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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää esimiehiltä itseltään omaan työskentelyyn sekä 
työyhteisön toimivuuteen liittyviä kehittämiskohteita. Kehittämiskohteita selvitettiin laatimalla alku-
kartoituskysely Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän esimiehille, jotka osallistuvat Innostusta 
esimiestyöhön -koulutukseen. Opinnäytetyössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyk-
siin: Millaiseksi esimiehet arvioivat oman työyhteisönsä toimivuuden tilaa? Millaiseksi esimiehet 
kokevat oman työhyvinvointinsa ja millä tavoin he voivat vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiinsa? 
Mitä asioita esimiehet pitävät tärkeinä arvostavan vuorovaikutuksen luomisessa esimiehen näkö-
kulmasta? 
 
Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka lähestymistavaksi valikoitui toiminta-
tutkimus. Opinnäytetyön tietoperusta pohjautuu toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön johtamiseen, 
ristiriitojen ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn sekä esimiehen omaan hyvinvointiin. Aineisto koostui 
kyselystä, joka toteutettiin Webropol -kyselynä. Kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 41 esimiestä. 
 
Opinnäytetyön tulosten mukaan organisaation työyhteisöt ovat pääasiassa toimivia. Työyhteisöillä 
on selkeä perustehtävä, yhteiset pelisäännöt sekä selkeät töiden järjestelyt. Parannettavaa on vielä 
avoimessa vuorovaikutuksessa, toiminnan jatkuvassa arvioinnissa sekä työntekoa palvelevassa ja 
tukevassa johtamisessa. Organisaation esimiesten työhyvinvointi on keskimäärin hyvä. Esimiehet 
pitävät työhyvinvoinnin kannalta tärkeinä asioina työn mielekkyyttä, terveellisiä elämäntapoja, hy-
vää työilmapiiriä, vapaa-aikaa, hyvää asennetta sekä oman esimiehen, johdon, kollegoiden ja työ-
yhteisön tarjoamaa tukea. Arvostavan vuorovaikutuksen luomisessa pidetään tärkeimpänä avointa 
ja rehellistä keskustelua työntekijöiden kanssa sekä oikeudenmukaista johtamista. 
 
Kyselyn vastausten ja esimiesten esittämien koulutustoiveiden mukaan Innostusta esimiestyöhön 
-koulutukselta kaivataan työvälineitä ja ratkaisukeskeisiä keinoja erilaisten ristiriitojen ja ongelmien 
esiintuomiseen sekä niiden ratkomiseen. Lisäksi toivotaan konkreettisia keinoja ja uusia näkökul-
mia työhyvinvoinnin johtamiseen sekä muutosjohtamiseen. Lisää osaamista ja erilaisia neuvoja 
tarvitaan myös palautteen antamiseen ja toiminnan jatkuvaan arviointiin. Tämän opinnäytetyön tu-
loksia voidaan hyödyntää Innostusta esimiestyöhön -koulutuksen aikana. Tuloksia voidaan hyö-
dyntää myös yhteistyöorganisaation toiminnan kehittämisessä. Tulosten avulla organisaatiossa 
osataan puuttua ja kiinnittää huomiota kehittämistä vaativiin osa-alueisiin. 
 
Asiasanat: tutkimuksellinen kehittämistyö, toimiva työyhteisö, työhyvinvointi, ristiriitatilanteet, ar-
vostava vuorovaikutus  
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The purpose of this thesis was to discover themes managers consider necessary for developing 
their work communities and their own work that could be addressed and discussed in a training. 
This was achieved by producing a preliminary questionnaire for the managers of Joint Municipal 
Authority of Wellbeing in Raahe District who would participate in the "Innostusta esimiestyöhön" 
training. The study aims to answer the following research questions: what the managers assessed 
the state of their work community to be, how the managers experienced and enhanced their well-
being at work and what factors the managers saw essential when building a respectful interaction 
from their point of view. 
 
This thesis is a developmental research with an action research approach. The knowledge basis 
of the study is based on management of healthy and functional work community, preventing and 
handling conflict situations and the well-being of the managers themselves. A Webropol survey 
was used to collect data from 41 managers. 
 
The findings show that the work communities in the organization generally function well. The work 
communities have a clear main task, common ground rules and clear arrangement of the work. 
Improvements can still be made in open communication, continuous assessment of operations and 
leadership that supports and serves the employees. The well-being of the managers is good on 
average. They consider meaningful work, healthy lifestyle, good atmosphere, their leisure time and 
good attitude as well as the support from their own manager, higher management, colleagues and 
their work community essential for their well-being at work. Open and honest dialogue and fair 
leadership were considered the most important aspects for creating respectful interaction. 
 
Based on the questionnaire and feedback from the managers, resources and solution-focused tools 
for bringing out and solving different conflicts and problems were expected from the training. They 
also hoped for concrete resources and new approaches to managing well-being and change at 
work. More skills and advice were needed for feedback and continuous assessment as well. The 
results of this study can be used during the “Innostusta esimiestyöhön” training. 
 
Keywords: developmental research, work community, interaction, well-being at work, conflict 
management 
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1 JOHDANTO 

Työhyvinvointi vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen, kannattavuuteen ja asiakassuhteisiin. Lisäksi 
se parantaa työsuorituksia, alentaa poissaolotiheyttä ja lähtövaihtuvuutta sekä ylläpitää asiallista 
työyhteisökäyttäytymistä. Työhyvinvoinnin osa-alueita ovat työkyky, henkinen hyvinvointi ja työssä 
jaksaminen. (Tarkkonen 2016, 39.) Myös työyhteisön toimivuutta voidaan pitää osana työhyvin-
vointia, sillä hyvin toimivassa työyhteisössä työntekijätkin voivat paremmin, kun työn häiriötekijät 
on minimoitu ja ongelmien ilmetessä niihin puututaan välittömästi. Nykyisin työelämässä keskity-
täänkin työorganisaation toimivuuteen sekä samalla työoloihin vaikuttavien työsuojelu- ja työhyvin-
vointitoiminnan rakenteiden, prosessien ja käytännön laadun sekä osaamisresurssien parantami-
seen. Näihin pystytään vaikuttamaan keskittymällä työorganisaatiossa ja johtamisjärjestelmässä 
oleviin perussyihin. Sosiaalisena järjestelmänä työorganisaatio vaikuttaa kaikkiin organisaatiossa 
tehtäviin töihin, työolosuhteisiin sekä työntekijöihinsä mukaan lukien johtajat ja esimiehet. Tällöin 
työorganisaatio vaikuttaa siis myös työhyvinvointiin ja sen osa-alueisiin. Ihanteellisessa työorgani-
saatiossa kohtaavat ihmiset, joilla on yhteinen ymmärrys, samankaltainen arvomaailma sekä sa-
mat päämäärät ja tavoitteet. Tavoitteena on luoda työorganisaatioon sellaiset edellytykset ja toi-
mintamallit, joiden avulla organisaatioon muodostuu johtamisen, osaamisen, yhteistyön sekä työ-
hyvinvointi- ja turvallisuustuloksellisuuden yhdistelmä. (Tarkkonen 2014, 91–92.) 
 
Vaikka painotus olisikin toimivan työyhteisön edellytysten luomisessa, esiintyy työpaikoilla silti toi-
sinaan erilaisia ristiriitoja. Muuttuva maailma on luonut työelämään erilaisia paineita. Esimerkiksi 
säästäminen aiheuttaa työpaikoilla nykyään runsaasti paineita: sama määrä työtä, ellei jopa enem-
män, pitäisi hoitaa entistä nopeammin, tehokkaammin ja säästeliäämmin. Henkilökunnalta vaadi-
taan parempia tuloksia sekä tehtävien ja asioiden tehokasta omaksumista. Lisäksi jatkuva muutos, 
epävarmuus ja kasvaneet yhteistyövaatimukset lisäävät työpaikkojen konfliktiherkkyyttä. Työyhtei-
söjen ilmapiiriongelmat sekä erilaiset ristiriidat ovat selkeästi lisääntyneet, ja ne ovatkin uhka työ-
yhteisön hyvinvoinnille ja toimivuudelle. Esimerkiksi pienetkin turhautumat ja pinnan alla kyteneet 
jännitteet kärjistyvät konflikteiksi nykyisin entistä helpommin, ja kyseiset konfliktit voivat lyhyessäkin 
ajassa kriisiyttää hyvän työyhteisön ja ilmapiirin. (Järvinen 2014, 21.) 
 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen toimivan työyhteisön edellytysten luomista esimiestyöskentelyn 
näkökulmasta. Toimivassa työyhteisössä työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin. Työelämällä on suuri 
rooli ihmisten elämässä, ja siksi sillä onkin iso merkitys muun muassa jaksamiseen ja terveyteen. 



  

8 

Ristiriidat, etenkin käsittelemättöminä, aiheuttavat runsaasti pahoinvointia työpaikoilla. Niihin puut-
tuminen ja niiden käsitteleminen voi olla esimiehestä vaikeaa. Tämän vuoksi käsittelen opinnäyte-
työssäni tarkemmin ristiriitojen vaikutusta työyhteisöön sekä niiden ennaltaehkäisyä ja ratkaise-
mista. 
 
Opinnäytetyö on osa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän esimiehille järjestettävää Innostusta 
esimiestyöhön -koulutusta, jonka tavoitteena on edistää asiakastarpeeseen vastaamista sekä jo-
kaisen työntekijän työssä onnistumista arvostavalla vuorovaikutuksella ja valmentavan johtamisen 
menetelmillä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää esimiehiltä itseltään omaan työskentelyyn 
sekä työyhteisön toimivuuteen liittyviä kehittämiskohteita. Tavoitteena oli saada tietoa, jonka avulla 
yhteistyöorganisaatio voi kehittää toimintaansa. Kehittämiskohteita selvitettiin laatimalla alkukartoi-
tuskysely koulutukseen osallistuville esimiehille. 
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2 TYÖHYVINVOINNIN JA TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN JOHTAMINEN 

Viitalan (2003, 12, 14) mukaan henkilöstöjohtaminen koostuu kolmesta eri osasta: henkilöstövoi-
mavarojen johtamisesta, työelämän suhteiden hoitamisesta ja johtajuudesta. Nämä kolme osiota 
sulautuvat käytännön johtamistyössä yhteen. Johtajuus on kuitenkin keskeisintä aluetta esimies-
työskentelyssä. Johtajan on motivoitava, ohjattava ja kannustettava työntekijöitä sekä tukea toi-
mintaa eteenpäin ja määritellä tavoitteita. Myös kaksi muuta johtamisen kenttää ovat tärkeitä. Työ-
elämäsuhteiden hoitaminen sisältää työnantajan ja työntekijöiden välisen suhteen hoidon, joka si-
sältää muun muassa työehtosopimusten noudattamisen, yhteistoiminnan sekä riitojen käsittelyn. 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen taas pitää sisällään etenkin henkilöstön hyvinvoinnin ja moti-
vaation ylläpidon sekä tarvittavan osaamisen varmistamisen. 
 
Viitalan ja Koivusen (2014, 153, 156) tutkimuksen mukaan työelämän erilaiset muutokset eivät 
enää mahdollista nykyisen kaltaista lähijohtajuutta. Elämänarvojen, työtapojen ja -paikkojen muu-
tokset sekä kansainvälistyminen aiheuttavat muutoksia johtajuuteen. Yhtenä ratkaisuna tilantee-
seen on esitetty valmentavan johtamisen mallia. Valmentavan johtajuuden tärkeimpänä tekijänä 
pidetään vuorovaikutusta, kuten esimerkiksi keskustelua, kuuntelua, ohjaamista, neuvomista ja val-
tuuttamista. Tarkoituksena onkin työntekijän potentiaalin vapauttaminen, oppimaan auttaminen ja 
kyvykkyyksien kehittäminen. Reikko, Salonen ja Uusitalo (2010, 28) toteavat tutkimuksessaan, että 
ennen johtajuutta on kuvailtu kolmen k:n periaatteena; johtaja osasi käskeä, kontrolloida ja tarvit-
taessa korjata. Nykyisin johtajuus on kuitenkin enemmän kolmen i:n periaate; eli johtaja osaa in-
nostaa, innostua sekä innovoida. 
 
Esimiestyö on erittäin vaativaa, sillä esimies toimii kahden eri tason välimaastossa. Esimiehen täy-
tyy auttaa yrityksen johtoa saavuttamaan tavoitteita sekä tukea yrityksen strategioita, ja samalla 
tukea työntekijöitä heidän työtehtävissään sekä toimia heidän tukihenkilönään ja lähellä toimivana 
suunnannäyttäjänä. (Juuti 2018, 43; Reikko ym. 2010, 29–30; Viitala 2003, 68.) Sydänmaanlakka 
(2012, 7, 35) kirjoittaa, että johtaminen on kuitenkin lopulta hyvin konkreettista ja arkista tekemistä. 
Hän on listannut seitsemän kohdan muistilistan hyvästä johtamisesta. Lista pitää sisällään tavoit-
teen asettamisen, ohjaamisen ja tukemisen, palautteen antamisen, osaamisen kehittämisen, te-
hokkaan kommunikoinnin, motivoinnin sekä omalla esimerkillä johtamisen.  
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2.1 Hyvän johtamisen kriteerit 

Johtamisella on suuri merkitys sekä organisaatiolle että siinä työskenteleville henkilöille. Johtami-
nen vaikuttaa paitsi organisaation toimintaan ja sen tulokseen, myös työntekijöiden työelämän laa-
tuun. Hyvä johtaminen onkin tuloksellista ja työhyvinvointia edistävää. (Viitala, Järlström & Uotila 
2014, 6–7, Juuti 2016, 9.) Työterveyslaitos (viitattu 1.3.2019) on määritellyt hyvän johtamisen kri-
teerejä, joita jokaisen esimiehen tulisikin käyttää oman toimintansa kehittämiseen. Kriteerit ovat 
viidessä eri kokonaisuudessa: luottamus ja arvostus, yhteistyö ja verkostot, monimuotoisuus ja yk-
silöllisyys, osaaminen ja kehittyminen sekä uudistuminen ja osallisuus.  
 
Yksi tärkeimmistä hyvän johtamisen kriteereistä on luottamus ja arvostus. Luottamus muodostuu 
oikeudenmukaisesta kohtelusta ja päätöksenteosta, ja tämä korostuu etenkin muutostilanteissa. 
Tärkeää on myös yhdessä luotujen toimintatapojen noudattaminen, toisten arvostaminen ja rehel-
lisyys sekä avoin tiedonvälitys. (Juuti 2016, 40–41, 43; Nummelin 2007, 52; Työterveyslaitos, vii-
tattu 1.3.2019.) Työntekijöiden arvostus on esimiestyössä erityisen tärkeää, sillä esimiehellä on 
paljon valtaa työpaikalla ja sen myötä tietystikin paljon vastuuta. Kaikki esimiehen tekemät päätök-
set vaikuttavat alaisten elämään. Arvostava esimies on samalla arvostettu esimies, ja tällöin johta-
minen on tehokasta. Kun alaiset luottavat esimieheensä, ovat he silloin valmiimpia kehittämään 
työtään ja seuraamaan johdon tekemiä päätöksiä ja linjauksia. Arvostava esimies ottaa toiminnas-
saan huomioon työntekijöiden mielipiteet ja ideat. Nykyisin esimies nähdäänkin enemmän valmen-
tajana kuin käskyttäjänä. (Harmoinen 2014, 21–22; Kurttila, Laane, Saukkola & Tranberg 2010, 9–
12.) Uutelan (2019, 129) tutkimuksessa todetaan, että arvostava asenne lisää yhteisöllisyyden tun-
netta sekä työilmapiirin avoimuutta ja luottamuksellisuutta. Alaiset kokevat pystyvänsä luottamaan 
paremmin sellaiseen esimieheen, joka käyttäytyy arvostavasti työntekijöitään kohtaan. 
 
Moniammatillinen yhteistyö on ollut kasvava trendi viime vuosina. Verkostoitumisella ja yhteistyöllä 
voidaankin luoda uusia innovatiivisia palveluja. Johtamisen näkökulmasta yhteistyön tekeminen 
tarkoittaa, että yhteistyötä johdetaan hyvin ja se tehdään mahdolliseksi. Kriteerinä onnistumiseen 
onkin muun muassa se, että toimintatavat sovitaan yhdessä ja niihin sitoudutaan. Myös yhteistyö-
taitojen arvostus on isossa roolissa; työyhteisössä toimitaan esimerkiksi toisiaan tukien, rakenta-
valla tavalla. (Aira 2012, 75, 139–140, 149; Työterveyslaitos, viitattu 1.3.2019.) Sydänmaanlakka 
(2012, 128, 133) listaa verkostojohtamisen yhdeksi tulevaisuuden johtamisen suurimmista haas-
teista. Verkostojohtamiseen panostaminen on kuitenkin tärkeää, sillä kyky toimia erilaisissa ver-
kostoissa on tällä hetkellä yksi yrityksen menestymisen edellytyksistä.  
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Hyvä esimies näkee työpaikan monimuotoisuuden voimavarana, jolla voidaan edistää toimintata-
pojen ja palveluiden kehittymistä. Laadukkaassa johtamisessa tunnistetaan jokaisen työntekijän 
erilaisuus ja arvostetaan sitä. Erilainen kokemus, osaaminen, asiantuntijuus ja näkemykset pitäisi 
nähdä tärkeänä voimavarana ja niitä pitäisi käyttää toiminnassa hyödyksi. (Heikka 2013, 85; Työ-
terveyslaitos, viitattu 1.3.2019) Myös työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet pitäisi ottaa huomioon, 
jolloin työn tekeminen joustavasti olisi mahdollista. Myös tässä kokonaisuudessa painotetaan jo-
kaisen työntekijän yhdenvertaisuutta kohtelussa, mahdollisuuksissa, oikeuksissa sekä velvollisuuk-
sissa. (Työterveyslaitos, viitattu 1.3.2019.) 
 
Jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä maailmassa osaamisen ja kehittymisen johtamisella on 
merkittävä rooli. Jatkuvalla osaamisen kehittämisellä yritys menestyy nyt ja tulevaisuudessa. Or-
ganisaatiossa pitäisikin osata tunnistaa, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan.  (Manka, 
Heikkilä-Tammi & Vauhkonen 2012, 41.) Työterveyslaitos (viitattu 1.3.2019) listaa erilaisia osaa-
misen kehittämisen menetelmiä, joita ovat esimerkiksi palautteen antaminen ja kehityskeskustelut, 
perehdyttäminen, koulutukset, erilaiset projektit sekä työnohjaus. Kehittämistä pitäisi johtaa laa-
dukkaasti ja tavoitteiden pitäisi olla konkreettisia. Lisäksi organisaatiossa pitäisi antaa jatkuvaa, 
toimintaa kehittävää palautetta. Työterveyslaitos myös painottaa, että osaamisen kehittäminen ja 
osaamisen jakaminen on jokaisen organisaation työntekijän vastuulla, vaikkakin toki johtamisella 
varmistetaan, että osaaminen on strategialähtöistä ja vastaa organisaation ydintehtäviä. 
 
