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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa erään pienehkön metallialan yrityk-

sen, Yritys X:n, henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa sekä kehitysehdotuksia työhyvin-

voinnin edistämiseksi. Opinnäytetyön tulosten perusteella tehtiin toimenpidesuunni-

telma yrityksen henkilöstön kehittämistä varten. 

 

Opinnäytetyön teoria perustui Työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointimalliin. Mal-

lin osa-alueista opinnäytetyön tarkastelun kohteeksi valikoituivat osaaminen, työ ja 

sen organisointi, työyhteisö ja ilmapiiri sekä johtaminen ja tiedonkulku. Lisäksi työssä 

sivuttiin myös yksilön terveyttä ja toimintakykyä sekä työympäristön vaikutuksia hy-

vinvointiin. Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli työhyvin-

voinnin osa-alueisiin liittyviä väittämiä, joihin vastattiin valmiilla vastausasteikolla. 

Lisäksi mukana oli avoimia kysymyksiä. Kyselyyn sai vastata joko kirjallisesti tai 

suullisesti. 

 

Vastausten perusteella yleinen työhyvinvointi Yrityksessä X on hyvä. Positiivisia tee-

moja olivat henkilöstön kokemukset ammatillisesta osaamisestaan sekä mahdollisuu-

desta hyödyntää sitä. Henkilöstö koki voivansa myös hyvin vaikuttaa työtään koske-

viin asioihin ja työnkuvat koettiin selkeiksi. Työaika oli yrityksessä järjestetty henki-

löstön mielestä erittäin toimivasti. Työilmapiiri koettiin hyväksi ja henkilöstön mie-

lestä työpaikalla voi puhua avoimesti. 

 

Merkittävimpiä kehityskohteita henkilöstön mielestä olivat fyysisen työympäristön 

puutteet sekä perehdytysprosessin toimivuus ja laatu. Melko moni vastaaja koki työnsä 

olevan kuormittavaa joko henkisesti tai fyysisesti. Vaikka työilmapiirin koettiin ole-

van hyvä, oli vastausten perusteella työyhteisö hajaantunut erillisiksi pieniksi ryh-

miksi. Esimiesportaan roolit olivat henkilöstölle jokseenkin epäselviä ja esimieheltä 

kaivattiin palautetta ja arvostusta nykyistä enemmän. Tiedonkulun osalta merkittävin 

toive oli lisätä tietoa töiden aikatauluista. 

 

Toimenpidesuunnitelmaan lisättiin fyysisen työympäristön puutteiden parantaminen, 

perehdytysmateriaalin luominen, tiedonkulun tehostaminen, organisaatiorakenteen 

selkiyttäminen, virkistyspäivät sekä palaute- ja kannustejärjestelmän kehittäminen. 
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The purpose of this thesis was to survey how is the wellbeing at work of the personnel 

and how should the wellbeing be improved at Yritys X. Yritys X is a small metal 

industry company. A proposed action plan to develop the personnel and their wellbe-

ing was made based on the results of this thesis. 

 

The theory of the thesis was based on the wellbeing model by The Center of Occupa-

tional Safety. The sectors of the model considered were competence, organizing of the 

work, work community and atmosphere and management and internal communication. 

The theory touched a little bit also individual health and the impact of the work envi-

ronment. The material for the thesis was collected with a questionnaire which included 

statements of wellbeing and were answered with a scale. There were also open ques-

tions included in the questionnaire. It was possible to answer to the questionnaire in 

writing or verbally. 

 

Based on the answers the state of wellbeing at work in Yritys X is generally good. 

Positive themes were that the personnel are considering their competence good and 

they have possibility to use their knowhow at work. The personnel feel they have a 

possibility to influence the matters concerning their work and they are familiar with 

their job descriptions. Atmosphere at work is considered good and people think they 

can talk openly. 

 

Most significant points to develop according to the personnel’s answers are the defects 

at the physical work environment and the quality of the orientation and introduction to 

work. Quite large number of the respondents find their work physically or mentally 

stressing. Even though the atmosphere was described to be good, the work community 

has been split in small groups. The roles of the managers were unclear to the personnel 

and people wish to receive more feedback and appraisal from the manager. Regarding 

the internal communication the most important point to develop was to increase the 

information about the schedules of the work. 

 

Themes in the proposed action plan were improving the defects of physical work en-

vironment, creating a material for orientation process, improving the internal commu-

nication, clarify the structure of the organization, arranging recreational events and 

developing a system for feedback and an incentive program. 
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1 JOHDANTO  

 

Työhyvinvointi lisää työn tehokkuutta, työhön sitoutumista sekä parantaa työilmapii-

riä. Ihmiset ovat nykyisin entistä terveempiä ja elävät pidempään, joten työurien pi-

dentämiselle olisi suuri tarve. Työssä tulee kuitenkin viihtyä ja voida hyvin, jotta työ-

kyky ja jaksaminen pysyvät yllä yhä korkeampaan ikään. Hyvä työ antaa yksilön elä-

mään mielekkyyttä, mutta nykyisen työelämän tiheä muutostahti kuormittaa työnteki-

jöitä. (Virtanen & Sinokki 2014, 30-31.) Työntekijän hyvinvointi on sekä työntekijän 

että työnantajan etu. Hyvinvoinnista hyödytään myös yhteiskuntatasolla. On siis var-

sin perusteltua ja positiivinen suunta, että työhyvinvointiin ja ihmisten jaksamiseen on 

alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota organisaatioissa ja aiheesta puhutaan avoi-

mesti. Panostaminen henkilöstön viihtyvyyteen, jaksamiseen ja työkykyyn vähentää 

henkilöstön vaihtuvuutta ja tehostaa toimintaa, parantaa työntekijöiden elämänlaatua 

ja kannustaa tekemään töitä nousevaan eläkeikään saakka. 

 

Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa työnantajalle myös siitä näkökulmasta, että 

se kohottaa yrityksen positiivista työnantajakuvaa. Työelämässä on yhä enenevissä 

määrin sellaisen sukupolven edustajia, jotka arvostavat työtä muunkin kuin rahan ta-

kia. Työpaikan valintaan vaikuttaa palkan ja työtehtävien lisäksi myös yrityksen ilma-

piiri, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, kehittymismahdollisuudet sekä tasa-ar-

voinen toimintakulttuuri. (Kansonen 2013.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään työhyvinvointia toimeksiantajayrityksessä. Vah-

vasti kasvava nuori metallialan yritys panostaa toimintansa kehittämiseen ja hyvin-

voiva, osaava henkilöstö on yrityksen suurin voimavara. Opinnäytetyön aiheeksi vali-

koitui työhyvinvointitutkimus, jotta yrityksessä voitaisiin keskittyä niihin toimenpitei-

siin, jotka henkilöstö kokee suurimmiksi haasteiksi työhyvinvointinsa kannalta. 
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2 TYÖHYVINVOINTI KÄSITTEENÄ 

Työhyvinvoinnin käsite on haastavaa määrittää. Usein työhyvinvointi käsitetään sup-

peasti pahoinvoinnin puutteeksi tai liikuntaharrastusten tukemiseksi tai vuotuiseksi 

virkistyspäiviksi (Rapatti 2007, 10). Työhyvinvointi on kuitenkin paljon muuta, kuin 

pahoinvoinnin puutetta, mutta määritelmiä siitä on lukuisia.  

 

Tärkeä näkökulma työhyvinvointia ajatellessa on sen syntyminen yhteisössä työpai-

kalla sekä kokemuksen henkilökohtaisuus. Työhyvinvointi ei ole tarkkarajainen ja ab-

soluuttinen objektiivinen käsite, vaan yksilön henkilökohtainen kokemus. Tästä näkö-

kulmasta on hyvä muistaa, että työhyvinvointi voi tarkoittaa kahdelle ihmiselle aivan 

eri asioita. Myös eri aikoina työhyvinvointi on tarkoittanut eri asiaa, työelämän suku-

polvet kokevat hyvinvoinnin eri tavoin. Kokemus työhyvinvoinnista luodaan kuiten-

kin työyhteisössä yhdessä ja siihen vaikuttavat sekä työntekijä itse että työnantaja ja 

työtoverit. Työpaikalla siis luodaan puitteita työhyvinvoinnin kehittymiselle yksilöta-

solla. (Otala & Ahonen 2003, 19-20; Sosiaali- ja Terveysministeriön www-sivut 2019, 

Työterveyslaitoksen www-sivut 2019, Virtanen & Sinokki 2014, 28, 36.) 

 

Työterveyslaitoksen (Työterveyslaitoksen www-sivut 2019) mukaan työhyvinvointi 

on turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä. Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja hei-

dän organisaatiotaan johdetaan hyvin. Lisäksi työntekijöiden kokemus omasta työs-

tään on mielekäs ja palkitseva ja työstä saa tukea elämänhallintaan. Työhyvinvointi 

rakentuu yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan välillä, molemmat osapuolet ovat 

vastuussa hyvinvoinnista. Työhyvinvointia ei myöskään voida saada aikaan työstä 

erillisillä tapahtumilla tai virkistyspäivillä, vaan se syntyy työn arjessa. 

 

Sosiaali- ja Terveysministeriön (Sosiaali- ja Terveysministeriön www-sivut 2019) mu-

kaan työhyvinvointiin vaikuttavat itse työ ja kokemus sen mielekkyydestä, turvallisuus 

ja terveellisyys, hyvä johtaminen, työyhteisön ilmapiiri sekä työntekijän ammattitaito. 

Vastuu työhyvinvoinnin eri osa-alueista jakautuu työnantajalle ja työntekijälle hieman 

eri tavoin. Työntekijä on paljolti vastuussa omasta työkyvystään ja osaamisen kehittä-

misestä, kun taas työnantaja vastaa työn fyysisestä turvallisuudesta, tasapuolisuudesta 

sekä johtamisesta.  
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Työturvallisuuskeskus jakaa työhyvinvoinnin määritelmässään työympäristöön liitty-

viin tekijöihin ja työyhteisöön liittyviin tekijöihin. Määritelmissä näkyvät lain pykä-

lien määrittämät työnantajan velvollisuudet huolehtia työturvallisuudesta (Työturval-

lisuuslaki 738/2002, 8§). Hyvä työympäristö on turvallinen ja terveellinen niin työti-

lojen, -välineiden kuin -menetelmienkin osalta ja olemassa olevat riskit on tunnistettu. 

Hyvä työyhteisö puolestaan on oikeudenmukainen ja tasapuolinen, vuorovaikutus hen-

kilöstön kesken toimii ja ilmapiiri on hyvä, työtehtävät eivät kuormita henkisesti liikaa 

ja johtaminen on toimivaa. (Työturvallisuuskeskuksen www-sivut 2019.) 

 

Työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka esittelee työhyvinvoinnista voimava-

rakeskeisen mallin ja puhuu työhyvinvoinnin sijaan työnilosta. Hänen mallissaan työ-

hyvinvointi on yksilöllinen kokemus, jonka keskiössä on yksilö, hänen asenteensa ja 

psyykkinen ja fyysinen kuntonsa. Yksilön työhyvinvointikokemukseen vaikuttavat ul-

koisina tekijöinä organisaatio, johtaminen, työyhteisö ja itse työ. Nämä neljä ominai-

suutta voivat tukea yksilön kokemusta työhyvinvoinnista. Hyvinvointia tukeva orga-

nisaatio tuntee tavoitteensa. Organisaatio on rakenteeltaan joustava ja tuntee osaamis-

tarpeensa sekä kehittää niitä. Lisäksi työympäristö on turvallinen. Hyvinvointia tukeva 

esimies osaa johtaa sekä ihmisiä että asioita kannustavasti ja osallistavasti. Johtaminen 

on oikeudenmukaista, kuuntelevaa, ohjaavaa ja neuvovaa ja työntekijöille annetaan 

palautetta työstä. Hyvässä työyhteisössä on toimiva ja hyvä yhteishenki ja yhteiset 

säännöt, joista pidetään kiinni. Itse työ tukee työhyvinvointia silloin, kun työ on mie-

lekästä, kehittävää ja sen järjestelyihin ja tavoitteisiin voi itse vaikuttaa. (Manka 2006, 

15-18; Manka 2011, 75-76; Manka & Manka 2016, 74-77.) 

 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan siis laajaa käsitettä ja se pitää sisällään työpaikalla fyy-

siset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Otala ja Ahonen (2003, 20-22) vertaavat 

näitä työhyvinvoinnin kolmea ulottuvuutta Maslowin tarvehierarkiateoriaan. Tarve-

hierarkian mukaan ihmisen viisi perustarvetta ovat fysiologiset tarpeet, turvallisuuden 

tarpeet, läheisyyden tarpeet, arvostuksen tarpeet sekä itsensä toteuttamisen tarpeet, 

jotka rakentuvat kerroksittain toistensa päälle. Näitä tarvetasoja voi verrata myös työ-

hyvinvoinnin muodostumiseen. Fyysisellä hyvinvoinnin ulottuvuudella on tärkeää, 

että ihmisen fysiologiset tarpeet tulevat täytettyä ja hän on fyysisesti turvassa. Tämä 

on työhyvinvoinnin perusedellytys. Ihmisen on oltava fyysisesti terve ja työkykyinen 
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ja hänen työympäristönsä on oltava turvallinen. Sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvoin-

nin ulottuvuus menevät paljon päällekkäin. Sosiaalinen ulottuvuus pitää niin ikään si-

sällään turvallisuuden tarpeita mm. työn jatkuvuuden suhteen. Sekä sosiaaliseen että 

psyykkiseen hyvinvoinnin ulottuvuuteen liittyvät läheisyyden ja arvostuksen tarpeet. 

Ihmisellä on tarve kuulua johonkin, työpaikalla osaksi työyhteisöä. Työyhteisössä ei 

saa olla kiusaamista tai eriarvoista kohtelua. Arvostuksen tarpeen kannalta on tärkeää, 

että työntekijä kokee työnsä olevan tärkeää ja arvostettua yhteisössä ja toisaalta hänen 

tulee voida kokea itsensä ammattitaitoiseksi ja osaavaksi yksilöksi. Psykologiseen 

ulottuvuuteen liittyy vielä itsensä toteuttaminen eli yksilön tarve saavuttaa elämässään 

jotain ja kehittää omaa osaamistaan. Työ on iso osa ihmisen elämää ja sen avulla moni 

tavoittelee kehittymistä ja kasvua. 

