, tasapuolista sekä aidosti kuuntelevaa. 

Työntekijöiden mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan. Esimiehen ja työntekijän 

välinen palautteen anto ja vastaanottaminen on rakentavaa ja merkityksellistä. 

Eri-ikäiset ja taustaiset työntekijät huomioidaan tasapuolisesti ja heitä osataan 

ohjata. Työyhteisössä pystytään ottamaan muutokset vastaan hallitusti ja 

organisoidusti. Työyhteisössä tapahtuva viestintä ja tiedonkulku on avointa ja 

henkilöstö uskaltaa puhua omista tuntemuksistaan ja ongelmia ratkaistaan 

ratkaisukeskeisesti työyhteisön hyväksi. Hyvinvoivassa työyhteisössä koetaan 

yleisesti myös vahvaa sitoutumista yritykseen ja henkilöstön työkyky on korkea. 

(Suonsivu 2014, 59.) 
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Nykyään esimiehiltä edellytetään jatkuvasti enemmän huomiointia työyhteisön 

hyvinvointiin, työntekijöiden kannustamiseen ja rohkaisemiseen. Esimiehen tulisi 

näyttää esimerkkiä alaisilleen omalla toiminnallaan ja käytöksellään. Esimiehen 

käytöksen ja toimintatapojen pohjalta voidaan nähdä, miten esimies suhtautuu 

yrityksen arvoihin ja tapoihin. Työilmapiiri on lähtöisin hyvästä johtamisesta ja 

hyvällä johtamisella onkin suuri merkitys työpaikan työhyvinvointiin. 

Työhyvinvointiin vaikuttaa äärimmäisen paljon työntekijöiden tasavertainen 

kohtelu ja töiden tekeminen ammattitaidolla ja huolellisesti. Esimies ei missään 

nimessä ole yksin vastuussa työilmapiirin kokemisesta, mutta suurin vetovastuu 

on hänellä. (Repo, Ravantti & Pääkkönen 2015.)  

 

3.2.1 Esimiehen rooli työyhteisössä 

Esimiestyö on ihmisten ja asioiden johtamista. Esimiehen tehtäviin sisältyy 

organisaation perustehtävän toteuttaminen ja mahdollistaminen. Esimiehen tulee 

myös huolehtia työyhteisön toimivuudesta, ilmapiiristä ja siitä, että toiminta olisi 

mahdollisimman tuloksellista. (Lehto 2017, 6.) 

Esimiehen rooli työyhteisössä on toimia niin sanottuna roolimallina työntekijöille. 

Huomaavaiset ja ystävälliset käytöstavat olisi hyvä omata, kun työskennellään 

esimiestehtävissä. Huonolla käytöksellä ei saa mitään hyvää aikaiseksi, koska 

kukaan ei ota vakavissaan tiuskijoita. Pelolla johtaminen ei ole enää nykyään 

oleellista, eikä se täten kuulu työpaikoille missään olosuhteissa. Kunnioitusta ja 

luottamusta herättää esimies, joka omaa positiivisen asenteen ja näkökulman, 

joka on valmis selvittämään ristiriitaisiakin tilanteita. (Repo ym. 2015.) 

Molemminpuolisella luottamuksella on valtava merkitys hyvässä 

työhyvinvoinnissa. Mikäli esimieheen on haastava luottaa, se usein vaikuttaa 

negatiivisesti työilmapiiriin ja näin ollen kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. 

Työntekijöiden täytyy siis kokea luottavansa esimieheensä, mutta myös 

esimiehen on luotettava työntekijöihinsä, sillä molemmin puolinen luottamus 

varmistaa paremman työilmapiirin eikä esimiehen tarvitse tarkkailla 

työntekijöidensä jokaista askelta. (Repo ym. 2015.)  

Työyhteisön yhteishenki kärsii ongelmatilanteista. Esimiehen on osattava ja 

haluttava toimia yhteishenkeä koskevissa ristiriitatilanteissa ja koitettava ratkaista 
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tilanteet työyhteisön hyväksi. Esimiehen hyviin ominaisuuksiin kuuluu se, että 

hän tunnistaa tilanteita jo mahdollisesti etukäteen ja että hän tuntee oman 

henkilöstönsä. Tilanteisiin on puututtava rohkeasti ja nopeasti, sillä pitkittynyt 

pulmatilanne saattaa vaikuttaa työhyvinvointiin merkittävästi ja jopa pitkänkin 

ajan. Hyvän esimiehen hyvään toimintaan kuuluu työntekijöiden osaava 

kannustaminen, tukeminen ja mahdollisuus edistää työntekijöiden kehittymistä 

työssään. (Repo ym. 2015.)  

 
3.2.2 Esimiehen ja työntekijän välinen kommunikaatio 

Esimiehen toimenkuva on vaihtunut käskyttävästä johtamistyylistä valmentavaan 

johtamistyyliin. Hyvä esimies siis käytännössä valmentaa alaisiaan ja 

kommunikoi heidän kanssaan jatkuvasti. On tärkeää osata kuunnella ja viestiä 

asioista työntekijöille ja vastavuoroisesti työntekijöiden olisi tärkeää viestiä myös 

esimiehelle olennaisista asioista. (Repo ym. 2015, 7.) 

Hyvä esimies huolehtii hyvästä tiedonkulusta ja antaa selkeät ohjeistukset 

mahdollisista hankkeista ja tehtävänjaoista. Esimies voi omalla esimerkillään 

kehottaa työyhteisöä avoimeen kommunikaatioon ja positiiviseen asenteeseen 

sekä muiden kunnioittamiseen. Esimiehen ei tulisi koskaan alentua huutamaan 

työntekijöilleen, oli kyse sitten mistä tahansa.  Usein esimiehen huutamisesta 

johtuen työntekijöiltä katoaa kunnioitus esimiestä kohtaan ja asetelma esimies – 

työntekijä häviää. (Repo ym. 2015, 7.)  

Esimiehen ja työntekijän väliseen kommunikaatioon liittyy vahvasti 

molemminpuolinen kuunteleminen. Kuunteleminen on osa 

vuorovaikutusprosessia, se on sanoman vastaanottamista. Kuuntelemisella on 

selkeä yhteys yksilön ja työyhteisön työhyvinvointiin. Kun työyhteisössä 

kuunnellaan toisia ja arvostetaan toisien mielipiteitä ja näkemyksiä, on 

todennäköisempää, että työyhteisön jäsenten ajatukset ja tarpeet ymmärretään 

ja asiat myös muistetaan paremmin. Näin ollen tiedonkulku ja päätöksenteko 

toimivat moitteettomasti, kun ne perustuvat täsmälliseen tietoon ilman 

väärinymmärryksiä. (Välikoski 2015.) 
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Työhyvinvointia voi kehittää toistuvalla työhyvinvoinnin nykytilan arvioimisella. 

Esimiehen on hyvä tehdä yhdessä tiimin kanssa suunnitelma, joka määrittää 

tiimille työhyvinvointia edistävät tavoitteet ja sopia niihin tavoitteisiin kohdistetut 

toimenpiteet. Yhdessä luotu suunnitelma ja sen mukaisesti toimiminen luovat 

työyhteisölle yhteishenkeä ja madaltavat kommunikaatiokynnystä. Hyvä esimies 

voi omalla toiminnallaan kannustaa sujuvaan ja luontevaan keskustelukulttuuriin. 

Avoimella keskustelulla työilmapiiri on avoin ja ongelmatilainteiden 

ratkaisemiseen. Avoimuus lisää keskinäistä vastavuoroisuutta ja kuuntelutaitoja. 

(Repo ym. 2015, 7.)  

 

3.2.3 Palaute ja kehityskeskustelut 

 

Palaute tai sen vaje vaikuttaa työntekijän motivaatioon ja sitä kautta 

työhyvinvointiin. Useasti palaute koetaan suurimpana voimavaroja lisäävänä 

tekijänä. On hyvä muistaa, että on palaute positiivista tai rakentavaa, kumpikin 

niistä motivoi työntekijää. Huomionosoitus tai kehu esimieheltä on monesti 

kannustavampi tekijä kuin esimerkiksi rahallinen bonuspalkkio. Jatkuva 

myönteinen palaute merkitsee työntekijöille paljon, he tuntevat olonsa 

turvalliseksi, kunnioitetuiksi ja hyväksytyiksi. Myönteinen palaute mahdollistaa 

myös henkilöstöä ajattelemaan positiivisesti itsestään ja työkavereistaan. Lisäksi 

työntekijöiden solidaarisuuden tunne sekä itsetunto kohoaa. (Liukkonen ym. 

2006, 234.) 

 

Palautteen antaminen vaatii aina taitoa ja tietoa, miten annetaan onnistuneesti 

palautetta. Positiivista palautetta on helppo antaa, mutta senkin antaminen 

saattaa monesti unohtua. Toisaalta taas esimiehet saattavat vältellä negatiivisen 

palautteen antamista, sillä pelätään, että se heikentäisi ilmapiiriä. Palautteen 

antamisella on silti äärimmäisen keskeinen merkitys työhyvinvoinnin, ohjaamisen 

ja motivoinnin kannalta. (Alma Media Oyj. Talouselämä. 2017.) 

 

Palautteella on neljä eri muotoa: palkitseva, nostattava, herättävä ja haastava. 

Palkitseva palaute on kannustavaa, aitoa ja rehellistä myönteistä palautetta. 

Nostattava palaute on rohkaisevaa ja lisää henkilön pystyvyyden tunnetta. 

Herättävä palaute ohjaa tekemään töitä toisella tavalla ja lisää ymmärrystä työn 
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tekemisestä. Hyvin annettu haastava palaute tarjoaa uusia näkökulmia 

työntekemiseen, mutta huonosti annettu haastava palaute saattaa näyttäytyä 

mielipiteenä, jota ei osata perustella. Luonnollisesti helpointa on vastaanottaa 

palkitsevaa palautetta ja vaikeinta haastavan palautteen kuuleminen. Tärkeintä 

on puhua suoraan, mutta kunnioittavasti. (Alma Media Oyj. Talouselämä. 2017.)  

 

 
KUVIO 6. Ilmeet ja eleet uskottavampia kuin sanat. (Lohtaja ym. 2011, 159.)  

 

Kuviossa 6. (ks. KUVIO 6.) on esiteltynä Risto Ahosen ja Sirke Lohtaja-Ahosen 

kirjassaan Palaute kuuluu kaikille (2011, 159) esittämä visio sanattoman ja 

sanallisen palautteen haarautumista palautteen vastaanottamisessa. Heidän 

mukaansa äänenpainolla ja -sävyllä on suuri merkitys siinä, miten palaute 

koetaan ja otetaan vastaan. Äänensävy kertoo palautteenantajan suhtautumisen 

asiaan ja tilanteeseen. Palautteen antajan on oleellista tiedostaa ja hallita omia 

tunteitaan sekä käsityksiään, sillä ne heijastuvat palautteeseen.  

Marcus Buckingham ja Ashley Goodall kuvailivat Kauppalehti Faktan 

artikkelissaan Palautteen harhat (2019, 37.) nykypäivän palautteen antamisen 

ongelman, todellisuuden ja ratkaisun. Heidän mukaansa ongelmana on se, että 

kaikkialla uskotaan, että johtajien pitäisi antaa palautetta jatkuvasti, suoraan ja 

kriittisesti. Mutta nyt ollaankin huomattu, että välttämättä paras tapa ei olekaan 

kertoa, mitä työntekijän työsuorituksista ajatellaan tai miten hän voisi siitä 

suoriutua paremmin – se voi jopa estää työntekijän kehittymistä. Todellisuudessa 

kritiikki häiritsee oppimista ja ihmiset eivät ehkä ole niin päteviä toisen työn 
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arvioijia kuin on kuviteltu. Erinomaisuus on yksilöllistä ja sitä ei voida määritellä 

etukäteen. Heidän mukaansa ratkaisuna palautteen antamiselle on se, että 

johtajan tulisi auttaa työyhteisön jäseniä näkemään, mikä toimii, sanomalla 

oikeassa kohdassa: ’’juuri näin’’ ja kertomalla, mitä toinen hänen mielestään teki 

hyvin.  

Kehityskeskustelut ovat olennainen osa palautteen antamisesta. Keskusteluilla 

voidaan seurata työn tuloksellisuutta ja työyhteisön jäsenten hyvinvointia sekä 

työn ja osaamisen kehittämistä. Kehityskeskusteluiden tarkoituksena on, että 

yrityksen, työyhteisön ja yksilön kehittymisen tarpeet yhdistyisivät mieluisaksi 

toimintamalliksi. Tavoitteena on tehdä mahdolliseksi hyvä, sujuva, rauhallinen 

työympäristö sekä yksilön henkilökohtainen kehitys. Kuviossa 7. (ks. KUVIO 7.) 

on esitetty tärkeimmät asiat, jotka keskusteluissa tulisi tuoda esille. 

Keskusteluissa tulisi tulla ilmi yksilön avaintehtävä, päämäärä ja yksilölliset 

tavoitteet, selvittää työtä kuormittavat tekijät ja tarvittavat tukitoimet. (Rauramo 

2012, 139-140.) 

 

KUVIO 7. Kehityskeskustelumalli. (Rauramo 2012, 141.) 

Menestyksekäs kehityskeskustelu pohjautuu aitoon keskusteluun, joka pitää 

sisällään tasavertaisuuden, positiivisen suhtautumisen toiseen. Keskustelun 
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tulee luoda uusia ajatuksia sekä synnyttää merkityksiä. Keskusteluihin on hyvä 

varata aikaa sen verran, että ehditään yhdessä ideoimaan ja pohtimaan asioita. 

Riittävän ajan lisäksi tarvitaan tarpeeksi rauhallinen ympäristö ja avoin ja 

luottamuksellinen ilmapiiri, jossa esimies oikeasti kuuntelee ja arvostaa 

työntekijän mielipiteitä. Onnistuneen kehityskeskustelun tunnuspiirteenä on 

olennaisesti myös molempien osapuolien huolellinen valmistautuminen 

keskusteluun. (Rauramo 2012, 141.) 

Hyvin suunnitellut ja toteutetut kehityskeskustelut kirkastavat tavoitteita ja 

päämääriä, nostavat motivaatiota ja sitoutumista, auttavat työyhteisöä 

kehittymään, kehittävät positiivista ilmapiiriä sekä lisäävät yksilön arvostuksen 

tunnetta. Kehityskeskustelut auttavat esimiestä toiminnan suunnittelussa ja 

mahdollistavat tulosten tarkastelun ja palautteen antamisen. Kehityskeskustelut 

myös selkiyttävät työyhteisön jäsenten rooleja sekä vähentävät merkittävästi 

stressiä. Kehityskeskusteluissa on lisäksi olennaista se, että niissä sovitut asiat 

viedään arkeen. Jos keskustelut ovat vain keskusteluita ilman niiden perusteella 

tapahtuvia toimia, aiheuttaa se luottamuksen puutetta työyhteisössä. (Rauramo 

2012, 142.) 