Viimeinen hyvän johtamisen kriteeri pitää sisällään uudistumisen ja osallisuuden. Esimerkiksi muu-
tosprosesseissa työntekijän osallistaminen on tärkeää. Henkilöstöllä on usein hyviä ideoita sekä 
kokemuksia, jotka pitäisi osata huomioida organisaation uudistamisessa. Tämän myötä myös työn-
tekijät pääsevät aktiivisesti vaikuttamaan muutosprosessiin. Muutoksen koordinointi ja sen levittä-
minen ovat tietysti johdon vastuulla, mutta yhtä tärkeänä tehtävänä on työntekijöiden innostaminen 
uusien toimintatapojen kokeiluun. (Laurila 2017, 154–156, Työterveyslaitos, viitattu 1.3.2019) Jär-
visen (2000, 18) mukaan etenkin muutos- ja uudistamistilanteissa esimiesten johtamistaidot joutu-
vat koetukselle, ja tämän vuoksi jokaisen esimiehen tulisikin tietää muutosjohtamisen keskeiset 
periaatteet. 
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2.1.1 Yksilön johtaminen 

Liian usein työpaikoissa kiinnitetään huomiota pelkästään koko työyhteisön toimivuuteen. Pitäisi 
muistaa, että työyhteisö koostuu erilaisista yksilöistä. Kurttila ja kumppanit (2010, 72–73) toteavat-
kin, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Jokaisella on yksilöllisiä kykyjä, asenteita, persoonal-
lisuuden piirteitä sekä taitoja. Parhaimmillaan työyhteisössä jokainen yksilö voi olla oma itsensä, 
tehdä valintoja omien tehtäviensä puitteissa sekä löytää itselleen sopivimmat työtavat. Silloin, kun 
oikea työ ja työntekijä kohtaavat, on työntekijä tyytyväisimmillään ja tuottavaisimmillaan. Sydän-
maanlakka (2012, 34, 39) kirjoittaa, että yksilöiden johtaminen on vaikea ja haastava tehtävä, sillä 
erilaisuus on huomioitava johtamisessa. Jokaisen työntekijän valmiustaso pitäisi määritellä arvioi-
malla hänen osaamistaan, motivaatiotaan, itsenäisyyttään ja sitoutumistaan. Esimiehen johtamis-
tyyli riippuu jokaisen valmiustasosta: johtamistyyli voi siitä riippuen olla ohjaava, osallistuva, dele-
goiva tai valmentava. Kun esimies tuntee alaisensa, tällöin myös yksilöllinen johtaminen onnistuu 
parhaiten (Uutela 2019, 135). 
 
Usein työyhteisöjen ongelmat saattavat muodostua työntekijöiden erilaisuuden vuoksi. Työkaverin 
erilainen persoonallisuus tai tapa tehdä työtä voivat ärsyttää, ja tämän vuoksi saattaa muodostua 
ristiriitoja. Tällöin esimiehen rooli on jälleen ratkaiseva. Esimiehen pitäisi kannustaa työntekijöitään 
kehittämään itsetuntemustaan sekä keskustelemaan työyhteisössä rakentavasti siitä, miten erilai-
sia persoonallisuuksia ja työtapoja voitaisiin käyttää hyödyksi yhteisten tavoitteiden saavutta-
miseksi, sillä esimerkiksi tiimityöskentelyssä työntekijöiden erilaisuus on avain menestykseen. 
Muun muassa luova prosessi tarvitsee erilaisia lähestymis- ja toimintatapoja sekä oppimisorientaa-
tioita. Erilaisuus pitäisikin pyrkiä näkemään työyhteisössä rikkautena eikä ristiriitojen aiheuttajana. 
(Kaivola 2003, 26–30; Viitala 2003, 169.) 
 
Myös jokaisen työntekijän yksityiselämä pitäisi osata ottaa huomioon johtamisessa, vaikka usein 
yksityiselämä pyritäänkin pitämään erillään työelämästä. Yksityiselämä kuitenkin vaikuttaa työnte-
koon sekä tietysti myös työ vaikuttaa yksityiselämään. Juuti ja Vuorela (2002, 79) sekä Lönnqvist 
(2002, 36) kirjoittavat, että monelle työ ja yksityiselämä muodostavat kokonaisuuden, jossa nämä 
osapuolet voivat vaikuttaa toisinaan myönteisesti ja toisinaan kielteisesti toisiinsa. Jos työelämässä 
menee huonosti, saadaan silloin esimerkiksi perheeltä tukea. Voi myös olla niin, että kun perhe-
elämässä menee huonosti, voi tällöin taas saada työyhteisöstä tukea jaksaa eteenpäin. Toisinaan 
tilanne voi toki olla sellainen, että molemmissa osa-alueissa menee huonosti, eikä tukea saa silloin 
oikein mistään. 
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Esimiehen tulisikin huomioida johtamisessaan jokaisen työntekijän vaiheet ja tapahtumat yksityis-
elämässä. Organisaatioissa onkin alettu sitoutua esimerkiksi työaikajoustoihin silloin, kun kotona 
on pieni lapsi tai sairastava omainen. Myös eri elämänkaaren vaiheet vaikuttavat työn merkitykseen 
ja työmotivaatioon, ja nämä pitäisi osata ottaa huomioon työpaikalla. Elämänkaaren eri vaiheissa 
elämässä on vaihtelevat merkitykselliset asiat, joille työntekijä uhraa aikaansa ja voimiaan. Jossain 
vaiheessa työ voi olla etusijalla, kun taas toisessa elämäntilanteessa esimerkiksi perhe-elämä me-
nee työn edelle. (Viitala 2003, 164–168.) 

2.1.2 Työyhteisön johtaminen  

Työn viihtyvyys määräytyy työn sisällön lisäksi paljolti siitä, millaisessa työyhteisössä töitä tehdään. 
Työyhteisön parissa vietetään suuri osa päivästä. Hyvässä työyhteisössä koetaan yhteenkuulu-
vuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä opitaan toisilta. (Kuusela 2013, 70–71.) Siksipä esimiehen 
tärkeimpiä tehtäviä onkin luoda hyvää ryhmähenkeä työyhteisöön. Sydänmaanlakan (2012, 45) 
mukaan työyhteisöt ovat monimutkaistuneet, ja osaaminen on entistä enemmän hajautunutta, mikä 
tarkoittaa sitä, että esimiehellä on hallussaan vain pieni osa työyhteisön osaamisesta. Hänen mie-
lestään näiden asioiden vuoksi johtamisessa on alettu enemmän kiinnittämään huomioita ryhmä-
keskeisyyteen yksilökeskeisyyden sijasta. Johtaminen onkin nykyään monipuolista yhteistoimintaa, 
jossa kaikki osallistuvat aktiivisesti myös johtamiseen. Toki esimies toimii edelleen ryhmän viralli-
sena johtajana. Esimiehen tehtävä on tällöin virittää työyhteisön vuorovaikutus ja yhteistoiminta 
parhaalle mahdolliselle tasolle. 
 
Yksi työyhteisön menestymisen kannalta tärkeimpiä asioita on se, miten työyhteisöä johdetaan. 
Esimiehen pitäisi olla helposti lähestyttävä, tukea ja rohkaista alaisiaan sekä luottaa omiin työnte-
kijöihinsä. (Uutela 2019, 129.) Koko työyhteisön sisällä kannattaa järjestää keskusteluja, joissa 
käydään läpi työyhteisön toimintaa. Kiinnostus toiminnan tuloksia ja henkilökunnan hyvinvointia 
kohtaan sekä työntekijöiden viihtyvyydestä huolehtiminen ovat myös tärkeitä asioita. Kriisiyty-
neessä työyhteisössä ongelma voi esimerkiksi piillä siinä, että ristiriitojen ilmetessä esimies ei kes-
kustele asioista työntekijöidensä kanssa tai ota heitä mukaan yhteiseen päätöksentekoon, vaan 
tekee päätökset ainoastaan oman näkemyksensä mukaan. Pahimmassa tilanteessa johtaja myös 
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saattaa laiminlyödä asioiden tiedottamisen. Tämä etäinen, autoritaarinen johtamistapa pilaa nope-
asti työilmapiiriä. Esimiehen on helppo vaatia alaisiltaan tuloksia, mutta hän voi toiminnallaan jopa 
tukahduttaa työyhteisön motivaation. (Nakari ja Valtee 1995, 28–30) 
 
Jokaisella ihmisellä on tarve tulla hyväksytyksi etenkin itselleen tärkeässä ryhmässä. Esimies voi 
toiminnallaan vaikuttaa myös tähän. Johtajan on hyvä kiinnittää huomiota sosiaalisten tilanteiden 
sujumiseen työyhteisössä. Tällöin jokainen yhteisön jäsen tuntee kuuluvansa luontevasti osaksi 
ryhmää. Esimiehen tehtävä on huomata, jos joku jää ryhmässä yksin, eristäytyy tai joutuu syrjityksi. 
Joskus käytös voi edetä niin pahaksi, että puhutaankin jo työpaikkakiusaamisesta. (Kuusela 2013, 
70–73.) Vaikka esimiehen tehtävä onkin huomata tällaiset tilanteet, joskus voi tietysti käydä myös 
niin, ettei esimies itse huomaa kyseisenlaista tilannetta työyhteisössä. Kiusaaminen voi esimerkiksi 
tapahtua ”piilossa”. Yleensä kuitenkin asia nousee myös näissä tapauksissa lopulta esille; joko 
kiusatun itsensä tai jonkun sivullisen toimesta. Esimiehen onkin nopeasti puututtava kiusaamis- ja 
syrjimistilanteisiin ennen kuin tilanne kärjistyy. Tällöin tilanteesta on keskusteltava osapuolten 
kanssa sekä erikseen että yhdessä, ja pyrkiä löytämään tilanteeseen paras mahdollinen ratkaisu. 
Toisinaan saattaa olla hyväksi keskustella asiasta myös koko työyhteisössä, riippuen tilanteen va-
kavuudesta. 
 
Työyhteisöön hyväksytyksi tuleminen ja tiimin jäseneksi pääseminen korostuvat etenkin uuden 
työntekijän liittyessä työyhteisöön. Tässä yhtenä keinona on laadukas perehdyttäminen. Työhön 
perehdyttäminen on toki eniten lähimmän esimiehen vastuulla, mutta esimies voi, ja hänen kannat-
taakin, valjastaa avukseen myös organisaation työntekijöitä. Hyvällä perehdytyksellä voidaan tukea 
uuden työntekijän sitoutumista organisaatioon sekä työtehtäviin mutta samalla myös liittymistä työ-
yhteisöön. Useimmiten hyvä perehdytys nopeuttaakin uuden työntekijän pääsemistä mukaan ryh-
mään. Perehdyttäjät kannattaa valita tarkkaan, sillä ensivaikutelmalla on suuri merkitys siinä, 
kuinka uusi tulokas kokee uuden työpaikkansa ja oman merkityksensä uudessa työyhteisössä. Po-
sitiivista ensivaikutelmaa voi parantaa myös se, että esimies antaa paljon omaa aikaansa uudelle 
työntekijälle, jolloin työntekijä kokee itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi. (Viitala 2003, 259–261.) 
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2.2 Työyhteisöjen ristiriitatilanteet työhyvinvoinnin uhkana 

Järvisen (2008, 130–131) ja Kaivolan (2003, 72, 74–75) mukaan on tavallista ja inhimillistä, että 
työelämässä saatetaan kohdata jopa päivittäin erilaisia ongelmia ja ristiriitoja. Parhaimmissa ta-
pauksissa ristiriidoista ja ongelmista voi oppia. Järvinen (2014, 22) kirjoittaakin, että toimivan työ-
yhteisön merkki ei ole ongelmattomuus, vaan se, että ristiriidat ja ongelmat kyetään käsittelemään 
ja ratkomaan. Myös Juuti ja Vuorela (2002, 123) ovat samoilla linjoilla: Heidän mielestään ristiriita 
ei myöskään välttämättä ole paha asia. Merkitystä onkin sillä, miten ristiriitaa käsitellään työyhtei-
sössä; ristiriidan seurauksista voi tulla joko myönteisiä tai kielteisiä. Kun ristiriita saadaan ratkais-
tua, antaa se usein lisää energiaa työyhteisön jäsenille. Ratkaisematon ristiriita taas kuluttaa ihmi-
sen voimavaroja. Räty (2017, 5) kuvaa ristiriitatilannetta ”hälytysvaloksi”. Ristiriita ilmoittaa, että 
työpaikalla on jokin häiriö. Se pysäyttää esimiehen tarkastelemaan ja kehittämään työtä, jotta se 
jatkuisi taas häiriöttä. Ristiriitoja ei ihmisten välillä voi välttää, eikä ristiriidattomuutta kannatakaan 
ottaa työyhteisön tavoitteeksi. 
 
Työyhteisön erilaisilla ristiriidoilla on suuri vaikutus työhyvinvointiin. Ennaltaehkäisystä huolimatta 
ristiriitoja toisinaan siis ilmenee työpaikoilla, joten niiden nopea ja huolellinen ratkominen on mer-
kittävässä roolissa työhyvinvoinnin säilyttämisen kannalta. Rädyn (2017, 4) mukaan työpaikan ris-
tiriitojen syntyyn vaikuttavat organisaation toiminta, johtaminen ja työyhteisön jäsenenä toimiminen.  
Työyhteisön erilaiset ristiriidat ovat usein kahden tai useamman henkilön välisiä erimielisyyksiä. 
Nämä erimielisyydet voivat esiintyä esimerkiksi työyhteisökriisinä, henkisenä väkivaltana tai jopa 
työpaikkakiusaamisena. Pehrman (2011, 24) kirjoittaa tutkimuksessaan, että useimmiten ristiriidan 
takana on huono tai liian vähäinen kommunikaatio. Taustalla saattaa olla myös voimakkaita tunne-
tiloja sekä erilaisia olettamuksia ja tulkintoja, joista syntyy selvittelemättömiä ja käsittelemättömiä 
väärinymmärryksiä.  
 
Organisaation arkisella johtamisella on merkittävä vaikutus sille, miten henkilökunta kokee esimer-
kiksi asemansa työpaikalla. Keskeistä on se, kuinka paljon esimiehet osoittavat kiinnostusta arkista 
työskentelyä sekä työntekijöiden tärkeinä pitämiä asioita kohtaan. Etenkin arjen vuorovaikutus on 
tärkeä tekijä toimivan työyhteisön luomisessa. (Juuti & Salmi 2014, 149; Tarkkonen 2012, 86, 88.) 
Usein työntekijät ovat sitä mieltä, että vuorovaikutusta esimiesten ja henkilökunnan välillä on liian 
vähän. Yhteistä keskustelua kaivataankin enemmän, sillä esimerkiksi organisaation visioista, ta-
voitteista ja strategiasta haluttaisiin keskustella tarkemmin. Kun edellä mainitut asiat ovat työyhtei-



  

16 

sön jokaiselle jäsenelle selvät, vähentää se haitallista stressiä, mahdollistaa onnistumisia sekä li-
sää työhön sitoutumista. Osallistaminen ja henkilökunnan kuuntelu myös vahvistavat arvostuksen 
kokemusta työpaikalla. (Nummelin 2007, 66; Rauramo 2008, 149.) 
 
Yleensä suurin osa työyhteisön ongelmista johtuu rakenteellisista puutteista, joiden korjaaminen ei 
useimmiten ole kovin vaikeaa, toisin kuin henkilölähtöisten ongelmien. Silloin, kun jokaisen perus-
tehtävä on selkeä ja organisaation peruspilarit ovat kunnossa, työyhteisö toimii yleensä hyvin ja 
työt sujuvat. Tällöin myös ihmiset viihtyvät paremmin työpaikalla, eikä ristiriitatilanteita synny niin 
helposti. Esimiehen tehtävä on seurata työnteon sujumista ja huolehtia työn tekemisen puitteista. 
Jatkuva seuranta onkin tärkeää, koska ongelmatilanteiden kärjistyminen voi tapahtua vähitellen ja 
huomaamatta johtaen lopulta koko työyhteisön vaikeasti korjattavaan ongelmatilanteeseen. (Järvi-
nen 2008, 115–117.)  
 
Erilaiset ristiriidat laskevat työyhteisöjen työhyvinvointia. Ristiriitatilanteet aiheuttavat henkilökun-
nalle stressiä ja näkyvät esimerkiksi sairauspoissaoloilla. Tällöin muun muassa työn tuottavuus, 
tuloksellisuus ja yrityksen kilpailukyky huononevat.  Myös henkilökunnan huonot välit ja tästä kieli-
vät asiakaspalautteet, työyhteisön leiriytyminen, työterveyshuollon tai luottamusmiehen viestit on-
gelmista ja esimerkiksi yhden ihmisen kohtuuton syyllistäminen kertovat työyhteisössä olevista ris-
tiriidoista. (Räty 2017, 6–7.) 

2.2.1 Toimivan työyhteisön peruspilarit 

Järvinen (2014, 57–60) listaa toimivan työyhteisön peruspilareiksi selkeän perustehtävän, työnte-
koa tukevan organisaation, työntekoa palvelevan johtamisen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset 
pelisäännöt, avoimen vuorovaikutuksen ja toiminnan jatkuvan arvioinnin (kuva 1). Kun nämä edellä 
mainitut asiat ovat kunnossa, työyhteisö voi hyvin, ja työnteko on sujuvaa ja tehokasta. Järvisen 
mukaan kaikkea työyhteisön toimintaa ja kehittämistä pitää tarkastella perustehtävästä käsin. Or-
ganisaatioiden pitää miettiä, mikä on yrityksen ydinbisnes, koska nykyisin kilpailu on kovaa ja asi-
akkaiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Etenkin isoissa organisaatioissa perustehtävän on oltava 
selkeä, koska kokonaisuus on pirstaleinen, ja työntekijät saattavat hahmottaa vain oman henkilö-
kohtaisen työnsä, yksikkönsä tai ammattiryhmänsä toiminnan. Tämä on omiaan luomaan ammat-
tiryhmien tai yksiköiden välillä muun muassa erilaisia arvostus- ja tiedonkulkuongelmia. Reikon ym. 



  

17 

(2010, 43) mukaan esimiehen täytyy huolehtia perustehtävän toteuttamisesta sekä sen selkeyttä-
misestä sisäisellä kommunikaatiolla. 
 
 

 
KUVA 1. Toimivan työyhteisön tukipilarit (Järvinen 2014). 
 