3 TYÖHYVINVOINTI TÄSSÄ OPINNÄYTETYÖSSÄ 

 

Tässä opinnäytetyössä työhyvinvointia lähestytään Työturvallisuuskeskuksen Työhy-

vinvointia yhteistyöllä -julkaisussa (Tamminen 2011) esitellyn mallin mukaisella ja-

ottelulla. Mallissa työhyvinvointi koostuu yksilön terveydestä ja työkyvystä, työym-

päristöstä, osaamisesta ja kehittymismahdollisuuksista, työstä ja sen organisoinnista, 

sosiaalisista suhteista sekä johtamisesta ja tiedonkulusta (kuva 1). Tämä 

työhyvinvoinnin malli valikoitui opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen tueksi siksi, 

että se on selkeä ja melko yksinkertaistettu kokonaisvaltainen malli työhyvinvointiin 

vaikuttavista tekijöistä. Opinnäytetyön teoreettiseksi malliksi haluttiin jokin selkeä ja 

yksinkertainen malli, koska toimeksiantajayrityksessä ei ole vielä koskaan 

aikaisemmin tehty työhyvinvointiselvitystä. Näin ollen työhyvinvoinnin kehittämisen 

aloittaminen selkeän ja kokonaisvaltaisen mallin avulla oli perusteltua ennen 

yksityiskohtaisempiin tekijöihin pureutumista.  
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Kuva 1. Työhyvinvoinnin muodostuminen (mukaillen Tamminen 2011) 

 

Mallin osa-alueista yksilön terveys ja työkyky sekä työympäristö on jätetty tässä opin-

näytetyössä hyvin vähälle tarkastelulle. Vaikka yrityksellä on mahdollisuudet tukea 

työntekijöiden yksilöllistä terveyttä ja työkykyä esimerkiksi liikuntaharrastuksia tuke-

malla ja yrityksen tulee järjestää työntekijöille lakisääteinen työterveyshuolto, on 

viime kädessä vastuu terveydestä ja työkykyisyydestä työntekijällä itsellään. Työym-

päristön vaikutukset työhyvinvointiin ovat Suomessa vahvasti lakisääteisiä asioita eikä 

siitä huolehtiminen ole yritykselle vapaaehtoista. Työturvallisuuslain (738/2002, 8§) 

mukaan työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite työntekijän turvallisuudesta ja 

terveydestä työssä ja työpaikalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantajan on es-

tettävä mahdolliset työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät. Jos vaara- ja haittatekijöitä 

ei voida poistaa, ne on pyrittävä minimoimaan. Voidakseen estää työntekijän tervey-

teen tai turvallisuuteen kohdistuvat vaara- ja haittatekijät, työnantajan on selvitettävä 

ja arvioida kaikki mahdolliset tilanteet ja tekijät, joista haittaa voisi syntyä, esimerkiksi 

tapaturman tai ammattitautien mahdollisuudet sekä kuormitustekijät (TTL 738/2002, 

10§). Yritys X on huolehtinut lain määräämistä huolehtimisvelvollisuuksistaan. Alku-

vuodesta 2019 tehdyssä työturvallisuustarkastuksessa ei löytynyt muita puutteita kuin 
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parin koneen suojat, jotka lisättiin välittömästi. Tämä tutkimus ei pureudu työympä-

ristön hyvinvointivaikutuksiin sen tarkemmin. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tar-

kemmin neljän muun osa-alueen vaikutuksia työhyvinvointiin. 

3.1 Osaaminen ja kehittyminen 

Osaamisella tarkoitetaan usein puheessa ihmisen tietoja ja taitoja. Kauhanen esittää 

osaamisen koostuvan kuitenkin monesta muustakin yksilön ominaisuudesta. Nykyisin 

puhutaankin osaamisen sijaan usein pätevyydestä tai kompetenssista. Osaamiseen vai-

kuttavat tietojen ja taitojen lisäksi myös ihmisen kokemukset, ihmissuhdeverkostot, 

arvot ja asenteet, motivaatio sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. (Kauhanen 2012, 

145-146.) Organisaatiotasolla osaamisen voidaan katsoa koostuvan henkilöpääomasta, 

suhdepääomasta ja rakennepääomasta. Henkilöpääomaa on työntekijöiden henkilö-

kohtainen osaaminen, jonka he tarjoavat yrityksen käyttöön. Suhdepääomaa ovat yri-

tyksen suhteet asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin sekä alihankkijoihin ja tavarantoi-

mittajiin. Rakennepääoma puolestaan koostuu yrityksen käytössä olevista työväli-

neistä ja työympäristöstä, ilmapiiristä ja johtamiskulttuurista. (Otala & Ahonen 2003, 

70, 108-109, 149-150; Hyppänen 2013, 108.)  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan yksilön kokemaa työhyvinvointia. Vaikka yksilön 

osaaminen muodostaa kiinteästi osan organisaation osaamisesta on yksilön osaami-

sella suuri merkitys myös hänen omalle kokemukselleen hyvinvoinnista ja työssä sel-

viämisestä. Mitä paremmin yksilö osaa, sen paremmin hän selviää työstään ja saa ar-

vostusta muilta. Hallinnan ja osaamisen tunne työssä on tärkeää hyvinvoinnin näkö-

kulmasta. Työn on oltava myös mielekästä ja tarjottava mahdollisuus käyttää osaamis-

taan. Uuden oppiminen on ihmiselle luontaista ja moni kokee saavansa oppimisesta 

itsessään mielihyvää ja iloa. Onnistumisen kokemukset ja kehittymismahdollisuudet 

saattavat työntekijälle olla palkkaakin tärkeämpi palkinto työstä. Kokemus osaami-

sesta, pätevyydestä ja tarpeellisuudesta sekä oppimisen ilo ja työn mielekkyys ovat 

yksilön näkökulmasta tärkeitä osatekijöitä hyvinvoinnille. (Manka & Manka 2016, 

107-108; Viitala 2013, 179-182.) Työntekijällä on itsellään suuri vastuu oman osaa-

misensa ja ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja osaamisensa kehittämisestä (Kauhanen 

2012, 152; Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivut 2019). Työnantaja luo kuitenkin 
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puitteet sille, että osaamistaan voi työpaikalla kehittää. Työnantajan tehtäviin kuuluu 

perehdyttää uusi työntekijä työhönsä huolellisesti ja lisäksi työnantaja voi tarjota eri-

laisia mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen olemassa olevalle henkilöstölle. 

3.1.1 Perehdytys 

Työssä tarvittavan osaamisen kehittymisen edellytys on, että työntekijä perehdytetään 

työtehtäviinsä hyvin. Perehdyttäminen on työnantajan toimintaa, joka auttaa uutta 

työntekijää tutustumaan työyhteisöön, työpaikkaan ja omaan työhönsä. Tavoitteena on 

siis työtehtävien opettelun lisäksi auttaa työntekijää pääsemään työyhteisönsä jäse-

neksi mahdollisimman hyvin eli sosiaalistaa hänet osaksi työyhteisöä ja sen toiminta-

tapoja. Perehdyttäminen tähtää myös siihen, että uusi työntekijä tuntee työpaikkansa, 

sen historian ja tulevaisuuden näkymät ja tavoitteet. Vaikka puhekielessä puhutaan 

usein pelkästään perehdyttämisestä, olisi tärkeää osata erottaa toisistaan perehdyttämi-

nen ja työnopastus. Perehdyttämisessä käydään läpi työpaikan toimintatapoja, tavoit-

teita ja tulevaisuuden näkymiä. Perehdyttämistä on myös se, että työntekijällä on edel-

lytykset aloittaa työnsä, työvälineet, tarvittavat käyttöoikeudet ja salasanat toimivat ja 

työntekijä on tietoinen työnkuvastaan. Lisäksi työntekijä tutustutetaan uusiin työtove-

reihinsa ja toivotetaan hänet tervetulleeksi työyhteisöön. Tärkeää on myös perehdyttää 

uusi työntekijä työsuhdetta määrittäviin pelisääntöihin, kuten työaikoihin, palkkauk-

seen, työsuhde-etuihin, vastuuasioihin ja seurauksiin sekä työturvallisuuteen liittyviin 

tekijöihin. Työnopastus on perehdytystä varsinaisiin työtehtäviin. Työntekijä perehdy-

tetään työn sisältöön ja vaiheisiin, tarvittaviin välineisiin, työolosuhteisiin, laatuvaati-

muksiin, mahdollisuuksiin saada tukea sekä kehittymismahdollisuuksiin. Perehdytys 

on lähtökohtaisesti aina esimiehen vastuulla. Käytännössä työnopastusta ja perehdy-

tystä voi delegoida myös uuden työntekijän kollegoille. (Ahokas & Mäkeläinen 2013; 

Dessler 2017, 269; Juuti & Vuorela 2015, 63-65, 68; Kauhanen 2012, 150-152; Viitala 

2013, 193-194.) 

 

Perehdytysprosessia varten on hyvä laatia työpaikalla kirjallinen suunnitelma, jotta pe-

rehdyttäminen tapahtuu tasalaatuisesti ja kaikki tekijät huomioiden. Suunnitelma toi-

mii muistilistana ja säästää aikaa prosessissa. Lisäksi suunnitelman avulla perehdy-
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tystä voidaan seurata ja arvioida. Uusi tulokas ei ole kykeneväinen omaksumaan kaik-

kea tietoa yhden päivän aikana, joten perehdytys on hyvä ajoittaa useiden päivien 

ajalle. Nykyisin perehdytyksessä on mahdollista käyttää apuna myös erilaisia e-työka-

luja, kuten videoita, verkkokoulutuksia tai jopa pelillistämistä. (Ahokas & Mäkeläinen 

2013; Dessler 2017, 270; Viitala 2013, 193-194.) 

3.1.2 Osaamisen kehittämisen tapoja 

Osaamisen kehittäminen voidaan karkeasti jakaa neljään erilaiseen oppimistilantee-

seen. Formaali oppiminen on määrämuotoista, se tähtää yleensä jonkinlaisen tutkinnon 

tai todistuksen saamiseen. Nonformaali oppiminen tapahtuu järjestetyssä oppimista-

pahtumassa, esimerkiksi koulutuspäivässä, mutta se ei tähtää todistukseen. Informaali 

oppiminen tapahtuu työssä ja työympäristössä. Neljänneksi oppimista tapahtuu satun-

naisesti ja spontaanisti. (Hyppänen 2013, 125.) Hyppäsen mukaan aikuinen oppii 70% 

käytännön työssä, 20% erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja 10% koulutuksissa ja lu-

kemalla. 

 

Työntekijä voi halutessaan kehittää osaamistaan täysin itsenäisesti työnantajastaan 

riippumatta. Työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa formaalia tai nonformaalia osaamisen 

kehittämistä ovat erilaiset koulutukset, joita voidaan suorittaa itsenäisesti tai ohjatusti. 

Ne voivat johtaa tutkintoon tai olla lyhytkoulutuksia. Itseopiskelua on tarjolla myös 

erilaisina monimuotokoulutuksina verkossa ja ammattikirjallisuutta voi jokainen lukea 

vapaa-ajallaan. Suomalainen yhteiskunta tukee omaehtoista opiskelua varsin hyvin. 

Koulutus Suomessa on kokonaan ilmaista tai hyvin edullista. Lisäksi laki oikeuttaa yli 

vuoden työsuhteessa olleen työntekijän halutessaan opintovapaaseen. (Kauhanen 

2012, 152-155, Viitala 2013, 200-201.) 

 

Yritykset järjestävät usein myös nonformaaleja sisäisiä koulutuksia henkilöstölleen, 

kun tarvitaan osaamisen päivittämistä. Koulutukset voivat olla lyhyitä muutaman tun-

nin kestoisia tai pidempiä kursseja. Sisäisellä koulutuksella pyritään usein lisäämään 

jotakin tarkkarajaista konkreettista osaamista nimenomaan yrityksen omiin käytäntöi-

hin sopivasti. Etuna koulutuksessa tai luennossa on, että sillä voi saavuttaa kerralla 
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koko henkilöstön. Toisaalta yritys voi tarjota myös mahdollisuuden osallistua avoi-

meen koulutukseen, jossa henkilöstön on mahdollista tavata muiden organisaatioiden 

edustajia. Näiden avointen koulutusten etu on verkostoitumismahdollisuus sekä tilai-

suus saada uusia ideoita ja käytänteitä toisten organisaatioiden edustajilta. (Dessler 

2017, 281: Juuti & Vuorela, 2015, 72-73; Hyppänen 2013, 128-129; Viitala 2013, 198-

201.) 

 

Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia voidaan järjestää työpaikalla myös ilman 

koulutusta käytännönläheisin menetelmin, informaalisti. Työnkierto, työn laajentami-

nen tai rikastaminen, erityistehtävien antaminen, projektit, sijaisuudet, mentorointi tai 

valmentaminen ovat tapoja, joilla osaamista voidaan kehittää työn ohessa. Työnkierto 

on tilanne, jossa henkilö sijoitetaan yrityksessä sisäisesti toisiin tehtäviin määräajaksi 

oppimaan uutta. Työnkierto usein lisää myös yrityksen eri toimintojen välistä ymmär-

rystä ja arvostusta ja näin tehostaa yrityksen toimintaa. Työn laajentaminen tarkoittaa 

tilannetta, jossa työntekijälle annetaan samantasoisia tehtäviä laajempi skaala. Esimer-

kiksi kolmen palvelun sijasta hän tarjoaakin neljää palvelua. Työn rikastamisella puo-

lestaan tarkoitetaan vastuun kasvamista, tehtävien taso muuttuu haastavammaksi. Eri-

tyistehtävät ja projektit sekä sijaisuuksien hoitaminen ovat työnkuvan monipuolista-

mista. Niissä työntekijä saa vastuulleen jonkin uuden tehtävänkuvan. Ne ovat oivalli-

sia tilaisuuksia päästä kehittämään osaamista jollakin tietyllä osa-alueella tai päästä 

hyödyntämään ja vahvistamaan olemassa olevaa osaamista uusiin tehtäviin. Työnkier-

ron, projektien ja sijaisuuksien hoitamisesta on myös yritykselle se etu, että uusi hen-

kilö saattaa nähdä työn rutiinit uusin silmin ja kehittää toimivampiakin toimintatapoja 

asian hoitamiseksi. Työnkierrolla tai projekteilla on joskus mahdollista hankkia myös 

kansainvälistä osaamista. Mentorointi tai valmentaminen on vuorovaikutusprosessi, 

jossa uutta opitaan ikään kuin vanhalla mestari - oppipoika mallilla. Kokeneempi työn-

tekijä opastaa vähemmän kokenutta löytämään hänelle itselleen sopivimmat toiminta-

tavat työn hoitamiseksi. Mentorointisuhde voi syntyä yrityksessä järjestetysti tai sa-

tunnaisoppimisena. Joskus osaamisen kehittämistä voidaan järjestää myös vertaisope-

tuksella. Yksi tai useampi henkilöstön edustaja opettelee jonkin uuden taidon tai pro-

sessin ja sen opittuaan alkaa jakaa osaamistaan muulle henkilöstölle. Tällaisessa jär-

jestelyssä etuna on, että yrityksen työntekijä osaa opettaa asian siten, että se soveltuu 

nimenomaiseen työympäristöön eikä vain teoriassa. (Dessler 2017, 279; Hyppänen 

2013, 126-128; Kauhanen 2012, 50-51, 154; Viitala 2013, 194-197.) 
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3.2 Työ ja sen organisointi 

Itse työ vaikuttaa hyvinvoinnin kokemukseen työn hallinnan näkökulmasta. Hallinnan 

kokemukseen vaikuttavat kuormittavuuden, mielekkyyden ja työroolin selkeyden ko-

kemukset. Hallittava työ on itsenäistä siinä mielessä, että työntekijällä on mahdolli-

suus vaikuttaa aikatauluihin ja toimintatapoihin, hänellä on riittävä osaaminen tehtä-

viensä hoitamiseen ja käsitys tehtäviensä kokonaisuudesta kokeakseen työnsä mielek-

kääksi. Jos työntekijän hallinnan mahdollisuudet ja osaaminen ovat pienet, mutta vaa-

timukset suuret, työ on todella kuormittavaa ja uuvuttavaa. Toisaalta työ voi olla kuor-

mittavaa silloinkin, kun hallinnan mahdollisuudet ja osaaminen ovat korkeat, mutta 

työn vaatimukset alhaiset. Tällöin työ käy helposti pitkästyttäväksi ja puuduttavaksi. 

Työhyvinvoinnin kannalta ihanteellinen tilanne on se, että työssä on haasteita sopi-

vassa suhteessa osaamisen ja vaikutusmahdollisuuksien kanssa. Työn hallittavuuden 

kannalta tärkeä mittari on myös työroolin selkeys. On tärkeää, että työntekijä tuntee 

oman työnsä tavoitteet ja ymmärtää työnsä vaikutuksen ja merkityksen kokonaisuuden 

kannalta. Myös yrityksen kannalta on tärkeää, että jokainen työntekijä ymmärtää oman 

työnsä merkityksen suuressa mittakaavassa. (Manka 2008, 188-192.) 