 
3.2.4 Ikäjohtaminen 

Ikäjohtamisella tarkoitetaan kaikkien ikäluokkien hyvää ja huomioon ottavaa 

johtamista. Esimiehen tulisi huomioida eri-ikäisten alaisten odotukset ja tarpeet. 

Pääasiallinen tavoite on saada kaikkien voimavarat ja vahvuudet parhaien 

käyttöön. Ideaalissa tapauksessa työyhteisön jäsenet voivat työskennellä 

itselleen sopivassa ja miellyttävässä roolissa omien resurssiensa mukaan. 

(Työterveyslaitos, Ikäjohtaminen.)  

Ikäjohtamisella on merkitystä henkilöstön jaksamiseen ja työkykyyn. 

Ikäjohtaminen ottaa huomioon sekä yrityksen tavoitteet, että eri-ikäisten 

työntekijöiden hyvinvoinnin parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteen 

saavuttamiseksi tulisi olla selvillä yrityksen visioista ja asetelmista, jotta voidaan 

rakentaa oikeanlainen ikäjohtamismalli. (Ilmarinen 2005, 197-199.) 



26 

 

 

Nuoret tarvitsevat erilaista johtamista kuin ikääntyvät tai ikääntyneet, ja kaikilla 

ikäryhmillä on omat hyvinvoinnin tukemisen tarpeensa ja halunsa. Nuoret 

tarvitsevat tukea perhe-elämän ja työn sulavaan yhdistämiseen ja ikääntyvät 

saattavat tarvita tukea työssä jaksamiseen tai esimerkiksi työaikojen muutoksiin. 

Esimiehen ja työntekijöiden välillä tulee olla yhteisymmärrys ja luottamus, jotta 

asiat pystyttäisiin hoitamaan kaikille sopivalla tavalla, unohtamatta yrityksen 

toimintatapoja. Yhteiset pelisäännöt voivat toimiessaan tuoda työntekijöille lisää 

motivaatiota ja tätä kautta yritykselle tulosta ja lisäarvoa. Ikäjohtamisessa on 

oleellista tuntea ikääntymisen tuomat haasteet ja mahdollisuudet sekä koko 

ikääntymisprosessi. (Ilmarinen 2005, 197-199.)  

Työpaikalla on usein töissä eri-ikäisiä ihmisiä juuri työelämää aloittelevista pitkän 

työuran konkareihin. Samaa ikäluokkaa edustavat ihmisetkin ovat keskenään 

erilaisia muun muassa näkemyksiltään, mielipiteiltään ja arvoiltaan. 

Ikäjohtaminen näin ollen vaatiikin iän tuijottamisen lisäksi myös eri 

elämäntilanteiden ja näkemysten ymmärtämistä. Työn odotukset ja kokemukset 

sekä suhde työhön vaihtelee, kun kokemus kasvaa ja omat näkemykset 

kehittyvät. Työkyky ja fyysinen terveys vaihtelevat ajan kuluessa. Erilaiset 

elämäntilanteet vaikuttavat myös paljon siihen, miten paljon ihminen pystyy 

keskittymään ja satsaamaan työhönsä. (Työterveyslaitos, Ikäjohtaminen.) 

 

Työyhteisön suhtautuminen eri-ikäisiin ihmisiin on usein seurausta siitä, miten 

esimies on antanut olettaa käyttäytymisellään. Hyvä esimies ajattelee 

positiivisesti työntekijästä iästä huolimatta eikä syrji ketään iän vuoksi. Tärkeää 

on myös osoittaa kunnioitusta ja kiinnostusta kaikkien työntekijöiden 

vahvuuksista ja siitä, mitä odotuksia työntekijöillä on työltään. (Työterveyslaitos, 

Ikäjohtaminen.) 
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3.2.5 Muutosjohtaminen 

 

Muutoksen johtaminen on muutoksen suunnittelua, tarkoituksen ja syiden 

analysointia, tulevaisuuden ennakointia, muuttuvien tilanteiden reagointia, 

suunnan näyttämistä sekä ihmisten kuuntelua, kannustamista ja tukemista 

muutoksen aikana. (Ilmarinen, 5.)  

 

Tänä päivänä erilaiset muutokset ja siirtymät ovat yrityksissä arkipäivää ja usein 

myös välttämättömiä. Jos yritys haluaa pysyä jatkuvasti muuttuvassa 

maailmassa mukana, on heidän välttämätöntä tehdä erinäisiä muutoksia 

kehittymisen sekä kilpailutilanteen vuoksi. Miltei poikkeuksetta muutos aiheuttaa 

ihmisessä jonkinlaisia tuntemuksia, niin negatiivisia kuin positiivisia. Ihminen on 

kuitenkin vain ihminen, joka tuntee pelkoa ja jännitystä uudesta ja 

tuntemattomasta. On yleistä, että ihmiset myös pohtivat, miten he pärjäävät 

muutoksen keskellä – oli muutos positiivinen tai negatiivinen. Jos muutos 

kuitenkin havaitaan positiiviseksi, työssä viihtyminen paranee sekä työstä 

aiheutuva stressi hellittää. (Virolainen 2012, 109.) 

 

Muutoksen keskellä ihmisten tiedontarve kasvaa ja viestinnällä on valtava 

merkitys muutoksen onnistuneessa läpiviennissä. Muutosviestinnän 

tarkoituksena on lisätä ymmärrystä muutoksen syistä ja seurauksista. Jos 

muutoksesta ei saada riittävästi tietoa, ihmiset luovat itse sitä esimerkiksi juorujen 

kautta. Johdonmukaisesta ja jatkuvasta viestinnästä tulisi pitää huolta heti 

muutoksen alkuvaiheesta lähtien. Viestinnässä olennaista on rehellisyys ja 

avoimuus. Yleensä muutoksesta ei tiedetä vielä kaikkea, mutta on hyvä kertoa 

työyhteisölle myös sen, mitä ei vielä tiedetä ja se, koska asiasta tiedotetaan 

seuraavan kerran. (Ilmarinen, 12.)  

 

Tulevaan muutokseen tulee valmistautua jo hyvissä ajoin, jotta se ei vaikuttaisi 

negatiivisesti työhyvinvointiin. Asianmukainen, ennakoiva sekä avoin viestintä 

vähentävät työntekijöiden mahdollista muutosvastarintaa. On ehdottoman 

tärkeää kertoa, miten tuleva muutos vaikuttaa työntekijöiden työtehtäviin ja 

milloin muutos on tapahtumassa ja miksi. Esimiehen on myös tärkeää kuunnella 

työntekijöiden näkemyksiä ja mielipiteitä muutoksesta, joka helpottaa suuresti 
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muutoksen läpivientiä. Työntekijöiden rohkaiseminen ja innostaminen 

muutokseen sekä tarpeellisen ajan antaminen sopeutumista varten luo 

työntekijöille turvallisuuden tunnetta muutoksen keskellä. (Virolainen 2012, 110.) 

 

 
KUVIO 8. Muutosviestinnän aiheet. (Ilmarinen. Onnistunut muutos. 13.) 
 
 

Kuviossa 8. (ks. KUVIO 8) on esiteltynä kysymyksiä, mihin muutosviestinnässä 

tulisi kiinnittää huomiota. Työyhteisölle tulisi kertoa, mikä muutos on ja mihin sillä 

pyritään ja miksi se on tarpeellinen. Muutoksen aikataulun kertominen on 

tärkeää, eli miten muutos etenee ja mitä tiedämme nyt ja mitä emme vielä tiedä. 

Työntekijöille on tärkeää myös tietää, mitä heiltä edellytetään ja miten muutos 

heihin vaikuttaa. Näiden kysymysten pohdinta auttaa myös muutoksen keskeisen 

ydinviestin muotoilemisessa. (Ilmarinen, 13.)  

 

Työhyvinvoinnin kannalta muutokset ja niiden seuraukset aiheuttavat erilaisia 

tilanteita. Muutos antaa työpaikalle ja työntekijöille mahdollisuuden uudistua ja 

kehittyä sekä innovoida ja oppia jotain uutta, joka yleensä vaikuttaa 

työntekijöiden motivaatioon positiivisesti. Kuitenkin jos muutos on viety läpi 

huonosti, aiheuttaa se stressiä ja epätietoisuutta ja näin ollen myös 

työhyvinvoinnin huononemista. Jos muutos on suunniteltu tai toteutettu huonosti, 
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yrityksellä saattaa olla tarve muuttua uudelleen, joka aiheuttaa taas työntekijöissä 

turhautuneisuutta ja näin ollen motivaatio työntekoon myös laskee. (Virolainen 

2012, 110.) 

 

Muutos vaatii aina oikeanlaista johtamista ja huomioita. Esimiehen tulisi osata 

viedä muutos läpi hallitusti sekä tavoitteellisesti. Jos muutos halutaan viedä 

onnistuneesti läpi, vaatii se hyvää organisointikykyä, johdonmukaisuutta, 

kontrolloitua toimeenpanoa sekä tulosten tarkkailua. Hyvällä muutosjohtamisella 

pidetään huoli työntekijöiden jaksamisesta sekä varmistetaan tavoitteiden 

saavuttaminen aikataulussa. Onnistunut muutosjohtaminen lisää työyhteisön 

kykenevyyttä uusiin muutoksiin myös tulevaisuudessa. (Balentor 2019.)  

 
 

3.3 Yhteisöllisyys työyhteisössä 

 
Yhteisöllisyydelle ei ole yhtä tarkkaa määritelmää. Sillä tarkoitetaan kuitenkin 

vuorovaikutusta, yhdessä olemista ja tekemistä, henkilökohtaisesti merkittäviä 

suhteita, luottamusta ja yhteenkuuluvuuden kokemista. Yleisesti 

yhteisöllisyydellä kuvataan ihmisten välistä yhteistyötä ja monenlaisia yhteistyön 

muotoja.  

(Paasivaara & Nikkilä 2010, 14.) 

 

Ihminen haluaa kokea itsensä tärkeäksi, hyväksytyksi, tarpeelliseksi ja tulla 

huomatuksi. Yhteisö, jossa ihminen voi kokea yhteenkuuluvuutta, on ihmiselle 

merkityksellistä. Työyhteisön yhteisöllisyyden kokemus antaa ihmiselle myös 

voimavaroja ja usein parantaa myös motivaatiota. Käsitteenä yhteisö on 

yhdistelmä vuorovaikutteisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyys muodostuu 

tavallisesti jaetuista tavoitteista, jotka saavutetaan toimimalla yhdessä. (Rauramo 

2012, 104.) 

 

Työyhteisö, jossa koetaan vahvaa yhteisöllisyyttä – lisää työntekijöiden 

motivaatiota, tuloksellisuutta sekä ennen kaikkea, itse työhyvinvointia. Jokaisella 

yksilöllä on merkittävä rooli työyhteisössä. Tiimityökykyinen, luottamuksellinen ja 

avoin työyhteisö kykenee myös liiketoiminnallisesti tuloksellisempaan toimintaan. 

(Rauramo 2012, 105.)  
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3.3.1 Työilmapiiri 

 

Työilmapiiri on olennainen osa yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Työilmapiiri 

koostuu yrityksessä työskentelevien henkilöiden havainnoista. Se on johtamisen, 

autonomian, luottamuksen ja yhteistyön muodostama yhdistelmä. Kun kaikkien 

työyhteisön jäsenten havainnot ilmapiiristä yhdistetään, saadaan kokonaiskuva 

työyhteisön työilmapiiristä. On tärkeää myös tiedostaa, että samaisen yrityksen 

sisällä, voi olla monta eri ilmapiiriä. (Rauramo 2012, 106.) 

 

Rauramon (2012, 108.) mukaan työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat muun muassa 

yrityksen rakenne ja sen sisällä vallitsevat toimintatavat ja käytännöt, jotka 

työpaikka on asettanut. Työnantajilta ja työkavereilta saadulla kannustuksella ja 

tuella on myös vahva merkitys työilmapiirin muodostumisessa. Työ tulisi kokea 

mielekkäänä ja myös haasteellisena sekä monipuolisena, jotta työn mielekkyys 

säilyy.  

 

Sillä, miten ongelmatilanteet ratkaistaan työyhteisössä, on suuri vaikutus 

työilmapiirissä. Rauramo painottaa myös vastuun merkityksestä. Työntekijöiden 

vaikuttamismahdollisuuksilla, heidän ajatusten kuuntelemisella päätöksenteon 

yhteydessä sekä oikeudella toimia itsenäisesti on lisäksi olennainen vaikutus 

työilmapiirin kokemisessa.  

 

Kuviossa 9 (ks. KUVIO 9) on kuvattuna piirteitä, jotka vaikuttavat hyvän 

työilmapiirin muodostumiseen. Rauramon (2012) mukaan niihin kuuluvat hyvät 

esimies-alaissuhteet, avoin kommunikaatio sekä olennaisesti kohteliaat 

käytöstavat. Jotta hyvä työilmapiiri saavutetaan, vaatii se myös työntekijöiden 

mahdollisuutta kehittää ammattitaitoaan ja uralla etenemistä. Kaikille työyhteisön 

jäsenille tulisi sallia työrauha, selkeä työnjako ja työrasituksen tulisi olla 

kohtuullinen.  

 

Työyhteisössä pitäisi toteutua tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus sekä työn ja 

muun elämän balanssi tulisi olla kohdillaan. Työyhteisöllä olisi hyvä olla yhteiset 

tavoitteet ja päämäärät. Yhteisöllisyyden kokeminen ja me-hengen ylläpitäminen 

on myös merkittävä osa työilmapiiriä. Tärkeäksi on havaittu myös oman työn 
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kokeminen merkitykselliseksi. Jokaisen työntekijän tulisi saada asianmukaista 

palautetta, palkkaa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua. (Rauramo 

2012,108.) 

 

 
KUVIO 9. Hyvän työilmapiirin piirteet. (Rauramo 2012, 108.) 
 

 

Työilmapiirin kehittäminen vaatii koko työyhteisön sitoutuneisuutta. Mahdolliset 

ongelmat ja epäkohdat tulisi yrittää poistaa mahdollisimman nopeasti ja aloittaa 

toimet, joilla voidaan kehittää työilmapiiriä. Jos kyse on pienestä ongelmasta, se 

on todennäköisesti helposti hoidettavissa, mutta jos kyse on isommasta 

ongelmasta, sen poistamiseksi olisi hyvä laatia tarkka aikataulun sisältävä 

suunnitelma, jotta ongelman poistamiseen kiinnitetään todella huomiota. 