 
Työntekoa tukevassa organisaatiossa ollaan valmiita uusiutumaan ja kyseenalaistamaan perin-
teitä. Muutoksilla ja uusiutumisella pyritään entistä tehokkaampiin ja joustavampiin toimintamallei-
hin. Tavoitteena on hyödyntää paremmin resursseja ja osaamista sekä parantaa yhteistyötä ja vuo-
rovaikutusta. (Järvinen 2014, 60, 65–68.) Uudistuneessa organisaatiokulttuurissa pyritään suhtau-
tumaan myönteisemmin ongelmiin, ristiriitoihin ja virheisiin. Niitä ei enää peitellä tai varota liikaa, ja 
ajatellaankin, että erilaiset ongelmat ja virheet kuuluvat työntekoon sekä erimielisyydet ja kriittisyys 
ovat kehittämisen perusta. Kun ongelmat ja virheet käsitellään, voidaan niiden avulla keksiä uutta, 
parantaa toimintaa sekä estää ongelmatilanteiden ja virheiden toistuminen. (Salmi, Perttula & Sy-
väjärvi 2014.) Muutostilanteet herättävät usein muutosvastarintaa työntekijöissä. Uudistuvaan or-
ganisaatioon siirtymisessä kohdataan usein psykologisia esteitä, ja esimies joutuukin tekemään 
kovasti töitä uudistusten läpiviemiseksi. Etenkin pitkien, juurtuneiden ja vakiintuneiden perinteiden 
muuttamiseen tarvitaan aikaa ja tahtoa. (Järvinen 2014, 60, 65–68.) 
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Työntekoa palveleva johtaminen on myös yksi organisaation peruspilareista. Uudistuvassa organi-
saatiossa henkilöstö kaipaa ammattimaista ja keskustelevaa esimiestyöskentelyä (Järvinen 2014, 
68). Viime aikoina on keskusteltu esimiehen roolin muuttumisesta. Nykyään esimies on enemmän-
kin valmentaja kuin esimerkiksi käskyttäjä. Valmentajan roolissa oleva esimies toimii motivoijana, 
keskustelukumppanina ja innostajana. Toki valmentava esimies tarvitsee myös perinteistä johta-
misosaamista, johon kuuluvat muun muassa budjetointi, työn organisointi sekä ongelmanratkaisu. 
(Manka 2011, 112; Rauramo 2008, 148.) Valmentava esimies sopii ja asettaa henkilökuntansa 
kanssa tavoitteet ja huolehtii, että kokonaisuus toimii ja kaikki tietävät paikkansa. Esimies motivoi 
lisäksi toimimalla itse esimerkkinä ja kannustamalla henkilöstöänsä. (Uutela 2019, 129; Järvinen 
2014, 68.) 
 
Esimiehen on hyvä muistaa, että hän on jatkuvasti suurennuslasin alla. Hänen toimintaansa, sa-
nomisiaan ja käyttäytymistään seurataan tarkasti. Näiden tarkkailujen ja havaintojen pohjalta muo-
dostetaan mielipide esimiehen toiminnan uskottavuudesta. (Järvinen 2014, 68; Nummelin 2007, 
36.) Johtamisella pyritään vaikuttamaan henkilökuntaan aseman, mutta myös esimiehen oman per-
soonan kautta. Persoonaansa ei esimies tietystikään voi muuttaa, mutta hän voi vaikuttaa käyttäy-
tymiseensä. Esimerkiksi persoonaltaan ynseän ja koppavan esimiehen täytyisi kuitenkin käyttäytyä 
huomaavaisesti, ystävällisesti ja hyväntahtoisesti alaisiaan kohtaan. (Järvinen 2014, 68–69.) Val-
mentava ote esimiestyössä on hyvä lähestymistapa, sillä usein autoritaarinen johtamisote voi he-
rättää työyhteisössä jopa vihan tunteita. Autoritaarinen esimies kokee olevansa alan paras asian-
tuntija, uskoo tietävänsä asiat muita paremmin sekä haluaa, että työpaikalla toimitaan hänen me-
nettelytapojensa mukaan. Autoritaarisuus onkin yksinvaltaisuutta, joka perustuu käskemiseen. 
(Juuti & Salmi 2014, 156; Juuti 2016, 87.) Tämä taas vie pohjaa esimerkiksi siltä ajatusmallilta, että 
jokaisen työntekijän pitäisi pystyä vaikuttamaan työhönsä, mikä taas vaikuttaa esimerkiksi työn 
mielekkyyteen. 
 
Selkeillä töiden järjestelyillä varmistetaan, että jokainen työyhteisön jäsen tietää, mitä heiltä odote-
taan ja mitä heidän pitäisi saada aikaan. Selkeästi määritellyt ja jaetut tehtävät, vastuut ja roolit 
takaavat myös sujuvan ja toimivan yhteistyön. Tarpeen mukaan työntekijöiden roolitusta ja työnja-
koa pitää toisinaan muuttaa, kuten esimerkiksi kiire- ja kuormitustilanteissa. Lisäksi esimerkiksi 
tarkkaan mitoitettujen resurssien vuoksi työnjakoa ja roolitusta täytyy jatkuvasti seurata ja tarpeen 
mukaan roolit ja työnjako pitää määritellä uudelleen. Tämä taas edellyttää henkilöstöltä jousta-
vuutta ja monitaitoisuutta. Edellä mainittujen lisäksi roolit ja työnjako pitää selkeästi kertoa henki-
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löstölle. Vaarana on muutoin, että työnkuvat voivat vääristyä tai muuttua tai kaikki keskeiset tehtä-
vät eivät enää hoidu. Monet ongelma- ja ristiriitatilanteet ovatkin seurausta epäselvistä tavoitteista 
ja työnjaosta. (Järvinen 2014, 70–72.) 
 
Yhteisillä pelisäännöillä ehkäistään erilaisia ristiriitatilanteita työyhteisöissä. Pelisäännöissä voi-
daan sopia, miten työt hoidetaan ja millä tavoilla yhteistyötä tehdään. Sopimukset voivat olla esi-
merkiksi toimintamalleja, arvoja, ohjeita tai lakeja. Pelisäännöt voivat olla toki myös esimerkiksi 
yleiset käyttäytymissäännöt, jotka luodaan työyhteisön kesken. Pelisäännöt luovat puitteet, joiden 
sisällä työntekijä voi käyttää luovuuttaan ja osaamistaan parhaaksi katsomallaan tavalla, vaikkakin 
monet saattavat kokea erilaiset säännöt kahlitsevina. Kun yhteisiä pelisääntöjä ei noudateta, ai-
heuttaa se herkästi erilaisia ongelmia työyhteisössä. Sääntöjen rikkominen voi olla unohdus tai 
sääntöjen väärin ymmärtäminen, minkä vuoksi olisi tärkeää käyttää työssä esimerkiksi erilaisia tar-
kastuslistoja. Pelisääntöjen rikkominen voi olla myös tahallista, joka voi johtua yksilöön tai organi-
saatioon liittyvistä syistä. Lisäksi pelisääntöjä saatetaan rikkoa piittaamattomuuttaan tai omaa etua 
tavoitellessa. Piittaamattomuus voi johtua esimerkiksi ohjeiden puutteellisuudesta tai niiden hei-
kosta valvonnasta. Esimiehen pitäisikin aina puuttua nopeasti pelisääntöjen rikkomiseen. (Järvinen 
2014, 73–75; Nummelin 2007, 86–88.) 
 
Lisäksi avoimella vuorovaikutuksella on suuri merkitys työyhteisön toimivuuteen: vuorovaikutuksen 
pitäisi työyhteisössä olla suoraa, rehellistä ja välitöntä. Etenkin isoissa organisaatioissa tiedonku-
lusta huolehtiminen on haastavaa, ja se onkin pitkälti yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden va-
rassa. Avoin vuorovaikutus merkitsee sitä, että asiat pyritään kertomaan aina suoraan niille henki-
löille, joita ne koskevat. Myös oikeudenmukaisuus toteutuu suorassa palautteessa; jokaisella on 
mahdollisuus antaa vastineensa sekä kertoa perustelunsa käyttäytymiselleen. Esimerkiksi ristirii-
tatilanteessa on tärkeää kutsua molemmat osapuolet yhdessä selvittämään kiistaa tai epäselvyyttä. 
(Järvinen 2014, 75–76; Kaivola 2003, 80, 145–150.) Henkilökunta haluaa lisäksi kuulla henkilökoh-
taisesti ja totuudenmukaisesti, mitä heidän työskentelystään ajatellaan. Palautteen avulla työntekijä 
pystyy tiedostamaan toimintansa vaikutuksia ja muuttamaan käyttäytymistään. Palautteen annossa 
pitää muista se, että sitä annetaan myös silloin, kun toimintaan ollaan tyytyväisiä. Tämä lisää esi-
merkiksi työnteon mielekkyyttä ja työntekijän arvostuksen tunnetta. (Uutela 2019, 132–133.) 
 
Jotta työyhteisö toimisi hyvin, on toiminnan jatkuva arviointi tärkeää. Arviointia voidaan tehdä orga-
nisaation laatimilla seuranta- ja palautejärjestelmillä. Niillä voidaan seurata muun muassa yrityksen 
taloudellista tulosta ja kustannuksia mutta myös työyhteisön toimivuutta, ilmapiiriä ja hyvinvointia. 
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Toiminnan arvioimiselle tarpeen ovat erilaiset keskustelutilaisuudet, joissa käydään läpi mittareiden 
ja seurantajärjestelmien tuottamia tunnuslukuja. Niiden avulla voidaan yhdessä pohtia, miten työt 
sujuvat, ja kuinka toimintaa voidaan kehittää. On tarpeellista toisinaan pitää päivittäisten akuuttien 
työasioiden keskustelun lisäksi myös erillisiä tilaisuuksia, joissa pohditaan asioita laajemmin ja toi-
mintaa suunnitellaan pitkäjänteisemmin. Toiminnan arvioinnissa tulisi muistaa, että esimies ei kos-
kaan saisi menettää itsehillintäänsä ongelmatilanteissa. Työyhteisössä pitäisi olla mahdollisuus ar-
vioivaan ja kriittiseen keskustelukulttuuriin. Jos henkilöstö kokee, ettei kritiikkiä uskalla tuoda esille, 
voi se johtaa ongelmista vaikenemiseen. (Järvinen 2014, 76–78.) Esimiehen ja johdon pitäisikin 
toimia organisaatiossa esimerkkinä ja aloitteellisena osapuolena asettamalla myös oma toimin-
tansa aktiivisesti arvioinnin kohteeksi ja pyytämällä siitä palautetta. (Uutela 2019, 132.) 

2.2.2 Henkilölähtöiset ongelmat ristiriitojen aiheuttajina 

Henkilölähtöiset ongelmat saattavat olla toisinaan erittäin vaikeita käsitellä, ja ratkaisujen synty ai-
kaa vievää. Yksilölähtöiset ongelmat voivat myös tulehduttaa koko työilmapiirin. Kukaan ei tietysti-
kään ole täydellinen, vaan jokainen tekee toisinaan työssään virheitä tai aiheuttaa työyhteisössään 
ongelmia. Esimerkiksi henkilön huolimattomuus, osaamattomuus, ajattelemattomuus tai väsymys 
saattavat aiheuttaa työelämässä ongelmia, joskin yleensä näistä ei välttämättä seuraa kuitenkaan 
korjaamattomia seuraamuksia. Joskus tietysti yksikin pieni virhe voi olla katastrofaalinen, kuten 
esimerkiksi väärän lääkkeen antaminen vahingossa väärälle potilaalle. Hankalin tilanne on silloin, 
kun työntekijä ei pysty arvioimaan käyttäytymistään, omaa osaamistaan ja näiden aiheuttamia on-
gelmia totuudenmukaisesti. Henkilö saattaakin vähätellä ongelmia tai kieltää ne. Hän saattaa myös 
syyttää virheistään muita, kuten organisaatiota, työkavereita tai asiakkaita. (Järvinen 2008, 115, 
123, 126.)  
 
Jokaisella ihmisellä on toisinaan yksityiselämän vaikeuksia, ja moni kamppailee myös psyykkisten 
ongelmien ja ahdistuksen kanssa. Yleensä kuitenkin ihmiset kykenevät tästä huolimatta suoriutu-
maan päivittäisistä työtehtävistään riittävän hyvin. Joskus kuitenkin henkilökohtaiset ongelmat 
saattavat näkyä työpaikalla ja vaikuttaa työntekijän työntekoon, käyttäytymiseen tai jopa työyhtei-
sön toimintaan. Tällöin esimiehen on tärkeä puuttua asiaan. On tärkeää ottaa asia puheeksi asian-
omaisen työntekijän kanssa, mutta pitää kuitenkin muistaa, ettei esimiehen tehtävä ole diagnosoida 
alaisiaan. Henkilölähtöisissä ongelmissa on tarpeen korostaa esimiehen työperäistä lähtökohtaa 
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työpaikan ongelmien tarkasteluun, mutta on kuitenkin muistettava myös se, että alaiset ovat kans-
saihmisiä. Mikäli esimies havaitsee, että työntekijällä on murheita, on usein perusteltua kysyä työn-
tekijän vointia ja jaksamista, vaikka henkilökohtainen elämä ei vaikuttaisikaan työsuoritukseen. 
(Järvinen 2014, 110–115.) 
 
Ihminen joutuu tekemään jatkuvaa psyykkistä työtä työelämässä. Ihminen pyrkii löytämään mielek-
kyyttä työlleen sekä sen muutoksille. Työn mielekkyyttä voi koetella esimerkiksi se, jos työssä ei 
näe konkreettisia tuloksia, tai jos työ ei tarjoa tarpeeksi haasteita suhteessa työntekijän koulutuk-
seen, osaamiseen ja tavoitteisiin. Työnteon mielekkyyttä voi laskea myös niin sanottujen toissijais-
ten töiden teko esimerkiksi organisaation byrokratian ja puuttuvien henkilöstöresurssien vuoksi. 
(Järvinen 2014, 25–26.) Heiske (1997, 150, 155–156) on Järvisen kanssa samoilla linjoilla. Yrityk-
sen henkilökunnan pääasiallinen tehtävä työssä on työyhteisön päämäärien toteuttaminen, mikä 
tapahtuu jokaisen omien työtehtävien sekä työyhteisön päämäärän suuntaisen toiminnan kautta. 
Suoritettavien työtehtävien ja niiden sisällön pitää olla mielekkäitä. Lisäksi useimmat työntekijät 
haluavat saada tehdystä työstä pysyviä ja näkyviä tuloksia, sillä silloin myös muut näkevät tehdyn 
työn arvon. Usein näin ei kuitenkaan ole, vaan työn merkitys näkyy eniten silloin, kun työ jätetään 
tekemättä. Edellä mainitut asiat voivat turhauttaa työntekijää ja aiheuttaa ristiriitatilanteita työyhtei-
sössä. Harvaa työntekijää motivoi pitkällä aikavälillä ainoastaan työstä palkaksi saatu raha, vaikka 
toisinaan saattaakin pakon edestä joutua tekemään itselleen vastenmielistä ja turhauttavaa työtä 
(Järvinen 2014, 25). 
 
Työn mielekkyyden löytämisen lisäksi ihminen haluaa säilyttää työssään itsemääräämistunteensa 
sekä itsenäisyytensä, eikä näin halua alistua muiden määrättäväksi. Työntekijän on tärkeä kokea, 
että hänellä on tunne oman työnsä hallinnasta ja että hänellä on mahdollisuus käyttää työssään 
omia taitojaan ja kykyjään. (Järvinen 2014, 25, 30; Manka 2015, 155.) Työn sisällön pitäisi olla 
riittävän haastavaa, jolloin työn kautta tulee mahdollisuus oppia uutta, kehittyä ammattilaisena sekä 
kasvaa ihmisenä. On tärkeää, että työntekijän osaaminen ja työn vaatimukset ovat tasapainossa. 
Kun työntekijällä on hallinnan tunne omassa työssään, työperäinen stressi koetaan myönteisenä, 
ja työntekijän voimavarat aktivoituvat. (Luukkala 2011, 31; Manka 2015, 156, 158.) 
 
Tyydytystä ja työniloa lisää, kun työnteko on entistä itsenäisempää ja vapaampaa, ja työssään saa 
vastuuta ja luottamusta. Itsemääräämispyrkimys on yhteydessä työssä jaksamiseen. Stressin voi 
laukaista se, jos kokee, ettei hallitse omaa työtään tai elämäntilannettaan, tai kun työt eivät suju. 
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(Järvinen 2014, 30.) Osaava työntekijä saa kokeakseen vastuuta ja arvostusta, joka toisinaan saat-
taa kuitenkin kostautua: työtehtäviä saatetaan kasata liikaa yhden henkilön hartioille. Tällöin on 
olemassa uupumisen riski. (Luukkala 2011, 31.) Juuti ja Salmi (2014, 74) toteavatkin, että liika 
työmäärä ja liian tiukat tulostavoitteet vievät työntekijältä työn hallitsemisen tunteen. Tämä voi ai-
heuttaa työntekijässä epäoikeudenmukaisuuden tunteita, sillä hän voi kokea joutuvansa uhraa-
maan itsensä työlle, jossa kokee riittämättömyyttä. Tällaisissa tilanteissa ulospäin vähäpätöisiltä 
tai pieniltä näyttävät ongelmat voivat saada isommat mittasuhteet (Järvinen 2014, 31). 
 
Edellä mainittujen lisäksi ihminen pyrkii tulemaan toimeen itsetuntonsa ja sen haavoittuvuuden 
kanssa. Jokainen ihminen on sosiaalinen olento, joka kaipaa muiden arvostusta ja huomiota. Itse-
tunto on jokaisen minuuden ja persoonallisuuden ydin ja se kehittyy läpi elämän. (Järvinen 2014, 
25, 34; Kaivola 2003, 13–15.) Työn avulla ihminen voi rakentaa identiteettiään, ja työ onkin merkit-
tävä asia ihmisen henkilökohtaiselle kasvulle. Elämä on nykyään pitkälti suorituskeskeistä, jonka 
vuoksi työelämä on monelle hyvä paikka todistaa omaa hyvyyttään ja arvoaan. Työ tekee lisäksi 
jokaisesta tarpeellisen yhteiskunnan jäsenen. (Juuti & Salmi 2014, 71–73; Kaivola 2003, 15–16.) 
Itsetunnon kehityksessä tärkeää onkin muilta saatava palaute. Palautteen antaminen työntekijöille 
on esimiesten yksi keskeisimmistä tehtävistä. Mikäli palautetta ei saa, voi se alkaa horjuttaa työn-
tekijän käsitystä itsestään tai työnsä merkityksestä. Tämä voi johtaa esimerkiksi sellaiseen tilan-
teeseen, että työn kehittämisen koetaan olevan turhaa. Sanallisen palautteen lisäksi on tärkeää 
muistaa myös teot. Tällöin tärkeässä roolissa on esimerkiksi se, kuinka esimies kohtaa työnteki-
jänsä. (Järvinen 2014, 34, 36–37.) 

2.2.3 Työyhteisön sisäiset ongelmat ristiriitojen aiheuttajina 

Työpaikkojen erilaiset ongelmat voivat johtua myös työyhteisön sisäisistä huonoista ihmissuhteista. 
Työyhteisön sisällä saattaa esiintyä kateutta, kilpailua, juoruilua tai klikkiytymistä. Työyhteisö pitää 
sisällään hyvinkin erilaisia persoonia, joilla voi olla asioista täysin eriäviä mielipiteitä, tai joiden työ-
tavat voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Tämä on omiaan tuomaan työyhteisön sisälle erilaisia 
ristiriitoja. Rauramo (2008, 148) korostaa tunneälyn merkitystä työelämässä. Hänen mukaansa työ-
yhteisössä esiintyvät ongelmat ovat usein ilmapiiri- ja henkilökemia-asioita, joihin voi vaikuttaa vain 
tunteita ymmärtämällä.  
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Erilaiset ristiriita- ja ongelmatilanteet nostavatkin esille työyhteisön pinnan alla kyteviä mielikuvia ja 
tunteita. Ristiriitatilanteissa pinnalle nousevat aggressiiviset tunteet, kun työyhteisön jäsenet ajavat 
omia etujaan ja näkökantojaan. (Järvinen 2014, 49.) Tämän vuoksi esimiehen tulisikin olla työpai-
kan tunneilmapiirin tarkkailija ja tulkitsija, joka parhaimmillaan ymmärtää ja säätelee sekä omia että 
toisten tunteita (Rauramo 2008, 148). Tunnetyö lisää ymmärrystä siitä, mitä työyhteisössä tapah-
tuu, mutta sillä voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan asioihin. Esimiehen tekemä tunnetyö on tuntei-
den huomioimista arkisissa työtilanteissa: sanattoman viestinnän huomioimista, eri tunteiden ja re-
aktioiden havainnoimista, tunteiden käsittelemistä sekä omien tunteiden tunnistamista ja niiden so-
vittamista omaan viestintään ja toimintaan. (Kuusela 2013, 171; Manka 2011, 101–102.) Juuti ja 
Salmi (2014, 151) toteavatkin, että esimies on työyhteisön tunnevaikuttaja, joka vaikuttaa työpaikan 
tunnelmaan sekä työyhteisön jäsenten tunteisiin monin eri tavoin. Tästä esimerkkinä voidaan aja-
tella sitä asiaa, että esimies määrittelee toiminnan päämääriä ja tavoitteita, ja koska työn sisältö 
vaikuttaa ihmisten tunteisiin, on tällöin siis esimiehen vaikutus työyhteisön jäsenten tunteisiin suuri. 
 