 

Työn kuormittavuustekijät voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin kuormi-

tustekijöihin. Esimerkiksi kokoonpanotyö teollisuudessa on eri tavalla kuormittavaa 

kuin sosiaalityö. Kuormitus voi olla myös myönteistä, sillä työ, joka ei vaadi juuri 

mitään, käy pitkästyttäväksi. Fyysisesti kuormittava työ on raskasta, paljon kehon li-

hastyötä vaativaa työtä, joka voi altistaa loukkaantumisille. Toisaalta myös staattinen 

toimistotyö kuormittaa fyysisesti. Psyykkinen kuormitus on yleensä jonkinlainen epä-

suhta työntekijän resurssien ja työn välillä. Työtä voi olla liian paljon, se voi olla liian 

vaativaa tai liian helppoa. Sosiaalisessa kuormituksessa työ vaatii jatkuvaa läsnäoloa 

ja kommunikointia. Kaikenlainen ylikuormitus heikentää työntekijän suoritusta ja työn 

hallittavuuden kannalta on tärkeää, että työntekijä tulee kuulluksi työnsä mitoitusta ja 

kuormitusta koskien. (Viitala 2013, 214-216.)  

 

Marja-Liisa Mankan (2011, 141) mukaan työ tuottaa tekijälleen iloa, kun viisi kriteeriä 

täyttyvät. Työssä tulisi olla mahdollisuus suorittaa tehtävät loppuun sekä mahdollisuus 

keskittyä työhön. Jatkuvat keskeytykset ja työtehtävän vaihtuminen saavat aikaan ka-

oottisen tunteen. Työssä tulisi olla selkeät tavoitteet, jotta työntekijä tietää mitä kohti 
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hänen tulisi ponnistella. Työstä pitäisi saada palautetta. Ihminen kaipaa kehuja ja on-

nistumisen kokemuksia, mutta jotta työssä kehittyminen olisi mahdollista, tarvitaan 

myös kritiikkiä. Lisäksi työntekijän tulisi voida kokea, että hän voi itse hallita työtään 

ja toimintaansa. Mahdollisuuksia hallita oman työnsä organisointia ovat mm. mahdol-

lisuus vaikuttaa työskentelytapoihin tai työaikoihin.  

 

Työaikaa säätelee Suomessa Työaikalaki, jonka yleissäännöksen mukaan säännöllinen 

työaika on kahdeksan tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa (Työaikalaki 605/1996, 6§). 

Laissa määritellään myös mm. päivittäiset lepoajat, sekä viikoittaiset vapaa-ajat, joi-

den tarkoitus on suojella työntekijän jaksamista. Työaikoja säätelevät myös työehto-

sopimukset, joiden mukaan järjestäytyneet työnantajat voivat sopia työntekijöiden 

kanssa työaikajärjestelyistä myös laista poikkeavalla tavalla (Työaikalaki 605/1996, 

9-10§). 

 

Vaikka yrityksessä noudatettaisiin yleissäännöksen mukaista työaikaa, on yrityksen 

mahdollista sopia liukuvasta työajasta. Liukuma voi olla vuorokaudessa enintään 

kolme tuntia, työpäivän pituus voi siis vaihdella 5-11 tunnin välillä. Liukuman sijoit-

tumisesta voidaan sopia erikseen, koskeeko se töihin tuloa, töistä lähtöä, taukojen pitoa 

vai kaikkia näitä. Laki sallii kerryttää liukumaa enintään +-40 tuntiin saakka (Työai-

kalaki 605/1996, 13§), mutta kertymien alemmista rajoista voidaan sopia paikallisesti. 

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä myös siitä, miten kertyneitä liukumatunteja 

käytetään. Pyritäänkö työpäivät pitämään mahdollisimman tasamittaisina, vai onko 

kertyneitä tunteja mahdollista pitää kokonaisina vapaapäivinä silloin tällöin. Osapuol-

ten on sovitta lisäksi tasoittumisjakso, jonka aikana viikoittaisen työajan tulee tasoittua 

keskimäärin 40 tuntiin säännöllisessä työajassa. Tasoittumisjakso ei kuitenkaan ole 

pakollinen, vaan liukumasaldo voidaan hyvittää tai veloittaa lopputilistä työsuhteen 

päättyessä. (Parnila 2017, 65-66; Saarinen 2007, 332-334.) 

 

Liukuva työaika lisää työntekijän mahdollisuuksia päättää itse työnsä tekemisen ajan-

kohdasta sovituissa rajoissa ja sovittaa työ ja vapaa-aika toisiinsa, mikä lisää työn hal-

linnan tunnetta ja näin usein myös hyvinvointia. Ihmiset ovat esimerkiksi vuorokausi-

rytmiltään erilaisia ja henkilökohtainen elämäntilanne voi vaatia joustoa työaikoihin. 

Liukuva työaika edustaa työaika-autonomiaa, joka tutkitusti vaikuttaa positiivisesti 
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työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Työaika-autonomia voi edistää työtapatur-

mien ehkäisyä ja pienentää riskiä työkyvyttömyyteen. (Suonsivu 2014, 92-95.) 

 

Työajanseuranta on työnantajan lakisääteinen velvollisuus (Työaikalaki 605/1996, 

37§). Työaikoja voidaan seurata kirjaamalla työntekijäkohtaiset työvuorot paperille, 

mutta nykyisin seuranta tapahtuu useimmiten sähköisesti. Työajanseurannalla pide-

tään kirjaa työntekijöiden työtunneista, tulemisista ja menemisistä. Seurannasta on 

etua sekä työntekijälle itselleen että työnantajalle. Kiireessä ja paineessa työntekijän 

on helppo venyttää työpäivää, mutta on tärkeää varmistaa, että kaikista tehdyistä tun-

neista saa korvauksen. On myös tärkeää huomata milloin työpäivät alkavat säännön-

mukaisesti venyä liian pitkiksi jaksamisen ja elämänlaadun kustannuksella. Työnanta-

jaa työajanseuranta auttaa hahmottamaan työn määrää ja sijoittumista eri toimintoihin, 

se auttaa kehittämään työn sisältöä ja työntekijöiden ajankäyttöä. Lisäksi työajanseu-

ranta tuo oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta työpaikalle. (Palokari 2017.) 

3.3 Työyhteisö 

Hyvinvointiin vaikuttaa luonnollisesti myös työyhteisö ja yrityksen organisaatiokult-

tuuri. Organisaatiokulttuuri on organisaation henkilöstön keskuudessa vallitseva yh-

teinen tapa ajatella ja tehdä asioita. Se sisältää suhteellisen pysyviä perusoletuksia, 

arvoja, uskomuksia, perinteitä ja käytäntöjä. Kaikki henkilöstön jäsenet jakavat kult-

tuurin enemmän tai vähemmän ja uusien jäsenten on hyväksyttävä ja omaksuttava 

kulttuuri päästäkseen työyhteisöön. (Luukka 2019, 18; Lämsä & Päivike 2004, 176.) 

William Wolfram tiivistää organisaatiokulttuurin yksinkertaisesti lauseeseen ”yritys-

kulttuuri tarkoittaa kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa.” 

(Luukka 2019, 21).  

 

Yrityksen toimintaympäristön laatuun vaikuttavat verkostot ja työprosessit, työyhtei-

sön ilmapiiri ja luottamus, yhteiset työtavat sekä yhteinen ajattelu ja työskentely 

(Manka 2008, 75-76). Manka (2011, 116) puhuu sosiaalisesta pääomasta, joka hyö-

dyttää sekä työntekijää että työyhteisöä. Työyhteisö koostuu yksilöistä, joilla kaikilla 

on omanlaisensa ajatusmaailma ja näkemykset sekä tehtävä organisaatiossa. Ilmapiirin 

ja toimintakulttuurin kannalta on tärkeää, että erilaisista näkemyksistä ja mielipiteistä 
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voidaan puhua avoimesti ja luottamuksella. Hyvän työyhteisön perusta on erilaisuuden 

hyväksyminen ja siitä ammentaminen. Jokaisen tulisi tiedostaa omat näkemyksensä ja 

ajattelutapansa, jotta voi helpommin ymmärtää toisten erilaisia näkemyksiä. Jos erilai-

suutta ei hyväksytä, yhteisöllisyys voi kääntyä kuppikuntaisuudeksi. Yrityksissä eri 

osastojen tai henkilöstöryhmien välille voi helposti muodostua omia alakulttuureita ja 

näkemyseroja. Tällainen yrityksen sisäinen vastakkainasettelu nakertaa ilmapiiriä ja 

luottamusta ja yhteiset toimintatavat ja näkemykset kärsivät. Erilaisuuden nimissäkään 

kaikkea ei toki tarvitse suvaita, kaikkia tulee työpaikalla kohdella yhtä arvostaen. 

(Juuti & Vuorela 2015, 45-46; Manka 2011, 115-116, 130-131.)  

 

Sosiaalisen pääoman rakentamisessa ja vahvistamisessa avainasemassa on luottamus. 

Luottamuksen muodostuminen edellyttää organisaatiossa tiettyjä rakenteita. Kaikilla 

osastoilla ja henkilöstöryhmillä tulisi olla samat käytännöt työtekijöiden kohtelussa. 

Esimerkiksi viestinnän ja tiedotuksen tulisi samalla tavalla tavoittaa kaikki työpai-

kalla. Organisaatiossa tulisi olla yhteinen tieto- ja tunnepohja. Kaikkien organisaation 

jäsenten tulisi puhua samaa kieltä siten, että asiat tulisivat ymmärretyiksi myös henki-

löstöryhmien välillä, oli kyse sitten työasioista tai sosiaalisista suhteista. Kieli ja puhe 

vaikuttaa ilmapiiriin merkittävästi. Huumori kuuluu hyvään työyhteisöön, mutta on 

tärkeää, että se on kaikkien mielestä aidosti hauskaa. Vaikka pilanteko toisista verhoil-

taisiin huumoriksi, se voi alkaa syödä kohteeksi joutuneen henkilön itsetuntoa. Toisten 

kustannuksella viljelty huumori ei kuulu työyhteisöön. Luottamuksen rakentumiseen 

vaikuttaa myös osaaminen. Jokaisella työntekijällä tulisi olla riittävät taidot työtehtä-

vänsä hoitamiseen. Jos työtoverit joutuvat paikkailemaan jotakuta, alkaa työyhteisössä 

helposti syntyä syyttelyä ja huonoa henkeä työn epätasapuolisuudesta ja ylimääräisestä 

kuormituksesta johtuen. Vastaavasti työkavereiden kiittäminen ja kehuminen voimis-

tavat yhteisöllisyyden tunnetta ja kiittämisestä tulee usein hyvä mieli niin kiittäjälle 

kuin kiitoksen saajallekin.  (Juuti & Vuorela 2015, 47; Manka 2011, 118-125.) 

 

Organisaatiokulttuuri on vaikeaa tunnistaa ja määritellä ulkopuoliselle. Sen muuttami-

nen vaatii työyhteisöltä avointa vuorovaikutusta ja palautteellisuutta. Hyvässä työyh-

teisössä osataan antaa ja myös vastaanottaa palautetta, niin hyvää palautetta kuin kri-

tiikkiäkin. Erityisesti kritiikin vastaanottamista ajatellen on tärkeää, että puhutaan 

konkreettisista asioista, keskitytään ratkaisuun, kysellään ja selvitellään ja esitetään 
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asia omista toiveista ja ehdotuksista käsin. Vastavuoroisuus palautteenannossa on tär-

keää, on annettava vastapuolelle mahdollisuus kertoa oma näkökulmansa. Hyvässä 

työyhteisössä kuunnellaan toisia aidosti mitätöimättä kenenkään kokemuksia ja etsi-

tään yhteistä ratkaisua. Avoimuus ruokkii avoimuutta ja palautteellisuutta, mikä lisää 

työyhteisön hyvinvointia ja vuorovaikutteisuutta. (Manka 2008, 145-149.) 

 

Esimies on avainasemassa sosiaalisen pääoman ja hyvän ilmapiirin luomisessa omalla 

esimerkillään, mutta jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa kulttuurin kehittymiseen. 

Nykyisin puhutaankin usein myös alaistaidoista tai työyhteisötaidoista, joita jokaisella 

työntekijällä tulisi olla. Työyhteisötaidot voisi pelkistää vain taidoksi olla ihmisiksi. 

Tervehtiminen, avun tarjoaminen, toisten kuunteleminen, kunnioittaminen ja reilu 

käytös edustavat työyhteisötaitoja, jotka edistävät yhteistä hyvinvointia. Tärkeää on 

voida ilmaista mielipiteensä avoimesti ja tuoda vaikeatkin asiat esiin yhteisesti kes-

kusteltavaksi. Vaikka ongelmien ratkaisemisessa esimies on ensisijaisesti vastuussa, 

on myös työyhteisön jäsenten velvollisuus ottaa puheeksi asioita, joista esimies ei ehkä 

ole edes tietoinen.  Työnjaon organisaatiossa tulisi olla tasapuolinen ja oikeudenmu-

kainen. Työyhteisön ilmapiiriä myrkyttää valitettavan tehokkaasti käsitys, että joku 

ajaa vain omaa etuaan yhteisen edun ohi. (Juuti & Vuorela 2015, 47; Manka 2011, 

122-126, 129; Suonsivu 2014, 60.) 

3.4 Johtaminen ja tiedonkulku 

Johtaminen on Hyppäsen (2013, 12) määritelmän mukaan ”vuorovaikutteista ja tavoit-

teellista vaikuttamista joko yksilöihin tai kokonaisiin ryhmiin”. Johtamisessa on kolme 

vaikuttavaa tahoa: johtaja, joka pyrkii vaikuttamaan, henkilöstö, johon pyritään vai-

kuttamaan sekä yrityksen ja liiketoiminnan tavoitteet, jotka ohjaavat vaikuttamisen 

suuntaa. Johtamisella pyritään ohjaamaan henkilöstöä toimimaan niin, että yritys pää-

sisi tavoitteeseensa ja sen perustehtävä täyttyisi. Usein johtajuudesta puhuttaessa ero-

tetaan toisistaan management ja leadership. Management on enemmän asioiden johta-

mista ja leadership ihmisten johtamista. Hyvä johtaja osaa molempia. Johtajan tehtä-

viin kuuluu organisoida työ ja prosessit niin, että työntekijöillä on tarvittavat resurssit 

tehdä työnsä. Johtaja myös puuttuu asiaan, jos työn tulos ei ole toivotunlaista. Johtajan 
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tulee tehdä työntekijöille selkeäksi toiminnan tavoite ja suunta, ohjata heitä kohti ta-

voiteltua päämäärää ja motivoida heitä. Johtajan tulee seurata henkilöstön osaamista 

ja kehittämistä sekä heidän hyvinvointiaan. Johtaminen on kuitenkin myös paljolti ti-

lannesidonnaista. On osattava tunnistaa millaista johtamista missäkin tilanteessa tar-

vitaan, muutostilanteessa tarvitaan erilaista johtamista kuin kasvukaudella. Myös hen-

kilöstö koostuu erilaisista persoonista, jotka kukin kaipaavat omanlaistaan johtamista. 

(Hyppänen 2013, 12-16; Juuti & Vuorela 2015, 23-24; Manka 2011, 95-96, Viitala 

2013, 266.) 