Ongelmien poistaminen luo turvallisuutta sekä luottamusta ja parantaa työnteon 

mahdollisuuksia. (Rauramo 2012, 109.) 

 

Yrityksillä kuluu usein myös aikaa työpaikan ihmissuhderistiriitojen käsittelyyn. 

Kyseiset konfliktit ovat yleisimmin väärinkäsitysten tai tiedon puutteellisuuden 

seurausta. On myös huomioitavaa, että yksityiselämän vaikeudet heijastuvat 

luonnollisesti ihmisen toimintaan ja käytökseen työpaikalla. (Rauramo 2012, 

109.) 
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Työilmapiirin ja ongelmien ratkaisu ei kuulu vain yksinomaan esimiehille, vaan 

jokaisen yksilön toiminnalla on merkitystä työyhteisössä. Jokainen henkilö voi 

omalla käytöksellään sekä toiminnallaan vaikuttaa työilmapiiriin sekä 

ongelmatilanteiden ratkaisuun ja niiden ennaltaehkäisemiseen. Hyvillä 

käytöstavoilla, työpaikan sääntöjen noudattamisella, työyhteisön jäseniin 

tutustumisella, osallistumalla, kuuntelemalla ja sanoilla ’’Anteeksi’’ ja ’’Kiitos’’ 

voidaan vaikuttaa merkittävästi työilmapiirin vahvistumiseen ja ylläpitämiseen. 

(Rauramo 2012, 109-110.) 

 

3.3.2 Työyhteisön viestintä  

 

Viestintä on avointa ja vuorovaikutuksellista kommunikaatiota, jossa jokaisella 

työyhteisön jäsenellä on merkittävä rooli viestinnän toteutumisen kannalta. Näin 

ollen työyhteisössä tulisi kiinnittää huomiota suuresti viestinnälle ja sen 

toimivuudelle. Työyhteisön viestintä pitää sisällään kaiken yrityksen sisällä 

tapahtuvan tiedon jakamisen. Ajan tasalla oleva päivittäinen viestintä, 

esimiesviestintä ja muutosviestintä määrittävät tiedonvaihdannan toteutumisen 

joka päiväisessä työssä. (Kamaja & Tikkanen 2017.) 

 

Työpaikan yhteisten asioiden tarkastelu ja hallinta edellyttää keskustelua. 

Keskustelua voidaan käydä palavereissa ja tapaamisissa kasvokkain ja lisäksi 

myös puhelimitse, sähköpostilla ja erilaisilla keskustelupalstoilla. Digitalisaation 

myötä yhteydenpito on helpottunut, mutta työpaikoilla edelleen tasapainotellaan 

suullisen viestinnän ja sähköisen viestinnän välillä. Yhteiset kokoukset ovat 

olennaisia, mutta sähköisen viestinnän voimistumisen myötä täytyy myös pohtia 

oman työpaikan kokouskäytäntöjen kehittämistarpeita. (Rauramo 2012, 117.) 

 

Ihmiset haluavat olla tietoisia työyhteisön yhteisistä ja itseään koskevista asioista. 

Ihmiset haluavat osallistua, vaikuttaa päätöksentekoon ja ottaa osaa työpaikalla 

tapahtuvien muutosten etenemiseen. Esimieheltä tai työkaverilta saadun 

palautteen perusteella on myös helpompi valaista omaan työhön ja työtehtäviin 

liittyvät tavoitteet ja sisällöt, priorisoida ja sen kautta pienentää turhaa 

kuormittumista. (Rauramo 2012, 118.) 
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Työyhteisön viestintä on jatkuvaa vuorovaikutusta työyhteisön jäsenten kesken. 

Sillä luodaan myös yhteishenkeä. Hyvä viestintä työyhteisössä sitouttaa, motivoi 

ja tuo ihmisistä heidän parhaat kykynsä esille. Tämä taas ilmenee 

laadukkaimpina tuotteina ja palveluina ja näin ollen parempana 

asiakaskokemuksena asiakkaalle. Työyhteisön viestinnällä saavutetaan siis niin 

yksilöiden kuin liiketoiminnallisetkin tavoitteet ja päämäärät. (Kekäläinen 2016.)  

 

Toimiva työyhteisön viestintä sitouttaa ja kannustaa työyhteisön jäseniä. Kun 

työntekijä tuntee olevansa asioista perillä, hän pystyy keskittymään hänen 

avaintehtäviinsä. On tärkeää, että asioista kuullaan ensin työyhteisön sisäisesti, 

eikä ulkopuolelta. Toimiva työyhteisön viestintä luo luottamusta, yhteishenki 

vahvistuu sekä se edistää yhteistyötä työyhteisössä. (Kekäläinen 2016.)  

 
 
3.3.3 Työyhteisön motivaatio 

Motivaatio muodostuu erilaisista motiiveista. Motiivi sisältää ihmisen tiedostetut 

ja tiedostamattomat halut, tarpeet, vietit, kannustimet ja rangaistukset. Kaikki 

nämä motiivit yhdessä edustavat ihmisen motivaatiota, mikä on tila, joka tuo ilmi 

ihmisen mielenkiinnon suuntaukset ja saa aikaan toiminnan sen ylläpitämiseksi 

tai saavuttamiseksi. (Terveysverkko 2018.)  

Motivaatio käsittää niin sisäisen kuin ulkoisen motivaation. Sisäinen motivaatio 

tulee ihmisestä itsestään. Se on toimintaa, jonka ihminen kokee palkitsevaksi ja 

mieleiseksi. (Terveysverkko 2018.) Sisäinen työmotivaatio liittyy yleisimmin työn 

sisältöön, haastavuuteen ja mielekkyyteen sekä itsensä toteuttamisen 

mahdollisuuksiin ja kehittymiseen. Sisäisesti motivoitunut työntekijä haluaa oppia 

uutta ja kehittyä sekä kokee työnsä merkittäväksi. Ryhmäpaine ja ympäristö eivät 

vaikuta sisäiseen motivaatioon toisin kuin ne vaikuttavat ulkoiseen motivaatioon. 

(Sinokki 2017.)  

Ulkoinen motivaatio on lähtöisin jostain muualta, kuin itse toiminnasta. Ulkoinen 

motivaatio voi perustua esimerkiksi palkitsemiseen ja niiden saavuttamiseen 

sekä osallistumismahdollisuuksiin, ei sinällään itse toimintaan. (Terveysverkko 

2018.)  
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Työyhteisön toimivuus, vuorovaikutus ja ilmapiiri vaikuttavat olennaisesti myös 

siihen, kuinka motivoituneita työntekijät työyhteisössä ovat. Työmotivaatioon 

voidaan vaikuttaa muun muassa edistämällä työn ominaispiirteitä, 

esimiestyöskentelyä, työyhteisön toimintatapoja sekä työympäristöä. Hyvin 

toimivassa työyhteisössä tehdään töitä myönteisesti, joustavasti, keskittyneesti 

ja ennakoivasti. Kun työyhteisön jäsenten motivaatio on myönteinen, henkilöstä 

voi hyvin ja näin ollen myös asiakkaille sekä työkavereille muodostuu positiivisia 

kokemuksia. (Sinokki 2017.) 

Vaikka motivaatio on aina loppujen lopuksi yksilöstä itsestä kiinni, voidaan 

esimiestyöllä ja hyvällä johtamisella vaikuttaa merkittävästi työyhteisön jäsenten 

motivaatioon. Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, resurssien oikea mitoitus 

sekä innostuksen luominen ja kannustus auttavat työyhteisön jäseniä 

motivoitumaan. Negatiivisesti motivaatioon työpaikalla voi vaikuttaa esimerkiksi 

ratkaisemattomat riidat, kiusaaminen ja epäkunnioittava kohtelu. Nämä voivat 

vähentää työntekijän työpanosta ja työn laatutasoa sekä vaikuttaa myös 

asiakkaiden saamaan kohteluun negatiivisesti. (Sinokki 2017.) 
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4 CASE – CORONARTE OY  

 
 
Tutkimus toteutettiin Coronarte Oy:n työyhteisölle. Aihe oli lähtöisin 

toimeksiantajan tarpeesta, sillä heidän työyhteisönsä henkilöstömäärä on 

kasvanut ja liiketoiminta on laajentunut lähiaikoina. Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää, millä tavalla kohdeyrityksen työyhteisön työhyvinvointi koetaan tällä 

hetkellä ja miten työhyvinvointia voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. 

Tutkimus toteutettiin sähköisesti ja anonyymisti toimeksiantajan toiveesta. 

Henkilöstölle lähetettiin sähköpostitse sähköinen kysely, johon oli yksi (1) viikko 

aikaa vastata. Kyselyssä pyrittiin tarkastelemaan työyhteisön työhyvinvoinnin 

tämän hetkistä tilaa erilaisilla kysymyksillä sekä kartoittamaan tarvetta 

työhyvinvoinnin kehittämiselle.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 

Tutkimukseni on case- eli tapaustutkimus, sillä tutkimukseni kohde eli 

kohdeyrityksen työyhteisön kokema työhyvinvointi on tämänhetkinen ilmiö. 

(Kananen 2013, 54–55). Tapaustutkimusta käytetään silloin, kun tutkitaan yhtä 

ilmiötä, johon perehdytään yksityiskohtaisesti ja syvällisesti ja tapauksesta 

halutaan saada kokonaisvaltainen kuva. (Kananen 2013, 28.)  

Tutkimusmenetelmät jaetaan kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen ja 

kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Kvalitatiivinen tutkimus on 

luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa luonnollisissa tilanteissa, joissa 

tutkittavien henkilöiden omat ajatukset ovat ratkaisevassa asemassa. Tällöin 

tutkimuksen kohdejoukko voidaan valita tarkoituksenmukaisemmin, 

tutkimussuunnitelma muotoutuu itse tutkimuksen aikana ja tapauksia käsitellään 

enemmän ainutlaatuisina. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 160.)  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastatellaan usein tietoisesti valittuja henkilöitä 

pienempi otos. Tutkimusaineisto kerätään useimmiten joko avoimilla 

kysymyksillä tai teemahaastatteluilla ja tulokset ilmaistaan tekstinä. 

Tutkimusaineistoa pystytään keräämään koko tutkimuksen ajan. Kvalitatiivisessa 
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tutkimuksessa ei aineiston totuudellisuudella ole niin merkittävää vaikutusta. 

(Eskola & Suoranta 2014, 15.)  

Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus. Kyseessä on tapaustutkimus, 

jossa tavoitteena on löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin käsittelemällä teoriaa 

ja teettämällä sähköinen kysely kohdeyrityksen työntekijöille yksilöllisesti ja 

anonyymisti. Tutkimuksessa ei käytetty muuta aineistonkeruumenetelmää kuin 

sähköistä kyselyä. Toimeksiantajan ja kohdeyrityksen työyhteisön toiveesta 

henkilökohtaisia haastatteluita ei tehty, jotta tutkimuksessa säilyisi anonyymiys. 

Tutkimuksen kohteena oleva työyhteisö ei olisi myöskään ollut halukas 

haastatteluihin, mikä johtuu osakseen myös opinnäytetyön tekijän 

henkilökohtaisesta asemasta kohdeyrityksessä.  

Työn empiirisessä osuudessa tutkitaan kohdeyrityksen henkilöstöä ja heidän 

ajatuksia käyttäen sähköisesti lähetettävää kyselylomaketta (ks. Liite 1). 

Kyselyyn vastaajat ovat ominaisuuksiltaan hyvin monimuotoisia. Tutkimukseen 

osallistujat ovat eri ikäisiä, eri koulutustaustan omaavia ja eri työtehtävissä 

työskenteleviä työntekijöitä sekä esimiehiä.  

Tutkimuskysymyksiä on 20 ja kysely koostuu avoimista kysymyksistä, 

asteikkoihin perustuvista kysymyksistä sekä monivalintakysymyksistä. 

Avoimissa kysymyksissä jätetään tyhjä tila vastausta varten. 

Monivalintakysymyksissä on laadittu valmiit vastausvaihtoehdot ja vastaaja 

merkitsee rastin valmiin vastausvaihtoehdon kohdalle, minkä kokee olevan 

lähimpänä omaa kokemusta. Asteikkoihin perustissa kysymyksissä esitetään 

kysymyksiä ja vastaaja valitsee niistä sen, minkä kokee olevan lähimpänä omaa 

kokemusta aiheesta.  

Kyselylomakkeet on lähetetty vastaajille 6.6.2019. Tutkimukseen osallistuville 

työntekijöille annettiin 1 (yksi) viikko vastaamisaikaa. Aineiston hankinta päättyi 

13.6.2019. Tutkimus toteutetaan sähköisesti ja anonyymisti kohdeyrityksen 

toiveesta. Kysely oli lupa tehdä henkilöstön työajalla, jotta vastauksia saataisiin 

enemmän.  

Tutkimuksen perusteella haluttiin kartoittaa, onko Coronarte Oy:lle tarvetta 

kehittää tai ylläpitää tämän hetkistä työyhteisön työhyvinvointia. Kyselyjä 
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lähetettiin yhteensä 12 kappaletta ja vastauksia saatiin 12 kappaletta, eli 

vastausprosentti oli 100 %.  