Toimivassa ja menestyvässä työyhteisössä vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Kun vuorovai-
kutus on vilkasta, on jokainen työyhteisön jäsen jatkuvasti perillä siitä, mitä työyhteisössä tapahtuu. 
Jokainen tuntee myös kuuluvansa työyhteisön elämään, ja jokaisella on mahdollisuus tulla kuul-
luksi ja vaikuttaa asioihin. Hyvän vuorovaikutuksen ansiosta työyhteisössä vallitsee avoin, luotta-
muksellinen ja rehellinen ilmapiiri. (Manka 2011, 116–118; Nakari & Valtee 1995, 32.) Vuorovaiku-
tuksen merkitystä ei voida korostaa liikaa. Puhumattomuus työpaikalla voi johtaa erilaisiin väärin-
käsityksiin. Puhumattomuus aiheuttaa arvailuja ja monenlaisia tulkintoja työasioista, mikä voikin 
saada ihmisen toimimaan esimerkiksi täysin päinvastoin kuin toinen tarkoitti. Väärinkäsitykset voi-
vat luoda myös raja-aitoja henkilöiden välille, mikä taas vähentää avointa kommunikointia entises-
tään. Tämä taas saattaa lopulta johtaa siihen, että ihmissuhteet alkavat työyhteisössä säröillä, ja 
yhteisössä saattaa muodostua jopa taisteluasetelmia. (Juuti & Vuorela 2002, 72.) 
 
Työyhteisötaidoilla on merkittävä rooli ristiriitojen ennaltaehkäisyssä. Työyhteisötaitoisuuteen vai-
kuttaa se, että jokainen tuntee työn tavoitteet, ottaa vastuun tekemisistä, keskittyy tekemään työ-
tehtävän kannalta olennaisia asioita, on oma-aloitteinen sekä ottaa selvää uusista asioista. Työyh-
teisötaitoisena kukaan ei nosta itseään muiden työyhteisön jäsenien yläpuolelle, kaikkia kohdellaan 
tasapuolisesti sekä erilaisuutta siedetään ja arvostetaan. (Lehto 2017, 36; Luukkala 2011, 215; 
Manka 2011, 123, 129–131.) Mikäli työyhteisössä on huonot ihmissuhteet, voivat ne johtaa esimer-
kiksi työpaikkakiusaamiseen. Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan jatkuvaa ja systemaattista, louk-
kaavaa, kielteistä ja alistavaa kohtelua. Työpaikkakiusaaminen ei vaikuta ainoastaan kiusaamista 



  

24 

kokevaan henkilöön, vaan se vaikuttaa koko henkilökuntaan ja voi lamaannuttaa työyhteisön toi-
minnan. (Juuti & Salmi 2014, 101; Kaivola 2003, 100, 106, 108; Manka 2007, 84, 86–87.) 
 
Järvinen (2014, 39–41) tuo kirjassaan esille, että työyhteisöjen keskeisimpänä haasteena on pysyä 
yhteisessä tehtävässään. Hänen mukaansa työpaikan jännitekenttä muotoutuu kahden vastakkai-
sen pyrkimyksen välillä: työyhteisö haluaa suoriutua yhteisestä tehtävästään ja saada onnistumi-
sen kokemuksia, mutta ryhmä saattaa myös pyrkiä välttelemään työntekoa ja yhteistyötä esimer-
kiksi niihin liittyvien erilaisten ikävien asioiden, hankaluuksien ja ristiriitojen vuoksi. Järvinen jakaa-
kin työyhteisöjen toiminnan kahteen eri maailmaan; työn maailmaan ja sisäiseen maailmaan, joiden 
välillä työyhteisö liikkuu. Työn maailmassa ollessaan työyhteisö tekee heille osoitettua tehtävää. 
Tällöin työntekijät ovat tietoisia tehtävän suorittamiseen ja siinä onnistumiseen liittyvistä tosiasi-
oista. Työn maailmassa työskennellessään työntekijät ovat tietoisia ja riittävän yksimielisiä tehtä-
västään ja tavoitteistaan, ovat kykeneviä yhteistyöhön ja työprosessit ovat selkeitä ja yksinkertaisia. 
 
Toisinaan työyhteisö voi käpertyä sisäiseen maailmaansa. Tämä tapahtuu usein silloin, kun ryhmä 
kohtaa esimerkiksi vaikeita työhönsä tai työtapaansa liittyviä ongelmia, työyhteisöä kohtaa muu-
tostilanne tai työ on turhauttavaa, huonosti motivoivaa, yksitoikkoista tai haasteetonta. Esimerkiksi 
työn ollessa turhauttavaa, tarjoavat ryhmän sisäiset asiat ajankulua. Sisäisessä maailmassa olles-
saan ryhmä ei ole kiinnostunut työstä ja siihen liittyvistä tosiasioista, vaan päähuomio on esimer-
kiksi työyhteisön sisällä liikkuvissa juoruissa, uskomuksissa ja ihmissuhteissa. Joskus työyhteisö 
saattaa jäädä vangiksi sisäiseen maailmaansa. Tällöin työnteko kärsii, ja työntekijät käyttävät yhä 
enemmän aikaa toistensa henkilökohtaisten asioiden käsittelyyn. Työyhteisössä alkaa liikkua en-
tistä enemmän juoruja, jotka taas synnyttävät erilaisia selkkauksia ja väärinkäsityksiä. (Järvinen 
2014, 42, 46, 49–50.) 
 
Järvinen (2014, 47, 50) kuitenkin toteaa, että toisinaan työyhteisön on tärkeääkin unohtaa hetkeksi 
tehtävänsä, asiakkaansa ja työhön liittyvät tosiasiat. Tämä tapahtuu esimerkiksi kahvitauoilla, lou-
nashetkillä tai virkistystilaisuuksissa. Tällöin vierailu sisäisessä maailmassa onkin hetkittäistä, 
mistä ei ole haittaa työyhteisön toiminnalle. Päinvastoin vitsailu, rentoutuminen ja pieni valittaminen 
vahvistavat työyhteisöä. Pienet tauot ovat muutenkin välillä paikallaan. Työn kuormituksen kasva-
essa paineet kanavoidaan helposti esimieheen ja työkavereihin. Tällöin työyhteisön sisäiset jännit-
teet henkilöityvät ja muuttuvat ilmapiiri- ja vuorovaikutusongelmiksi. Sisäisessä maailmassaan työ-
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yhteisön on reaalimaailmaa helpompaa käsitellä erilaisia ongelmia, koska silloin ei tarvitse huomi-
oida tosiasioita eikä niiden avulla asian perustelemista, vaan ongelman käsittelemiseen riittävät 
arvelut, huhut ja ennakkoluulot. 
 
Joskus työyhteisön sisäisen maailman uskomukset kuitenkin auttavat työyhteisöä esimerkiksi el-
pymään työn tuomista haasteista ja ongelmista. Tästä esimerkkinä on muun muassa huumorin 
positiivinen käyttö työn lomassa. Tällöin kaikki työyhteisön jäsenet tietävät, että kyseessä on lei-
kinlasku. Leikinlaskulla työyhteisö voi purkaa paineitaan ja tankata energiaa itseensä. (Järvinen 
2014, 51–52; Kaivola 2003 156–157.) Toisinaan työyhteisöt saattavat myös pyrkiä kohottamaan 
ryhmän me-henkeä esimerkiksi erilaisilla työajan ulkopuolisilla kokoontumisilla. Järvinen painottaa, 
että esimiehen täytyy aina tilannekohtaisesti harkita, milloin leikinlasku, me-hengen kohottaminen 
ja yhteinen vapaa-ajanvietto ovat hyväksi työnteolle ja milloin eivät. Esimiehen pitää huolestua, jos 
työyhteisön leikinlasku ja työstä irrallinen keskustelu alkavat merkittävästi viedä aikaa työnteolta, 
jolloin esimerkiksi kahvitauot voivat alkaa venyä pitkiksi. Myös silloin on syytä huoleen, jos työyh-
teisön tunnelma muuttuu kielteiseksi, ja huumori muuttuu muiden virheille ja persoonallisuudelle 
naureskeluksi. Vähitellen edellä mainitut asiat voivat alkaa nakertaa työyhteisön ilmapiiriä, ja ti-
lanne saattaa johtaa välinpitämättömyyden lisääntymiseen ja hyvinkin moraalittomaan käyttäyty-
miseen. (Järvinen 2014, 51–52.) 
 
Kaivolan (2003, 33) ja Kuuselan (2013, 95) mukaan kilpailuun kannustaminen voi olla työyhteisölle 
haitallista. Toisinaan pieni kilpailuhenkisyys voi olla hyvästä, sillä se kannustaa tekemään ja paran-
tamaan omaa suoritustaan. Kilpailuasetelma saattaa kuitenkin pahimmillaan johtaa työyhteisön si-
sällä taisteluun omasta asemasta ja tehtävästä. Se saattaa myös aiheuttaa paineita siihen, että 
työntekijän on jatkuvasti osoitettava, että hän on parempi kuin toinen. Tällöin riskinä on se, että 
työyhteisön jäsenet koetaan vastustajina. Tämä taas aiheuttaa ristiriitoja, mikä vähentää halua 
tehdä yhteistyötä, ja kanssakäyminen ja yhteisöllisyys vähenevät. Luukkala (2011, 220–221) kir-
joittaa, että työkaverin menestys voi aiheuttaa muissa työyhteisön jäsenissä kateutta, mikä taas 
aiheuttaa juoruilua ja selän takana puhumista. Juoruilulla ja valheellisilla tarinoilla halutaan horjut-
taa menestyjän ammatillista uskottavuutta. Nämä kaikki saattavat johtaa lopulta jopa työpaikkakiu-
saamiseen. 
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2.2.4 Esimies ristiriitojen ratkaisijana ja ennaltaehkäisijänä 

Hyvä johtaminen koostuu oikeudenmukaisuudesta, tasapuolisesta kohtelusta sekä työyhteisön 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista huolehtimisesta. Hyvä esimies tarkkailee jatkuvasti 
työympäristöä ja työyhteisön tilaa. Työntekijöiden kanssa olisi hyvä yhdessä tunnistaa esimerkiksi 
työn kuormitustekijöitä ja pohtia, kuinka niitä pystyttäisiin vähentämään. Esimieheltä edellytetään-
kin työn sisällön tuntemista. (Manka 2015, 125; Rauramo 2008, 146.) Esimiehen rooli ristiriitojen 
ennaltaehkäisyssä ja ratkomisessa on siis merkittävä. Kuten aiemminkin mainittiin, voi esimies en-
naltaehkäistä rakenteellisista syistä johtuvia ongelmia ja ristiriitoja seuraamalla töiden sujumista ja 
huolehtimalla työn tekemisen puitteista (Järvinen 2008, 117).  
 
Usein ristiriitatilanteet johtuvat rakenteellisista syistä, kuten esimerkiksi erilaisista epäselvyyksistä 
ja puutteista työyhteisön peruspilareissa. Esimiehen on tärkeä ymmärtää tämä sekä ristiriitojen en-
naltaehkäisyn että ratkaisemisen kannalta. Ristiriitojen ennaltaehkäisy on tehokkaampaa, kun huo-
miota osataan kiinnittää jatkuvasti peruspilareiden ja perustehtävän kuntoon. Kun ongelmia ilmaan-
tuu, esimiehen pitäisi ensimmäisenä kiinnittää huomio työyhteisön peruspilareihin ja arvioida niiden 
toimimista. On tärkeä ymmärtää, että vaikka epäkohdat näkyvätkin usein yksittäisten työntekijöiden 
huonoina työsuorituksina, käytöksenä tai motivaationa sekä tyytymättömyytenä, on kyseessä kui-
tenkin yleensä seuraus eikä syy. Ongelmien henkilöiminen tai syyllisten jahtaaminen ei olekaan 
oikea tapa toimia. (Järvinen 2014, 109–110; Kaivola 2003, 74.) 
 
Henkilölähtöisten ongelmien ennaltaehkäisyssä esimiehen on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan työyh-
teisön sisäisiin ihmissuhteisiin. Lisäämällä yhteistyötä, osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia, 
pysyy työyhteisön ilmapiiri hyvänä. Samalla vähennetään esimerkiksi työyhteisön sisäistä kilpailua. 
Esimiehen olisi hyvä pyrkiä siihen, että työparit ja työryhmien jäsenet vaihtuvat aika ajoin. Lisäksi 
työryhmään olisi hyvä ottaa henkilöitä eri tehtävätasoilta. Kaikkien osallistaminen on myös tärkeää; 
mielipiteitä ja näkemyksiä olisi hyvä pyytää tasapuolisesti ja eri puolilta organisaatiota. Lisäksi on-
nistumisten huomioiminen ja niiden juhlistaminen koko työyhteisön kanssa on tärkeää. (Kuusela 
2013, 96.) 
 
Yhteiset palaverit ovat tärkeitä työyhteisöissä. Yhteisissä palavereissa voidaan esimerkiksi arvioida 
toiminnan sujumista, ratkoa epäselviä kysymyksiä ja ongelmia sekä antaa tietoa ja palautetta. Mi-
käli yhteisiä keskustelutilaisuuksia ei pidetä, saatetaan esimerkiksi ristiriitoja alkaa käsitellä niin 
sanotuissa epävirallisissa tilanteissa kuten käytävillä, kahvihuoneessa tai sähköpostissa. Yleensä 
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tällöin paikalla eivät ole ne henkilöt, joita ongelmat koskevat. Ongelmat myös herkästi alkavat pai-
sua ja mutkistua entisestään, ja työyhteisön toiminta vaikeutuu. Yhteisillä palavereilla ei välttämättä 
tarkoiteta jäykkiä ja muodollisia keskustelutilaisuuksia. Olennaista onkin se, että yhdessä pysäh-
dytään keskustelemaan työyhteisön toiminnasta ja itse työstä. Organisaatiossa on tarpeen olla mo-
nenlaisia keskustelumahdollisuuksia kuten muun muassa kahdenkeskiset kehitys- ja tavoitekes-
kustelut, osastokokoukset, tiimien väliset palaverit ja koko organisaation henkilöstö- ja infotilaisuu-
det. (Järvinen 2014, 166–167.) 
 
Vaikka puitteet olisivat kunnossa, jatkuva muutos ja lisääntyvät työ- ja yhteistyöpaineet aiheuttavat 
kuitenkin usein konfliktiherkkyyttä. Työyhteisön ongelmien ja ristiriitojen käsittely onkin johtamis-
työssä keskeisessä osassa. Johdon vastuulla on puuttua työskentelyn sujuvuutta haittaaviin 
ryhmä- tai yksilöongelmiin. Pelkkä puuttuminen ei kuitenkaan riitä, vaan ongelmiin pitää tietysti 
löytää myös ratkaisu. Ongelmien kartoituksessa, käsittelyssä ja ratkaisuvaihtoehtojen löytämisessä 
voidaan käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, sillä esimiesten taidot, tiedot ja aika eivät riitä 
kaikkeen. Pitää kuitenkin muistaa, että lopullinen vastuu tilanteen korjaamisesta on esimiehellä. 
Esimiehen ja johdon pitäisi lisäksi pohtia, kuinka he suhtautuvat ongelmatilanteisiin. Usein epäkoh-
tiin ei puututa ajoissa, mikä entisestään laajentaa ja syventää ongelmakierrettä. (Järvinen 2014, 
80, 82, 131; Kaivola 2003, 72–74, 78–79; Manka 2011, 126.) Riittävän varhainen puuttuminen esi-
merkiksi työyhteisöllisiin ongelmiin on tärkeää, koska huonot ihmissuhteet myrkyttävät työilmapiiriä. 
Usein työpaikan ongelmat heijastuvat myös yksityiselämään, jolloin kierre on valmis. Tämä johtaa 
taas pahimmillaan muun muassa työuupumukseen. (Rauramo 2008, 147.) 
 
Joskus työyhteisöissä on sellaisia ristiriitoja, erimielisyyksiä ja ongelmia, joihin esimiehen ei tarvitse 
aktiivisesti puuttua, vaan työyhteisö pystyy rakentavasti käsittelemään ja ratkaisemaan toimin-
taansa liittyvät ongelmat. Ammattimaisesti toimiessaan työyhteisö pystyy käsittelemään ristiriidat 
ilman asiaerimielisyyksien muuttumista henkilöiden välisiksi riidoiksi. Esimiehen on puututtava kui-
tenkin tilanteeseen silloin, kun asiapohjainen ongelma on muuttumassa ihmissuhdeongelmaksi tai 
pahenevaksi ongelmakierteeksi. Tällöin ongelmat ovat irtautuneet työstä ja tulehduttaneet työyh-
teisön henkilösuhteet. (Järvinen 2014, 199–201.)  
 
Hankalia asioita käsitellessä ratkaisevassa roolissa on se, miten asioista puhutaan ja miten ongel-
mia lähestytään. Tutkivassa ja kysyvässä lähestymistavassa ongelmaa lähestytään sillä periaat-
teella, että toisella osapuolella on jokin perusteltu syy toiminnalleen, mistä ei olla tietoisia. Onkin 
tärkeää kysyä asianosaiselta suoraan, miksi hän toimi jollain tietyllä tavalla. Ongelman syy voikin 
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olla esimerkiksi väärinkäsitys tai tietokatkos, jolloin tilanne on helppo korjata. Tavallisesti työyhtei-
söjen keskustelu- ja ajattelutapa ovat hyvin ongelmakeskeisiä. Tästä olisikin tarpeen muuttaa kult-
tuuria enemmän ratkaisukeskeiseksi. Ongelman ratkaisu ei välttämättä vaadi sen selvittämistä, 
vaan epäkohdan voisi ratkaista keskittymällä enemmän siihen, miten toimintaa voisi jatkossa ke-
hittää niin, ettei ongelmaa enää synnykään. Toki ratkaisukeskeisen lähestymistavan käyttö vaatii 
toisinaan myös ongelmien ja niiden syiden pohtimista. Ongelmien käsittelyssä pitäisi lisäksi kiinnit-
tää huomiota pitkäjänteisyyteen ja seurantaan. Palavereissa ja kehittämistilaisuuksissa olisi hyvä 
luoda kehittämistoimenpiteitä, jotka otetaan aika ajoin uudelleen esille, ja samalla pohditaan, 
ovatko toimenpiteet toteutuneet. (Järvinen 2008, 135–138.) 
 