 

Johtajan ominaisuuksista työhyvinvointiin vaikuttavat eniten oikeudenmukaisuus ja 

tasapuolisuus, vaikutusmahdollisuudet omaa työtä koskevissa asioissa sekä työstä 

saatu palaute (Rapatti 2007, 37.) Mankan työnilon reseptissä tavoiteltava johtamistyyli 

on moderni johtaminen. Siinä esimieheltä toivotaan työn oikeudenmukaista organi-

sointia sekä esimiehen esimerkillisyyttä ja luotettavuutta. Oikeudenmukaisuus on esi-

miehen piirteistä yksi tärkeimmistä, sillä sen on katsottu vähentävän jopa sairastumis-

riskiä merkittävästi. Johtajan oikeudenmukaisuus ilmenee kaikkia koskevina saman-

laisina sääntöinä, sääntöjen pysyvyytenä päivästä toiseen, päätöksenteon pohjaami-

sena faktatietoon sekä syiden kertomisena. (Manka 2008, 55-56). Hyvä esimies ottaa 

henkilöstön mukaan päätöksentekoon ja on johdonmukainen. Esimieheltä toivotaan 

myös työntekijöistä huolehtimista ja psykologista tukea. Esimies edustaa työnantajaa, 

jonka velvollisuutena on pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta. Esimiehelle tu-

lisi myös voida puhua vaikeistakin asioista. Hän ohjaa palautteen avulla työntekijöitä 

eteenpäin. Hyvä moderni johtaja valtauttaa henkilöstöä, antaa heille päätäntävaltaa asi-

oissa sekä motivoi ja innostaa heitä. Esimies on vetovastuussa myös työpaikan ilma-

piirin kehittymisestä. Esimieheltäkään ei kuitenkaan odoteta täydellisyyttä. Hyvä esi-

mies täydentää osaamistaan johtamansa ryhmän osaamisella, näin vuorovaikutus toi-

mii myös toiseen suuntaan. Moderni johtaja osaa ottaa työntekijät huomioon yksilöinä 

ja saa heidät kokemaan itsensä tärkeiksi työyhteisössä. (Manka 2011, 111-114, Manka 

& Manka 2016, 135.) 
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3.4.1 Organisaatiorakenne 

Johtamiseen ja tiedonkulkuun liittyy läheisesti organisaatiorakenteen käsite. Organi-

saatiorakenteen tehtävänä on määrittää organisaatiossa toimivien ihmisten väliset 

muodolliset valta- ja vastuusuhteet sekä selkiyttää työnjakoa ja vuorovaikutusta eri 

osastojen välillä. Organisaatiorakenteen tarkoitus on luoda yhteinen näkemys siitä, mi-

ten toiminta organisaatiossa on järjestetty. Organisaatiorakenne määrittää sen kenelle 

kukin organisaation jäsen on raportointivelvollinen ja mitä kenenkin tehtäviin kuuluu. 

Organisaatiorakenne mahdollistaa taloudellisen ja tehokkaan toiminnan sekä sen val-

vonnan, työn johtamisen ja ohjaamisen. Se määrittää vastuut ja velvollisuudet eri hen-

kilöiden ja ryhmien välillä sekä auttaa koordinoimaan työtä eri toimintojen välillä. Li-

säksi rakenne mahdollistaa joustavuuden kehitystarpeissa sekä edistää ihmisten hyvin-

vointia organisaatiossa. (Lämsä & Päivike 2004, 152-153; Peltonen 2007, 33.) 

 

Organisaatiorakennetta kuvataan usein organisaatiokaaviolla, jolla on mahdollista sel-

kiyttää kuvaa organisaation toiminnan muodostumisesta. Pelkkä kaavio ei kuitenkaan 

vielä riitä selittämään eri yksiköiden tai toimintojen tarkempaa tehtävienjakoa eikä 

sillä kyetä kuvaamaan esimerkiksi eri tason esimiesten päätöksentekovaltaa. Muodol-

linen organisaatiokaavio ei myöskään kuvaa tiedonkulkua sen tarkemmin kuin tuo-

malla esiin raportointivelvollisen tahon. Organisaatiorakenteen on sovittava siihen 

ympäristöön, jossa organisaatio toimii. Liian jäykkä organisaatiorakenne yhdistettynä 

alati muuttuvaan ja nopeaa reagointia vaativaan toimintaympäristöön alkaa synnyttää 

erilaisia ongelmia organisaatiossa, mm. päätöksenteko hidastuu, työmotivaatio laskee 

ja työstressi lisääntyy. (Lämsä & Päivike 2004, 151-155.) 

3.4.2 Viestintä 

Yrityksen sisäinen viestintä on johtamisen kannalta oleellinen osa-alue. Hyvä sisäinen 

viestintä vaikuttaa henkilöstön motivaatioon, tyytyväisyyteen, ilmapiiriin sekä osaa-

miseen. Päivittäisen päätöksenteon ja perusteluiden lisäksi on todella tärkeää, että hen-

kilöstö tietää, mikä on yrityksen strategia, tavoitteet, visio ja arvot. Kaikki ajankohtai-

set uutiset yrityksen tilanteesta, toiminnasta, tulevaisuudennäkymistä sekä kehityskoh-

teista koskettavat myös henkilöstöä ja siksi heitä on tärkeää informoida. Henkilöstö 
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mahdollistaa yrityksen toiminnan ja siksi on myös yrityksen kannalta tärkeää, että hen-

kilöstö on tietoinen mihin suuntaan heidän tulisi ponnistella. Positiivisten uutisten kuu-

leminen yritystasolla myös motivoi henkilöstöä omassa työssään. Henkilöstön tulee 

tuntea yrityksen tuotteet ja palvelut, yhteistyökumppanit sekä mahdolliset toiminnan 

muutokset.  (Kauhanen 2012, 174, 179; Viitala 2013, 269.) 

 

Viestinnän kanavia voidaan jakaa lähikanaviin, joiden kautta tiimit tai yksittäiset työn-

tekijät saavat tietoa sekä kaukokanaviin, joiden tarkoitus on tiedottaa koko henkilös-

tölle. Lisäksi viestintä voi olla suoraa, jolloin ollaan henkilökohtaisessa kontaktissa 

yksittäisen ihmisen kanssa. Yrityksen pohtiessa sille sopivia viestintäkanavia, tulee 

ottaa huomioon viestinnän kohderyhmä, viestin ymmärrettävyys, asian merkitys, pe-

rillemenon nopeus, kustannukset ja mahdollisuus vastavuoroiseen viestintään. (Kau-

hanen 2012, 176.) 

 

Tiedonkulkuun liittyen on sovittava yhteiset käytännöt, joista pidetään kiinni. Henki-

löstön tulee tietää, missä ja milloin tietoa on saatavilla. Erilaisia yrityksissä käytettäviä 

suoria viestintäkäytäntöjä ovat mm. säännölliset viralliset palaverit, epävirallisemmat 

”kahvipalaverit” sekä esimiehen ja alaisten väliset henkilökohtaiset keskustelut. Välil-

lisiä viestintämuotoja ovat esimerkiksi intranet, ilmoitustaulu, sähköpostit tai viikko-

kirje. (Kauhanen 2012, 177; Viitala 2013, 269.) 

 

Säännölliset palaverit ovat hyvä tapa koota henkilöstöä yhteen tärkeiden asioiden ää-

relle keskustelemaan. On kuitenkin tärkeää, että palaverit ovat nimenomaan keskuste-

lutilaisuuksia, joissa jokaisen ääni tulee kuulluksi ja jokaisen kuulumisia pidetään tär-

keänä, eikä palaveri ole vain johtajan tiedotustilaisuus. Huonosti organisoitu palaveri 

voi olla turhauttava ja aikaa vievä rutiini, mutta hyvässä palaverissa tieto kulkee hyvin 

ja osallistujat saavat äänensä kuuluviin. Palaverin onnistumista edistää rento ja lep-

poisa ilmapiiri, liian viralliset palaverit jäävät usein jäykiksi. Lisäksi hyvään palaveriin 

on jo valmiiksi mietitty käsiteltäviä asioita, jotta palaveri myös etenee jouhevasti. Hy-

vässä palaverissa jokaiselle osallistujalle on tilaa ja kaikkien mielipiteet ovat tärkeitä. 

(Juuti & Vuorela 2015, 102-105.) 

 

Onnistunut sisäinen viestintä ei ainoastaan tiedota asioita työnantajalta työntekijälle, 

vaan sen tarkoituksena on myös kuunnella työntekijöiden viestejä yrityksen suuntaan 
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(Kauhanen 2012, 174).  Autoritaarinen eli käskyttävä johtamistyyli johtaa poikkeuk-

setta huonoon työilmapiiriin, ristiriitoihin työyhteisössä ja vihamieliseen suhtautumi-

seen esimiehiä kohtaan. Jos henkilöstöä ei kuunnella ja oteta huomioon päätöksente-

ossa, motivaatio ja sitoutuminen organisaatioon heikkenevät. Myös näennäinen kes-

kustelu jättää helposti asioita hampaankoloon. Jos keskustelun päätteeksi johtaja saa 

asemansa takia näkemyksensä läpi, todellista keskustelua ei ole syntynyt. Keskustelun 

päämääränä on päästä yhteiseen sopimukseen asiasta, jotta molemmat osapuolet voi-

vat sitoutua sovittuun. (Juuti & Vuorela 2015, 24-27.)  

4 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on selvittää, miten toimeksiantajayritys 

Yritys X:n henkilöstö kokee voivansa työpaikallaan sekä millaisin toimenpitein hy-

vinvointia voisi henkilöstön mielestä edistää. Ongelma painottuu neljään Työturvalli-

suuskeskuksen työhyvinvointimallin mukaiseen teemaan. Ensimmäisenä teemana on 

henkilöstön kokemukset ammattiosaamisestaan, perehdytysprosessista ja mahdolli-

sista koulutus- ja kehitystarpeista. Toisena teemana on työn organisointiin liittyvät ky-

symykset, työn hallinta ja työaikajärjestelyt. Kolmantena teemana opinnäytetyössä 

selvitetään työyhteisön toimivuutta ja ilmapiiriä. Neljäntenä teemana on johtaminen ja 

tiedonkulku organisaatiossa sekä palautekulttuuri. Opinnäytetyön tarkoituksena on 

selvittää ongelmakohtia ja luoda pohja henkilöstön kehittämisen toimenpidesuunnitel-

malle.  

 

Opinnäytetyölläni pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:   

 

1) Millaiseksi henkilöstö kokee oman työhyvinvointinsa yrityksessä?  

 

2) Millaisin toimenpitein työhyvinvointia tulisi lähteä kehittämään? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Käytettävät menetelmät 

Opinnäytetyö tehdään tapaustutkimuksena. Laineen ym. (2007, 9-10) mukaan tapaus-

tutkimus on tutkimusstrategia, joka voi pitää sisällään erilaisia menetelmiä ja aineis-

toja. Tapaustutkimukselle tyypillistä on, että sen kohteena on yksittäinen tapaus ja 

ryhmä, ja näihin tutustutaan syvemmin erilaisin menetelmin (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2007, 130-131). Tapaustutkimuksella tässä yhteydessä tarkoitetaan siis tutki-

musstrategiaa, jossa määriteltyä tapausta, eli Yritys X:n henkilökunnan työhyvinvoin-

tikokemusta, pyritään selvittämään yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi. Tapaus-

tutkimus tähtää siihen, että tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan tietoa, joka ei en-

nestään ole tuttua. Näin tavoitellaan ymmärryksen lisäämistä ilmiöstä, sen selittämi-

seen tai kuvaamiseen. Tapaustutkimus on kohdeilmiön kartoittamista, mitä tapahtuu 

ja kenties miksi. (Laine ym. 2007, 9-10, 31; Hirsjärvi ym. 2007, 134-135.) Tätä opin-

näytetyötä voisi luonnehtia paljastavaksi tapaustutkimukseksi (Laine ym 2007, 33), 

sillä työn tarkoituksena on perehtyä ilmiöön, jota jossain määrin tunnetaan, mutta josta 

halutaan lisätietoa. Yritys X:llä on käsitys henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta, mutta 

opinnäytetyön avulla halutaan pureutua tarkemmin syihin, jotka vaikuttavat hyvin-

voinnin kokemukseen.  

 

Opinnäytetyön taustalla on joustava analyyttinen teoriakehys (Laine ym 2007, 19-20). 

Työhyvinvoinnin teoria nojaa ideaan tai käsitykseen siitä, mikä luo työhyvinvointia. 

Opinnäytetyössäni aineiston keruuseen vaikuttavat oletukset siitä, mitkä asiat lisäävät 

työhyvinvointia ja työssä jaksamista. En voi kuitenkaan teoriakehyksen pohjalta tehdä 

päätelmiä siitä, mitkä asiat juuri tutkimassani tapauksessa edistävät hyvinvointia, ke-

hys toimii vain suuntaa-antavana runkona.   

 

Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä käytettiin yhdistetysti kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista menetelmää. Menetelmät täydentävät toisiaan siten, että kvantitatiivinen 

tieto mahdollistaa koko tutkimusjoukon vastausten käsittelemisen ja siten tutkimuksen 

yleistämisen. Lisäksi se tukee saatua kvalitatiivista tietoa. Kvalitatiivinen tieto mah-

dollistaa myös syvemmän perehtymisen tutkittavan ilmiön syihin. (Hirsjärvi ym. 2007, 
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132-133.) Aineiston keräämiseen käytettiin yhdistettyä strukturoitua ja avointa kyse-

lyä, jonka kysymykset on teemoiteltu valmiiksi työhyvinvointiin vaikuttavien osa-alu-

eiden mukaisesti. Kunkin teeman alla on kysymyksiä, jotka pohjautuvat teoriatiedon 

pohjalta nouseviin käsityksiin työhyvinvoinnista. Kyselyssä on työhyvinvoinnin tee-

moihin liittyviä väittämiä, joilla pyritään saamaan esiin vastaajien mielipiteitä työhy-

vinvoinnin nykytilasta. Vastaukset väittämiin annetaan Likertin asteikolla. Avoimilla 

kysymyksillä pyritään lisäksi saamaan tarkennuksia työhyvinvointiin liittyviin tekijöi-

hin ja selvittämään syitä työhyvinvoinnin tilan taustalla. Kyselyn etuna on, että sillä 

voidaan kerätä aineistoa koko Yritys X:n henkilöstöltä (n= 35). Kysely mahdollistaa 

aineistonkeruun aikataulullisen joustavuuden ja se madaltaa kynnystä vastata, mikäli 

kokee, että haastattelu voisi paljastaa henkilöllisyyden pienessä yhteisössä. Toisaalta 

kyselyn haasteena on kyselylomakkeen luominen. Kysymystenasettelua on mietittävä 

tarkasti. Lisäksi vastauskato on riski kyselyjen kohdalla. Kysely oli henkilökohtaisesti 

tarkistettu, eli tutkija itse jakoi kyselyn vastaajille paikan päällä, kertoi kyselyn tarkoi-

tuksesta ja vastasi tutkittavien mahdollisesti esittämiin lisäkysymyksiin. Lisäksi kyse-

lyyn vastattiin tutkijan ollessa paikalla, joko itsenäisesti tai suullisesti. (Hirsjärvi ym. 

2007, 190-192, 196.)  Haastattelun etuna kyselyyn verrattuna olisi ollut se, että haas-

tattelija voisi esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää kertomaan aiheesta lisää. Haas-

tattelu ei kuitenkaan valikoitunut tässä tutkimuksessa ensisijaiseksi aineistonkeruume-

netelmäksi, sillä haastattelut vievät aikaa eikä koko henkilöstön haastatteleminen olisi 

ollut mahdollista. Yrityksen henkilöstön määrän ollessa kohtalaisen pieni, haluttiin 

kaikille työntekijöille antaa tasapuolinen mahdollisuus saada ääni kuuluviin. (Hirsjärvi 

ym 2007, 200-201.) 