Kysely oli jaettu osioihin kyselyn selkeyttämisen vuoksi. Osioita oli: 

kokonaisvaltainen työhyvinvointi, työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, 

johtamisen ja esimiestyön vaikutus työhyvinvointiin ja yhteisöllisyys 

työyhteisössä. Kyselyssä kysyttiin vastaajilta seuraavia kysymyksiä: 

1. Sukupuoli 

2. Ikä 

3. Kuinka kauan olet työskennellyt kohdeyrityksessä? 

4. Millaiseksi koet kokonaisvaltaisen työhyvinvointisi? 

5. Millainen on työkykysi tällä hetkellä?  

6. Miten koet oman jaksamisen työssäsi? 

7. Mitkä tekijät kuormittavat sinua eniten työssäsi? 

8. Koetko saavasi riittävästi tukea työssäsi suoriutumiseen? 

9. Miten Kruunulla mielestäsi panostetaan työyhteisön työhyvinvointiin? 

10.  Miten työn mielekkyyttä voitaisiin edistää työyhteisössä?  

11.  Mitä hyvää näet oman esimiehesi toiminnassa? 

12.  Mihin asioihin toivoisit muutosta? 

13.  Millaista palautetta saat työstäsi? Millaista palautetta haluaisit saada?  

14.  Miten koet kehityskeskusteluiden hyödyllisyyden?  

15.  Millaiseksi koet oman roolisi työyhteisön jäsenenä? 

16.  Millä tavalla haluaisit vaikuttaa työyhteisössä?  

17.  Millaiseksi koet työilmapiirin tällä hetkellä? 

18.  Miten voisit itse vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin?  

19.  Minkälaiseksi koet työyhteisössä viestinnän ja tiedonkulun?  

20.  Kuinka motivoitunut olet työstäsi? Mitkä asiat siihen vaikuttavat?  

Ensimmäiset kysymykset kyselylomakkeessa koskivat kunkin työntekijän omia 

taustatietoja. Työhyvinvoinnin muodostumisen ja kehittymisen kannalta yksilön 

taustalla on suuri merkitys. Työhistoria, ikä, sukupuoli tai muut elämäntilanteet 

voivat vaikuttaa siihen, millä tavalla yksilö kokee oman työnsä mielekkyyden ja 

työhyvinvointinsa.  
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Työhyvinvointia voidaan kokea sekä yksilön että työyhteisön kannalta. Tässä 

tutkimuksessa pääpaino on työyhteisön kannalta. Kyseessä on kuitenkin 

suhteellisen iso työyhteisö, joten tutkimuksessa otetaan huomioon myös 

työyhteisön ja esimiestyön vaikutus yksilön työhyvinvoinnin kokemiseen ja sen 

kehittämiseen.  

 
4.2 Tutkimustulokset  

 

Tutkimus Coronarte Oy:n (Hammasklinikka Kruunu) työyhteisön työhyvinvoinnin 

tämän hetkisestä tilasta aloitettiin tekemällä sähköisessä muodossa oleva kysely, 

joka lähetettiin sähköpostitse toimeksiantajan koko henkilöstölle. Kyselyn 

tarkoituksena oli kartoittaa yksilön ja työyhteisön työhyvinvointia sekä onko 

Hammasklinikka Kruunulla tarvetta kehittää työyhteisön työhyvinvointia.  

 

Kysely oli jaettu viiteen (5) osioon, jotta se helpottaisi vastaajia hahmottamaan 

kyselyn kysymyksiä paremmin. Ensimmäinen osio koski vastaajan demografisia 

tietoja. Toinen osio käsitteli kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Kolmas osio koski 

työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Neljännessä osiossa 

perehdyttiin johtamisen ja esimiestyön vaikutukseen työhyvinvoinnissa. 

Viidennessä ja viimeisessä osiossa kysymykset pohjautuivat yhteisöllisyyteen 

työyhteisössä.  

 
Ensimmäisessä osiossa kysyttiin henkilön demografisia tietoja, kuten 

sukupuolta, ikää sekä työkokemusta kyseisessä yrityksessä vuosien mukaan. 

Kyselyyn vastanneista valtaosa on naisia. Miehiä vastanneista oli yksi (1). 

Työyhteisössä on myös työntekijöitä jokaisessa ikäryhmässä. Suurin osa 

työntekijöistä on 20-30 vuotiaita sekä yli 50 vuotiaita. 40-50 vuotiaita oli muutama 

ja vähiten oli 30-40 vuotiaita. Suuri osa henkilöstöstä on työskennellyt 

kohdeyrityksessä yli 15 vuotta. 10-15 vuotta yrityksessä on työskennellyt yksi (1) 

työntekijä. 3-5 vuotta yrityksessä on työskennellyt kaksi (2) työntekijää ja 1-3 

vuotta on työskennellyt yksi (1) työntekijä. Kolme työntekijää on työskennellyt 

kohdeyrityksessä alle yhden (1) vuoden. (LIITE 2.)  

 

Kyselyyn vastanneiden demografisista tiedoista on huomattavissa selkeä 

sukupuolijakauma. Kaikki paitsi yksi vastaajista on naisia, yrityksessä 
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työskentelee siis vain yksi miespuolinen henkilö. Henkilöstön ikäjakauma on 

hyvin monimuotoinen. Yrityksessä työskentelevät henkilöt ovat iältään 20-yli 50 

vuotiaita. Yrityksessä on myös siellä pitkään työskennelleitä henkilöitä sekä alle 

yhden (1) vuoden työskennelleitä henkilöitä.  

 

 
Kyselyn toisessa osiossa käsiteltiin kokonaisvaltaista työhyvinvointia. 

Kysymyksien avulla pyrittiin hahmottamaan yksilötasolla henkilöstön 

työhyvinvoinnin kokemista, työkykyä sekä omaa jaksamista työssä. Kysymyksiin 

vastattiin asteikkoihin perustuvasti, johon vastaaja valitsi itselleen sopivimman 

vaihtoehdon. Asteikot olivat seuraavat:  

1 Erittäin huono, 2 Huono, 3 Kohtalainen, 4 Hyvä, 5 Erittäin hyvä 

 

Suurin osa henkilöstöstä koki kokonaisvaltaisen työhyvinvointinsa hyväksi. 

Kohtalaiseksi työhyvinvointinsa koki pieni osa henkilöstöstä. Vastaajista yksi (1) 

henkilö koki työhyvinvointinsa erittäin hyväksi ja sen lisäksi huonoksi koki yksi (1) 

henkilö. Nämä tiedot ovat tietenkin vain jokaisen oma mielipide, ei tutkittu asia. 

(LIITE 2.) 

 

Suurin osa vastaajista oli arvioinut työkykynsä hyväksi ja erittäin hyväksi. 

Vastaajista ainoastaan yksi (1) henkilö oli arvioinut työkykynsä kohtalaiseksi. 

Suurin osa vastaajista koki oman jaksamisen työssään hyväksi. Osa kuitenkin 

koki työssä jaksamisen kohtalaiseksi ja osa erittäin hyväksi. Nämäkin tiedot ovat 

jokaisen omia mielipiteitä, eivät tutkittuja. (LIITE 2.)  

 

Kyselyyn vastanneiden kokonaisvaltainen työhyvinvointi koetaan suurimmaksi 

osaksi hyväksi. Pieni osa vastaajista oli kokenut työhyvinvointinsa huonoksi, 

kohtalaiseksi tai erittäin hyväksi. Vastaajien työkyky oli valtaosan mukaan hyvä 

ja erittäin hyvä. Ainoastaan pieni osa vastaajista koki työkykynsä kohtalaiseksi. 

Omaa jaksamista työssä vastaajat arvioivat suurimmaksi osaksi hyväksi. 

Toiseksi suurin osa vastaajista koki jaksamisen kohtalaiseksi ja loput erittäin 

hyväksi. (LIITE 2.) Työhyvinvoinnin, työkyvyn ja työssä jaksamisen kokemiseen 

vaikuttaa oleellisesti tutkimukseen vastaajien suuri ikäjakauma sekä erilaiset 

työtehtävät sekä oma hyvinvointi. Näin ollen vastauksissakin ilmeni hajontaa 

työhyvinvointiin liittyvien asioiden kokemisessa. 
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Kyselyn kolmannessa osiossa perehdyttiin tarkemmin työyhteisön 

työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Osiossa kysyttiin, mitkä tekijät kuormittavat 

eniten työntekoa ja tuen saamisen riittävyyttä työssä suoriutumiseen. Lisäksi 

tiedusteltiin vastaajien kokemusta siitä, miten Hammasklinikka Kruunulla 

panostetaan heidän mielestään työhyvinvointiin ja miten työn mielekkyyttä 

voitaisiin edistää työyhteisössä.  

 
Osion ensimmäinen kysymys liittyi kuormittaviin tekijöihin työssä. Yli puolet 

kyselyyn vastaajista kokivat kiireen olevan kuormittavin tekijä työssään. 

Vastauksissa mainittiin myös epäselkeä roolijako, muiden työtehtävien 

tekeminen, puutteelliset tauot, aikataulujen venyminen sekä sairauspoissaolojen 

aiheuttama kuormitus. Työyhteisössä kiirettä on aiheuttanut juurikin henkilöstön 

määrän lisääntyminen ja toiminnan laajentaminen sekä se, ettei selkeitä 

pelisääntöjä olla välttämättä luotu tarpeeksi tarkoiksi. Yritys on myös panostanut 

merkittävästi mainontaan, joka on saavuttanut suuria asiakasmassoja, jolloin kiire 

on lisääntynyt. Kiireessä ja sairauspoissaolojen aikana myös tulee tilanne, jossa 

joutuu tekemään muiden työtehtäviä toisten puolesta, mikä lisää työn 

kuormittavuutta.  

 

Osion seuraavassa kysymyksessä kysyttiin, kokeeko henkilöstö saavansa 

riittävästi tukea työssänsä suoriutumiseen. Suurin osa vastaajista koki saavansa 

tukea työssä suoriutumiseen hyvin ja loput kokivat tuen riittävyyden kohtalaiseksi. 

(LIITE 2.) Tähän voi vaikuttaa työntekijöiden työpisteiden fyysiset sijainnit, sillä 

kaikkien työpisteet eivät ole fyysisesti lähellä muita. Ne työyhteisön jäsenet, jotka 

näkevät useammin muita työkavereitansa, kokevat varmasti enemmän tukea 

työssä suoriutumisessa kuin vähemmän kontaktissa olevat työntekijät.  

 

Osion kolmannessa kysymyksessä pyydettiin arvioimaan vastaajien mielipidettä 

siitä, miten Kruunulla panostetaan työyhteisön työhyvinvointiin. Valtaosan 

mielestä Kruunulla panostetaan työyhteisön työhyvinvointiin hyvin. Vastaajista 

pienehkö osa oli arvioinut panostusta kohtalaiseksi ja muutama vastaajista koki 

panostuksen olevan kiitettävää. (LIITE 2.) Opinnäytetyön tekijä kokee, että tämän 

kysymyksen vastausten hajontaan vaikuttaa se, että vastaajilla on oleellisen 
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eripituisia työkokemuksia kyseisessä yrityksessä. Ihmisillä on myös erilaisia 

tarpeita ja kokevat erilaiset asiat tärkeiksi.  

 
Osion neljännessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, miten työn mielekkyyttä 

voitaisiin heidän mielestään edistää työyhteisössä. Suuri osa henkilöstöstä koki, 

että paremmalla aikataulutuksella ja suunnittelulla työn mielekkyys paranisi 

huomattavasti. Kun aikataulut ovat selkeät ja on riittävästi aikaa tehdä työt, myös 

kiire vähenee. Toinen asia, joka nousi vastauksissa suureksi mielekkyyttä 

parantavaksi tekijäksi, oli selkeät tavoitteet, vastuualueet ja roolijaot henkilöstön 

kesken. Se selkiyttäisi työntekijöiden rooleja ja kukin tietäisi, mitkä ovat omat 

työtehtävät ja vastuut sekä odotukset. Osa vastaajista toivoi myös enemmän 

vuorovaikutusta koko työyhteisön kanssa, joka kasvattaisi yhteisöllisyyttä ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kyselyn vastauksissa nousi esille myös rakentavan 

ja kehittävän palautteen antaminen, tasapuolisuuden lisääminen, parempi 

organisointi sekä virkistyspäivien tärkeys.  

 
Kyselyn neljännessä osiossa keskityttiin johtamisen ja esimiestyön 

vaikutukseen työhyvinvoinnissa. Kysymyksillä pyrittiin saamaan vastauksia 

siihen, mitä hyvää henkilöstö näkee esimiehiensä toiminnassa, mihin asioihin 

toivottaisiin muutosta sekä palautteeseen ja kehityskeskusteluihin ja niiden 

hyödyllisyyteen.  

 
Osion ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, mitä hyvää vastaajat näkevät 

oman esimiehensä toiminnassa. Vastaajat kokivat, että esimiehille on helppo 

puhua ja he ovat hyvin saatavilla. Muita hyviä asioita, jotka nousivat esille, olivat 

joustavuus, ystävällisyys, kärsivällisyys, tasapuolisuus, luotettavuus ja 

yritteliäisyys. Esimiehissä nähtiin hyvänä myös se, että he auttavat ja opettavat 

tarvittaessa ja se, että heillä on halu pysyä kehityksen kärjessä mukana. Osa 

vastaajista koki myös, että esimiehet huomauttavat epäkohdista asiallisesti ja 

luovat tervetulleen olon.  

 

Osion seuraavassa kysymyksessä haluttiin tiedustella, mihin asioihin henkilöstö 

toivoisi muutosta. Suurena tekijänä vastauksissa nousi esille aikataulutus ja 

suunnitelmallisuus töissä. Osa vastaajista toivoi myös tarkempia tavoitteita ja 

toiveita sekä selkeämpää roolijakoa. Kyselyssä nousi esille lisäksi viestinnän ja 
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tiedonkulun parantamien, selkeät säännöt ja niiden noudattaminen. Pieni osa 

vastaajista toivoi myös parempaa huomiointia työntekijöiden mielipiteitä kohtaan 

sekä tasapuolisuutta työyhteisössä.  Vastauksissa toivottiin myös enemmän 

kontaktia esimiesten kanssa ja joustavuutta koko työyhteisöltä. Pieni osa toivoi 

lisäksi sitä, että esimiehet ottaisivat rohkeammin asioita esille, liittyen esimerkiksi 

poissaoloihin ja muihin kuormittaviin tekijöihin.  

 

Osion kolmannessa kysymyksessä perehdyttiin siihen, millaista palautetta 

vastaajat saavat ja millaista palautetta he haluaisivat saada. Suurin osa 

vastaajista koki, että saavat positiivista ja rehellistä palautetta sekä kiitosta 

tehdystä työstä esimiehiltään. Osa vastaajista kuitenkin koki, että palaute tulee 

useimmiten silloin, kun jotain on mennyt pieleen. Osa vastaajista mainitsi myös, 

että saavat palautetta lähinnä asiakkailta eivätkä muilta työntekijöiltä. Yksi 

vastaajista koki saavansa asiatonta palautetta esimiehiltään. Vastauksissa 

ilmeni, että vastaajat toivoisivat enemmän rakentavaa ja kehittävää palautetta, 

niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. Osa vastaajista toivoi myös 

enemmän ohjeistusta ja neuvoja.  

 

Osion viimeisessä kysymyksessä haluttiin tiedustella, miten työntekijät kokevat 

kehityskeskustelujen hyödyllisyyden. Vastausten perusteella vastaajista 

suurimman osan kanssa on käyty kehityskeskusteluita. Lähes kaikki vastaajista 

kokivat, että kehityskeskustelut ovat hyödyllisiä ja tärkeitä. Hyödyllisyys korostuu 

siinä vaiheessa, kun kehityskeskustelut ovat jatkuvia ja ne johtavat johonkin. 