Toisinaan ristiriitoja ei huomata tarpeeksi ajoissa, vaan ne pääsevät kärjistymään. Olisikin hyvä, 
että jokaisessa yrityksessä henkilöstön johto olisi luonut käsittely- ja puheeksi ottamisen malleja 
tällaisten tilanteiden varalle. Mallit eivät yksistään tietystikään auta, mutta ne helpottavat tilantee-
seen puuttumista, koska jokainen työpaikan jäsen tietää tällöin, kuinka ongelmia lähestytään, ja 
mistä saadaan tukea ongelmien ratkaisemiseen. Toimintamalleissa olisi hyvä noudattaa tiettyjä 
periaatteita. Näitä ovat työlähtöinen ja ammatillinen tarkastelutapa, ongelmien käsittely asianosais-
ten kesken, omissa nimissä puhuminen, tutkiva ja kysyvä lähestymistapa, ratkaisukeskeisyys sekä 
pitkäjänteisyys ja seuranta. (Järvinen 2008, 131–137.) Jo pelkästään olemassa olevat käsittelype-
riaatteet ja -mallit selkiyttävät ja muuttavat työyhteisön ilmapiiriä rakentavammaksi ja avoimem-
maksi. Henkilökunnan turvallisuuden tunne kasvaa, kun kaikki tietävät, että ongelmiin on lupa puut-
tua, ja puuttumisen periaatteet ovat yhdessä sovittuja. (Järvinen 2014, 245–246.) 
 
Ongelmakierteeseen puuttuminen vaatii esimieheltä ensin tilanteen pysäyttämistä. Työyhteisölle 
on osoitettava tilanteen vakavuus työnteon näkökulmasta, eli miten ongelma haittaa esimerkiksi 
töiden sujumista, yhteistyötä, asiakassuhteita, ilmapiiriä ja laatua. Apuna on hyvä käyttää yksityis-
kohtaisia ja konkreettisia havaintoja ja tosiasioita, kuten asiakaspalautteita, reklamaatioita tai tu-
losmittareiden tietoja. Tämän jälkeen esimiehen on vaadittava tilanteeseen muutosta. Esimies voi 
kertoa, ettei puutu henkilöiden välisiin suhteisiin mutta edellyttää kaikilta asiallista kanssakäymistä 
ja yhteistyötä. Onkin tarpeen korostaa ammatillisen käyttäytymisen merkitystä, ja tällä tavoin ve-
dota työntekijöiden rationaaliseen puoleen ja auttaa heitä havaitsemaan ristiriitatilanne realistisem-
min ja työn maailmasta käsin. Toki esimiehen on myös itse näytettävä esimerkkiä ammatillisesta 
käyttäytymisestä. Lopuksi tehtävänä on keskustella ja sopia koko työyhteisön tai ristiriitoja aiheut-
tavien työntekijöiden kanssa, miten toimimalla vallitsevat ongelmat korjautuvat tai eivät haittaa työs-
kentelyä ja tuloksellisuutta jatkossa. (Järvinen 2014, 201–202.) 
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Ongelmia on siis hyvä tarkastella työlähtöisesti ja ammatillisesti. Ei ole tarpeen eikä tarkoituskaan 
arvioida ongelmatilanteissa henkilön persoonaa tai motiiveja, vaan tilanteissa keskitytään vain hen-
kilön konkreettiseen käyttäytymiseen sekä työsuoritukseen. Ongelmat tulisi käsitellä myös asian-
osaisten kesken. Palaute ja tieto pitäisi antaa niille henkilöille, joita ongelmatilanne koskee. Turhan 
usein ongelmista saatetaan keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät voi ratkaista ongel-
maa. Yhtä tärkeää on myös se, että jokainen kantaa vastuun omista töistään ja tekemisistään. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen työyhteisön jäsen kertoo omista kokemuksistaan ja havainnois-
taan, eikä siis puhu toisten puolesta. Toisaalta voi tietysti olla myös hyvä, että joku jäsenistä ottaa 
aktiivisen roolin ongelmien esiintuomisessa. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että tällaisille jäse-
nille muodostuu työyhteisössä valta-asema. (Järvinen 2008, 132–134.) 
 
On tärkeää, että ongelmanratkaisutilanteissa esimies ajattelee selkeästi, on harkitseva sekä säilyt-
tää malttinsa ja ajattelukykynsä (Järvinen 2014, 23). Juutin ja Vuorelan (2002, 125–126) mukaan 
ristiriitoja ratkoessaan esimiehen on hyvä pysyä mahdollisimman neutraalina molempiin suuntiin, 
eikä hän saa mennä kummankaan osapuolen tunnetilaan mukaan. Juuti ja Vuorela kuvailevatkin, 
että esimies on ristiriitoja ratkoessaan ikään kuin säiliö, joka varastoi kielteisiä tunteita riidan mo-
lemmilta osapuolilta. Näitä kielteisiä tunteita esimies annostelee pieninä annoksina takaisin osa-
puolten yhteiseen käsittelyyn. Heidän mukaansa myös huumoria voidaan käyttää ristiriitojen ratko-
misessa: Nauru helpottaa asioiden tarkastelemista uusista näkökulmista. Nauraminen lisäksi hel-
pottaa osapuolien lähentämistä toisiinsa, koska nauru tuo toisen henkilön inhimillisen puolen esille. 
Myös anteeksipyyntö on tärkeä osa ristiriitojen ratkomista, sillä se yhdistää ja luo yhteisyyden tun-
netta. Ristiriidan ratkaisussa osapuolet käyvät läpi sekä omia että yhteisiä tunnetiloja. Tärkeää on-
kin, että esimies kunnioittaa näitä tunnetiloja koko prosessin ajan. 
 
Usein ihmiset reagoivat negatiivisesti siihen, kun heidän työhönsä ja käyttäytymiseensä puututaan, 
mikä on normaalia ja inhimillistä. Tällaisia tilanteita voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, kun on ky-
symys työuupumuksesta, alkoholiongelmasta tai tehtävien laiminlyönnistä. Työntekijä saattaa jär-
kyttyä ja alkaa puolustautua keksimällä selityksiä tai jopa ryhtymällä vastahyökkäykseen. On nor-
maalia, ettei asia etene välttämättä ensimmäisellä tapaamisella lainkaan. Kun työntekijä on toipu-
nut alkujärkytyksestään, voi hän kokea yleensä helpottavaksi sen, ettei ongelmia tarvitse enää sa-
lata. Tämän jälkeen keskustelu muuttuukin yleensä rakentavammaksi ja asiallisemmaksi, jolloin 
voidaan alkaa miettiä ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Kun käsitellään vaikeita henkilölähtöisiä 
ongelmia, esimiehen on tärkeää valmistautua huolellisesti tapaamiseen. Esimiehen on hyvä tehdä 
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runsaasti havaintoja ja kerätä faktoja ongelmien esiintymisestä ja niiden aiheuttamista haitallisista 
seurauksista. (Järvinen 2014, 145, 148.) 
 
Järvinen (2014, 205–208, 211) jakaa ongelmien ja konfliktien käsittelyprosessin kolmeen päävai-
heeseen: työyhteisön toimivuuden arviointiin ja tarvittaessa ongelmien kartoitukseen, ongelmien 
aktiiviseen käsittelyyn sekä tilanteen etenemisen seurantaan (kuva 2). Toki aina nämä vaiheet eivät 
ole selvärajaisia, koska käsittelyprosessit ovat hyvin tapauskohtaisia. Työyhteisön toimivuuden 
seuranta pitää sisällään havainnot, keskustelut ja haastattelut sekä mittarit. Esimiehen pitää siis 
havainnoida työyhteisöä aktiivisesti olemalla mukana esimerkiksi erilaisissa työtilanteissa ja kahvi-
kuppikeskusteluissa. Tärkeää olisikin olla läsnä arjen työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa. Li-
säksi erilaisilla palavereilla, kuten vaikkapa osastopalavereilla, kyselyiden purkutilaisuuksilla ja ke-
hityskeskusteluilla, saa tietoa mahdollisista työyhteisön ristiriidoista. Suorien havainnointimenetel-
mien rinnalla esimies voi käyttää myös paljon muita tiedonkeruumenetelmiä, muun muassa mitta-
reita, ohjelmia ja järjestelmiä. 
 

 
KUVA 2. Ongelmien ja konfliktien käsittelyprosessin päävaiheet (Järvinen 2014). 
 
 
Mikäli esimies toteaa työyhteisössä esiintyvät ongelmat haitallisiksi, ryhdytään ongelmia ja niiden 
syitä ja seurauksia selvittelemään tarkemmin. Tällöin huolellinen alkuvalmistelu on tärkeää, jolloin 
huomiota kiinnitetään esimerkiksi ongelman syntyhistoriaan, kehitysvaiheisiin, ilmenemismuotoihin 
sekä haittavaikutuksiin. Ongelman käsittelyyn ja korjaamiseen valmistautuessa on hyvä varmistua, 
että ongelmista on riittävästi tietoa sekä konkreettisia havaintoja. Valmistelussa mietitään ongel-
mien aiheet, syyt ja seuraukset sekä määritellään ongelmakierteen vaihe, joka tarkoittaa siis sitä, 
onko kyseessä uusi vai pitkään jatkunut ongelma. Lisäksi selvitetään konfliktin osapuolet ja ongel-
mien mahdolliset aiemmat ratkaisuyritykset. (Järvinen 2014, 211–214, 216–217.) 
 

1. Työyhteisön toimivuuden 
arviointi ja tarvittaessa 

ongelmien kartoitus
2. Ongelmien aktiivinen 

käsittely
3. Tilanteen etenemisen 

seuranta
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Toisessa päävaiheessa ongelmia ja konflikteja aletaan aktiivisesti käsitellä. Tämä vaatii selkeän 
päätöksen tilanteeseen puuttumisesta. Ongelman käsittelylle voidaan myös nimetä vastuuhenkilö. 
Aluksi ongelman käsittely rajataan: käsittelyprosessin tavoitteet määritellään sekä sovitaan osallis-
tujat, työtavat ja aikataulu. Laajenevissa ongelmakierteissä ongelman käsittely pyritään palautta-
maa sen syntysijoille, eli siihen yksikköön ja niiden henkilöiden välille, josta ongelmat ovat saaneet 
alkunsa. Käsittelytapa määräytyy ongelman mukaan; henkilölähtöiset ongelmat käsitellään pää-
sääntöisesti asianomaisen henkilön kanssa, ja rakenteellisista syistä johtuvat työyhteisön tai tiimin 
kesken. Ensimmäisessä tapaamisessa olisikin tärkeä keskustella ja sopia ongelman käsittelyta-
vasta. Lisäksi käsittelyn periaatteet olisi hyvä sopia yhdessä. Hyviä periaatteita ovat esimerkiksi 
avoimuus, suora viestintä, erilaisuuden hyväksyminen, kiinnostus muiden mielipiteitä ja kokemuk-
sia kohtaan, kriittisyys, ratkaisuhenkisyys sekä luottamus. (Järvinen 2014, 206, 227, 228–231.)  
 
Toiseen päävaiheeseen kuuluu myös työyhteisön perusrakenteiden tarkistus. Yleensä pitkään jat-
kuneissa ristiriitatilanteissa työyhteisön peruspilarit ovat joko alkujaan tai ongelmakierteen myötä 
muuttuneet puutteellisiksi tai rapautuneet. Usein perustehtävä on työyhteisön jännitteiden ja tun-
nevaltaisten vastakkainasettelujen vuoksi unohtunut. Tämän takia onkin olennaista tarkastella työ-
yhteisön perustehtävää. Lisäksi johtamisen selkeyttäminen on tärkeää. Toisinaan johtamisessa voi 
olla esimerkiksi epäselvää, kuka on kenenkin esimies. Tämä voi johtua useista organisaatiomuu-
toksista tai johtamisjärjestelyn epäselvästä määrittelystä. Edellä mainittujen lisäksi voi olla tarpeen 
myös tarkentaa yhteisiä pelisääntöjä sekä miettiä, ovatko töiden organisointi ja tehtäväjako, tavoit-
teet sekä vastuut selkeitä. (Järvinen 2014, 206, 238, 240–243.) 
 
Toisen päävaiheen lopuksi ongelman osapuolet sopivat yhdessä toimenpiteet ongelman ratkaise-
miseksi. Tämä saattaa vaatia useitakin neuvotteluja. Tärkeintä kuitenkin on, että asiaa käsitellään 
määrätietoisesti ja selkeällä aikataululla. Olennaista on päätyä selkeään sopimukseen siitä, kuinka 
jatkossa toimitaan niin, ettei ongelmia enää ilmaannu. Sopimusten tulisikin olla konkreettisia, täs-
mällisiä ja ymmärrettäviä, ja ne pitää kirjata muistiin. Lisäksi päätetään, milloin sopimusten toteu-
tumista arvioidaan. (Järvinen 2014, 246.) 
 
Ongelman käsittelyprosessin viimeinen vaihe pitää sisällään seurannan. Seuranta on ratkaiseva 
osa onnistunutta ongelmien käsittelyä. Tietoisuus seurannasta jo yksistään luo muutospainetta, 
jota sopimusten toteuttaminen vaatii. Seurannan ajankohta määritellään tapauskohtaisesti. Nyrkki-
sääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että ajankohta on riittävän lähellä. Asianomaisten on vaikea 
unohtaa tai laiminlyödä sitoumuksiaan, kun he tietävät, että joutuvat vastaamaan tekemisistään 
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seurantatilaisuudessa. Seuranta on tärkeää myös sen takia, että ilman sitä parannus saattaa jäädä 
helposti huomaamatta. Tärkeää onkin saada ongelman osapuolet näkemään myönteiset muutok-
set, jotka ovat seurausta tehdyistä korjaavista toimenpiteistä. Tämä toki myös vahvistaa ajatusta 
siitä, että yhteisvoimin ja keskustelemalla voidaan korjata hankaliakin tilanteita ja katkaista mah-
dollinen ongelmakierre. Kolmannessa vaiheessa sovitaan lisäksi, miten kehitystyötä ja onnistumi-
sia jatketaan ja tehostetaan. Jos sovittuja toimenpiteitä ei olekaan toteutettu, ja muutoksia ei ole 
tapahtunut, on tärkeää miettiä, mistä asia johtuu ja miten jatkossa edetään. (Järvinen 2014, 206, 
247–248.) 

2.2.5 Esimiehen yhteistyökumppanit ja tukipilarit ristiriitatilanteissa 

Kukaan ei pysty kaikkeen yksin. Myös ristiriitatilanteiden huomaamiseen ja ratkomiseen tarvitaan 
erilaisia yhteistyökumppaneita ja tukipilareita. Juuti ja Salmi (2014, 246) ovat sitä mieltä, ettei esi-
mies pysty laatimaan esimerkiksi työyhteisön hyvinvointia tukevia puitteita työpaikalle, mikäli orga-
nisaation ylin johto ei tue esimiehen laatimia tavoitteita ja työskentelyä. Järvisen (2000, 178) ja 
Kaivolan (2003, 79) mukaan on myös tärkeää, että esimies voi luottaa omaan esimieheensä. Kun 
luottamussuhde on hyvä, voi esimies tarvittaessa pyytää neuvoja ja tukea ongelmatilanteissa 
omalta esimieheltään. Järvinen (2014, 176) kirjoittaa, että joskus esimerkiksi hankaliin henkilöläh-
töisiin ongelmiin puuttuminen voi esimiehestä olla vaikeaa. Tällöin esimiehen kannattaa kääntyä 
joko oman esimiehensä, HR:n tai jonkun asiantuntijan puoleen. Heiltä esimies voi saada päättäväi-
syyttä, neuvoja ja tukea tilanteen selvittämiseen. Toisinaan voi myös olla vaarana, että esimies 
sokaistuu työyhteisön ongelmille. Keskustelu jonkin luotettavan tahon kanssa voikin saada esimie-
hen huomaamaan tilanteen ja jämäköittämään omaa työskentelyään. 
 
Esimiehen tukena ovat myös esimerkiksi työnohjaus, työterveyshuolto sekä työsuojelu. Työnoh-
jausta voivat saada työntekijät mutta myös esimies itse. Järvisen (2008, 176–183) ja Juutin (2016, 
144–149) mukaan työnohjaus ei ole terapiaa, vaan siinä tarkastellaan aina työntekijän tai esimie-
hen suhdetta työhön ja omaan itseensä työntekijänä. Työnohjauksessa asioita tarkastellaankin 
henkilön ammatillisen minän ja roolin kautta.  Vaikka työnohjaus ei olekaan terapiaa, on sillä kui-
tenkin myös hyvin terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjauksessa voidaan käsitellä työhön liittyviä han-
kalia tilanteita ja tunteita, joita voi muodostua esimerkiksi työn aiheuttamista paineista tai erilaisista 
ristiriidoista. Jo pelkästään se, että nämä asiat voi ottaa jonkun kanssa puheeksi, helpottaa yksis-
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tään työntekijän tai esimiehen oloa. Työnohjauksessa ei kuitenkaan ole kyse vain tunteiden käsit-
telystä, vaan sillä tähdätään siihen, että ohjattava pystyisi paremmin ymmärtämään ja hallitsemaan 
työtään. Tämä taas vähentää työssä koettua stressiä. 
 
Työterveyshuollon ja työsuojelun tehtävänä on aikaansaada ja ylläpitää työturvallisuutta, työter-
veyttä sekä työhyvinvointia. Työterveyshuolto on työnantajan järjestämää lain velvoittamaa työter-
veyshuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden toimintaa. Toiminnalla pyritään edistämään esimer-
kiksi työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työyhteisön toimintaa, henkilökunnan 
terveyttä ja työ- ja toimintakykyä sekä työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Työterveys-
huollolla ei ole toimeenpanovaltuuksia tai vastuuta työoloista, mutta ne palvelevat työyhteisöä 
muun muassa asiantuntijoina ja tiedonhankkijoina. Työterveyshuollolla voi olla myös merkittävä 
rooli ongelmatilanteiden ratkaisussa. Ongelmatilanteissa työterveyshuoltoon voi ottaa yhteyttä joko 
esimies tai työntekijä. (Juuti & Vuorela 2002, 139–141.) 
 
Myös työsuojelutoiminta on osa työsuojeluorganisaatiota. Työsuojelulain mukaan jokaisella työpai-
kalla pitäisi olla työsuojelupäällikkö, jonka toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi työsuojelun organi-
sointi, johtaminen, tiedottaminen ja kouluttaminen. Työsuojelupäällikkö huolehtii sekä yritysturval-
lisuudesta että työsuojelukentästä. Työpaikalla on oltava myös työsuojeluvaltuutettu tai työsuoje-
lutoimikunta. (Viitala 2003, 297.) Kuten työterveyshuollon, myös työsuojelun tehtävänä on tukea 
työyhteisön jäsenten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia työpaikalla. Työsuojeluviranomaisten 
tehtävänä on tehdä työpaikalle tarkastuksia ja tutkimuksia sekä antaa ohjeita ja neuvoja. Työsuo-
jelulta voidaan saada apua ja asiantuntijuutta esimerkiksi silloin, kun työpaikalla perehdytetään ja 
opastetaan uutta henkilökuntaa, suunnitellaan uusia työtiloja ja -menetelmiä tai hankitaan uusia 
työvälineitä, laitteita ja kemiallisia tuotteita. (Juuti & Vuorela 2002, 134, 140, 142; Tarkkonen 2014, 
48.) 