5.2 Aineiston kerääminen 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselylomakkeilla kesäkuun puolivälissä 2019. Yri-

tyksen toimitusjohtaja tiedotti kyselystä henkilöstölle henkilökohtaisesti yhdessä tut-

kijan kanssa viikkoa ennen kyselyn toteuttamista. Jotta vastausprosentti olisi mahdol-

lisimman korkea, sovimme yhdessä yrityksen johdon kanssa, että kyselyyn vastaami-

nen olisi mahdollista työpäivän aikana yksi henkilö kerrallaan joko täyttämällä lomak-

keen itsenäisesti kirjallisesti tai vastaamalla kysymyksiin suullisesti tutkijan kirjatessa 

vastaukset lomakepohjaan. Kyselyyn vastaaminen tapahtui yrityksen neuvottelutilassa 
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sekä yhden hallin osalta työntekijöiden kahvihuoneessa. Vastaajat tulivat tilaan yksi-

tellen, eikä tilassa ollut muita, joten myöskään suullisesti annettuja vastauksia ei kuul-

lut tutkijan lisäksi kukaan. Tutkija kirjasi suullisesti annetut vastaukset (n=21) loma-

kepohjaan sähköisesti. Vastaajalla oli koko ajan mahdollisuus seurata lomakkeeseen 

kirjattavaa tekstiä neuvotteluhuoneen näytöltä ja kahvihuoneessa vastanneille (n=4) 

annettiin mahdollisuus tarkistaa kirjatut vastaukset tietokoneen näytöltä. Kirjallisesti 

vastanneet (n=5) vastasivat niin ikään neuvottelutilassa tutkijan läsnä ollessa ja jättivät 

vastauksensa suoraan tutkijalle. 

 

Kyselylomakkeessa on työhyvinvoinnin teemoihin liittyviä väittämiä, joita arvioidaan 

neliportaisella Likertin asteikolla: täysin eri mieltä – jokseenkin eri mieltä – jokseenkin 

samaa mieltä – täysin samaa mieltä. Väittämien tarkoituksena on saada tietoa hyvin-

voinnin nykytilasta. Lisäksi lomakkeessa on avoimia kysymyksiä, joilla kartoitetaan 

tarkempia syitä ja vaikuttavia tekijöitä, joita työntekijöiden mielestä työhyvinvoinnin 

taustalla on. Taustatietoja vastaajista ei lomakkeessa kysytty tunnistamisen estä-

miseksi, sillä ne eivät ole relevantteja tutkimuksen kannalta.  

 

Mahdollisuus suulliseen vastaamiseen tuotti tulosta ja vastausprosentiksi kyselyyn 

saatiin 74% (n=26). Käytännössä vastauksia ei olisi voitu saada juurikaan enempää. 

Vastaamatta jätti 7 henkilöä yhteisen kielen puuttumisen takia. Yksi potentiaalinen 

vastaaja oli kesälomalla aineistonkeruun aikana ja toimitusjohtaja itse ei vastannut ky-

selyyn. Vastausprosentin perusteella opinnäytetyön tulokset ovat hyvin yleistettävissä 

koskemaan koko henkilöstöä. 

5.3 Aineiston analysointi 

Kerätyn aineiston analyysissä käytetään kahta erilaista analyysimenetelmää. Kyselyn 

väittämiin Likert asteikolla saadut vastaukset on taulukoitu siten, että eri vastausvaih-

toehtojen prosentuaalinen osuus vastauksista on havainnollistettu. Väittämien tarkoi-

tuksena ei ole testata mitään hypoteesia, vaan opinnäytetyössä ollaan kiinnostuneita 

kehittämistä vaativien aiheiden ja teemojen löytämisestä. Prosenttisosuuksien avulla 

pyritään siis kartoittamaan ne aineiston väittämät, joiden voidaan vastausten pohjalta 
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tulkita vaativan eniten toimenpiteitä. Myös avoimia kysymyksiä on jo valmiiksi tee-

moiteltu kyselylomakkeen kysymysten avulla, mutta analyysissä kysymysten teemo-

jen alle pyritään löytämään vastauksista myös alateemoja. Vastaukset itsessään eivät 

siis ole tutkimuksen tulos, vaan vastauksista nousevia teemoja pyritään peilaamaan 

teoriatietoon. (Eskola & Suoranta 1998.) Tässä opinnäytetyössä teemoittelu voisi käy-

tännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, mitkä teoriatiedon valossa osaamisen kehittämistä 

edesauttavista tekijöistä koetaan Yritys X:n henkilöstön keskuudessa tärkeiksi. Aineis-

tolähtöisessä teemoittelussa on kuitenkin mahdollista, että aineistosta nousee esiin jo-

kin teema, jota teoriassa ei ole mainittu.   

Vaikka tutkimus onkin enimmäkseen laadullinen ja se tähtää ilmiön ymmärtämiseen, 

on analyysiin mahdollista sisällyttää myös määrällistä analyysia. Teemoiteltua tai luo-

kiteltua aineistoa voidaan kvantifioida laskemalla jonkin tietyn asian mainintakertoja 

tai esiintymistiheyttä. (Eskola & Suoranta 1998.) Tämän tutkimuksen yhteydessä 

kvantifiointia tapahtuu sekä väittämien että avointen kysymysten analysoinnissa. Tut-

kimuksessa ollaan kiinnostuneita henkilöstön vastauksista nousevista teemoista ja si-

ten löytämään aihepiirit, jotka Yritys X:n tulisi ottaa huomioon työhyvinvoinnin ke-

hittämistä pohtiessaan. Kvantifioinnin hyötynä tässä tutkimuksessa on esiin nousevien 

teemojen sijoittaminen jonkinlaiseen keskinäiseen tärkeysjärjestykseen.  

6 YRITYS X 

 

Tämän opinnäytetyön kohteena oleva organisaatio on Yritys X. Yritys X on pirkan-

maalainen nuori alihankintakonepaja. Se valmistaa tuotteita yksittäisistä komponen-

teista valmiisiin kokonaisuuksiin asti suoraan asiakkaan tilauksesta. Omaa tuotantoa 

yrityksellä ei ole. Yrityksen palvelutarjonta on laaja ja osaaminen monipuolista suun-

nittelusta hitsaukseen, kokoonpanoon ja maalaukseen. Yritys työllistää tällä hetkellä 

35 henkilöä, joista 19 on työsuhteessa yritykseen ja loput vuokratyöntekijöitä tai ali-

hankkijoita. Toimihenkilöitä yrityksessä on neljä. Yritys X:n organisaatiorakenne on 

hyvin matala ja keskittyy vain yrityksen ydintoimintoihin. Tukitoiminnot, kuten ta-

loushallinto, on ulkoistettu. Toimihenkilöt toimivat toimitusjohtajan alaisuudessa ja 

työntekijät raportoivat pääasiassa tuotantopäällikölle ja myyntipäällikölle. Yrityksessä 
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on toimintokohtaisesti, esimerkiksi esikäsittelyssä, omat työnjohtajansa. Toimitusjoh-

taja on kuitenkin helposti kaikkien lähestyttävissä ja keskustelemaan saa tulla asiasta 

jos asiasta. (Henkilökohtainen tiedonanto 14.5.2019.) 

 

Käytännössä työ on järjestetty Yrityksessä X useamman fyysisesti erillisen hallien vä-

lille. Toiminnot - esikäsittely, hitsaus, kokoonpano, maalaus ja lähettämö - toimivat 

siis fyysisesti hieman erillään toisistaan. Tavaraa ja ihmisiä joudutaan töissä liikutte-

lemaan paikasta toiseen päivittäin. Erilliset sijainnit tuovat omat haasteensa yrityksen 

päivittäiseen toimintaan, kuten tiedonkulkuun ja yhteisöllisen ilmapiirin kehittymi-

seen. Yritys X:ää sitoo teknologiateollisuuden työehtosopimus. Ajallisesti työ on yri-

tyksessä organisoitu toteutettavaksi yhdessä vuorossa (päivävuoro). Viikoittainen ja 

päivittäinen säännöllinen työaika ovat kaikille samat, mutta työhön saapumisen ja 

töistä lähdön ajankohdat ovat kuitenkin muovautuneet hieman toimintokohtaisiksi ja 

tarvittaessa työaikaan on annettu liukumia työntekijöiden tarpeiden mukaan. Työnte-

kijät toimittavat paperiset työvuorolistat toimihenkilölle hyväksyttäväksi, jonka jäl-

keen ne toimitetaan palkanlaskentaan ja arkistoitavaksi. (Henkilökohtainen tiedonanto 

14.5.2019.) 

 

Yrityksessä X on käytössä ajankohtaisten asioiden tiedottamista varten infonäytöt jo-

kaisessa toimintoyksikössä. Näytöillä näkyvät kuitenkin vain tärkeimmät ja kaikkia 

koskevat ajankohtaiset asiat, kuten mahdolliset vierailijat ja yhteisten palaveren aika-

taulut. Yrityksessä X pidetään joka kuukausi tuotantopalaveri, jossa käsitellään yrityk-

sen sen hetkistä tilannetta kokonaisuutena ja toiminto kerrallaan. Jokaisesta toimin-

nosta paikalla on edustaja, jonka tehtävänä on paitsi tuoda palaveriin tieto toiminnon 

kuulumisista, myös viedä yritystä koskevaa tietoa oman toiminnon henkilöstölle tie-

doksi. Palaveri on kaikille avoin, joten halutessaan sinne on tervetullut kuka vain. Pa-

laverin pöytäkirja on niin ikään kaikkien luettavissa jälkikäteen. (Henkilökohtainen 

tiedonanto 14.5.2019.) 

 

Tällä hetkellä Yrityksessä X on jonkin verran lyhyitä sisäisiä koulutuksia, jotka ovat 

painottuneet erityisesti laatuun ja sen kehittämiseen. Lisäksi henkilöstö on käynyt ta-

lon ulkopuolella mm. työturvallisuuskursseilla ja tulityökursseilla. Yrityksessä on pal-

jon mahdollisuuksia käytännön kautta oppimiseen ja työn rikastamiseen opettelemalla 

tehtäviä toisesta toiminnosta. Joidenkin tehtävien osalta pätevyydet tuovat rajoitteita 
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vaihtaa tehtäviä. Pienen yrityksen etu on, että työntekijät pystyvät vaihtamaan sijoit-

tumistaan toimintojen välillä suhteellisen joustavasti. Uusia tehtäviä opetellaan 

yleensä ns. oppipoikamallilla, jossa kokeneempi työntekijä opastaa uusiin tehtäviin. 

Yritys X suhtautuu hyvin myönteisesti myös oppisopimuksella opiskeleviin ja heitä 

yrityksessä on muutama ollutkin. (Henkilökohtainen tiedonanto 14.5.2019.) 

7 TULOKSET 

7.1 Yleinen kokemus työhyvinvoinnista 

Ensimmäisessä yleistä työhyvinvointikokemusta käsittelevässä osiossa pyrittiin kar-

toittamaan Yritys X:n henkilöstön kokonaisvaltaista kuvaa työhyvinvoinnistaan. Li-

säksi yleisen työhyvinvointikokemuksen yhteydessä sivuttiin työhyvinvoinnin mal-

lista tässä opinnäytetyössä vähemmälle tarkastelulle jätettyjä yksilön työkykyä ja ter-

veyttä sekä työympäristöä.  

 

Puolet Yritys X:n työntekijöistä on täysin samaa mieltä väitteestä, että he voivat hyvin 

työssään, ja n. 35% on väitteestä jokseenkin samaa mieltä. Vain reilu 10% vastaajista 

on jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa.  

 

 

 

Avoimessa kysymyksessä kysyttiin mikä lisäisi työhyvinvointia. Kaksi merkittävintä 

teemaa, joiden koettiin voivan lisätä työhyvinvointia, olivat palkkauksen tarkistami-

nen sekä yhteiset virkistyspäivät. Mainintoja saivat myös fyysisten työtilojen puuttei-

den korjaaminen sekä työn parempi organisointi. 
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Työkykyisyydellä tarkoitetaan työhyvinvointia suppeampaa käsitettä, joka keskittyy 

pääsääntöisesti terveyteen. Kaikki vastaajat olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä 

siitä, että heidän fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työkykynsä on hyvä, mikä on 

erittäin positiivinen asia. Kuitenkin noin joka kolmannen vastaajan mielestä työnantaja 

ei tue heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työkykyisyyttään. 

 

 

 

Avoimessa kysymyksessä kysyttiin miten työnantaja voisi paremmin tukea työkykyi-

syyttäsi. Esiin nousi yksittäisenä teemana merkittävimmin esiin fyysisen työkykyisyy-

den tukeminen kannustamalla liikuntaharrastuksiin ja tukemalla niitä. Yhteensä enem-

män mainintoja saivat kuitenkin psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn ylläpitoon liitty-

vät vastaukset, joihin fyysinen työkykyisyys myös läheisesti liittyy. Työnantajan toi-

votaan tukevan paremmin työympäristön ja töiden organisointiin liittyvissä puutteissa 

(psyykkinen työkyky) sekä tukemalla sosiaalista työkykyisyyttä henkilöstön yhteisen 

vapaamuotoisen tekemisen tukemisella sekä huomioimalla henkilöstöä paremmin. 

 

Työnantajan on Suomessa työturvallisuuslain määräyksellä huolehdittava siitä, että 

työympäristö on työntekijöille turvallinen ja terveellinen niin fyysisesti, psyykkisesti 

kuin sosiaalisestikin (Työturvallisuuslaki 738/2002, 8§). Yritys X:n vastaajat ovat pää-

asiassa samaa mieltä, että heidän työympäristönsä on terveellinen ja turvallinen. 15% 

vastaajista on kuitenkin täysin eri mieltä, että fyysinen työympäristö olisi turvallinen 

ja terveellinen. 
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Kysyttäessä millaisia kehityskohteita työympäristössäsi on, parantamisen varaa ni-

menomaan fyysisestä työympäristöstä tuntuu kuitenkin löytyvän enemmän kuin väit-

tämien vastaukset antavat ymmärtää. Reilu 40% vastaajista mainitsee, että ilmanvaihto 

on työtiloissa riittämätön. Joka viides vastaaja raportoi nostolaitteissa olevan puutteita 

ja sama määrä kertoo toimitilojen olevan liian ahtaat turvalliseen työskentelyyn. Puut-

teista siisteydessä, toimitilojen lämmitysjärjestelmässä sekä tiedonkulussa ja töiden 

organisoinnissa mainitsee kustakin joka kuudes vastaaja. Tulokset ovat mielenkiintoi-

sia siinä valossa, että Yrityksessä X tehtiin alkuvuodesta 2019 työturvallisuustarkas-

tus, eikä työympäristöstä sen yhteydessä löytynyt toimenpiteitä vaativia puutteita yh-

dessäkään kyselyssä mainitussa asiassa. Lakisääteisesti Yrityksessä X työympäristö 

on turvallinen ja terveellinen, mutta henkilöstö kokee puutteita silti olevan. 

7.2 Osaaminen 

Osaamista koskevassa osiossa tarkastellaan henkilöstön kokemusta oman ammattitai-

tonsa riittävyydestä ja käyttömahdollisuuksista. Lisäksi osiossa kysytään kokemuksia 

mahdollisuuksista kehittää osaamistaan työpaikalla. Osaamista koskevaan osioon on 

yhdistetty myös perehdyttämistä koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät läheisesti osaa-

miseen yrityksessä. 

 

 Yritys X:n henkilöstön osaaminen ja ammattitaito on kyselyn perusteella erinomaista. 

Jokainen vastaaja on jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että he voivat hyödyntää osaa-

mistaan työssään, he kokevat myös osaamisensa olevan riittävää työtehtävien hoita-

miseksi ja tarvittaessa kollegoilta saa apua. Yli 90% kertoo työnsä olevan motivoivaa.  

 

Osaamisen kehittymisen mahdollisuudet ovat vastaajien mielestä varsin käytännönlä-

heisiä. Vain joka kolmas kokee työnantajansa tarjoavan mahdollisuuksia kouluttautua, 

mutta 90%:n mielestä osaamista voi kehittää käytännön työssä. 
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Väittämien vastaukset heijastuvat myös avointen kysymysten vastauksiin. Kysyttäessä 

millaisia osaamisen kehittämisen tarpeita sinulla mielestäsi on, esiin nousee vain kaksi 

teemaa: kielitaito ja atk-/ohjelmointiosaaminen. Osaamisen teeman alla kysyttiin 

myös, millaisia kehittymismahdollisuuksia toivoisit. Yleisimmin mainittu teema ky-

symyksen yhteydessä oli toteamus, että työnkuva on jo monipuolinen eikä erityisiä 

toiveita ole. Mutta jos jotain kehittymistoiveita ilmaantuisi, yritys suhtautuu niihin po-

sitiivisesti ja ne olisi mahdollista toteuttaa. Mainitut kehittymistarpeet tai -toiveet oli-

vat erilaisia yksittäisiä ammattiosaamiseen liittyviä kehitystoiveita. 