Vastausten perusteella kehityskeskustelut koettiin myös mukavina ja hyvänä 

tilaisuutena keskustella asioista. Osa vastaajista oli toivonut, että 

kehityskeskusteluissa selvennettäisiin työnantajien odotuksia ja yrityksen 

tulevaisuuden suunnitelmia. Osa vastaajista koki myös, että ilmi tuotujen 

epäkohtien osalta ei ole vielä tapahtunut mitään muutosta. Yksi vastaajista 

ehdottikin, että kehityskeskusteluista voisi tehdä kirjallisen koonnin, jossa 

kerrotaan, miten toimintatapaa muutetaan ja se olisi sääntö, josta ei poiketa.  

 
Kyselyn viimeisessä osiossa kysymykset pohjautuivat yhteisöllisyyteen 

työyhteisössä ja sen yksilölliseen kokemiseen. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään 

työntekijöiden oman roolin kokemista työyhteisössä ja miten he haluaisivat 
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vaikuttaa työyhteisössä. Osiossa käsitellään myös työyhteisön työilmapiiriä, 

viestintää ja tiedonkulkua sekä motivaation kokemista.  

 
Osion ensimmäinen kysymys käsitteli työntekijän oman roolin kokemista 

työyhteisön jäsenenä. Valtaosa vastaajista koki olevansa tärkeä osa työyhteisöä. 

Osa vastaajista mainitsi myös kokevansa tasavertaisuutta ja yhteisöllisyyttä 

työyhteisössä. Hyvin pieni osa vastaajista koki oman roolinsa epäselväksi 

työyhteisössä. Tämänkin kysymyksen hajontaan on todennäköisesti vaikuttanut 

se, että osa vastaajista on ollut kohdeyrityksessä töissä yli 10 vuotta ja osa alle 

1 vuoden.  

 

Osion toisessa kysymyksessä kysyttiin, millä tavalla henkilö haluaisi vaikuttaa 

työyhteisössä. Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään työntekijöiden ajatuksia 

siitä, miten he toivoisivat voivansa vaikuttaa asioihin työyhteisössä. Suurin osa 

vastaajista haluaisi vaikuttaa positiivisesti ja innostavasti työyhteisön ilmapiiriin ja 

toimivuuteen ja näin ollen saada kaikkien parhaat puolet esiin. Valtaosa 

vastaajista mainitsi myös ottavansa mielellään vastuuta oman osaamisen 

mukaan. Vastauksissa nousi esiin myös toive siitä, ettei työongelmat vaikuttaisi 

henkilökemioihin. Pieni osa vastaajista koki vaikutusmahdollisuuksien olevan 

vähäiset ja toivoivat, että olisi mahdollisuus vaikuttaa asioihin.  

 

Osion kolmannessa kysymyksessä pyydettiin arvioimaan työilmapiiriä tällä 

hetkellä. Suurin osa vastaajista koki työilmapiirin olevan hyvä ja loput vastaajista 

kokivat työilmapiirin kohtalaiseksi. (LIITE 2.) Työilmapiirejä voi olla montaa 

erilaista työyhteisön sisällä. Tässäkin tapauksessa työilmapiiri on koettu osaltaan 

hyväksi ja kohtalaiseksi.  

 
Osion neljännessä kysymyksessä haluttiin kysyä työntekijöiltä, miten he voisivat 

itse vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Suurimmiksi tekijöiksi nousi positiivinen ja 

kannustava asenne sekä muiden kuunteleminen. Selkeä ja ystävällinen 

kommunikointi, reiluus, tasapuolisuus sekä muiden huomioiminen ja auttaminen 

olivat myös suuressa osassa vastauksissa. Osa vastaajista olivat myös 

nostaneet esille avoimen keskustelun, kiitoksen ja positiivisen palautteen 

antamisen. Monet vastaajista totesivat lisäksi, että tekemällä työnsä 

mahdollisimman hyvin, niin, ettei muiden työtaakka lisäänny. Yksi vastaajista toi 



44 

 

 

esille myös oman ajankäytön optimoinnin. Lisäksi yksi vastaajista koki, että 

työyhteisössä lietsotaan tällä hetkellä liikaa huonoa ilmapiiriä, joka vaikuttaa 

myös suuresti työilmapiirin kokemiseen. Lisäksi painotettiin myös, että tällä 

työyhteisöllä olisi mahdollisuudet oikein hyvään ilmapiiriin.  

 
Osion viidennessä kysymyksessä pyydettiin arvioimaan työyhteisön viestintää ja 

tiedonkulkua. Suurin osa vastaajista koki viestinnän ja tiedonkulun olevan 

kohtalaista. Toiseksi eniten viestintä ja tiedonkulku koettiin kuitenkin hyväksi. 

Pieni osa vastaajista kokivat viestinnän ja tiedonkulun huonoksi. (LIITE 2.) Tällä 

hetkellä Kruunulla pidetään palavereja kerran kuukaudessa, mikä on ehkä liian 

vähän tilanteeseen nähden. Yhteisessä tilassa on myös ilmoitustaulu, johon 

pyritään lisäämään ajankohtaisia tiedotteita, mikä on koettu hyväksi. 

Kohdeyrityksen sisäiseen viestintään ja tiedonkulkuun tulee kuitenkin panostaa 

tulevaisuudessa erinäisin keinoin.  

 

Kyselyn ja viimeisen osion viimeisessä kysymyksessä haluttiin tiedustella 

henkilöstön motivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Valtaosa vastaajista on 

erittäin motivoitunut työstään. Motivaatiota ylläpitää kiinnostava työ, uuden 

oppiminen ja ongelmien ratkaisu. Osa vastaajista koki myös oman osaamisen, 

palautteen ja kiitoksen, koulutukset sekä yrityksen halun kehittyä hyvinä 

motivaation lähteinä. Oman työn tuloksen näkeminen motivoi myös. 

Vastauksissa nousi esille lisäksi motivaatioon vaikuttavina tekijöinä työn 

monipuolisuus, mukavat asiakkaat ja työkaverit. Kuitenkin pieni osa vastaajista 

koki motivaationsa kohtalaiseksi ja tähän vaikutti muun muassa arvostuksen 

puute, ikävät palautteet, kiire, puutteellinen aikataulutus ja puutteelliset tauot.  
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5 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO 

 

 

Tutkimustulosten mukaan kohdeyrityksen työyhteisössä voidaan pääsääntöisesti 

hyvin. Yksilöllisen työhyvinvoinnin kokemiseen voi vaikuttaa se, että kyselyyn 

vastaajat koostuvat eri ikäluokista. Kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin, 

työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikuttaa fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 

henkinen työhyvinvointi, ja nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa. Jos esimerkiksi 

henkilön fyysinen työhyvinvointi ei ole kunnossa, vaikuttaa se näin ollen 

kokonaisvaltaisesti työhyvinvoinnin kokemiseen.  

Työyhteisössä työkyky ja työssä jaksaminen koettiin myös suurimmaksi osaksi 

hyvänä. Työkyvyn ylläpitämiseen vaikuttavat eniten työn ja vapaa-ajan 

tasapaino, uuden oppiminen ja fyysinen kunto. Työntekijän omalla motivaatiolla 

on myös suuri vaikutus työkyvyn muodostumiseen. Teoriaosuudessa on aiemmin 

käsitelty Juhani Ilmarisen työkyvyn mallissa tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen 

työkykyyn. Näitä ovat terveys, toimintakyky, arvot, asenteet ja motivaatio sekä 

itse työ. Hammasklinikka Kruunu tarjoaa työntekijöilleen kattavan 

työterveyspalvelun ja työterveyshuollon tarkoituksena onkin tuottaa työkykyä 

ylläpitävän toiminnan palveluita. Työterveyshuollon tulisi olla toimivaa ja hyvin 

saatavilla (Rauramo 2012, 74.). 

Kyselyssä haluttiin selvittää myös työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

henkilöstön mielestä. Työtä kuormittavimmiksi tekijöiksi nousi kiire, epäselkeä 

roolijako, puutteelliset tauot sekä sairauspoissaolojen aiheuttama kuormitus. 

Opinnäytetyön tekijä uskoo, että kiireeseen ja roolijakoon on vaikuttanut 

toimeksiantajayrityksen toiminnan laajentuminen sekä henkilöstön kasvu. 

Suurilla asiakasmäärillä on myös vaikutus kiireeseen. Toimeksiantaja kertoi 

myös heidän panostaneen mainontaan ja markkinointiin laajentumisen myötä, 

joka on kasvattanut kiirettä entisestään.  

Puutteelliset tauot taas voivat olla kiireen aikaansaannosta. Tauot tulisi kuitenkin 

voida pitää päivittäin ja se on myös lakisääteistä. Taukojen pitämättömyyteen voi 

vaikuttaa liiallinen työmäärä. Työajat tulisi tarkistaa niin, että kaikilla olisi tarpeeksi 

aikaa työn kunnolliseen tekemiseen, ilman että se vie mahdollisuuden tarvittavien 

taukojen pitämiseen. Työyhteisössä sairauspoissaolot aiheuttavat kiirettä ja 
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muiden töiden tekemistä, joka kuormittaa osaltaan muita työntekijöitä. Jokaisella 

työyhteisön jäsenellä on oma tärkeä roolinsa työyhteisössä ja yhdenkin 

työntekijän poissaolo voi vaikuttaa merkittävästi työyhteisön toimivuuteen ja 

aikataulujen pysyvyyteen.  

Valtaosa vastaajista koki saavansa tukea hyvin työssä suoriutumiseen. Yksi 

kolmasosa vastaajista koki saavansa kohtalaisesti tukea. Tähän voi vaikuttaa 

työpisteiden fyysinen sijoittelu. Osa työyhteisöstä työskentelee samoissa tiloissa 

ja osa työyhteisön jäsenien työtiloista on eri kerroksessa. Näin ollen voi olla, että 

kaikki henkilöstöstä eivät näe esimiehiään niin usein kuin muut ja niin usein kuin 

olisi tarvetta. Vastauksissa esiin tulleella kiireellä voi olla myös vaikutusta tähän, 

kiireisessä työympäristössä työntekijöiden riittävä tuen saaminen työssä 

suoriutumiseen voi helposti jäädä vähemmälle. Uskon, että kun kiire hellittää, niin 

kaikki työyhteisön jäsenet pystyvät tukemaan toisiaan paremmin työssä 

suoriutumiseen. Työyhteisön jäsenten yhteiset palaverit sekä virkistystauot ovat 

myös tärkeitä hetkiä jakaa tukea ja ohjeita työkavereille.  

 

Valtaosa työyhteisöstä koki, että Hammasklinikka Kruunu panostaa työyhteisön 

työhyvinvointiin hyvin. Osa koki tämän kuitenkin myös kiitettäväksi sekä osa 

kohtalaiseksi. Toimeksiantajan mukaan työyhteisölle järjestetään vuosittain 

vähintään kolmesti virkistystapahtumia sekä koulutuksilla huolehditaan 

henkilöstön ammattitaidosta ja tarjotaan heille mahdollisuus kehittyä sekä oppia 

uutta. Henkilöstöllä on myös kattava työterveyshuolto ja luontoisetuja. 

Vastausten pieneen hajontaan voi vaikuttaa ihmisten erilaiset tarpeet sekä se, 

että henkilöstö on kasvanut ja toiminta laajentunut lähiaikoina. Tämä voi vaikuttaa 

myös osaltaan myös mielipiteisiin siitä, miten toimeksiantaja panostaa 

työyhteisön työhyvinvointiin.  

 

Vastauksissa työn mielekkyyttä parantaviksi tekijöiksi nousi aikataulutuksen 

parantaminen ja suunnittelu, jonka seurauksena kiirekin helpottaisi. Kyselyyn 

vastaajat toivoivat myös selkeämpiä roolijakoja ja tavoitteita sekä lisää 

vuorovaikutusta koko työyhteisön kesken, joka lisäisi yhteisöllisyyden tunnetta.  

Työyhteisön kokonaisvaltaista työhyvinvointia voitaisiin edistää paremmalla 

työsuunnittelulla. Työajat tulisi suunnitella mahdollisimman hyvin niin, ettei 
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kohteissa olisi liian kiire suorittaa omaa työtään ja työntekijöillä olisi mahdollisuus 

pitää tarvittavat tauot. Työyhteisössä vastuualueiden jako olisi tärkeää, jotta 

kaikki tietäisivät oman vastuunsa ja työnkuva selkenisi. Jos vastuualueita ei ole 

jaettu, työtehtävät voivat mennä sekaisin ja ylimääräistä aikaa kuluu miettiessä, 

että onkohan tämä asia tehty vai ei. Kun selkeät vastuut on jaettu työyhteisössä, 

kaikki tietävät omat tehtävänsä ja tavoitteensa, jolloin työskentely on 

sujuvampaa.   

Yhteisöllisyyttä lisäävää vuorovaikutusta koko työyhteisön kesken olisi tärkeää 

olla, jotta kaikki työyhteisön jäsenet kokevat kuuluvansa tiimiin. Palavereissa 

voisi olla kaikki työyhteisön jäsenet mukana esimerkiksi kerran kuukaudessa. 

Työyhteisön hiljattaisen kasvun vuoksi erilaiset virkistystapahtumat olisivat 

erittäin tärkeitä yhteisöllisyyttä lisääviä keinoja. Työnantajat voisivat myös alkaa 

tulevaisuudessa tukemaan kaikkea liikuntaa liikuntasetelien avulla. Näin kaikki, 

jotka ovat liikuntaseteleistä kiinnostuneita, pääsisivät liikkumaan edullisemmin ja 

näin ehkä parannettaisiin entisestään työntekijöiden terveyttä ja mahdollisesti 

jopa vähennettäisiin sairauspoissaolojen määriä pidemmällä aikavälillä.  

Kyselyyn vastaajat kokivat esimiestensä toiminnan pääosin hyvänä ja 

luotettavana. Monet korostivat esimiesten kanssa ystävyyttä, tasapuolisuutta ja 

heidän asiallisuuttaan. Vastaajien mukaan asioista on helppo puhua ja heidän 

olevan hyvin saatavilla. Esimiehissä nähtiin positiivisena myös se, että he 

auttavat ja opastavat tarvittaessa ja se, että heillä on halu pysyä kehityksen 

kärjessä mukana. Henkilöstö toivoi kuitenkin muutosta yhteisiin sääntöihin sekä 

viestintään.  Yhteisten sääntöjen sekä viestinnän heikkouteen on oletettavasti 

vaikuttanut työpaikalla oleva kiire sekä henkilöstömuutokset ja toiminnan 

laajentuminen.  