2.3 Hyvinvoiva esimies 

Esimiehen rooli ei ole helppo. Esimiestyöt ovat haastavia, monenlaisia taitoja ja tietoja vaativia 
tehtäviä. Uudistuvassa maailmassa riittää lisäksi jatkuvasti uutta opittavaa ja poisopittavaa. (Tark-
konen 2012, 86.) Esimies joutuu usein kritisoinnin kohteeksi; riippumatta siitä, kuinka hyvin hän 
hoitaa työnsä. Toisinaan esimies taas saattaa kohdata kadehdintaa asemansa vuoksi. Esimiehen 
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roolissa joutuu myös kantamaan paljon vastuuta sekä tekemään vaikeitakin päätöksiä. Johtaja ko-
kee lisäksi sekä työyhteisön sisäisiä, yhteiskunnallisia että henkilökohtaisia paineita. Nämä kaikki 
ovat omiaan altistamaan esimiestä työuupumukseen. (Kaivola 2003, 69–70; Lönnqvist 2002, 111–
114, 118.) Lisäksi muun muassa työelämän kiireet, työyhteisön sisäiset ristiriidat ja omat elintavat 
voivat aiheuttaa esimiehelle stressiä ja työuupumusta. 
 
Esimiehen oma hyvinvointi on yksi työntekijöiden hyvinvoinnin edellytyksistä. Esimies heijastaa 
herkästi omaa psyykensisäistä tilaansa, kuten esimerkiksi voimakasta masentuneisuutta tai väsy-
mystä, alaisiinsa. Yksi onnistuneen työhyvinvoinnin johtamisen edellytyksistä onkin esimiehen 
omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. (Juuti 2018, 149; Lehto 2017, 54; Tarkkonen 2012, 86.) 
Tämä vaatii muun muassa johtamisjärjestelmän toimimista yhtenäisillä ja hyviksi todetuilla käytän-
teillä sekä periaatteilla. Esimiehen pitäisi jatkuvasti kehittää omaa työskentelyään. Oman rajallisuu-
tensa tunnustaminen ja myönteinen suhtautuminen henkilökohtaisen toiminnan kehittämisen mah-
dollisuuksille ovat hyvä lähtökohta. (Tarkkonen 2012, 86.)  
 
Varmistaakseen työhyvinvointinsa esimiehen on selkiytettävä itselleen oma perustehtävänsä. Toi-
sinaan on hyvä tarkastella, kuluuko työaika esimerkiksi muuhun toimintaan kuin johtajuuteen kuu-
luviin tehtäviin. (Kaivola 2003, 70; Lönnqvist 2002, 111.) Mikäli mahdollista, esimiehen olisi myös 
hyvä pyrkiä osallistumaan mahdollisimman paljon yksikön asiakastyöhön, sillä sen on todettu mah-
dollisesti vähentävän esimiehen työuupumusta. Tähän syynä saattaa olla se, että tällöin esimies 
on paremmin osallisena työyksikön arjessa, mikä taas lisää työn mielekkyyttä. (Kanste 2005, 166.) 
 
Esimiehen on aika ajoin tärkeä tarkastella omaa johtamistapaansa; esimiestyötä on hyvä tehdä 
omalle persoonalleen luontevalla tavalla, mikä edellyttää omien heikkouksien sekä vahvuuksiensa 
tunnistamista ja niiden huomioon ottamista esimiestyössä. (Lehto 2017, 27, 30.) Esimiesten olisi 
tärkeä saada tukea itsetuntemuksensa lisäämiseen, sillä johtajan työ on ensisijaisesti ihmissuh-
deammatti. Tätä varten heidän olisi hyvä saada esimerkiksi koulutusta ja työnohjausta. Työnoh-
jauksessa esimies pystyy lisäksi tarkastelemaan omaa työtään rehellisesti ja avoimesti, saamaan 
tukea ongelmatilanteissa sekä miettimään esimiestyöhön liittyviä tavoitteita. (Kaivola 2003, 70–71.) 
Kuten muidenkin työntekijöiden, myös esimiehen täytyy muistaa, että elämässä on muutakin kuin 
työ. Vapaa-aika, erilaiset harrastukset, arjen irtiotot ja toimivat ihmissuhteet ovat erittäin tärkeitä 
hyvinvoinnille. Liian pitkää työviikkoa tehtäessä esimerkiksi ihmissuhteille ei jää tarpeeksi aikaa. 
Onkin tärkeää pitää itsestään hyvää huolta, jotta työtään jaksaa tehdä paremmin. (Lehto 2017, 55-
57.) 
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3 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 
TEHTÄVÄT 

Kehittämistyön tarkoituksena on selvittää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän esimiehiltä it-
seltään omaan työskentelyyn sekä työyhteisön toimivuuteen liittyviä kehittämiskohteita. Kehittämis-
kohteita selvitetään laatimalla alkukartoituskysely esimiehille, jotka osallistuvat Innostusta esimies-
työhön -koulutukseen. Kyselyssä arvioidaan ja selvitetään esimiesten oman työyhteisön toimivuu-
den tilaa Järvisen (2014, 57–60) esittämien toimivan työyhteisön peruspilareiden mukaan. Lisäksi 
selvitetään, miten esimiehet kokevat voivansa työssään, sekä millaista heidän mielestään on ar-
vostava vuorovaikutus esimiehen näkökulmasta. Alkukartoituksessa selvitetään myös, millaisia toi-
veita esimiehillä on koulutukseen liittyen. Tavoitteena on saada tietoa työyhteisöjen nykytilasta 
sekä kehittämiskohteista. Lisäksi tavoitteena on, että saadun tiedon avulla opinnäytetyön yhteis-
työorganisaatio voi kehittää omaa toimintaansa. Kyselyn perusteella voidaan laatia koulutuksen 
sisältö vastaamaan esimiesten osaamistarvetta ja koulutustoiveita.  
 
Tutkimuskysymykset on jaettu kolmeen pääkysymysalueeseen: 
 
1. Millaiseksi esimiehet arvioivat oman työyhteisön toimivuuden tilaa? 
 
2. Millaiseksi esimiehet kokevat oman työhyvinvointinsa, ja millä tavoin he voivat vaikuttaa positii-
visesti hyvinvointiinsa? 
 
3. Mitä asioita esimiehet pitävät tärkeinä arvostavan vuorovaikutuksen luomisessa esimiehen nä-
kökulmasta? 
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4 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimuksellinen kehittäminen 

Tutkimuksellinen kehittämistyö voi saada alkunsa esimerkiksi organisaation kehittämistarpeista tai 
muutoshalukkuudesta. Tutkimuksellinen kehittämistyö pitää sisällään useimmiten erilaisten käy-
tännön ongelmien ratkaisua sekä uusien käytäntöjen, ideoiden tai tuotteiden ja palvelujen tuotta-
mista ja toteuttamista. Kehittämistyössä on tarkoituksena yleensä luonnostella, kehittää sekä ottaa 
käyttöön erilaisia ratkaisuja. Näin ollen kehittämistyössä ei ainoastaan kuvailla asioita, vaan pyri-
tään etsimään asioille parempia vaihtoehtoja ja viemään niitä käytännössä eteenpäin. Tutkimuk-
sellisessa kehittämistyössä teoreettiset tavoitteet eivät ole ensisijaisessa roolissa, vaan sitä ohjaa-
vat käytännölliset tavoitteet, joihin haetaan tukea teoriasta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2015, 
19–20; Toikko & Rantanen 2009, 19–23.) 
 
Tutkimuksellisessa kehittämisessä pääpaino on yleensä varsinaisen käytännön kehittämistehtävän 
saavuttamisessa, vaikka toki tavoitteena olisi hyvä olla myös uuden tiedon tuottaminen käytännön 
kokemuksien avulla. Tutkimuksellisella kehittämisellä voidaan luoda myös aivan uudenlaista am-
matillista tietoa; tämä onnistuu esimerkiksi dokumentoimalla työelämässä esiintyvää hiljaista tietoa, 
jolloin voidaan uudistaa työelämän tieto- ja osaamisperustaa. Toisaalta tämä mahdollistaa myös 
hyvän perustan tuleville kehittämishankkeille. (Ojasalo ym. 2015, 19–20.) 
 
Tutkimuksellinen kehittäminen vaatii aiheen osaamisen lisäksi myös projektityön sekä kehittämisen 
osaamista. Kehittämistyössä suunnitelma sekä suunnitelman mukaisen etenemisen hallinta ovat 
tärkeässä roolissa. Tutkimuksellinen kehittämistyö alkaa ideoinnista ja päättyy erilaisten ideoiden 
kehittelyvaiheiden jälkeen ratkaisuun, sen toteutukseen sekä arviointiin. Raportointi tapahtuu 
yleensä projektiraportin tapaisella kuvauksella. Raportissa kuvataan kehittämisen lähtökohdat sekä 
tavoitteet, työmuodot ja prosessin eteneminen sekä lopputulokset. Kehittämisen osaaminen ilme-
nee muun muassa aloitteellisuutena, oman työn arviointina, vuorovaikutuksena, verkostoitumisena 
sekä monipuolisella menetelmäosaamisena ja tiedon tuottamisena. On keskeistä osata soveltaa, 
muokata ja luoda uusia ratkaisuja. (Ojasalo ym. 2015, 20.) 
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Tähän opinnäytetyöhön toteutustavaksi valikoitui tutkimuksellinen kehittäminen, sillä tarkoituksena 
on selvittää mahdollisesti esiintyviä ongelmatilanteita/kehittämiskohteita koulutukseen osallistuvien 
esimiesten työyhteisöissä sekä etsiä niihin yhdessä ratkaisuja koulutuksen aikana. Ongelmatilan-
teita ja kehittämiskohteita peilataan teoriassa esille tulleisiin toimivan työyhteisön peruspilareihin, 
jolloin kehittämistyöhön saadaan tukea teoriasta. Opinnäytetyön tutkimusosio pitää sisällään Raa-
hen seudun hyvinvointikuntayhtymän esimiehille suunnatun alkukartoituskyselyn, jossa selvitetään 
esille nousevia kehittämiskohteita. Opinnäytetyön kehittämisosio taas pitää sisällään esimiehille 
tehtävän alkukartoituskyselyn tulosten analysoinnin sekä sieltä poimittujen kehittämiskohteiden 
viennin kouluttajien ja koulutukseen osallistuvien tietoon. Kehittäminen jatkuu tämän opinnäytetyön 
jälkeen edelleen koulutuksen työpajoissa, jolloin kehittämiskohteita voidaan nostaa esille yhteiseen 
keskusteluun sekä miettiä niihin ratkaisuja. 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyöhön lähestymistavaksi valikoitu toimintatutkimus. Toimintatutkimus sopii hyvin tutki-
muksellisen kehittämistyön tavaksi; toimintatutkimus on osallistavaa tutkimusta, sillä siinä pyritään 
yhdessä löytämään ratkaisuja käytännön ongelmiin sekä saamaan aikaan muutoksia. Lisäksi toi-
mintatutkimuksessa lähtökohtana on toimintojen ja käytänteiden muuttaminen. Toimintatutkimuk-
sessa käytännössä toimivat henkilöt otetaan aktiivisiksi osallistujiksi tutkimus- ja kehittämistyöhön. 
Yhdessä kehitetyt ratkaisut ovat useimmiten parempi ratkaisu erilaisiin kehittämisongelmiin, sillä 
työyhteisön jäsenet tuntevat toimintansa paremmin kuin muut. Tutkija taas tuo ryhmään ulkopuoli-
sen näkökulman sekä teoreettisen osaamisen, mikä edesauttaa haasteiden tai ongelmien ratkai-
sua. (Ojasalo ym. 2015, 58–59.)  
 
Opinnäytetyössä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä työskentelevät esimiehet otetaan 
mukaan kehittämistyön aktiivisiksi toimijoiksi. He saivat alkukartoituskyselyssä tuoda ajatuksiaan 
ja mahdollisia kehittämiskohteita esille liittyen muun muassa oman työyhteisönsä toimivuuteen. 
Näitä kehittämiskohteita ja muita kyselyssä esille nousseita asioita tuodaan yhteiseen tarkasteluun 
ja keskusteluun työpajatyöskentelyssä koulutuksen aikana. Keskustelujen avulla pyritään löytä-
mään yhdessä ratkaisuja erilaisiin kehittämisongelmiin. Yhteiset keskustelut ovatkin yleisesti käy-
tetty menetelmä toimintatutkimuksessa (Ojasalo ym. 2015, 62). 
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Toimintatutkimus ajatellaan yleensä kvalitatiiviseksi lähestymistavaksi, mutta siinä voidaan käyttää 
myös määrällisiä menetelmiä, kuten esimerkiksi erilaisia kyselyjä. (Ojasalo ym. 2015, 61). Opin-
näytetyössä kehittämiskohteita etsitään esimiehille jaettavan alkukartoituskyselyn avulla. Kyselyllä 
on mahdollisuus kerätä ja tarkastella tietoa esimerkiksi ihmisten toiminnasta, mielipiteistä sekä 
asenteista ja arvoista (Vehkalahti 2008, 11). Kyselyssä on etuna se, että sen avulla tietoa voidaan 
kerätä suurelta vastaajajoukolta useilla eri kysymyksillä. Se on myös nopea ja tehokas menetelmä 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 184; Ojasalo ym. 2015, 121.) Kysely valikoituikin alkukartoi-
tusmenetelmäksi siksi, koska se oli nopein tapa saada tietoa tutkittavasta aiheesta suurelta jou-
kolta. Tieto oli kerättävä esimiehiltä ennen koulutuksen alkua, minkä vuoksi esimerkiksi haastattelu 
ei olisi ollut aikataulullisesti mahdollista.  
 
Sähköisten kyselyjen vahvuuksia ovat muun muassa edullisuus, vaivattomuus ja nopeus (Ojasalo 
ym. 2015, 128). Alkukartoituskysely toteutettiinkin Webropol -internetsovelluksella. Kyselylomake 
perustui kehittämistyön tavoitteisiin, minkä vuoksi lomake tehtiin vasta tietoperustan laatimisen 
sekä kohdeilmiöön perehtymisen jälkeen (Ojasalo ym. 2015, 130–131). Opinnäytetyön tutkimusky-
symykset on jaettu kolmeen pääkysymysalueeseen. Alkukartoituskyselyllä pyrittiin löytämään vas-
tauksia tutkimuskysymyksiin.  
 
Alkukartoituksen kyselylomake sisälsi sekä avoimia että asteikkoihin eli skaaloihin perustuvia ky-
symyksiä. Avoimet kysymykset ovat tarpeellisia silloin, kun vaihtoehtoja ei tiedetä etukäteen tark-
kaan (Heikkilä 2005, 49). Avoimia kysymyksiä käytetään esimerkiksi silloin, kun vaihtoehtoja ei 
haluta tai voida luetella. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun vaihtoehtoja on liikaa. 
(Vehkalahti 2008, 25.) Alkukartoituksessa avoimet kysymykset liittyivät esimiehen omiin kokemuk-
siin ja ajatuksiin, minkä vuoksi vaihtoehtoja ei pystynyt etukäteen luettelemaan. Asteikkoihin pe-
rustuvissa kysymyksissä taas selvitettiin, miten vahvasti kysymyksiin vastaaja oli samaa tai eri 
mieltä kysytystä asiasta. (Hirsjärvi ym. 2004, 189). Alkukartoituksen asteikkokysymykset liittyivät 
työyhteisön toimivuuden arviointiin, joka perustuu Järvisen (2014, 57–60) esittämiin toimivan työ-
yhteisön peruspilareihin.  
 
Kyselytutkimuksen aineisto analysoitiin Webropol -ohjelman avulla sekä aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysia mukaillen. Asteikkokysymyksistä saatava informaatio voidaan esittää erilaisilla tun-
nusluvuilla, kuten esimerkiksi keskiarvolla, mediaanilla ja moodilla. Tunnuslukujen valinta riippuu 
käytetystä mitta-asteikosta. Tässä opinnäytetyössä on käytetty järjestysasteikkoa, jolla voidaan ky-
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syä esimerkiksi mielipidettä tai vaihtoehtojen paremmuusjärjestystä. (Heikkilä 2005, 81–82.) Saa-
tuja tuloksia päädyttiin tarkastelemaan keskiarvon perusteella, jotta tutkittavasta asiasta saadaan 
yleiskuva. Lisäksi tuloksista muodostetuissa taulukoissa on esillä havaintojen lukumäärät ja pro-
sentuaaliset jakaumat, jotka ovat myös tyypillisesti käytettyjä tunnuslukuja (Vehkalahti 2008, 58). 
Keskiarvot, havaintomäärät sekä prosentuaaliset jakaumat on laskettu Webropol -ohjelman avulla. 
 
Sisällönanalyysilla saadaan tutkittava ilmiö kuvattua tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sen avulla 
kerätty aineisto saadaan järjesteltyä johtopäätösten muodostamista varten. Sisällönanalyysi pitää 
sisällään kolme vaihetta. Ensimmäisenä vaiheena on alkuperäisdatan pelkistäminen, jossa aineis-
tosta karsitaan epäolennainen teksti pois ja siitä etsitään tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja. Pel-
kistämisen jälkeen aineisto ryhmitellään, eli aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavai-
suuksia kuvaavia käsitteitä. Samaan ilmiöön kuuluvista käsitteistä muodostetaan alaluokkia. Ala-
luokista taas muodostetaan yläluokkia, ja yläluokista edelleen pääluokkia. Viimeisenä muodoste-
taan luokka, joka yhdistyy tutkimustehtävään. Viimeisenä vaiheena on käsitteellistäminen, jossa 
valikoidusta tiedosta muodostetaan teoreettisia käsitteitä ja edelleen johtopäätöksiä. Aineistoläh-
töisessä sisällönanalyysissä käsitteitä yhdistelemällä saadaan vastaus tutkimustehtävään. (Tuomi 
& Sarajärvi 2018, 117, 122–127.) 
 
Sisällönanalyysia käytettiin selvitettäessä esimiesten työhyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia asi-
oita. Esimiehet saivat luetella kolme asiaa, joiden kokevat vaikuttavan positiivisesti heidän omaan 
työhyvinvointiinsa. Aluksi annetuista vastauksista karsittiin epäolennaiset asiat pois. Seuraavaksi 
aineistoa tarkasteltiin kokonaisuudessaan sekä alettiin etsiä vastauksista samankaltaisuuksia, 
minkä jälkeen samaan ilmiöön liittyvistä asioista muodostettiin alaluokkia. Alaluokille muodostettiin 
pääluokat, joita saatiin vastausten perusteella yhteensä kuusi. Pääluokat järjestettiin vielä tärkeys-
järjestykseen sen mukaan, kuinka paljon kyseisen pääluokan alaluokkia esiintyi esimiesten anta-
missa vastauksissa. 

4.3 Tutkimuksellisen kehittämistyön vaiheet 

Tämän opinnäytetyön kehittämistyö jakautuu kolmeen vaiheeseen (kuva 3). 
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KUVA 3. Tutkimuksellisen kehittämistyön vaiheet. 
 