 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kyselyssä sekä työnopastusta että perehdyttämistä ja tu-

tustuttamista organisaatioon ja sen tavoille. Vain 60% vastaajista oli sitä mieltä, että 

yritys perehdyttää työtehtäviin ja organisaation tavoille hyvin. Organisaatioon pereh-

dyttämisen osalta joka viides vastaaja oli täysin eri mieltä siitä, että perehdytys on 

hyvää. Joka viides vastaaja oli niin ikään sitä mieltä, että perehdytys ei ole kaikille 

tasalaatuista. 

 

 

 

Avoimessa kysymyksessä kysyttiin henkilöstön ehdotuksia siitä, miten perehdytyspro-

sessia voisi kehittää. Merkittävimmät teemat olivat perehdytyksen konkreettisuus sekä 

esimiestahon vastuun lisääminen perehdytyksestä erityisesti organisaatioon perehdyt-

tämistä koskien. Konkreettisuudella tarkoitettiin sitä, että perehdytyksen yhteydessä 

organisaation tilat ja henkilöstö käytäisiin huolellisesti läpi, jotta uudelle työntekijälle 

kävisi ilmi mistä mitäkin löytyy ja kuka vastaa mistäkin. Perehdytyksen toivottiin 
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myös olevan tarkempaa ja selkeämpää ja perehdytysjakso saisi olla pidempi. Perehdy-

tykseen toivottiin myös vastuuhenkilöä siten, että kunkin uuden työntekijän aloittaessa 

olisi selvää kuka hänen perehdytyksestään vastaa. Perehdytyksen tasapuolistamiseksi 

olisi hyvä kehittää perehdytyksen muistilistaa tarkemmaksi työkaluksi. 

7.3 Työ ja sen organisointi 

Työ ja sen organisointi vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemukseen erityisesti hallinnan 

tunteen kautta. Työtä ja sen organisointia käsittelevä osio kartoittaa kokemuksia vai-

kutusmahdollisuuksista työssä sekä työn kuormittavuudesta. Työn organisointia kos-

kien kysymyksiä oli myös työaikajärjestelyihin koskevista asioista. Kaikki Yritys X:n 

kyselyyn vastanneet työntekijät ovat täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että he voivat 

vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin ja he ovat tietoisia siitä, mitä heidän työteh-

täviinsä kuuluu. 100% vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen työaikajärjestelmään. 

Neljä viidestä vastaajasta oli myös tyytyväisiä työajan seurantajärjestelmään. 

 

Työnsä kokee kuitenkin fyysisesti kuormittavaksi n. 70% vastaajista ja psyykkisesti 

kuormittavaksi n. 60%. Lähes 70% mielestä heidän työtehtävänsä keskeytyvät tarpeet-

tomasti usein. 

 

 

 

Avoimessa kysymyksessä pyrittiin tarkentamaan syitä siihen mikä työssä kuormittaa. 

Joka kolmannen vastaajan mielestä kiire ja töiden huono organisointi kuormittaa heitä 

työssään eniten, eli työ kuormittaa psyykkisesti. Fyysistä kuormitusta kokevien mie-

lestä tyypillisimpiä kuormitustekijöitä ovat työn raskaus ja nostot, kuumuus sekä työ-

tilat, niiden ahtaus ja siisteyden puutteet. 
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Tarkentavana kysymyksenä kysyttiin myös, millaiset työaikajärjestelyt sopisivat vas-

taajille mielestään parhaiten. Kuten väittämien vastauksista voi päätellä, nykyiset jär-

jestelyt on koettu hyväksi. Reilu kolmannes vastaajista kiittää ja kehuu olemassa ole-

vaa mahdollisuutta liukumaan työajassaan. Vaikka nykyiseen työajan seurantaan ol-

laan pääasiassa tyytyväisiä, joka neljäs vastaaja ilmoittaa olevansa kuitenkin kellokor-

tin tai jonkin kontrolloidumman työajan seurannan kannalla, joka olisi kaikille tasa-

puolinen.  

7.4 Työyhteisö 

Työyhteisöä koskevassa osiossa tarkastellaan työyhteisön tasapuolisuutta, avoimuutta, 

ilmapiiriä ja erilaisuuden hyväksymistä. Vastauksia tarkastellessa on merkittävää ottaa 

huomioon seikka, että joka viides vastaaja painotti vastausten koskevan vain oman 

hallin henkilöstöä eli omaa ”mikrotyöyhteisöään”. Väittämään ”työyhteisömme on ta-

sapuolinen ja yhtenäinen” on vastannut olevansa eri mieltä lähes joka neljäs vastaaja, 

mikä tukee avoimissa kysymyksissä ollutta huomautusta. Joka viides vastaaja on myös 

sitä mieltä, ettei erilaisia ihmisiä, mielipiteitä ja näkemyksiä kohdella samanarvoisesti. 

N. 90% vastaajista on silti sitä mieltä, että ilmapiiri työpaikalla on hyvä, huumori kaik-

kien mielestä hauskaa, työkaverit luottamuksen arvoisia ja työyhteisössä voi puhua 

avoimesti. 

 

 

 

Avoimissa kysymyksissä kysyttiin, miten ristiriidat työyhteisössänne selvitetään ja 

mitkä asiat edistävät hyvää ilmapiiriä. Kolme neljästä vastaajasta kertoo ristiriitojen 

ratkeavan työyhteisössä puhumalla. Jonkin verran mainintoja saa kuitenkin myös se, 
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että erimielisyydet aiheuttavat kyräilyä ja selän takana puhumista. Muutaman vastaa-

jan mukaan asiat yleensä ratkeavat itsekseen, varsinkin jos on kyse pienemmistä eri-

mielisyyksistä.  

 

Merkittävimmäksi työilmapiiriä parantavaksi tekijäksi avoimessa kysymyksessä nou-

see yhteinen huumori. Ilmapiiri on hyvä, kun töitä ei tehdä hampaat irvessä. Toiseksi 

eniten mainittiin ilmapiiriä parantavaksi tekijäksi yhteinen vapaamuotoinen kanssa-

käyminen työkavereiden kanssa ja myös koko yrityksen henkilöstön kattavat yhteiset 

työasiat. Avoimuus ja selkeä, hyvä tiedonkulku parantaa niin ikään ilmapiiriä. Muu-

tama vastaaja mainitsi myös luottamuksen lisäävän hyvää ilmapiiriä työpaikalla. 

7.5 Johtaminen ja tiedonkulku 

Johtamista ja tiedonkulkua käsittelevässä osiossa kysyttiin henkilöstön mielipiteitä 

esimiestyöstä sekä tiedonkulusta yrityksessä. Lisäksi kartoitettiin kokemuksia palaut-

teen saamisesta esimiestaholta ja kollegoilta. Hyvin merkittävä huomio johtamiseen 

liittyviä vastauksia tarkasteltaessa on, että joka neljäs vastaaja mainitsi, ettei ole varma 

ketä esimiehellä tässä yhteydessä tarkoitetaan. Sama on havaittavissa myös väittämän 

”esimiesportaan roolit ja työnjako ovat minulle selviä” kohdalla, sillä 25% vastaajista 

oli väitteestä jokseenkin tai täysin eri mieltä. Jossain määrin on siis tulkinnanvaraista, 

ketä ajatellen vastaukset on annettu, lähiesimiestä vai toimitusjohtajaa ajatellen.  

 

Yli 90% vastaajista on samaa mieltä siitä, että esimieheen voi luottaa ja esimies ottaa 

mielipiteet huomioon. Niin ikään n. 85% vastaajista allekirjoittaa esimiehen olevan 

oikeudenmukainen ja antavan tarvittaessa tukea. Kuitenkin tuen saaminen tarvittaessa 

kerää väittämistä kaikkein eniten ”täysin eri mieltä” vastauksia. 

 

Väittämien perusteella tiedonkulku Yrityksessä X on pääasiassa hyvää. Yli 80% on 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että saa tarpeeksi tietoa työtään koskevista asioista 

yleensä sekä nimenomaan tuotantopalaverista. Yli 80% myös kertoo tuntevansa yri-

tyksen tavoitteet ja arvot. 
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Avoimessa kysymyksessä pyydettiin esittämään mielipiteitä, miten esimiehesi voisi 

toimia toisin. Merkittävin esiin noussut teema on työntekijöiden huomioiminen ja ar-

vostaminen. Moni vastaaja painotti vastauksissaan hyvinkin pienten ja arkisten asioi-

den huomioimisen luovan kuvaa, että esimies on aidosti kiinnostunut työntekijöistä ja 

heidän hyvinvoinnistaan sekä arvostaa heidän työpanostaan eikä pidä sitä itsestäänsel-

vyytenä. Toisena teemana parannusta toivottiin säntillisyydessä ja lupausten pitämi-

sessä. Muutama maininta tässä yhteydessä tuli myös palautteen saamisen tärkeydestä. 

 

Koska useasta vastauksesta kävi ilmi, että vastaajalle on epäselvää mistä esimiestahon 

edustajasta vastaukset pitäisi antaa, toimitusjohtaja sai jonkin verran erillisiä kehitys-

ehdotuksia avoimessa kysymyksessä. Teemat ovat samat, kuin niissä vastauksissa, 

joissa toimitusjohtajaa ei erikseen mainittu. Joka kolmas vastaaja mainitsi, että toimi-

tusjohtaja voisi olla enemmän läsnä ja huomioida työntekijöitä niin arkena kuin onnis-

tuessakin. Toinen teema toimitusjohtajan kehitysehdotuksiin liittyy lupausten pitämi-

seen ja työnkuvan epäselvyyteen. Kyselyn lopussa olleeseen ”mitä muuta toivoisit yri-

tyksessä kehitettävän” kysymykseen tuli muutamia mainintoja siitä, että erityisesti yri-

tyksen kasvaessa toimitusjohtajan olisi syytä jakaa päätäntävaltaa alemmille tasoille. 

Tämä voisi vähentää toimitusjohtajan omaa kiirettä, asioiden rästiin jäämistä ja siten 

selkeyttää kuvaa myös työntekijöiden suuntaan, että asiat tulevat tehdyksi.  

 

Toinen avoin kysymys koski sitä, mitä tietoa työntekijät kokevat tarvitsevansa lisää. 

Merkittävin teema oli työprojektien aikataulu ja työnjako. Joka neljäs sanoi kaipaa-

vansa lisää tietoa hyvissä ajoin tilauskannan kehityksestä, töiden keskinäisestä aika-

taulusta ja siitä, kenen oletetaan mikäkin työ tekevän. Myös tiedonkulkuun liittyen 
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erillisten hallien välisestä epätasa-arvosta mainittiin muutamaan kertaan. Hallien vä-

lillä koetaan sattuvan tietokatkoja. Muutama vastaaja on tyytyväinen saamaansa tie-

toon, mutta toivoisi saavansa sen ajallaan ja pyytämättä. 

 

Palaute osiossa kysyttiin, kokeeko henkilöstö saavansa palautetta, keneltä sitä saa ja 

onko se positiivista vai kehittävää. Noin 40% vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri 

mieltä siitä, että esimieheltä saisi palautetta, kehittävää tai positiivista. Työkavereilta 

palautetta koettiin tulevan enemmän, mutta joka viides ei koe saavansa työkavereilta-

kaan positiivista palautetta.   

 

 

Avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin, millaista palautetta vastaajat haluaisivat lisää. 

Joka kolmas koki toivovansa esimieheltään enemmän palautetta. Puolet heistä toivoisi 

palautteen olevan nimenomaan positiivista. Toiseksi merkittävin teema oli positiivinen 

palaute rahallisen korvauksen muodossa. Erityisesti ylitöistä ja lisätöistä toivottiin pa-

rempaa taloudellista kompensaatiota, ei pelkkää sanallista kiitosta. 

 

Muutamassa vastauksessa korostettiin myös, että henkilöstöllä pitäisi olla parempi 

mahdollisuus antaa palautetta esimiesten suuntaan. Myös koko yrityksen laajuisesti 

toivottiin syntyvän pysyvämpi positiivisen palautteen kulttuuri, jossa kaikki muistai-

sivat kehua toisiaan tarvittaessa. Muutamassa vastauksessa toivottiin tarkempaa kehit-

tävää palautetta, erityisesti silloin, kun jokin on mennyt pieleen, mutta ei ole käynyt 

riittävästi ilmi, miten asian voisi korjata. 

7.6 Muuta kehitettävää 

Kyselyn lopussa oli yksi avoin kenttä, johon oli mahdollista esittää ajatuksiaan siitä, 

mitä muuta toivoisi yrityksessä kehitettävän. Useimmissa vastauksissa tähän kysy-
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mykseen oli painotettu jo jotakin aiemmin esiin tullutta asiaa. Merkittävin esiin nous-

sut teema on palkkaus. Joka kolmas työntekijä toivoo palkkaansa tarkistusta erityisesti 

yli- ja lisätyön osalta tai yleistä palkkausjärjestelmän kehittämistä. Puolet palkasta 

maininneista toi esiin bonusjärjestelmän tai tulospalkkauksen, ei varsinaisesti perus-

palkan korotusta. Bonusjärjestelmän uskottiin vaikuttavan positiivisesti työmotivaati-

oon. 

 

Toinen lähes yhtä merkittävä teema ”muuta kehitettävää”-osiossa on virkistyspäivät. 

Virkistyspäivillä tai muulla vapaamuotoisella yhteisellä tekemisellä uskottiin olevan 

useita positiivisia vaikutuksia. Virkistyspäivät voisivat edistää yhtenäisen ilmapiirin 

muodostumista. Lisäksi virkistyspäivä olisi tapa tukea työntekijöiden työkykyisyyttä 

ja myös yksi keino esimiestaholle osoittaa huomiointia ja arvostusta työntekijöitä koh-

taan. 

 

Muutamia mainintoja saavat toimitusjohtajan päätösvallan jakaminen alemmille ta-

soille päätöksenteon jouduttamiseksi, erilaisten liikuntamahdollisuuksien tukeminen 

sekä hallien välisen tasa-arvoisen kohtelun ja tiedottamisen edistäminen. Tiedonkulun 

avoimuutta toivotaan myös kehitettävän lisää. 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO  

 

Tämän opinnäytetyön ensimmäinen tutkimuskysymys oli ”Millaiseksi henkilöstö ko-

kee oman työhyvinvointinsa yrityksessä?”. Tämän luvun lopusta löytyy yhteenvetona 

taulukko, johon on koottu vastausten perusteella Yritys X:n henkilöstön vahvuudet ja 

kehityskohteet. Seuraavissa kappaleissa vahvuuksia ja kehityskohteita avataan enem-

män. 

 

Saatujen tulosten perusteella yleinen työhyvinvointikokemus Yrityksessä X on hyvä. 

Henkilöstö kokee pääasiassa voivansa hyvin ja 100% vastaajista omaa mielestään vä-

hintäänkin jokseenkin hyvän työkyvyn niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti-

kin. Työkyvyn tukemisessa olisi vastausten perusteella kuitenkin parantamisen varaa. 
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Erityisesti työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden fyysisiin puutteisiin tulisi 

vastausten perusteella puuttua pikimiten.  