 

Työyhteisön yhteiset pelisäännöt ovat toiminnan kulmakiviä. Kun yhteiset 

pelisäännöt on laadittu ja ne ovat kaikkien tiedossa ja saatavilla, työyhteisö pelaa 

paremmin yhteen hiileen ja toimii tehokkaammin. Yhteisen toimintatavat 

parantavat myös yhteishenkeä ja työilmapiiriä sekä varmistavat työn sujuvan 

etenemisen. Yhteisissä pelisäännöissä tulisi kuvata ihanteellinen 

työskentelytapa, säännöt, odotukset ja tavoitteet sekä mahdolliset 

kehitystehtävät. Useasti työpaikan pelisäännöistä osa perustuu lakiin ja 
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työehtosopimuksiin ja osa on työyhteisössä paikallisesti sovittuja. (Tjs 

Opintokeskus, Reilun Pelin työkalupakki.) 

Lisäksi voi olla muita sääntöjä, jotka on neuvoteltu yhdessä työntekijöiden ja 

työnantajan kesken. Parhaimmillaan sovitut toimintatavat myös vahvistavat me-

henkeä ja työilmapiiriä. Kohtelias ja reilu käytös työtovereita kohtaan ja muiden 

huomiointi ovat työyhteisön pelisääntöjen peruspilareita. Yhteisillä pelisäännöillä 

voidaan välttää myös ristiriitoja työssä ja saada työympäristöstä miellyttävämpi. 

(Tjs Opintokeskus, Reilun Pelin työkalupakki.)  

 

Palautteen osalta suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa palautteeseen 

ja sen rakenteeseen. Osa vastaajista kuitenkin koki, että palautetta tulee harvoin 

ja useimmiten asiakkailta. Asiakkailta saatu palaute onkin tärkeää, mutta 

palautetta tulisi saada niin esimiehiltä kuin kollegoilta. Palautteen annossa on 

tärkeää olla rehellinen ja pyrkiä antamaan rakentavaa ja kehittävää palautetta.  

 

Toimeksiantajan mukaan yrityksen henkilöstön kasvun vuoksi Kruunu on 

aloittanut kehityskeskustelujen käymisen. Kehityskeskusteluita pidetään ensin 

yksittäin, joiden jälkeen järjestetään kehityskeskustelu ryhmässä ja käydään läpi 

pinnalle nousseita asioita. Kehityskeskustelun tarkoituksena on selvittää 

henkilöstön työtyytyväisyyttä, motivaatiota, osaamista ja sen kehittymistä.  

 

Kehityskeskustelut koettiin hyödyllisenä ja hyvänä keinona päästä esimiesten 

kanssa keskustelemaan rauhassa. Vastaajat toivoivat myös, että keskusteluja 

jatkettaisiin tulevaisuudessa ja niistä otettaisiin asioita käytäntöön. 

Kehityskeskustelujen osalta on erittäin tärkeää, että niitä jatketaan ja tehdään 

toimia työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Hyvin suunnitellut ja toteutetut 

kehityskeskustelut kirkastavat tavoitteita ja päämääriä, nostavat motivaatiota ja 

sitoutumista, auttavat työyhteisöä kehittymään, kehittävät positiivista ilmapiiriä 

sekä lisäävät yksilön arvostuksen tunnetta.  

 

Kehityskeskustelut auttavat esimiestä toiminnan suunnittelussa ja mahdollistavat 

tulosten tarkastelun ja palautteen antamisen. (Rauramo, P. 2012, 142.) 

Kehityskeskustelut ovat myös hyvä tapa antaa palautetta niin työntekijöille kuin 

työntekijän esimiehelleen. Palautetta olisi tärkeää antaa myös päivittäisestä 
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toiminnasta, onnistumisista ja epäonnistumisista. Yleensä palaute koetaan 

suurimpana voimavaroja lisäävänä tekijänä. Positiivinen sekä rakentava palaute 

motivoi työntekijää ja sen merkitys työntekijälle on suuri. Myönteinen palaute 

mahdollistaa myös henkilöstöä ajattelemaan positiivisesti itsestään ja 

työkavereistaan. (Liukkonen ym. 2006, 234.).   

 

Kyselyssä haluttiin selvittää, millaiseksi työyhteisön jäsenet kokevat oman 

roolinsa työyhteisössä. Suurin osa vastaajista koki roolinsa tärkeäksi ja 

tasavertaiseksi. Pieni osa vastaajista oli kuitenkin kokenut roolinsa epäselväksi. 

Vastausten hajontaan voi vaikuttaa työyhteisön jäsenten työsuhteiden eripituiset 

kestot. Osa henkilöstöstä on työskennellyt työyhteisössä yli 15 vuotta ja osa alle 

1 vuoden. Tämä vaikuttaa väistämättä oman roolin kokemiseen työyhteisössä. 

Jotta varmistetaan se, että uusimmatkin työyhteisön tulokkaat kokisivat roolinsa 

työyhteisössä yhdeksi tiimin jäseneksi ja selkeäksi, olisi tärkeää järjestää yhteisiä 

vuorovaikutuksellisia hetkiä ja tapahtumia sekä selkeät yhteiset toimintatavat, 

joiden puitteissa kaikki toimivat.  

 

Kyselyn mukaan tämän hetkisen työilmapiirin osa koki hyväksi ja osa 

kohtalaiseksi. Tulosten mukaan työyhteisön sisällä on useita eri työilmapiirejä, 

mikä on hyvinkin normaalia. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että työyhteisö on 

hyvin monimuotoinen ja ikähaarukka on kovin laaja.  Työilmapiiri on olennainen 

osa työhyvinvointia. Työilmapiiri on johtamisen, autonomian, luottamuksen ja 

yhteistyön muodostama yhdistelmä. Kun kaikkien työyhteisön jäsenten havainnot 

ilmapiiristä yhdistetään, saadaan kokonaiskuva työyhteisön työilmapiiristä. On 

tärkeää myös tiedostaa, että samaisen yrityksen sisällä voi olla monta eri 

ilmapiiriä (Rauramo, P. 2012, 106.).  

 

Työyhteisön jäseniltä kysyttiin myös, miten he voisivat omalla toiminnallaan 

vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Vastaajat kertoivat voivansa parantaa ilmapiiriä 

positiivisuudella sekä kannustavalla asenteella. Työyhteisössä jokaisen jäsenen 

asenteella ja käytöksellä on suuri vaikutus koko työyhteisön työilmapiiriin, joten 

on tärkeää, että jokainen työyhteisön jäsen kiinnittää siihen huomiota.  

Työyhteisön viestintää koskevassa kysymyksessä viestintä ja tiedonkulku 

arvioitiin suurimmaksi osaksi kohtalaiseksi. Osa vastaajista arvioi viestinnän 
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hyväksi ja osa huonoksi. Viestinnän ja tiedonkulun kohtalaiseksi kokemiseen 

vaikuttaa merkittävästi se, että toiminta on laajentunut ja henkilöstö kasvanut 

lähiaikoina. Toimeksiantajan mukaan yrityksessä on tapahtunut lähiaikoina 

paljon uusia asioita sekä hankintoja on tehty paljon. Työnkuva ei sinällään ole 

muuttunut, mutta uudistukset ovat vaikuttaneet tiedon heikompaan kulkemiseen. 

Kiireen keskellä jää myös helposti ilmoitusluontoisia asioita kertomatta ja näin 

viesti ei välttämättä tavoita kaikkia kuulijoita.  

Tiedonkulkuun tulisi ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota, jotta tieto kulkee 

tasapuolisesti kaikille. Työyhteisössä viestintä pitää sisällään kaiken yrityksen 

sisällä tapahtuvan tiedon jakamisen. Työpaikan yhteisten asioiden tarkastelu ja 

hallinta edellyttää keskustelua. Keskustelua voidaan käydä palavereissa ja 

tapaamisissa kasvokkain ja lisäksi myös puhelimitse, sähköpostilla ja erilaisilla 

keskustelupalstoilla. (Rauramo 2012, 117.)  

Työntekijät työskentelevät erillisissä työkohteissa, joten tulisi taata että tieto 

kulkeutuu kaikille työyhteisön jäsenille. Kaikkiin työyhteisön jäseniin tulisi pitää 

yhteyttä tasapuolisesti, jotta tunnettaisiin enemmän myös yhteisöllisyyttä. 

Toimeksiantajan mukaan he pitävät kuukausittain merkittyjä palavereja, joissa 

käydään läpi tärkeimmät tiedotettavat ja ajankohtaisimmat asiat. Koen, että tässä 

tilanteessa palavereja voisi pitää useammin, esimerkiksi kahden viikon välein.  

Palavereista olisi myös hyvä tehdä niin sanottuja pöytäkirjoja, joita voi käydä 

myöhemmin läpi esimerkiksi palaverista estyneet työyhteisön jäsenet. On 

tärkeää, että jokaisen ääni tulee kuuluville kokouksissa ja omia mielipiteitä 

uskalletaan kertoa ja muita kuunnellaan. Yhteisten kokousten lisäksi sähköinen 

viestintä, esimerkiksi puhelimitse viestintä on työyhteisön kesken myös 

olennaista, jotta tieto saavuttaa kaikki työyhteisön jäsenet. Yhteisessä 

taukotilassa on lisäksi seinällä taulu, johon kuka tahansa voi kirjoittaa tärkeitä 

asioita, tällä pyritään parantamaan tiedonkulkua.  

Kyselyyn vastanneista suurin osa koki olevansa erittäin motivoituneita työstään. 

Pieni osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että motivaatio on kohtalainen. 

Työyhteisön toimivuus, vuorovaikutus ja ilmapiiri vaikuttavat olennaisesti myös 

siihen, kuinka motivoituneita työntekijät työyhteisössä ovat. Kyselyyn 

vastanneiden motivaatioon ja vastausten pieneen hajontaan on vaikuttanut myös 
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se, miten vastaajat ovat kokeneet oman työhyvinvointinsa ja työssä jaksamisen 

sekä esimiestyön. Negatiivisesti motivaatioon työpaikalla voi vaikuttaa 

esimerkiksi ratkaisemattomat riidat ja epäkunnioittava kohtelu. Nämä voivat 

vähentää työntekijän työpanosta ja työn laatutasoa sekä vaikuttaa myös 

asiakkaiden saamaan kohteluun negatiivisesti (Sinokki 2017.). 
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5.1 Kehittämisehdotukset 

Tässä opinnäytetyössä haluttiin kartoittaa Hammasklinikka Kruunun 

työhyvinvoinnin tilaa ja antaa kehitysehdotuksia työhyvinvoinnin kehittämiseen 

tulevaisuudessa. Tilannetta kartoitettiin sähköisen kyselyn avulla. Kyselyn 

vastausprosentti oli 100%, eli kaikki työyhteisön jäsenet vastasivat kyselyyn. 

Kokonaisuudessaan Hammasklinikka Kruunun työyhteisön jäsenten 

kokonaisvaltainen työhyvinvointi ja työkyky koetaan hyvänä. Työyhteisö on 

pääsääntöisesti tyytyväinen myös esimiestyöhön ja yrityksen panostamiseen 

työhyvinvoinnissa. Vastauksissa ilmeni kuitenkin jonkin verran kehittämistä 

vaativia seikkoja. Kyselyssä kehittämistä vaativiksi tekijöiksi nousi selkeästi 

sisäinen viestintä ja tiedonkulku, kiire, palaute, roolijaot sekä sairauspoissaolot.  

Työyhteisössä viestintä ja tiedonkulku koettiin pääsääntöisesti kohtalaiseksi ja se 

ilmeni kyselyssä kehityskohteeksi. Viestinnän ja tiedonkulun tulisi olla hyvin 

suunniteltua. Olisi tehokkainta, jos palaverit, tiedotteet ja ilmoitustaulu toimisivat 

järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti (ks. KUVIO 10.). Palaverien yhteydessä 

voisi toimittaa mahdollisia tiedotteita uusista asioista ja ne voitaisiin tarvittaessa 

liittää myös sähköpostiin sekä ilmoitustaululle. Palaverien onnistuminen 

edellyttää kaikkien osallistujien aktiivisuutta. Palavereja voidaan täsmentää 

käsiteltävän asian tai osallistujien mukaan. Hyvin toimivassa ilmoitustaulussa on 

vain ajantasaisia asioita ja sitä tulisikin päivittää jatkuvasti. (Juholin 2013, 223.)  

 

KUVIO 10. Suunnitelma sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kehittämiseksi.  

Ilmoitustaulu Vastuuhenkilöt
Ajantasaisuus ja 

jaottelu

Sähköposti
Tiedotteet ja 
ilmoitukset

Yritystä koskeva
informaatio

Palaverit
Sisällön 

kokoaminen 
etukäteen

Muistion laadinta
Koko työyhteisön 

palaverit ja 
tiimipalaverit

Tiedotteet Muutokset
Yritystä koskeva 

informaatio
Tapahtumat

Työajan 
ulkopuolella 

kokoontuminen

Yrityksen 
järjestämä tyky-

tapahtuma

Työyhteisön oma 
kokoontuminen
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Juholinin (2013, 223) mukaan tiedote on viestinnän perustyökalu, jonka 

perusedellytyksenä on informatiivisuus. Henkilöstötiedotteessa asiat tulee kertoa 

lyhyesti, mutta kattavasti ilmaisten kenelle tiedote on suunnattu, mitä asia 

koskee, milloin ja missä sekä etenkin miksi. Tiedotteen tyylin voi muokata 

työyhteisön oman tyyliseksi, mutta ikävistä asioista ilmoitettaessa on parempi 

pysyä asialinjalla (Metsäaho 2013, 113–114).  

Sähköposti on tänä päivänä miltei arkipäiväinen viestintäväline, mutta kaikkien ei 

myöskään voida olettaa käyttävän sitä säännöllisesti (Metsäaho 2013, 67). 

Työyhteisössä kaikilla jäsenillä on käytössään työpaikan tarjoama sähköposti, 

mitä voisikin hyödyntää enemmän tiedotuksessa. Metsäahon (2013, 68) mukaan 

sähköposti toimii parhaiten kahdenkeskiseen tai pienen porukan viestintään, 

mutta se ei sovellu keskusteluun tai mielipiteiden ilmaisuun. Tällöin viestintä 

kasvokkain on parempi vaihtoehto, mikä on mahdollista työyhteisön ollessa pieni 

(Jalava & Matilainen 2010, 67). 