4.3.1 Suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheeseen kuuluu kehittämishaasteiden selvittäminen sekä niitä koskevien tavoittei-
den asettaminen. Lisäksi suunnitteluvaiheessa tehdään suunnitelma siitä, miten tavoitteet saavu-
tetaan. Tutkimuksellinen kehittämishanke lähtee kehittämiskohteen tunnistamisesta sekä siihen liit-
tyvien tekijöiden ymmärtämisestä. Tunnistamisen jälkeen haetaan asiaan liittyvää tietoa, ja sen 
perusteella luodaan tietoperusta. Kun tietoperusta on valmis, määritellään sen pohjalta tarkemmin 
kehittämistehtävä. Vasta näiden jälkeen pystytään suunnittelemaan oma lähestymistapa sekä ke-
hittämistyössä käytettävät menetelmät. (Ojasalo ym. 2015, 23–25.) 
 
Tässä opinnäytetyössä suunnitteluvaihe meni osittain hieman väärin päin, sillä aihe vaihtui vielä 
tietoperustan teon jälkeen. Alun perin opinnäytetyö oli tarkoitus tehdä erääseen toiseen hankkee-
seen, mutta koska aihepiiri oli kuitenkin lopullisessa opinnäytetyössä sama, pystyi aiempaa tieto-
perustaa käyttämään myös uudessa työssä. Toki tietoperustaa piti hieman muuttaa sekä painottaa 
eri asioita. Suunnitteluvaiheessa pidettiin palaveri opinnäytetyön tekijän, ohjaavan opettajan sekä 
hyvinvointikuntayhtymän hoitotyön johtajan välillä. Palaverissa tarkentui vielä opinnäytetyön toteu-
tus. Palaverin jälkeen määriteltiin opinnäytetyön lähestymistapa sekä käytettävät menetelmät. 

Suunnitteluvaihe

• Teoriapohjan laatiminen 1-3/2019
• Aiheen määrittely ja rajaaminen kevät 2019
• Alkupalaveri yhteistyökumppanin ja vastuuopettajan kanssa 5/2019, kehittämistehtävän päättäminen
• Tietoperustan viimeistely kesä 2019
• Opinnäytetyön suunnitelma valmis 8/2019

Toteutusvaihe

• Palaveri yhteistyökumppanin ja vastuuopettajan kanssa 8/2019
• Alkukartoituskyselyn laadinta 8/2019
• Alkukartoituskysely vastaajille 9/2019
• Kyselyn tulosten alustavat analyysit  9-10/2019
• Tulosten esittely Raahessa 10/2019
• Tulosten aukikirjoittaminen, kehittämiskohteiden miettiminen 10-11/2019
• Lopullinen raportti valmis 11/2019

Arviontivaihe

• Palautteen kysely yhteistyökumppanilta ja ohjaavilta opettajilta 11/2019
• Jatkoarviointi myöhemmin uuden opinnäytetyön myötä, palaveri tästä tekijöiden ja vastuuopettajan kanssa 11/2019
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4.3.2 Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheessa kehittämishanketta toteutetaan sekä julkistetaan eri muodoissa. Kehittämistoi-
minnassa erilaisia julkaisuja kirjoitetaan koko prosessin ajan, ja niillä pyritään esimerkiksi jäsentä-
mään omia ajatuksia sekä luomaan uusia ideoita asioiden eteenpäin viemiseksi. Julkaisujen ensi-
sijaisena kohdeyleisönä ovat ne käytännön yhteisöt, jotka voivat oppia kehittämistyön kokemuk-
sista. Kehittämistyön loppuraportoinnissa taas painotetaan kehittämistehtävän, tietoperustan ja ke-
hittämisprosessin tarkkaa kuvaamista sekä selitetään ja arvioidaan aikaansaannoksia. Raportoin-
nilla käytännön työelämätieto tuodaan yhteiseen keskusteluun sekä saadaan työyhteisöjen hiljai-
nen tieto tulevien kehittäjien käytettäväksi. (Ojasalo ym. 2015, 46–47.) 
 
Tämän opinnäytetyön toteutusvaiheessa laadittiin kysely koulutukseen osallistuville esimiehille. 
Ennen kyselyn avaamista pidettiin vielä palaveri opinnäytetyön tekijän, yhteistyökumppanin sekä 
ohjaavan opettajan kanssa. Palaverissa sovittiin käytännön asioista sekä käytiin yhteisesti läpi al-
kukartoituskysely, ja sitä muokattiin hieman yhteistyökumppanin toiveiden mukaan. Kysely avattiin 
esimiehille syyskuun puolivälissä. Kyselyn suljettua tuloksista tehtiin alustavat analyysit, jotka esi-
teltiin Raahen hyvinvointikuntayhtymän esimiehille ja johdolle koulutuksen aloituspäivänä. Esittelyn 
jälkeen tulokset analysoitiin tarkemmin ja kirjattiin lopulliseen raporttiin. Samassa yhteydessä etsit-
tiin vastausten perusteella esille nousevia kehittämiskohteita. Kehittämiskohteet ilmoitettiin koulu-
tuksen vastuuopettajille. Kehittämiskohteita voi nostaa esille koulutuksen aikana työpajoissa. 

4.3.3 Arviointivaihe 

Kehittämistyön viimeinen vaihe on arviointi. Toki arviointia tehdään pitkin kehittämisprosessia, 
mutta silloin se toimii pääasiassa suunnannäyttäjänä kehittämistyölle. Loppuarvioinnissa selvite-
tään, miten kehittämistyössä onnistuttiin. Arvioinnissa kerätään suunnitelmallisesti tietoa, joka ana-
lysoidaan. Tulosten pohjalta pystytään arvioimaan kehittämistyön vaikutuksia sekä kehittämisen 
etenemistä. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa kehittämistyön suunnittelua, toiminnan joh-
donmukaisuutta, vuorovaikutusta, käytettyjä menetelmiä sekä tavoitteiden selkeyttä ja niiden saa-
vuttamista. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselyllä, haastattelulla ja havainnoinnilla. (Oja-
salo ym. 2015, 47–48.)  
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Opinnäytetyössä arviointia pyydetään kehittämistyöhön osallistuvilta esimiehiltä sekä organisaa-
tion johdolta. Arvioinnilla voidaan selvittää esimerkiksi sitä, kokivatko esimiehet saavansa työpa-
jassa ideoita ja ratkaisuja oman työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen. Näiden ideoiden ja ratkai-
sujen toimivuutta pystytään toki arvioimaan vasta myöhemmin. Tarkoituksena onkin, että koulutuk-
sen loppuvaiheessa voitaisiin uudelleen nostaa arvioitavaksi alkukartoituskyselyssä esiin nousseita 
asioita. Lopputilanteen arviointi ei ajallisesti onnistu tämän opinnäytetyön puitteissa.  

4.4 Tutkimuksellisen kehittämistyön luotettavuus 

Tutkimuksessa on tavoitteena saada mahdollisimman totuudenmukaista ja luotettavaa tietoa tut-
kittavasta ilmiöstä (Kananen 2008, 79). Luotettavuuskysymykset kohdistuvat tutkimuksessa käy-
tettyihin menetelmiin, itse tutkimusprosessiin sekä saatuihin tuloksiin. Kehittämistyössä luotetta-
vuus mitataan ennen kaikkea käyttökelpoisuudella. Kehittämistyössä syntyvän tiedon pitää olla to-
denmukaista sekä hyödyllistä. (Toikko & Rantanen 2009, 121–122.) Luotettavuutta voidaan arvi-
oida validiteetti- ja reliabiliteettikäsitteillä. Validiteetilla tarkoitetaan, että tutkimuksessa selvitetään 
tutkimusongelman kannalta oikeita asioita. Reliabiliteetti taas tarkoittaa tutkimustulosten pysy-
vyyttä. (Hirsjärvi ym. 2004, 216–217; Kananen 2008, 79; Toikko & Rantanen 2009, 122.) Laadulli-
sessa tutkimuksessa käytetään useimmiten luotettavuuden mittarina vakuuttavuuden käsitettä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija näyttää aineistonsa sekä siihen perustuvat argumentaatiot mah-
dollisimman avoimesti. Kaikkia edellä mainittuja luotettavuuden näkökulmia voidaan kuitenkin so-
veltaa kehittämistoimintaan. (Toikko & Rantanen 2009, 121–123.) 
 
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää myös erilaisia luotettavuuskriteerejä. Täl-
laisia kriteerejä ovat muun muassa aineistolähtöisyys, tutkimusprosessin johdonmukaisuus, eri me-
todien yhdistäminen ja tutkijayhteistyö. Tutkimuksen luotettavuutta pitäisi tarkastella tutkijanäkökul-
man kannalta, sillä tutkijalla on merkittävä rooli esimerkiksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Yleensä 
tutkijalla on omat ennakkokäsityksensä ja intressinsä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan pitäisikin osata 
eristää omat kokemuksensa mahdollisimman hyvin tutkimuksen tiedollisista löydöksistä. Toisaalta 
tutkijan oma subjektiivisuus ei ole koskaan täysin eristettävissä itse tutkimusprosessista. (Virtanen 
2006, 198–199, 201–203.) 
 
Toikon & Rantasen (2009, 123–126) mukaan kehittämistoiminnassa luotettavuuteen liittyy erilaisia 
ongelmia. Esimerkiksi kehittämistoiminnan kyselylomakkeet tehdään usein melko nopeasti, mikä 
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saattaa koetella mittarin pätevyyttä. Lisäksi kehittämistoiminnan aineistot saattavat jäädä sup-
peiksi. Myös toimijoiden sitoutumisessa saattaa olla ongelmia. Kehittämistyö on sosiaalinen pro-
sessi, jossa kehittäjät osallistuvat aktiivisesti toimintaan ja toimijat kehittämiseen. Kehittämistyöhön 
osallistuvien tekijöiden sitoutuminen vaikuttaa siis aineiston, metodien ja tuotosten luotettavuuteen, 
ja virhemahdollisuus kasvaakin, mikäli toimijat eivät osallistu kaikkiin kehittämisprosessin vaihei-
siin. Edellä mainittujen asioiden lisäksi luotettavuuteen vaikuttavat myös tiedon käyttökelpoisuus ja 
siirrettävyys. Kehittämistoiminnassa tämä tarkoittaa tulosten hyödynnettävyyttä, eli tulosten poh-
jalta pystytään esittämään esimerkiksi selkeitä toimintasuosituksia. Siirrettävyydellä taas tarkoite-
taan sitä, että kehittämistyössä laaditut menetelmät ja käytänteet on lähes suoraan siirrettävissä 
myös toisiin työskentely-ympäristöihin.  
 
Tämän opinnäytetyön tutkimusprosessi eteni johdonmukaisesti. Opinnäytetyössä saatiin käyttökel-
poista ja hyödyllistä tietoa, minkä avulla pystyttiin osoittamaan selkeitä kehittämiskohteita. Kehittä-
mistyössä käytettävän kyselylomakkeen kysymykset tehtiin vastaamaan tutkittavaa ilmiötä. Rapor-
tissa aineisto ja tulokset kuvailtiin tarkasti ja avoimesti sekä aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä 
sisällönanalyysilla. Tutkija ei antanut omien kokemuksiensa vaikuttaa tutkimuksen tiedollisiin löy-
döksiin ja niiden analysointiin. 
 
Luotettavuuden riskitekijät sisältyivät muun muassa toimijoiden sitoutumiseen. Kehittämistyön toi-
mijat ovat mukana koko kehittämisprosessin ajan, alkaen kyselystä ja päättyen yhteisiin työpaja-
työskentelyihin, jolloin osallistujat saavat miettiä yhdessä ratkaisuja kyselyssä esille nousseisiin 
kehittämiskohteisiin. Tämän vuoksi on tärkeä saada toimijat innostumaan ja sitoutumaan kehittä-
misprosessiin. Kyselyn osallistumisaktiivisuuteen pystyttiin vaikuttamaan muun muassa laatimalla 
kyselyn yhteyteen saatekirje (liite 1), jossa kerrottiin kyselyn tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. Opin-
näytetyön alkukartoituskyselyssä vastausprosentti oli hieman yli 80 (koulutukseen osallistuvista 
esimiehistä, N=51), mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Kyselyn vastausaikaa pidennettiin hie-
man sekä vastaajia muistutettiin pari kertaa kyselystä, mikä osaltaan lisäsi vastausmäärää. Toimiva 
työyhteisö -osion avoimien kysymysten aineisto jäi suppeaksi, mikä osaltaan vaikeutti sisällönana-
lyysia. Laajemmalla aineistolla asiasta olisi saanut yksityiskohtaisempaa tietoa.  
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4.5 Tutkimuksellisen kehittämistyön eettisyys 

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä pitää ottaa huomioon sekä tieteen tekemisen että yritysmaa-
ilman eettiset ohjeet. Tavoitteiden pitää olla korkean moraalin mukaisia ja kehittämistyön seurauk-
sista pitää olla hyötyä käytännössä. Kehittämistyössä on kyse inhimillisestä toiminnasta, minkä 
vuoksi siinä pätevät samat eettiset säännöt kuin yleensäkin yhteiskunnassa ja ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa. Lisäksi tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistuvien henkilöiden on tiedet-
tävä esimerkiksi se, mikä on heidän roolinsa kehittämistyössä sekä mitä tutkija tekee ja mitkä ovat 
toiminnan kohde ja tavoitteet. (Ojasalo ym. 2015, 48.)  
 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) on laatinut hyvän tieteellisen käytännön ohjeet. Tutkimus-
eettisestä näkökulmasta keskeisiä lähtökohtia ovat rehellisyys, tarkkuus ja yleinen huolellisuus tut-
kimusprosessin jokaisessa vaiheessa. Tutkimuksessa pitää käyttää eettisesti kestäviä sekä tutki-
muksen kriteerien mukaisia tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. On tärkeää huomi-
oida sekä viitata asianmukaisesti tutkimuksessa muiden tutkijoiden töihin ja saavutuksiin. Tutkimus 
pitää suunnitella, toteuttaa ja raportoida tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaan. Tar-
vittavat tutkimusluvat pitää hankkia sekä sopia ennen tutkimuksen aloittamista kaikkien osapuolten 
oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Lisäksi mahdolliset rahoituslähteet ilmoitetaan ja huo-
mioidaan tietosuojaan liittyvät asiat. 
 
Kehittämistyön eettisyys taataan myös sillä, ettei esimerkiksi kyselyn vastaajia yksilöidä, ja he saa-
vat säilyttää anonymiteettinsä kyselyssä. Tämä asia on hyvä saattaa myös vastaajien tietoon. Li-
säksi vastaajille on tärkeä kertoa, mikä on heidän osansa tutkimuksessa tai kehittämisessä. Osal-
listuminen on myös hyvä pitää vapaaehtoisena, vaikka kehittämistyössä joudutaankin miettimään 
suostuttelun ja pakottamisen rajaa, sillä kehittämistyössä oletuksena on se, että yrityksen henkilö-
kunta osallistuu toimintojen kehittämiseen. (Ojasalo ym. 2015, 48–49.)  
 
Eettisyyden takaa rehellisyys. Rehellisyys pitää sisällään muun muassa sen, ettei toisten tekstejä 
plagioida tai muiden tutkijoiden, kehittäjien tai toimijoiden osuutta vähätellä. Lisäksi tulosten pitäisi 
olla vääristelemättömiä ja raportoinnin kattavaa ja totuudenmukaista. (Hirsjärvi ym. 2004, 27–28; 
Ojasalo ym. 2015, 49.) Olisi hyvä myös tutustua kohdeorganisaation mahdollisiin eettisiin sääntöi-
hin ja käytäntöihin sekä selvittää esimerkiksi kehittämistyöhön tarvittavat sopimukset (Ojasalo ym. 
2015, 49).  
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Tässä opinnäytetyössä on pyritty toimimaan huolellisesti ja rehellisesti sekä kohteliaasti ja ystäväl-
lisesti. Opinnäytetyön kyselyn yhteydessä oli saatekirje, jossa kerrottiin kyselyn merkityksestä ke-
hittämistyölle sekä siitä, että kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja vapaaehtoisesti. Toi-
saalta tässä opinnäytetyössä on ristiriidassa vapaaehtoisuus ja pakollisuus. Kysely liittyy koulutuk-
seen, joka on organisaation esimiehille pakollinen. Silti tutkijana ei voi ketään pakottaa vastaamaan 
kyselyyn. Opinnäytetyössä on selkeästi merkitty, mihin lähteeseen tekstissä viitataan. Tutkimuksen 
tuloksia on tarkasteltu rehellisesti sekä pyritty laadukkaaseen ja kattavaan raportointiin. Lisäksi 
kohdeorganisaation strategiaan ja käytäntöihin on tutustuttu etukäteen. Ennen toteutusvaiheeseen 
siirtymistä pidettiin opinnäytetyön tekijän, yhteistyökumppanin sekä ohjaavan opettajan kanssa pa-
laveri, jossa sovittiin yhteisistä käytänteistä. Lisäksi tutkimuslupa haettiin ennen toteutusvaihee-
seen siirtymistä. 
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5 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Tämän opinnäytetyön tulokset koostuvat Webropol -kyselyn (liite 2) tuloksista. Kyselyn tulokset 
esitellään seuraavissa alaluvuissa, ja ne on jaoteltu kyselyn aiheiden mukaan. Lopuksi tulokset 
kootaan yhteen ja todetaan vastausten ja esimiesten antamien koulutustoiveiden perusteella esiin 
nousevat kehittämiskohteet.  

5.1 Toimiva työyhteisö 

Toimivan työyhteisön osuudessa selvitettiin koulutukseen osallistuvien esimiesten omien työyhtei-
söjen toimivuuden tilaa. Toimiva työyhteisö -osio on koostettu kuudesta eri kriteeristä, jotka sisäl-
tävät erilaisia kriteeriin liittyviä väittämiä. Väittämiin vastaajat pystyivät vastaamaan asteikolla 1-5, 
josta 1 tarkoitti täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Vastauksista on muodostettu keskiarvoja 
yleiskuvan saamiseksi. Lisäksi jokaisen kriteerin kohdalla vastaajilla oli mahdollisuus aiheeseen 
liittyvään vapaaseen kommentointiin. Avoimien kysymyksien aineistomäärä oli osittain niukkaa. Ky-
seinen aineisto on käsitelty sisällönanalyysia mukaillen. 
 
Selkeä perustehtävä 

 
Selkeä perustehtävä piti sisällään kolme väittämää:  

 

Työyhteisöllä on selkeä perustehtävä. 

Työyhteisön jäsenet tietävät perustehtävänsä. 

Työyhteisön toimintaa tarkastellaan ja kehitetään perustehtävästä käsin. 

 
Vastausten perusteella voi päätellä, että ensimmäiseen kriteeriin liittyen asiat ovat yleisesti ottaen 
kunnossa työyhteisöissä. Suurin osa vastaajista totesi, että heillä on selkeä perustehtävä ja työn-
tekijät tietävät oman perustehtävänsä. Lisäksi toiminnan tarkastelu ja kehittäminen tapahtuu työ-
yhteisöissä perustehtävän ehdoilla. Kriteerin yhteen lasketuksi keskiarvoksi saatiin 4,37 (taulukko 
1). 
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TAULUKKO 1. Selkeä perustehtävä.  

 1 2 3 4 5 
En osaa 
sanoa 

Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

Työyhteisöllä on selkeä 
perustehtävä. 