 

Osaamisen ja ammattitaidon osalta asiat ovat vastausten perusteella niin ikään varsin 

hyvin. Vastaajat ovat hyvin tyytyväisiä omaan osaamisensa tasoon ja mahdollisuuk-

siinsa käyttää osaamistaan työssään. Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksissa eri-

tyisesti koulutusten osalta olisi parantamisen varaa, mutta toisaalta vastaajat eivät ko-

keneet erityisen suurta tarvetta saada kehittää itseään enempää juuri nyt, joten merkit-

tävät toimenpiteet eivät ole välttämättömiä tästä näkökulmasta. Lisäksi usko yrityksen 

positiiviseen suhtautumiseen kehittymishalujen ilmaantuessa oli vahva. Osaamiseen 

liittyen perehdytysprosessi Yrityksessä X vaatii kuitenkin toimenpiteitä. Varsin suuri 

osa vastaajista oli eri mieltä siitä, että nykyinen perehdytys olisi hyvää. Puutteita näh-

tiin sekä työhön että organisaatioon perehdyttämisessä ja perehdytyksen vastuukysy-

myksissä.  

 

Työtä ja työn organisointia koskevista tekijöistä vaikutusmahdollisuudet omaan työ-

hön ja työnkuvan selkeys ovat hyvällä mallilla. Nykyinen työaikajärjestely ja erityi-

sesti liukuman mahdollisuus saavat henkilöstöltä kiitosta ja niiden toivotaan pysyvän 

ennallaan. Suurin osa työntekijöistä kokee kuitenkin työnsä psyykkisesti tai fyysisesti 

kuormittavaksi. Merkittävimmät syyt kuormittumiselle ovat jatkuva kiire sekä fyysi-

sessä työympäristössä olevat puutteet. Fyysisen ympäristön puutteista mainittiin myös 

työympäristön turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja kiire liittyy läheisesti tiedon-

kulun haasteisiin. Harkitsemisen arvoista on myös työajan seurantajärjestelmän kehit-

täminen. Suurin osa työntekijöistä oli tyytyväinen nykyiseen järjestelyyn, mutta kel-

lokortti tai jokin tasapuolisuutta tuova menetelmä sai niin ikään kannatusta. 

 

Työyhteisö ja työilmapiiri on Yrityksessä X vastausten perusteella pääasiassa hyvä. 

Moni mainitsee yhteisen huumorin edistävän hyvää ilmapiiriä ja valtaosa vastaajista 

uskoo huumorin olevan kaikkien mielestä yhtä hauskaa. Positiivista työyhteisön ke-

hittämistä ajatellen on, että vastausten perusteella puheyhteys työyhteisössä on avoin 

ja hyvä. Ristiriidat selvitetään jo nyt keskustelemalla. Merkittävä kehityskohde työyh-

teisön kannalta on työyhteisön yhtenäisyys. Tämä käy ilmi niin väittämien vastauk-

sissa kuin avoimissa kysymyksissäkin, joissa vastausten kerrottiin koskevan vain 

oman hallin porukkaa. Fyysisesti erilleen sijoittuneet hallit, yhteisen tekemisen puute 
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muiden työyhteisön jäsenten kanssa ja tiedonkulun katkokset edistävät työyhteisön 

kuppikuntaistumista.  

 

Johtamista ajatellen positiivista on, että valtaosa työntekijöistä kokee esimiehen ole-

van luotettava ja ottavan työntekijän huomioon päätöksenteossa. Asia, johon tulisi eh-

dottomasti puuttua, on esimiesroolien epäselvyys. Valitettavan moni (25%) vastaajista 

ei tiennyt ketä esimiehellä tarkoitetaan tai kertoi esimiesportaan roolien olevan epäsel-

viä. Yritys on kasvanut kovasti viime vuosina ja vastausten perusteella näyttää, ettei 

organisaatiorakenne ole pysynyt täysin muutosten perässä. Epäselvyyksillä esimies-

rooleissa voi olla tekemistä myös tiedonkulun kanssa. Yritys X:llä on olemassa orga-

nisaatiorakenne, mutta rakenteen hyödyt jäävät saavuttamatta, jos henkilöstö ei ole ra-

kenteesta ja vastuun jaosta tietoinen. Myös eri työnkuvaa hoitavien ihmisten päätös-

valta tulisi olla kaikkien tiedossa. Tiedonkulun haasteet aiheuttavat jossain määrin on-

gelmia myös töiden organisointiin luoden näin lisää kuormittavaksi koettua kiirettä. 

Vaikka neljä viidestä vastaajasta koki saavansa tarpeeksi työtään koskevaa tietoa, 

avointen kysymysten perusteella yrityksen tilauskantaa, projektien aikataulua ja töiden 

jakautumista koskevaa tietoa pitäisi saada enemmän ja aikaisemmin. Johtamisen yh-

teydessä mainittu huomiointi ja palautteenanto kulkevat niin ikään käsi kädessä. Esi-

mieheltä toivottiin enemmän erityisesti positiivista palautetta työstä ja lisäksi esimie-

hen toivottiin huomioivan työntekijöitä paremmin. Vastauksissa painottuivat hyvin 

pienet ja arkiset asiat, joilla huomioimista voisi lisätä. 

  

Vahvuudet Kehityskohteet 

Yleinen työhyvinvointikokemus positii-

vinen 

Fyysisen työympäristön puutteet 

Osaaminen riittävää ja hyödynnettävissä Perehdytysprosessin laatu 

Usko kehitysmahdollisuuksiin halutes-

saan 

Työn kuormittavuus 

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön Epäyhtenäinen työyhteisö 

Työaikajärjestelmä Epäselvät esimiesten roolit 

 Hyvä ja avoin työilmapiiri Palautteen ja arvostuksen puute 

 Tiedonkulku töiden aikatauluihin liittyen 
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9  EHDOTETUT TOIMENPITEET 

 

Opinnäytetyön toinen tutkimuskysymys oli ”Millaisin toimenpitein työhyvinvointia 

tulisi lähteä kehittämään?” Kyselyllä saatujen vastausten ja yhteenvedon perusteella 

esitän Yritykselle X kuusi kohtaa sisältävän toimenpide-ehdotuksen, jolla on mahdol-

lista puuttua opinnäytetyössä esiin nousseisiin henkilöstön kokemiin epäkohtiin. 

 

 

1. Fyysisen työympäristön puutteiden korjaus 

Fyysisen työympäristön puutteista raportoitiin työympäristön turvallisuutta ja terveel-

lisyyttä koskevassa osiossa, mutta myös työn kuormittavuutta koskien. Ilmanvaihdon 

riittävyys, nostolaitteiden riittävyys ja toimivuus sekä toimitilojen riittävä koko ja jär-

jestelmällinen hyödyntäminen parantaisivat kokemusta työhyvinvoinnista sekä vähen-

täisivät työn kuormittavuutta. Erityisesti toimitilojen kokoon voi olla haastavaa puut-

tua niiden ollessa jo nyt melko erillään toisistaan. Mutta tilojen ahtautta voisi jossain 

määrin helpottaa toimivammilla järjestelyillä ja tilojen siisteydellä. Voisi olla syytä 

tarkastella ovatko kaikki tiloihin sijoitetut asiat/toiminnot välttämättömiä juuri nykyi-

sellä paikallaan vai olisiko jokin toinen järjestely toimivampi. Fyysisen työympäristön 

toimivuus ja turvallisuus on työhyvinvoinnin perusasioita ja siksi on erityisen tärkeää, 

että fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät tulevat huomioiduiksi. 

 

2. Perehdytysmateriaali 

Perehdytys Yritykseen X ei kaikilta osin ole vastaajien mielestä toimivaa. Puutteita on 

niin työnopastuksessa, organisaatioon perehdyttämisessä kuin tasalaatuisuudessakin. 

Perehdyttämisen kehittämiseksi olisi järkevää koota yhtenäinen perehdytysmateriaali 

tai -kansio, jonka avulla jokainen perehdytykseen osallistuva voi taata uudelle työnte-

kijälle tasalaatuisen perehdytyksen. Yksi merkittävimpiä kehitysehdotuksia oli ns. yri-

tyskierroksen huolellisempi tekeminen uuden tulokkaan kanssa. Olisi tärkeää käydä 

läpi mistä mitäkin löytyy, ketä henkilöstöön kuuluu ja mistä kukakin on vastuussa. 

Tärkeiden asioiden, kuten esimerkiksi sammutusvälineiden tai jätepisteiden, sijainnit 

sekä organisaatiorakenne ja tärkeimpien vastuuhenkilöiden nimet ja puhelinnumerot 

voisi olla kirjattuna perehdytysmateriaaliin, joka jäisi uudelle työntekijälle muistilis-
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taksi. Perehdytys tulisi olla aina selkeästi yhden henkilön päävastuulla. Nimetty hen-

kilö luo paitsi turvaa ja yhtenäisyyttä uudelle työntekijälle, myös varmistaa perehdy-

tyksen kokonaisvaltaisuuden. Vastuuhenkilö voi toki vaihdella sen mukaan, mihin toi-

mintoon uusi työntekijä on tulossa. Yrityksessä X tulee sopia yhtenäinen käytäntö 

siitä, ketkä ovat mahdollisia perehdytyksen vastuuhenkilöitä, jotka vuorollaan vastaa-

vat perehdytyksestä sekä työnopastuksen mahdollisesta delegoimisesta eteenpäin.  

 

3. Tiedonkulun tehostaminen 

Vastausten perusteella Yrityksen X henkilöstö ei koe tiedonkulussa olevan massiivisia 

puutteita. Kuitenkin neljännes vastaajista haluaisi saada töiden aikatauluihin liittyvää 

tietoa paremmin ja hallien välisessä tiedonkulussa on välillä haasteita. Töiden aikatau-

lutukseen liittyvän tiedon saaminen riittävän aikaisin voisi keventää myös raportoitua 

psyykkistä kuormitusta, jonka vastaajat kertoivat johtuvan kiireestä ja töiden huonosta 

organisoinnista. Varsinkin isompia projekteja ajatellen olisi hyvä koota kaikki projek-

tiin osallistuvat saman pöydän ääreen, jotta kaikille kulkisi tieto mitä on odotettavissa. 

Vaihtoehtoisesti tarvitaan esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään työkalu, jonka 

avulla kaikki pystyvät seuraamaan projektiin liittyviä ajankohtaisia ja aikataulullisia 

asioita. Vaikka Yrityksessä X on käytössä säännöllinen kuukausipalaveri, voisi olla 

aiheellista joko laajentaa se koskevaksi koko henkilöstöä nykyisten ”edustajien” sijaan 

tai sitten pitää erillinen kuukausi- tai kvartaalipalaveri, jonne koko henkilöstö on kut-

suttu. Tämä yhteisten asioiden ja yrityksen lähitulevaisuuden tarkasteleminen yhdessä 

ja ylipäänsä koko työyhteisön kokoaminen samaan paikkaan voisi edistää myös työ-

yhteisön yhtenäistymistä kuppikuntaistumisen sijaan. Palavereiden kanssa on oltava 

kuitenkin tarkkana, etteivät ne muodostu itsessään turhiksi kuormitustekijöiksi. 

 

4. Organisaatiorakenteen selkiyttäminen 

Vastausten perusteella Yritys X:n henkilöstölle on yllättävän epäselvää, miten vastuut 

ja roolit esimiesportaassa ovat jakautuneet. Yrityksessä on olemassa organisaatiora-

kenne, joka on varsin käyttökelpoinen, mutta se vaatii vielä tarkennusta ja selkeää tie-

dostusta koko henkilöstölle. Erityisesti kehitettävää on vastuunjaossa, mikä tulee ilmi 

myös niissä vastauksissa, joissa toimitusjohtajan vastuun toivottiin jakautuvan alem-

millekin tasoille. Tärkeää on, että henkilöstö tietää kehen tulee ottaa missäkin asiassa 

yhteyttä. Koska toiminta on yrityksessä jakautunut fyysisesti erillisiin toimipisteisiin, 

olisi tarkoituksenmukaista nimetä jokaiselle hallille ”halliesimies”, jonka vastuut ja 
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velvollisuudet määritellään selkeästi erikseen, painottuen erityisesti tiedonkulkuun, 

päivittäistoiminnan organisointiin ja puutteiden raportointiin eteenpäin sekä pieniin 

hankintoihin. Osa toimitusjohtajan päätösvallasta olisi aiheellista siirtää seuraavalle 

tasolle, myynti-, tuotanto- ja osto- ja laatupäällikön vastuulle. Roolitusta ja vastuunja-

koa tarkennettaessa on syytä sopia myös, kuka on vastuussa palautteen antamisesta 

henkilöstölle. Tarkoituksenmukaisinta lienee, että halliesimies lähiesimiehenä on vas-

tuussa ainakin päivittäisestä henkilökohtaisesta palautteesta, mutta myöskään toimi-

tusjohtajan palautteen ja arvostuksen tärkeyttä henkilöstölle ei tule vastausten perus-

teella unohtaa. 

 

5. Virkistyspäivät 

Vastauksissa nousi esiin toive, että Yritys X järjestäisi henkilöstölle joskus virkistys-

päiviä tai tyky-päiviä. Virkistyspäivien hyöty perustuu kahteen vastauksissa esiin 

nousseeseen teemaan: työyhteisön yhtenäisyyteen sekä huomiointiin ja arvostukseen. 

Työyhteisön yhtenäisyyttä arvioitaessa moni vastaaja painotti, että voi puhua ilmapii-

ristä ja yhteisön toimivuudesta vain oman hallinsa osalta eikä yhteistä tekemistä mui-

den hallien työntekijöiden kanssa juuri ole. Vastaavasti ilmapiiriä edistävänä tekijänä 

mainittiin yhteinen tekeminen. Vapaamuotoiset yhteiset tilaisuudet ja yhteinen teke-

minen koko henkilöstölle antavat mahdollisuuden tutustua myös muiden hallien työn-

tekijöihin ja edistävät yhteisöllisyyden syntyä myös hallin sisällä. Virkistyspäivät voi-

vat olla myös yrityksen johdon tapa osoittaa työntekijöille huomiota ja arvostusta. Vir-

kistyspäivä on omalla tavallaan myös palkitsemisen muoto.  

 

6. Palaute ja kannustus 

Organisaatiorakenteen selkiyttämisen yhteydessä mainittiin, että Yrityksessä X tulisi 

sopia myös palautteenannosta vastaava taho. Palautteen antamiseen tulisi sopia myös 

väylät ja keinot. Toivottavaa on, että palautetta annettaisiin spontaanisti onnistumisten 

ja erehdysten yhteydessä, mutta palautteenanto vaatii myös virallisempia väyliä. Mi-

käli tiedonkulun tehostamiseksi perustetaan kuukausittainen palaveri, voisi palaveri 

olla mahdollisuus huomioida yleisesti hyvin menneitä asioita ja kertoa mahdollisista 

kehityskohdista. Henkilökohtaista palautteenantoa ajatellen vuotuisten kehityskeskus-

telujen aloittaminen voisi olla avuksi. Kehityskeskustelu mahdollistaisi palautteenan-

non myös henkilöstöltä esimiesten suuntaan. Yritys X voisi kokeilla myös esimerkiksi 
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palautelaatikon toimivuutta, mikäli palautteen tai kehityskohteiden jättäminen kirjalli-

sena esimiesportaan tietoon olisi luontevampi tapa toimia. Sanallisen palautteenannon 

lisäksi Yritys X voisi miettiä jonkinlaista kannustinjärjestelmää. Palkkojen tarkistami-

nen oli toiveena useassa vastauksessa, kun kysyttiin mitä muuta yrityksessä tulisi ke-

hittää. Työehtosopimuksen mukaisen palkkauksen lisäksi olisi mahdollista sopia bo-

nus- tai kannustinpalkkiojärjestelmä, joka voisi lisätä työmotivaatiota ja toimisi kii-

toksena yrityksen eteen tehdystä hyvästä työstä. 