Työn luonne kohdeyrityksessä on välillä erittäin kiireistä eikä ylimääräisille 

tehtäville ole niinkään aikaa. Siksi olisi hyvä valmistautua ongelmatilanteisiin 

perehdyttämällä riittävästi henkilökuntaa eri työtehtäviin. Tämä edellyttää 

kuitenkin aikaa, mikä muutoinkin kiireisessä työympäristössä on hankalaa. 

Perehdytys voi kuitenkin olla myös yksittäisiä tehtäviä, eikä koko työpisteen 

hallintaa. Kiirettä voidaan hallita myös työn tavoitteita ja tehtävänkuvaa 

selkiyttämällä ja kiinnittämällä huomiota töiden tärkeysjärjestykseen. Töitä 

uudelleenjakamalla voidaan tasata työn kuormittavuutta henkilöstön kesken. 

(Rauramo 2012, 56.) Tässä tapauksessa vastuualueiden jakaminen osaamisen 

mukaan olisi hyvinkin tärkeää. Vastuualueet voivat olla pysyviä tai työntekijöiden 

haluttaessa vaihdella esimerkiksi kuukauden välein. Erilaisten tehtävien vastuun 

jako selkiyttäisi työtehtäviä. Nämä yhdessä sovitut vastuualueet ja niistä 

vastaavat henkilöt voisivat hyvin olla esillä tiedotteen mukaisesti esimerkiksi 

yhteisessä tilassa ilmoitustaululla.  

Vaikka kiire mainitaan yleensä esteenä kehittymiselle, voitaisiin kehittymisellä 

saada lisää aikaa uusien toimintojen myötä. Vaikuttamalla työtapoihin, 

asenteisiin, yhteistyöhön tai ajankäytön oikein fokusointiin saadaan myös 

muutoksia aikaan. (Mönkkönen & Roos 2010, 81–85.) Kiire hankaloittaa myös 
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vuorovaikutusta niin sisäisesti henkilöstön kesken kuin esimies-alais-tasolla. 

Tämän vuoksi olisi tärkeää, että työtehtävät voitaisiin organisoida niin, ettei 

kiireen tunne olisi jatkuvaa, kuten tutkimuksessa kävi useiden vastaajien kohdalla 

ilmi.  

Työohjeet ja toimintatavat olisi tärkeää yhtenäistää ja ajantasaistaa ja määritellä 

vastuuhenkilö huolehtimaan niiden ajantasaisuudesta. Myöskin niissä tapahtuvat 

muutokset olisi hyvä käydä yhteisesti läpi asiaa koskevien henkilöiden kesken, 

jotta ollaan tietoisia, miksi näin toimitaan. Kun yhteisiä ohjeita laaditaan, on hyvä 

miettiä asiaa koko työyhteisön kanssa, tai vähintään tarkastuttaa se asiaa 

koskevilla henkilöillä. (Metsäaho 2013, 89.)  

Kuten Jalava & Matilainen (2010, 69) kertovat, on nimenomaan esimiehen 

tehtävä motivoida työntekijöitä asettamalla yksilölliset tavoitteet ja tukea näitä 

tavoitteita erilaisilla palkkioilla ja palautteilla. Palautteenanto ja –saaminen 

voivatkin kulkea käsi kädessä kehityskeskusteluiden kanssa, mutta palautetta 

voidaan antaa myös spontaanisti ja kaikille yhteisesti. Työntekijällä on itsellä hyvä 

olla myös omia tavoitteita, missä haluaisi kehittyä sekä missä on kokenut 

onnistuvansa. Tavoitteet motivoivat niin työntekijöitä kuin koko työyhteisöä 

parempiin suorituksiin sekä toimivampaan tiimipelaamiseen. Yleiset kiitokset ja 

myös asiakaspalautteet voivat olla yksi käsiteltävä asia työyhteisön palavereissa. 

Kuten ei kommunikointiakaan, ei myöskään palautteenantokulttuuria kasvateta 

hetkessä, vaan sen on pitkäkestoinen prosessi, joka vaatii kaikkien työyhteisön 

jäsenten yhteistä panostusta.  

Kun puhutaan haastavasta ja korjaavasta palautteesta, paras tapa sen 

antamiseen on suullinen palaute mahdollisimman nopeasti. Korjaavan palautteen 

jälkeen on hyvä seurata toiminnan kehitystä ja toivottavia muutoksia ja tällöin 

annettu positiivinen palaute oikeasta suunnasta voi olla motivoivaa ja 

kannustavaa. (Lammintakanen 2012.)  

Jotta työyhteisö voisi toimia entistä paremmin ja tehokkaammin, on tärkeää laatia 

työyhteisön yhteiset pelisäännöt. Yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja on hyvä 

pohtia myös yhdessä työyhteisön kesken. Konkreettisesti työyhteisön 

pelisäännöistä tulisi käydä ilmi, miten työpaikalla on tapana toimia, millainen 

työmoraali työyhteisössä on, mitkä säännöt ja ehdot säätelevät työntekoa sekä 
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miten työyhteisön vuorovaikutus toimii ja asiakkaita ja muita sidosryhmiä 

kohdellaan (Paasivaara 2010, 59.). Kuviossa 11 hahmoteltuna suunnitelma 

Kruunun yhteisistä pelisäännöistä, johon on koottu lähinnä pelisääntöjä, miten 

työpaikalla tulisi toimia. 

 

 

KUVIO 11. Suunnitelma Kruunun yhteisistä pelisäännöistä. 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että sairauspoissaolot työyhteisössä kuormittavat 

työntekijöitä, aiheuttavat kiirettä ja muiden työtehtävien hoitamista. 

Sairauspoissaolojen määrää voidaan pyrkiä vähentämään niin työnantajan 

toimesta, kuin yksilön toimesta. Kruunu tarjoaa työntekijöilleen kattavan 

työterveyshuollon yhteistyössä Terveystalon kanssa, mikä on erittäin tärkeä 

edellytys työkyvylle ja työhyvinvoinnille. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää 

terveellisen ja turvallisen ja toimivan työympäristön aikaansaamista. Sen 

tehtävänä on tarjota sairauksia ehkäiseviä ja hoitavia sekä työkykyä ylläpitävän 

toiminnan palveluita. (Rauramo 2012, 37.)  

 

Yksilö pystyy kuitenkin ylläpitämään työkykyään omalla toiminnallaan, kuten 

liikunnalla ja ruokavaliollaan. Kohtuullisella, mutta säännöllisellä liikunnalla on 

merkittäviä vaikutuksia työkykyyn ja terveyteen. Myös hyvin suunniteltu 
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työyhteisöön integroitu liikuntatoiminta esimerkiksi liikunta- ja TYKY-päivien 

muodossa voivat edistää huomattavasti työyhteisön työhyvinvointia. Tällaiset 

tapahtumat lisäävät myös yhteisöllisyyttä, työviihtyvyyttä sekä parantavat 

yhteishenkeä. (Rauramo 2012, 27-28.)  

Työkyky ja työssä suoriutuminen muuttuu kaikilla pitkän työuran aikana. 

Työkykyyn voi vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi sairaudet, pitkäaikainen ja 

haitallinen henkinen tai fyysinen kuormittuminen tai yksityiselämään liittyvät 

tilanteet sekä elintavat. Työkykyä voidaan edistää esimerkiksi kuntoutuksella, 

muutoksilla työjärjestelyissä tai työn uudelleen organisoinnilla, terveyden 

edistämisellä tai osaamisen kehittämisellä. Työkyvyn tukemisessa onnistuminen 

vaatii yhteisesti sovitun toimintatavan noudattamista sekä hyvää yhteistyötä ja 

kommunikaatiota työnantajan, työsuojeluhenkilön sekä työterveyshuollon 

kesken. (Rauramo 2012, 39-40.) 

Esimiehen on tärkeää puuttua tilanteisiin, jossa havaitaan muutoksia työn 

suorittamisessa ja työkyvyssä. Hyväksi apuvälineeksi on havaittu varhaisen tuen 

malli työkykykeskusteluineen työkyvyn yksilöllisessä tukemisessa. Varhaisen 

tuen malli on yrityksen kirjallinen suunnitelma varhaisen tuen toteutuksesta 

organisaatiossa. Tyypillisesti varhaisen tuen prosessi jaetaan neljään 

vaiheeseen: hälytysmerkkien tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen, 

toimenpiteistä sopimiseen ja tilanteen seurantaan. Kuviossa 12 on hahmoteltuna 

varhaisen tuen prosessia. Varhaisen tuen mallissa perustana on luottamus, 

avoimuus, työsuojelu sekä työhyvinvointi. (Rauramo 2012, 39-40.) 

 

KUVIO 12. Hahmotelma varhaisen tuen prosessista. (Rauramo 2012, 40.) 

 

Sairauspoissaolossa on kyse henkilön työkyvyn menetyksestä. Poissaoloista 

ilmenee työnantajalle sekä kustannuksia että käytännön hankaluuksia. 

Sairauspoissaolot hankaloittavat myös työyhteisön toimivuutta sekä työn 

Ongelmien 
varhainen 

tunnistaminen

Ongelmien 
selvittely

Korjaavat ja 
kehittävät 

toimenpiteet

Toimenpiteiden 
vaikutusten 

seuranta
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tehokkuutta ja aiheuttavat kiirettä, niin kuin tutkimuksessakin ilmeni. Työyhteisön 

työkyvyn seuranta ja ongelmatilanteissa varhaisen tuen aloittaminen ovat 

työpaikalla osa hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä esimiestoimintaa. Ne 

edellyttävät työyhteisössä yhteistyötä, sitoutumista sovittuihin periaatteisiin, 

vuorovaikutustaitoja sekä uskallusta puuttua vaikeisiinkin asioihin. (Rauramo 

2012, 41.) 

 

Jos sairauspoissaolojen määrä alkaa vaikuttamaan jo työyhteisön toimivuuteen, 

tulisi asiasta keskustella työntekijän kanssa. Kysymys on siis ennen kaikkea 

välittämisestä, avun tarjoamisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta työyhteisössä. 

Keskustelussa pyritään selvittämään, mikä osuus työhön liittyvillä tekijöillä 

sairasteluun on ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tekemällä henkilön työkyky 

paranisi ja näin ollen sairauspoissaolot vähenisivät. Työpaikalla tulisi myös olla 

selkeät menettelytavat sairaus- ja tapaturmatapauksien ilmoittamisesta. Yhdessä 

sovitut pelisäännöt ja puuttumisrajat lisäävät myös oikeudenmukaisuutta ja tasa-

arvon kokemista työyhteisössä. (Rauramo 2012, 41.)  

 

5.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen teossa on käytettävä tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia 

menetelmiä. Tutkimus suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan tieteelliselle 

tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2010, 23–24). Aiheen 

valintakin on eettinen kysymys: tutkimusaiheen tulee olla oikeasti hyödyllinen ja 

palvella kohdettaan mahdollisimman hyvin. Tutkittavan aiheen tulisi kuulua myös 

omaan ammatti- tai toimialaan. Tutkimuksen tarpeellisuuteen vaikuttavat 

käytännönläheisyys, työelämälähtöisyys ja ajankohtaisuus. (Hirsjärvi ym. 2010 

24–25.)  

Tämän tutkimuksen aihe syntyi yhteistyössä opinnäytetyön tekijän ja 

kohdeyrityksen esimiesten kanssa. Työyhteisön työhyvinvointi tutkimusaiheena 

oli tekijän mielestä merkittävä osa-alue työyhteisössä ja tutkimusaiheenakin 

ajankohtainen. Tutkimuksen tekijän työkokemus kohdeyrityksessä aiheutti myös 

sen, että haastateltavat henkilöt olivat läheisiä ja kohdeyrityksen toimintatavat 

tuttuja. Ajankohtaiseksi tutkimuksen teki kohdeyrityksessä tapahtuneet 

muutokset, jonka vuoksi työyhteisön työhyvinvointiin paneutumisen tarve oli 
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kasvanut. Tutkimuksen tekemisestä laadittiin kirjallinen sopimus työelämän 

edustajan kanssa ja sitä ennen tutkimukselle haettiin tutkimuslupa Tampereen 

ammattikorkeakoululta.  

Pienessä tutkimusympäristössä vaaditaan erityistä tarkkuutta ja 

hienotunteisuutta, jotta nimettömänä säilyminen voidaan turvata. Pieneen 

työyhteisöön kohdistuvassa tutkimuksessa on tarpeellista pohtia, mikä oleellista 

tietoa raportoitavaksi. Tunnistamisen vaara on olemassa, kun tutkimukseen 

osallistuneita on vähän. Tämän vuoksi tutkimuksen tulos voi jäädä 

yksinkertaisemmaksi eikä kuvaa varsinaista todellisuutta, jos tutkija joutuu 

karsimaan aineistoa anonymiteetin säilymiseksi. (Kylmä & Juvakka 2007, 152– 

153.)  

Tämän tutkimuksen lähtökohdat perustuvat työelämän aitoon tarpeeseen, jonka 

avulla voidaan kehittää työhyvinvointia työyhteisössä. Tutkimustulosten 

lopullinen hyödyllisyys ja käytännön soveltaminen on kuitenkin tutkittavan 

yksikön päätettävissä. Vilkan (2005, 34) mukaan seikkaa kutsutaan eettiseksi 

kestävyydeksi, mutta käytännössä ei voida kontrolloida, miten tutkimustyötä 

sovelletaan työelämässä tai organisaatiossa. Tutkimus julkaistaan Tampereen 

Ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja se on myös kohdeyksikössä 

saatavilla ja käytettävissä.  

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta tarkastellaan kahden pääkäsitteen avulla; 

reliabiliteetti ja validiteetti. Näillä käsitteillä pyritään siihen, että tutkimustulokset 

ovat oikeita. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten pysyvyyttä. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että tutkimusta toistettaessa saadaan samat tulokset. 

Validiteetti tarkoittaa puolestaan sitä, että tutkittavat asiat ovat oikeita. (Kananen. 

2015, 343.) Tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimus, jolla on omat kriteerit 

luotettavuudelle. Nämä kriteerit ovat: luotettavuus/totuudellisuus, siirrettävyys, 

riippuvuus ja vahvistettavuus. (Kananen 2015, 339.)  
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Laadullisen tutkimuksen yksi isoimmista riskeistä on reaktiivisuus eli 

saastuminen. Reaktiivisuus tarkoittaa tutkijan vaikutusta tutkittavaan (Maxwell 

1996, 91.) Tämä ilmiö voi myös näkyä toisin päin, jolloin tutkijat mukautuvat 

tutkittaviin. Riskien ja virheiden mahdollisuus tutkimustilanteessa tulee tiedostaa, 

vaikka sen poistaminen kokonaan on mahdotonta. (Kananen 2015, 339.) 

Opinnäytetyön tekijän suhde toimeksiantajaan on melko henkilökohtainen, sillä 

tekijä työskentelee myös kyseisessä yrityksessä. Siitä syystä ja myös 

toimeksiantajan toiveesta kysely tehdään sähköisessä muodossa ja kyselyyn 

vastataan anonyymisti. Opinnäytetyön tekijä ottaa tämän huomioon kuitenkin 

tuloksia analysoidessaan.  

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa tutkitaan tällä hetkellä vallitsevaa ilmiötä, 

joten toistettavuutta ei voida taata, vaikka ympäristö ja haastateltavat pysyisivät 

samoina. Tekijä ei takaa reliabiliteettia tutkimuksessa, sillä tulokset tulevat 

olevaan ainutlaatuisia ja muutosalttiita; ilmiö elää jatkuvasti. Tämän tutkimuksen 

reliabiliteettia lisää kuitenkin se, että se tehtiin koko henkilökunnalle. 

Reliabiliteettia laskevia tekijöitä olivat tutkimuksen pienehkö koko ja kyselyn 

avoimet kysymykset, joihin katsotaan yleisesti olevan vaikea vastata. (Kananen 

2015, 343.)  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus eli validius taataan aiemmin mainituilla 

luotettavuuskriteereillä. (Kananen 2015, 340.) Validiteetti varmistaa, että 

tutkitaan oikeita asioita, mittarit ovat kunnossa sekä sen, että tulkinnat tehdään 

oikein. (Kananen 2015, 345.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa avointen 

kysymysten pieni vastausmäärä saattaa tuottaa epäluotettavuutta tuloksiin. 

Opinnäytetyön tekijä huomioi tämän tutkimuksessaan ja asettaa sähköisessä 

kyselyssä kaikki kysymykset pakolliseksi vastata.  

Luotettavuus/totuudellisuus tarkoittaa kuinka tutkimustulokset vastaavat 

tutkittavaa ilmiötä; työssä esitetyn tulkinnan tulee vastata todellisuutta. 

Totuudellisuuden arviointiin käytetään vertaisarviointia, jolloin ulkopuolinen 

arvioija tarkastelee tutkimusta dokumentoinnin pohjalta. Dokumentoinnin täytyy 

olla tarpeeksi tarkkaa, jotta arvioija pääsee samoihin johtopäätöksiin tutkimuksen 

pohjalta. Riittävä dokumentaatio takaa johtopäätösten oikeellisuuden. (Kananen 

2015, 353.) Tämä tutkimustulosten totuudellisuus varmistetaan tässä 
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opinnäytetyössä dokumentoimalla tutkimusaineistoa koko tutkimusprosessin 

ajan aktiivisesti, sekä käyttämällä laajaa lähdeaineistoa. (Kananen 2015, 353.)  

Siirrettävyys vaatii ilmiön kuvailua riittävän syvällisesti ja tiheästi. Siirrettävyydellä 

tarkoitetaan tutkimuksen tulosten siirtämistä toiseen vastaavaan tutkimukseen. 

Tutkimus tehdään yritykselle, jolloin siirrettävyys on toisen tutkimuksen tekijän 

vastuulla, koska tapaus on ainutlaatuinen. (Kananen 2015, 353.) 

Tutkimusprosessin aikana kuvaillaan vaiheet totuudenmukaisesti, jotta 

siirrettävyys on mahdollista, mutta vastuu siitä jää kuitenkin itse siirtäjälle.   

Riippuvuus tarkoittaa miltei samaa kuin tutkimuksen totuudellisuus. Jos sekä 

tutkimuksen tekijä, että ulkopuoliset henkilöt päätyvät samoihin tuloksiin työn 

pohjalta, voidaan tulkintaa pitää todellisena. Riippuvuuden arviointiin käytetään 

myös esimerkiksi vertaisarviointia. (Kananen 2015, 353.) Tutkimus luetetaan 

prosessin aikana useasti opinnäytetyön ohjaajalla. Tällä varmistetaan, että 

johtopäätökset ovat johdettu oikein. 

Vahvistettavuuden varmistamiseksi tulokset ja niiden perusteella tehdyt tulkinnat 

luetutetaan tutkittavilla, jotta varmistetaan tulosten ja tulkintojen 

paikkansapitävyys. (Kananen 2015, 354.) Tutkimustulosten litteroinnin ja 

analysoinnin jälkeen tulokset ja johtopäätökset luetutetaan Hammasklinikka 

Kruunulla, jotta tutkimus on luotettava myös tutkittavan kannalta eikä tulokset ole 

keksittyjä.  

Saturaatio eli kyllääntymispiste saavutetaan, kun tutkittavien vastaukset alkavat 

toistamaan toisiaan eikä mitään uutta tietoa ilmiötä koskien nouse enää esiin. 

Haastattelemalla noin 12-15 ihmistä voidaan saavuttaa riittävä saturaatio. 

(Kananen 2015, 355.) Opinnäytetyössä haastatellaan Hammasklinikka Kruunulta 

riittävän montaa henkilöä, jotta saavutetaan saturaatio.  

Kriteerivaliditeetti voidaan vahvistaa tutkimalla muita vastaavia tutkimuksia 

aiheesta. Teorian tutkiminen toimii yhtenä keinona vahvistaa kriteerivaliditeettiä. 

Työssä toteutuu kriteerivalidius teorian tutkinnan pohjalta, mutta vastaavaa 

tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty toimeksiantajalle, jolloin samasta ilmiöstä ei 

ole aineistoa. (Kananen 2015, 355.) Tutkimuksessa kriteerivaliditeetti jää näin 

ollen vajaaksi.  
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6 POHDINTA 

 

Aiheena työhyvinvoinnin kehittäminen on aina relevantti, koska hyvinvoiva 

työyhteisön jäsen on huomattavasti parempi kuin huonosti tai kohtalaisesti voiva 

työyhteisön jäsen. Hyvinvoiva työyhteisö on selkeästi tuotteliaampi ja tuo 

yritykselle enemmän arvoa verrattuna huonosti yhteen pelaavaan työyhteisöön. 

Työhyvinvoinnista löytyy todella paljon aineistoa ja erilaisia tutkimuksia. Aineiston 

suuri määrä kertoo työhyvinvoinnin ajankohtaisuudesta ja sen tärkeydestä. 

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi on käsitteenä hyvin laaja ja siihen vaikuttaa 

monta eri osa-aluetta; fyysinen, sosiaalinen, henkinen ja psyykkinen 

työhyvinvointi. Työhyvinvointi on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla ja sen 

ylläpidon tulisi olla itsestäänselvyys. Työhyvinvointi sisältää jokapäiväisiä 

pieniäkin asioita, joilla luodaan niin itselle kuin työyhteisön muille jäsenille hyvä 

ja antoisa työilmapiiri, jossa jokaisen on miellyttävä työskennellä toisiaan 

kunnioittaen.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kohdeyrityksen työyhteisön jäsenten 

tämän hetkisen työhyvinvoinnin tilanne. Tavoitteena oli selvittää, miten 

työyhteisön työhyvinvointia voisi tulevaisuudessa kehittää. Opinnäytetyön tekijä 

kokee, että sähköisen kyselylomakkeen avulla pystyttiin kartoittamaan 

suhteellisen selkeästi tämän hetkisen työhyvinvoinnin tila ja se, millaiseksi 

työyhteisön jäsenet kokevat oman työhyvinvointinsa ja mitkä asiat siihen eniten 

vaikuttavat.  

Yhteenvetona tästä tutkimuksesta voidaan todeta, että tutkimus pystyi 

selvittämään todellisen tilan siitä, miten kohdeyrityksen työyhteisön jäsenet 

kokevat oman työhyvinvointinsa. Tutkimuksessa nousi myös esille asioita, joiden 

pohjalta pystytään kehittämään edelleen työyhteisön työhyvinvointia. 

Tutkimuksessa saatiin vastauksia myös siihen, millä tavalla työyhteisön jäsenet 

kokevat työhyvinvointinsa muodostuvan sekä mitkä tekijät sen muodostumiseen 

vaikuttavat. Tutkimustuloksilla on selkeä yhteys tutkimuksessa käytettyyn 

teoreettiseen viitekehykseen. Opinnäytetyön tekijä kokee, että tutkimuksen teko 

oli opettavaista ja hyödyllistä. Työhyvinvoinnin monipuoliseen teoriaan 

tutustuminen oli mielenkiintoista. Tekijä kokee, että tutkimus opetti häntä paljon 

myös omasta työhyvinvoinnista sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisestä 
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työyhteisössä. Tekijän mielestä tutkimuksen tekeminen on ollut 

oppimisprosessina hyvinkin avartava sekä mielenkiintoinen.  
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LIITTEET       

      1 (5) 
Liite 1. Sähköpostitse lähetettävä Google Forms -kyselylomake.  

 
 
 

Työyhteisön työhyvinvointi ja sen kehittäminen

kohdeyrityksessä
Tutkimuskysymykset keskittyvät työhyvinvointiin ja sen kokemiseen kohdeyrityksessä. Vastausten 
perusteella analysoin tämän hetkisen tilanteen ja tulosten kautta esitän yritykselle 
kehitysehdotuksia työhyvinvointiin. 

Käsittelen tutkimuksessa saatuja tietoja täysin luottamuksellisesti. Kysely tehdään anonyymisti, 
joten kenenkään vastauksia ei voida yksilöidä vastaajaan. Kukaan vastaajista ei ole siis 
tunnistettavissa työssäni. 

Jotta tutkimuksesta olisi mahdollista saada esiin kehittäviä ideoita ja uusia ajatuksia, toivon, että 
pohdit vastauksia rauhassa ja ajan kanssa. 

Kiitos jo etukäteen!

*Pakollinen

1. Sukupuoli *

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Mies

 Nainen

 Muu

2. Ikä *

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 20-30

 30-40

 40-50

 Yli 50

3. Kuinka kauan olet työskennellyt kohdeyrityksessä? *

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Alle 1 vuoden

 1-3 vuotta

 3-5 vuotta

 5-10 vuotta

 10-15 vuotta

 Yli 15 vuotta

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi
Kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin vaikuttaa sekä fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen että henkinen 
työhyvinvointi. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat toisiinsa. Työhyvinvointi muodostuu työstä ja sen 
mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Se on kokonaisuus, joka vaikuttaa 
työssä jaksamiseen ja jonka jokainen yksilö tuntee eri tavalla. Työhyvinvointia parantavia tekijöitä 
ovat esimerkiksi työilmapiiri, motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ammatillinen osaaminen. 
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Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen kuuluvat koko työyhteisölle. 

Työkyky muodostuu ihmisen voimavarojen ja työn edellytysten välisestä balanssista. Ihmisen 
voimavarat rakentuvat terveydestä, kyvykkyydestä, koulutustaustasta ja osaamisesta sekä 
asenteista ja arvoista. 

Asteikot:
1 Erittäin huono       2 Huono       3 Kohtalainen       4 Hyvä       5 Erittäin hyvä

4. Millaiseksi koet kokonaisvaltaisen työhyvinvointisi? *

Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

5. Millainen on työkykysi tällä hetkellä? *

Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

6. Miten koet oman jaksamisen työssäsi? *

Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Työyhteisön hyvinvoinnilla on edellytyksiä, kuten oikeudenmukaisuus, kaikkien osallistuminen ja 
syrjimättömyys. Työhyvinvointia luo tasa-arvo, vapaa-ajan ja työn sujuva yhteensovittaminen sekä 
eri-ikäisten ja taustaisten huomiointi. Kun työyhteisössä koetaan hyvinvointia, se vaikuttaa 
työntekijöiden motivaatioon, sitoutumiseen, luottamukseen, tyytyväisyyteen, terveyden 
ylläpitämiseen sekä stressin hallitsemiseen. 

7. Mitkä tekijät kuormittavat sinua eniten työssäsi? *
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8. Koetko saavasi riittävästi tukea työssäsi suoriutumiseen? *

Merkitse vain yksi soikio.

 Huonosti

 Kohtalaisesti

 Hyvin

 Kiitettävästi

9. Miten Kruunulla mielestäsi panostetaan työyhteisön työhyvinvointiin? *

Merkitse vain yksi soikio.

 Huonosti

 Kohtalaisesti

 Hyvin

 Kiitettävästi

10. Miten työn mielekkyyttä voitaisiin edistää työyhteisössä? *

 

 

 

 

 

Johtamisen ja esimiestyön vaikutus työhyvinvointiin
Johtamisella on suuri merkitys työyhteisön työhyvinvoinnissa. Johtamisen tulisi olla osallistuvaa, 
tasapuolista sekä aidosti kuuntelevaa. Työntekijöiden mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan. 
Esimiehen ja työntekijän välinen palautteen anto ja vastaanottaminen on rakentavaa ja 
merkityksellistä. 

11. Mitä hyvää näet oman esimiehesi toiminnassa? *

 

 

 

 

 

12. Mihin asioihin toivoisit muutosta? *
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13. Millaista palautetta saat työstäsi? Millaista palautetta haluaisit saada? *

 

 

 

 

 

14. Miten koet kehityskeskustelujen hyödyllisyyden? *

 

 

 

 

 

Yhteisöllisyys työyhteisössä
Työyhteisö, jossa koetaan vahvaa yhteisöllisyyttä, lisää työntekijöiden motivaatiota, tuloksellisuutta 
sekä ennen kaikkea, itse työhyvinvointia. Jokaisella yksilöllä on merkittävä rooli työyhteisössä. 

Työilmapiiri on olennainen osa yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Työilmapiiri koostuu yrityksessä 
työskentelevien henkilöiden havainnoista. Kun kaikkien työyhteisön jäsenten havainnot ilmapiiristä 
yhdistetään, saadaan kokonaiskuva työyhteisön työilmapiiristä. 

15. Millaiseksi koet oman roolisi työyhteisön jäsenenä? *

 

 

 

 

 

16. Millä tavalla haluaisit vaikuttaa työyhteisössä? *

 

 

 

 

 

17. Millaiseksi koet työilmapiirin tällä hetkellä? *

Merkitse vain yksi soikio.

 Huono

 Kohtalainen

 Hyvä

 Kiitettävä
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Palvelun tarjoaa

18. Miten voisit itse vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin? *

 

 

 

 

 

19. Minkälaiseksi koet työyhteisössä viestinnän ja tiedonkulun? *

Merkitse vain yksi soikio.

 Huono

 Kohtalainen

 Hyvä

 Kiitettävä

20. Kuinka motivoitunut olet työstäsi? Mitkä asiat siihen vaikuttavat? *

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksista!

Ystävällisin terveisin,
Inari Kalliala 
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