10  LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI JA JATKOTOIMENPITEET 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia ongelmakohtia Yritys X:n 

henkilöstö kokee työhyvinvointiinsa liittyvän sekä miten niitä voitaisiin yrityksessä 

kehittää. Tavoitteena oli luoda pohjaa yrityksen henkilöstönkehittämissuunnitelmalle. 

Opinnäytetyön toteutus onnistui hyvin. Päätös antaa mahdollisuus vastata kyselyyn 

suullisesti sekä Yritys X:n toimitusjohtajan kannustus vastata kyselyyn saivat vastaus-

prosentin erinomaiseksi. Opinnäytetyön tulosten voidaan katsoa edustavan henkilös-

tön todellista näkemystä asioista ja näin ollen myös johtopäätökset ja toimenpide-eh-

dotukset ovat todennäköisesti oikeansuuntaisia.  

 

Opinnäytetyö antoi tekijälleen kattavan ja selkeän kuvan työhyvinvoinnin perusteista 

käytetyn Työturvallisuuskeskuksen selkeän mallin avulla. Työssä oli mahdollisuus pe-

rehtyä hyvin jokaiseen hyvinvointiin vaikuttavaan osa-alueeseen ja toisaalta myös yh-

distellä niitä ja löytää yhteyksiä eri osa-alueiden välillä. Työhyvinvointi on kuitenkin 

yhtenäinen kokonaisuus eikä ainoastaan kokoelma yksittäisiä tekijöitä, mikä kävi tässä 

opinnäytetyössä hyvin ilmi. Saatujen tulosten pohjalta oli mahdollista pohdiskella it-

senäisesti, millaiset toimenpiteet voisivat edistää työhyvinvoinnin kehittymistä yrityk-

sessä. 

 

Toimeksiantajalle, Yritys X:lle, opinnäytetyöstä on selkeä etu heidän kehittäessä hen-

kilöstönsä hyvinvointia ja toimintansa organisointia. Tämä opinnäytetyö oli ensimmäi-
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nen työhyvinvointiselvitys, joka yritykseen on tehty, ja se antoi jo itsessään henkilös-

tölle kuvaa siitä, että hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita. Opinnäytetyön tulokset ja 

niiden pohjalta luodut kehitysehdotukset jatkotoimenpiteistä henkilöstön hyvinvoin-

nin edistämiseksi toimivat selkeänä runkona Yritys X:lle ja kehitystyölle yrityksessä. 

Tärkeää kehitystyön kannalta on, että tämän opinnäytetyön tuloksiin suhtaudutaan va-

kavuudella ja konkreettisilla toimenpiteillä ja lisäksi työhyvinvointia ja sen kehitystä 

seurataan jatkossakin.  

 

 

 

 



45 

 

LÄHTEET 

Ahokas, L. & Mäkeläinen, J. 2013. Perehdyttäminen ja työnopastus – Ennakoivaa 

työsuojelua. Työturvallisuuskeskuksen digijulkaisu. Viitattu 8.8.2019. 

https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut/perehdyttaminen_ja_ty-

onopastus_-_ennakoivaa_tyosuojelua  

Dessler, G. 2017. Human Resource Management. 15th edition. Pearson Education 

Limited: Essex. Viitattu 8.8.2019. https://ebookcentral.proquest.com/lib/samk/rea-

der.action?docID=5137658&ppg=1  

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino: 

Tampere. Viitattu 16.3.2019. https://samk.finna.fi/Record/tyrni.3953   

Henkilökohtainen tiedonanto. Yritys X:n toimitusjohtaja sekä osto-ja laatupäällikkö. 

14.5.2019. 

Hirsjärvi, S., Remes, P & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13. osin uudistettu 

painos. Otavan Kirjapaino Oy: Keuruu.  

Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä. Bookwell 

Oy: Porvoo. 

Juuti, P. & Vuorela, A. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Bookwell Oy: 

Juva. 

Kauhanen, J. 2012. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Talentum. Viitattu 

11.5.2019. https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.lil-

lukka.samk.fi/teos/EABBIXGTFF   

Kansonen, M. Houkutteleva työnantajakuva rakennetaan välittämällä. Psycon blogi. 

2.9.2013. 29.8.2019. https://www.psycon.fi/blogi/houkutteleva-tyonantajakuva-ra-

kennetaan-valittamalla 

Laine, M. Bamberg, J. & Jokinen, P. 2007. Tapaustutkimuksen käytäntö ja teoria. 

Teoksessa Laine, M. Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.) Tapaustutkimuksen taito. 9-

40. Gaudeamus: Helsinki. Viitattu 12.3.2019.  https://www.el-

libslibrary.com/book/9789524950329   

Luukka, P. 2019. Yrityskulttuuri on kuningas: mikä, miten, miksi? Helsinki: Alma 

Talent. Viitattu 17.6.2019. https://samk.finna.fi/Record/tyrni.128495  

Lämsä, A-M. & Päivike, T. 2004. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: 

Edita. Viitattu 8.8.2019. https://www.ellibslibrary.com/book/978-951-37-4081-1 

Manka, M-L. 2008. Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Talentum media Oy: 

Helsinki. 

Manka, M-L. 2011. Työnilo. WSOYpro Oy: Helsinki. 

https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut/perehdyttaminen_ja_tyonopastus_-_ennakoivaa_tyosuojelua
https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/digijulkaisut/perehdyttaminen_ja_tyonopastus_-_ennakoivaa_tyosuojelua
https://ebookcentral.proquest.com/lib/samk/reader.action?docID=5137658&ppg=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/samk/reader.action?docID=5137658&ppg=1
https://samk.finna.fi/Record/tyrni.3953
https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.lillukka.samk.fi/teos/EABBIXGTFF
https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.lillukka.samk.fi/teos/EABBIXGTFF
https://www.psycon.fi/blogi/houkutteleva-tyonantajakuva-rakennetaan-valittamalla
https://www.psycon.fi/blogi/houkutteleva-tyonantajakuva-rakennetaan-valittamalla
https://www.ellibslibrary.com/book/9789524950329
https://www.ellibslibrary.com/book/9789524950329
https://www.ellibslibrary.com/book/978-951-37-4081-1


46 

 

Manka, M-L. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. TalentumPro. Viitattu 11.5.2019. 

https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.lillukka.samk.fi/teos/BAXBBXAUGGBJXAB   

Otala, L. & Ahonen, G. 2003. Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. WSOY Bookwell 

Oy: Keuruu. 

Palokari, S. 2017. Työajanseuranta auttaa työn- ja elämänhallinnassa. Bonnier Pro. 

Viitattu 27.5.2019. http://www.bonnierpro.fi.lillukka.samk.fi/fi/app/henkilosto/ty-

oajanseuranta-auttaa-tyon-ja-elamanhallinnassa 

Parnila, K. 2017. Työsuhde tutuksi – esimiehen selviytymisopas. 2. uudistettu pai-

nos. Kauppakamari: Helsinki. 

Peltonen, T. 2007. Johtaminen ja organisointi. Otavan Kirjapaino Oy: Keuruu. 

Rapatti, H. 2007. “Miten Ihmees me sitte päästään alkuun?” : Opas PK-yrityksen 

työhyvinvointisuunnitelman laatimiseksi. Viitattu 12.2.2019. http://julkai-

sut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Miten-ihmees-me-sitte-paastaan-alkuun-opas-

pk-yrityksen-tyohyvinvointisuunnitelman-laatimiseksi.pdf   

Sosiaali- ja Terveysministeriön www-sivut. 2019. Viitattu 9.5.2019. https://stm.fi/  

Suonsivu, K. 2014. Työhyvinvointi osana henkilöstöjohtamista. 2. painos. UNIpress. 

Tamminen, H. 2011. Työhyvinvointia yhteistyöllä. Työturvallisuuskeskus.  

Työaikalaki 9.8.1996/605 muutoksineen. 

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 muutoksineen. 

Työterveyslaitoksen www-sivut. 2019. Viitattu 10.5.2019. https://www.ttl.fi/  

Työturvallisuuskeskuksen www-sivut. 2019. Viitettu 10.5.2019. https://ttk.fi/  

Viitala, R. 2013. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Bookwell Oy: 

Porvoo. 

Virtanen, P. & Sinokki, M. 2014. Hyvinvointia työstä. Työhyvinvoinnin kehittymi-

nen, perusta ja käytännöt. Tietosanoma: Helsinki. 

https://stm.fi/
https://www.ttl.fi/
https://ttk.fi/


47 

 

LIITE 1 

KYSELYLOMAKE 

 

Hyvä Vastaaja, 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää kehityskohteita, joilla voidaan parantaa hen-

kilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä työpaikallasi. Tutkimuksessa kartoitetaan henki-

löstön kokemuksia ja mielipiteitä tämänhetkisestä tilanteesta työhyvinvoinnin saralla 

sekä henkilöstön ehdotuksia tilanteen kehittämiseksi. Tutkimuksen tulosten pohjalta 

esitetään työnantajallesi raportti työhyvinvoinnin nykytilasta sekä toimenpide-ehdo-

tuksia kehitystyöhön. 

Kyselylomake sisältää väittämiä, joihin vastataan asteikolla täysin eri mieltä – jok-

seenkin eri mieltä – jokseenkin samaa mieltä – täysin samaa mieltä. Väittämät hah-

mottavat hyvinvoinnin nykytilaa. Lisäksi lomakkeessa on avoimia kysymyksiä, joihin 

voi vastata vapaasti. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen on tärkeää työhyvinvoinnin 

tai sen puutteen syiden selvittämiseksi.  

Kyselylomakkeessa ei kysytä vastaajasta mitään taustatietoja eikä yhden henkilön vas-

tauksia yhdistetä toisiinsa eri aihealueiden välillä tunnistamisen välttämiseksi. Tutki-

muksen valmistuttua vastaukset hävitetään. 

 

Kiitos vastauksestasi ja hyvää työpäivää! 

 

Heini Saarinen 

tradenomiopiskelija, Satakunnan ammattikorkeakoulu 

heini.saarinen@student.samk.fi 
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Kokemus työhyvinvoinnista 

Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus, joka muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja so-

siaalisesta hyvinvoinnista työssä ja työpaikalla. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Voin hyvin työssäni.     

 

Mikä lisäisi hyvinvointiasi? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Työkykyisyys 

Työkyvyllä tarkoitetaan suppeasti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toi-

mintakykyä. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Fyysinen työkykyni on hyvä.     

Psyykkinen työkykyni on hyvä.     

Sosiaalinen työkykyni on hyvä.     

Työnantajani tukee fyysisen työky-

kyni ylläpitoa. 

    

Työnantajani tukee psyykkisen työky-

kyni ylläpitoa. 

    

Työnantajani tukee sosiaalisen työky-

kyni ylläpitoa. 

    

 

Miten työnantaja voisi tukea työkykyäsi paremmin? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Työympäristö 

Työympäristön tulee olla työntekijälle terveellinen ja turvallinen sekä fyysisesti, psyyk-

kisesti että sosiaalisesti. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Työympäristöni on fyysisesti turvalli-

nen ja terveellinen. 

    

Työympäristöni on psyykkisesti tur-

vallinen ja terveellinen. 

    

Työympäristöni on sosiaalisesti tur-

vallinen ja terveellinen. 

    

 

Millaisia kehityskohteita työympäristössäsi on? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Osaaminen 

Osaaminen koostuu ihmisen tiedoista, taidoista, kokemuksista, arvoista ja asenteista, 

suhdeverkostoista, motivaatiosta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Osaamista 

voidaan kehittää mm. koulutuksilla, työssäoppimisella tai työnkuvan muutoksilla. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Voin hyödyntää osaamistani työssäni.     

Osaamiseni on riittävää työtehtävieni 

hoitamiseksi. 

    

Saan tukea työkavereiltani ongelmati-

lanteissa. 

    

Työni motivoi minua.     

Yritys tarjoaa mahdollisuuksia kehit-

tää osaamistani koulutuksissa. 

    

Yritys tarjoaa mahdollisuuksia kehit-

tää osaamistani käytännön työssä. 
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Mitä tarvittavaa osaamista koet itseltäsi puuttuvan työtehtäviesi hoitamiseen? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Millaisia kehittymismahdollisuuksia toivoisit? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Perehdytys 

Perehdytys on työnantajan toimintaa, joka tähtää siihen, että työntekijä pääsee osaksi 

työyhteisöä, tuntee organisaation toimintatavat ja osaa työtehtävänsä. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Yritys perehdyttää työtehtäviin hyvin.     

Yritys perehdyttää työyhteisöön ja or-

ganisaation tavoille hyvin. 

    

Perehdytys on kaikille tasalaatuista.     

 

Miten kehittäisit perehdytysprosessia? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Työ ja sen organisointi 

Työn kuormittavuuteen vaikuttavat vaikutusmahdollisuudet työjärjestelyihin, osaami-

nen ja työn vaatimukset. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Voin vaikuttaa omaa työtäni ja työnte-

koani koskeviin asioihin. 

    

Tiedän mitä työnkuvaani kuuluu.     

Työni on fyysisesti kuormittavaa.     
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Työni on psyykkisesti kuormittavaa.     

Työtehtäväni keskeytyvät usein tar-

peettomasti. 

    

Nykyinen työaikajärjestelmä sopii mi-

nulle. 

    

Nykyinen työajan seurantajärjestelmä 

sopii minulle. 

    

  

Mikä sinua kuormittaa työssäsi? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Millaiset työaikajärjestelyt toimivat sinulle parhaiten? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Työyhteisö 

Toimiva työyhteisö on tasapuolinen ja avoin. Erilaisuus on hyväksyttyä ja ilmapiiri 

hyvä. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Työyhteisömme on tasapuolinen ja 

yhtenäinen. 

    

Erilaisia ihmisiä, mielipiteitä ja näke-

myksiä kohdellaan samanarvoisesti. 

    

Työilmapiiri työpaikalla on hyvä.     

Huumori työpaikallani on kaikkien 

mielestä yhtä hauskaa. 

    

Voin puhua avoimesti työyhteisössä.     

Voin luottaa työkavereihini.     
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Miten ristiriidat ja ongelmatilanteet käsitellään työyhteisössäsi? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Mitkä asiat sinun mielestäsi edistävät hyvää ilmapiiriä? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Johtaminen ja viestintä 

Johtaminen on toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisiin, jotta he tähtäisivät 

tiettyyn tavoitteeseen. 

Viestinnällä tarkoitetaan yrityksen sisäistä tiedonkulkua kaikissa eri kanavissa ja eri 

tavoin. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Voin luottaa esimieheeni.     

Esimieheni on oikeudenmukainen.     

Saan esimieheltäni tukea tarvittaessa.     

Esimiesportaan roolit ja työnjako ovat 

minulle selviä. 

    

Esimieheni ottaa mielipiteeni huomi-

oon minua koskevissa päätöksissä. 

    

Saan tarpeeksi tietoa työtäni koske-

vista asioista. 

    

Saan tuotantopalaverista työtäni kos-

kevaa tietoa. 

    

Tunnen yrityksen tavoitteet ja arvot.     

 

Miten toivoisit esimiehesi toimivan toisin? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Millaista tietoa tarvitsisit mielestäsi lisää ja mitä kautta? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Palaute 

Palaute on esimieheltä tai kollegalta saatu tunnustus tai kehitysehdotus työntekijän 

suoritukseen, asenteeseen tai toimintaan liittyen. 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

Saan esimieheltäni positiivista pa-

lautetta työstäni. 

    

Saan esimieheltäni kehittävää pa-

lautetta työstäni. 

    

Saan työkavereiltani positiivista pa-

lautetta työstäni. 

    

Saan työkavereiltani kehittävää pa-

lautetta työstäni. 

    

 

Millaista palautetta kaipaisit lisää ja keneltä? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Mitä muuta haluaisit yrityksessä kehitettävän työhyvinvoinnin parantamiseksi?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos! 😊 