0% 
 

0% 
 

2% 
(n=1) 

32% 
(n=13) 

66% 
(n=27) 

0% 
100% 
(N=41) 

4,63 

Työyhteisön jäsenet tietä-
vät perustehtävänsä. 

0% 
 

0% 
 

15% 
(n=6) 

39% 
(n=16) 

46% 
(n=19) 

0% 
100% 
(N=41) 

4,32 

Työyhteisön toimintaa tar-
kastellaan ja kehitetään 
perustehtävästä käsin. 

0% 
 

0% 
 

14% 
(n=6) 

54% 
(n=22) 

32% 
(n=13) 

0% 
 

100% 
(N=41) 

4,17 

Yhteensä (n=0) (n=0) (n=13) (n=51) (n=59) (n=0)  4,37 

 
 
Vastaajien esittämissä kommenteissa nousi myös esille, että perustehtävä on pääpiirteittäin hyvin 
selvillä työyhteisöissä. Kommenteissa kuitenkin todettiin, että perustehtävää on toisinaan tärkeä 
miettiä ja kerrata yhdessä. Esimiesten mielestä työntekijöiden kanssa on hyvä ajoittain keskustella 
asiakaslähtöisestä toimintatavasta sekä toiminnan kehittämisestä, koska toisinaan osalla työnteki-
jöistä työaika saattaa kulua sellaisiin yksittäisiin asioihin, jotka eivät kuulu perustehtävään tai he 
saattavat unohtaa, ketä varten työtä tehdään. 
 
Vastauksissa kerrottiin lisäksi, että organisaation muutokset ja säästötavoitteet ovat tuoneet haas-
teita perustehtävän toteuttamiseen. Perustehtävässä on tapahtunut muutoksia ja sen idea on hor-
junut. Vastauksissa haettiin toisaalta myös positiivista näkökulmaa taloustilanteen ja perustehtävän 
toteuttamisen tuomista haasteista. 
 

”Viimeisen parin vuoden ja viime kuukausien muutoksissa perustehtävän idea on hieman 

horjunut, mutta suunta on hyvä. Taloustilanne luo vaikeita raameja toiminnan organisoin-

tiin, mutta toisaalta myös pakottaa prosessien tarkasteluun ja optimointiin.” 
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Työntekoa tukeva organisaatio sekä työntekoa palveleva johtaminen 

 

Toiseen kriteeriin kuuluivat seuraavat väittämät: 
 
 Työyhteisössä ollaan valmiita uusiutumaan ja kyseenalaistamaan perinteitä. 

Työyhteisössä suhtaudutaan myönteisesti erilaisiin ristiriitoihin ja ongelmiin. 

Ongelmat ja ristiriidat käsitellään ja niiden avulla pyritään kehittämään toimintaa. 

Tavoitteet sovitaan ja asetetaan yhdessä henkilökunnan kanssa. 

 
Toisen kriteerin kohdalla vastauksissa oli enemmän hajontaa ja yksikkökohtaisia eroja. Vastausten 
perusteella työyhteisöissä ollaan melko valmiita uusiutumaan ja kyseenalaistamaan perinteitä, jos-
kin joissakin työyhteisöissä asiasta oltiin osittain eri mieltä. Selkeästi kehitettävää on myönteisessä 
suhtautumisessa erilaisiin ristiriitoihin ja ongelmiin (keskiarvo 3,05). Tästä huolimatta vaikuttaa, että 
työyhteisöissä kuitenkin pääasiassa puututaan ristiriitoihin ja niiden avulla pyritään kehittämään 
toimintaa, sillä suurin osa vastaajista oli asiassa samaa mieltä.  Myös tavoitteet sovitaan suurim-
massa osassa työyhteisöistä yhdessä työntekijöiden kanssa (taulukko 2). 
 
 
TAULUKKO 2. Työntekoa tukeva organisaatio sekä työntekoa palveleva johtaminen. 

 1 2 3 4 5 
En osaa 
sanoa 

Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

Työyhteisössä ollaan valmiita 
uusiutumaan ja kyseenalaista-

maan perinteitä. 

0% 
 

7% 
(n=3) 

38% 
(n=15) 

46% 
(n=18) 

7% 
(n=3) 

2% 
(n=1) 

100% 
(N=40) 

3,5 

Työyhteisössä suhtaudutaan 
myönteisesti erilaisiin ristiriitoi-

hin ja ongelmiin. 

0% 
 

26% 
(n=10) 

49% 
(n=19) 

20% 
(n=8) 

5% 
(n=2) 

0% 
 

100% 
(N=39) 

3,05 

Ongelmat ja ristiriidat käsitel-
lään ja niiden avulla pyritään 

kehittämään toimintaa. 

0% 
 

10% 
(n=4) 

35% 
(n=14) 

50% 
(n=20) 

5% 
(n=2) 

0% 
 

100% 
(N=40) 

3,5 

Tavoitteet sovitaan ja asete-
taan yhdessä henkilökunnan 

kanssa. 

0% 
 

10% 
(n=4) 

34% 
(n=13) 

51% 
(n=20) 

5% 
(n=2) 

0% 
 

100% 
(N=39) 

3,51 

Yhteensä (n=0) (n=21) (n=61) (n=66) (n=9) (n=1)  3,39 
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Esimiesten antamista kommenteista voidaan päätellä, että työntekijöiden keskuudessa on paljon 
yksilöllisiä eroavaisuuksia ristiriitoihin suhtautumisessa ja niiden ratkomisessa sekä kehittä-
mismyönteisyydessä. On melko yleistä, että ongelmista ja erilaisista ristiriidoista puhutaan paljon 
selän takana, eikä niistä haluta keskustella yhteisesti. Vastauksissa todettiin, että negatiivisesti ris-
tiriitoihin suhtautuvat henkilöt aiheuttavat ajoittain isomman ongelman työyhteisöissä. Toisaalta osa 
työntekijöistä kuitenkin suhtautuu ristiriitoihin myönteisesti, osaa tuoda niitä rakentavasti esille sekä 
ratkoa ongelmia itse. 
 
Vastausten mukaan työyhteisöistä löytyy kehittämismyönteisyyttä, vaikka lisäksi on paljon vanhan 
säilyttämisen kulttuuria, perinteiseen tukeutumista sekä negatiivista asennetta. Muutosvastarinta 
on aika yleinen ilmiö, ja työyhteisöistä löytyy aina haastavia jarruttajia. Kommenteissa pohdittiin, 
että muutokset vaativat aikaa sekä esimieheltä pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä. Yhteinen keskus-
telu muutoksista on tärkeää. 

 

Selkeät töiden järjestelyt 

 
Kolmannessa kriteerissä väittämät olivat: 
 
 Jokainen työyhteisön jäsen tietää tehtävänsä, vastuunsa ja roolinsa. 

Työntekijöiden roolitusta ja työnjakoa muutetaan tarvittaessa (esim. kiiretilanteissa). 

Työnjakoa ja roolitusta seurataan jatkuvasti ja tarpeen mukaan ne määritellään uudelleen. 

 
Töiden järjestelyt ovat vastausten mukaan suurimmassa osassa työyhteisöistä selkeät. Suurin osa 
vastaajista totesi, että roolitusta ja työnjakoa muutetaan tarvittaessa ja niitä seurataan aktiivisesti 
sekä ne pyritään tarpeen mukaan määrittelemään uudelleen (taulukko 3). 
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TAULUKKO 3. Selkeät töiden järjestelyt. 

 1 2 3 4 5 
En osaa 
sanoa 

Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

Jokainen työyhteisön jäsen 
tietää tehtävänsä, vas-

tuunsa ja roolinsa. 

0% 
 

5% 
(n=2) 

20% 
(n=8) 

55% 
(n=23) 

20% 
(n=8) 

0% 
 

100% 
(N=41) 

3,9 

Työntekijöiden roolitusta ja 
työnjakoa muutetaan tarvit-

taessa (esim. kiiretilan-
teissa). 

0% 
 

2% 
(n=1) 

15% 
(n=6) 

56% 
(n=23) 

27% 
(n=11) 

0% 
 

100% 
(N=41) 

4,07 

Työnjako ja roolitusta seura-
taan jatkuvasti ja tarpeen 

mukaan ne määritellään uu-
delleen. 

0% 
 

10% 
(n=4) 

21% 
(n=9) 

48% 
(n=20) 

21% 
(n=9) 

0% 
 

100% 
(N=42) 

3,81 

Yhteensä (n=0) (n=7) (n=23) (n=66) (n=28) (n=0)  3,93 

 
 
Vastauksissa todettiin, että muuttuvat tilanteet vaativat väkisinkin joustoa ja muutoksia työtehtä-
vissä ja roolituksessa. Työyhteisöissä on opittu esimerkiksi priorisoimaan tehtäviä, vaikka myös 
sellaisia työntekijöitä löytyy, jotka eivät suostu joustamaan ja aiheuttavat täten käytöksellään huo-
non ilmapiirin työyhteisöön. Kommentoinnissa mietittiin, että työnjakoa ohjaa liikaa perinteinen am-
mattikäsitys. Työnjakoa pitäisikin ohjata enemmän asiakas-, resurssi- ja osaamistarve. 
 

Yhteiset pelisäännöt 

 
Yhteiset pelisäännöt piti sisällään kaksi väittämää: 
 
 Työyhteisössä on luotu pelisäännöt/käyttäytymissäännöt. 

Työyhteisössä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. 

 
Suurimmassa osassa työyhteisöissä on laadittu yhteiset pelisäännöt ja niitä myös noudatetaan. 
Joissakin yksittäisissä yksiköissä sääntöjä ei ilmeisesti ole tehty tai asiasta ei tiedetty (taulukko 4). 
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TAULUKKO 4. Yhteiset pelisäännöt. 

 1 2 3 4 5 
En osaa 
sanoa 

Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

Työyhteisössä on 
luotu pelisään-

nöt/käyttäytymissään-
nöt. 

0% 
 

5% 
(n=2) 

12% 
(n=5) 

42% 
(n=17) 

39% 
(n=16) 

2% 
(n=1) 

100% 
(N=41) 

4,18 

Työyhteisössä nou-
datetaan yhteisiä pe-

lisääntöjä. 

0% 
 

8% 
(n=3) 

29% 
(n=12) 

49% 
(n=20) 

12% 
(n=5) 

2% 
(n=1) 

100% 
(N=41) 

3,7 

Yhteensä (n=0) (n=5) (n=17) (n=37) (n=21) (n=2)  3,94 

 
 
Vastauksista nousi esille, että säännöistä on tärkeä keskustella ajoittain yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Säännöt saattavat toisinaan unohtua tai osalla työntekijöistä ammatillisuus voi joskus hä-
märtyä. Kuten monessa muussakin asiassa, myös sääntöjen noudattamisessa todettiin olevan yk-
silöllisiä ja yksikkökohtaisia eroavaisuuksia. Osassa yksiköistä sääntöjen noudattaminen on hyvää, 
ja asiasta keskustellaan, jos sääntöjen noudattamista laiminlyödään. 
 

Avoin vuorovaikutus 

 
Viidenteen kriteeriin kuuluivat seuraavat väittämät: 
 
 Työyhteisön vuorovaikutus on suoraa, välitöntä ja rehellistä. 

Työyhteisössä annetaan palautetta työskentelystä. 

Palautetta annetaan myös silloin, kun toimintaan ollaan tyytyväisiä. 

 
Viidennen kriteerin kohdalla oli paljon eroavaisuuksia työyhteisöjen välillä ja hajontaa vastauksissa. 
Vastausten perusteella avoimen vuorovaikutuksen toteuttamisessa ja etenkin myönteisen palaut-
teen antamisessa olisi vielä kehitettävää (taulukko 5). 
 
 
 



  

52 

TAULUKKO 5. Avoin vuorovaikutus. 

 1 2 3 4 5 
En osaa 
sanoa 

Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

Työyhteisön vuorovaikutus on 
suoraa, välitöntä ja rehellistä. 

0% 
 

12% 
(n=5) 

41% 
(n=17) 

37% 
(n=15) 

10% 
(n=4) 

0% 
 

100% 
(N=41) 

3,44 

Työyhteisössä annetaan pa-
lautetta työskentelystä. 

0% 
 

7% 
(n=3) 

47% 
(n=20) 

41% 
(n=17) 

5% 
(n=2) 

0% 
 

100% 
(N=42) 

3,4 

Palautetta annetaan myös sil-
loin, kun toimintaan ollaan 

tyytyväisiä. 

2% 
(n=1) 

5% 
(n=2) 

37% 
(n=15) 

51% 
(n=21) 

5% 
(n=2) 

0% 
 

100% 
(N=41) 

3,51 

Yhteensä (n=1) (n=10) (n=52) (n=53) (n=8) (n=0)  3,45 

 
 
Vastauksissa todettiin, että avoin vuorovaikutus johtaa helposti loukkaantumiseen ja mielensä pa-
hoittamiseen. Tämä osaltaan vaikeuttaa avointa vuorovaikutusta ja palautteen antamista. Vuoro-
vaikutustilanteet vaihtelevatkin tilanteesta ja henkilöstä riippuen.  
 

”…Rakentavaa palautetta tuntuu olevan lähes mahdoton antaa ja osa syynä siihen on voi-

makkaat persoonat, jotka eivät ota sitä vastaan toiminnastaan ja jotka antavat aika kär-

kästä palautetta.” 

 
Kehittämistarve todettiin myös kommenteissa, sillä esimerkiksi palautetta annetaan vastausten mu-
kaan aivan liian vähän. Osa koki etenkin myönteisen palautteen jäävän helposti liian vähäiseksi. 
 

Toiminnan jatkuva arviointi 

 
Viimeinen kriteeri piti sisällään viisi väittämää: 
 
 Organisaatiossa on erilaisia seuranta- ja palautejärjestelmiä. 

Työyhteisön toimivuutta, ilmapiiriä ja hyvinvointia seurataan aktiivisesti. 
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Organisaatiossa/työyhteisössä järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia, joissa käydään 

läpi seurantajärjestelmien tuloksia. 

Työyhteisössä on mahdollisuus myös arvioivaan ja kriittiseen keskustelukulttuuriin. 

Työyhteisössä arvioidaan säännöllisesti jokaisen työntekijän työsuoritusta ja etsitään yh-

dessä keinoja parantaa työssä suoriutumista. 

 
Vastausten mukaan organisaatiosta löytyy erilaisia seuranta- ja palautejärjestelmiä, mutta niiden 
käyttö on vaihtelevaa. Toiminnan jatkuva arviointi sai toimivan työyhteisön kriteereistä eniten eriä-
viä mielipiteitä. Esimerkiksi seurantajärjestelmien tuloksista pitäisi keskustella enemmän sekä työn-
suoritusta pitäisi seurata aktiivisemmin (taulukko 6). 
 
 
TAULUKKO 6. Toiminnan jatkuva arviointi. 

 1 2 3 4 5 
En osaa 
sanoa 

Yh-
teensä 

Kes-
kiarvo 

Organisaatiossa on erilaisia seu-
ranta- ja palautejärjestelmiä. 

0% 
 

5% 
(n=2) 

21% 
(n=9) 

43% 
(n=18) 

31% 
(n=13) 

0% 
 

100% 
(N=42) 

4 

Työyhteisön toimivuutta, ilmapiiriä 
ja hyvinvointia seurataan aktiivi-

sesti. 

2% 
(n=1) 

10% 
(n=4) 

34% 
(n=14) 

39% 
(n=16) 

13% 
(n=5) 

2% 
(n=1) 

100% 
(N=41) 

3,5 

Organisaatiossa/työyhteisössä 
järjestetään erilaisia keskusteluti-

laisuuksia, joissa käydään läpi 
seurantajärjestelmien tuloksia. 

2% 
(n=1) 

22% 
(n=9) 

29% 
(n=12) 

32% 
(n=13) 

15% 
(n=6) 

0% 
 

100% 
(N=41) 

3,34 

Työyhteisössä on mahdollisuus 
kriittiseen keskustelukulttuuriin. 

2% 
(n=1) 

10% 
(n=4) 

29% 
(n=12) 

49% 
(n=20) 

10% 
(n=4) 

0% 
 

100% 
(N=41) 

3,54 

Työyhteisössä arvioidaan sään-
nöllisesti jokaisen työntekijän työ-
suoritusta ja etsitään yhdessä kei-

noja parantaa työssä suoriutu-
mista. 

5% 
(n=2) 

19% 
(n=8) 

26% 
(n=11) 

31% 
(n=13) 

19% 
(n=8) 

0% 
 

100% 
(N=42) 

3,4 

Yhteensä (n=5) (n=27) (n=58) (n=80) (n=36) (n=1)  3,56 
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Myös kommenteissa todettiin, että organisaatiossa on tarjolla erilaisia välineitä toiminnan seuraa-
miseen, mutta niiden käyttö on puutteellista. Vastauksissa todettiin, että keskustelua ja toiminnan 
arviointia pitäisi olla säännöllisemmin ja niille olisi tarvetta, mutta esimerkiksi kiireen pohdittiin vai-
keuttavan asiaa.  Toisaalta todettiin, että erilaisten palavereiden keskustelukulttuuri, raportointijär-
jestelmä sekä kehityskeskustelurunko kaipaisivat kehittämistä. 

5.2 Esimiehen oma hyvinvointi 

Alkukartoituksessa vastaajilta kysyttiin heidän omaa työhyvinvointiansa asteikolla 1-5. Luku 1 tar-
koitti heikkoa ja 5 erittäin hyvää työhyvinvointia. Yleisesti ottaen työhyvinvointi koettiin hyväksi. 
Vastausten keskiarvo oli 3,88. Kaksi vastaajista koki hyvinvointinsa heikoksi tai melko heikoksi ja 
seitsemän vastaajaa tyydyttäväksi. Suurin osa vastaajista (n=32) kuvaili työhyvinvointinsa hyväksi 
tai erittäin hyväksi (kaavio 1). 
 
 

 
KAAVIO 1. Esimiesten kokema oma työhyvinvointi asteikolla 1-5.  
 
 
Vastaajat saivat lisäksi luetella kolme asiaa, jotka vaikuttavat positiivisesti heidän omaan työhyvin-
vointiinsa. Annetuista vastauksista muodostettiin kuusi pääluokkaa, jotka olivat työn mielekkyys, 
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terveelliset elämäntavat, hyvä työilmapiiri, vapaa-aika, asenne ja tuki. Näistä tärkeimpänä nousi 
esille työn mielekkyys, joka keräsi eniten vastauksia. Alla esitetyssä kaaviossa (kaavio 2), pääluo-
kat on esitetty tärkeysjärjestyksessä 1-6.  
 
 

 
KAAVIO 2. Työhyvinvointiin positiivisesti vaikuttavat asiat, pääluokat tärkeysjärjestyksessä 1-6. 
 
 
Vastauksissa kerrottiin, että työn mielekkyyteen vaikuttaa työstä saatu positiivinen palaute ja kiitos. 
Onnistumiset työssä, oman osaamisen kehittäminen sekä mielenkiintoiset työtehtävät koetaan tär-
keiksi. Myös työn hallinta vaikuttaa työn mielekkyyteen; siihen pystytään vaikuttamaan sopivalla 
työmäärällä, oman työn ja työajankäytön suunnittelumahdollisuudella sekä sillä, että työlle on riit-
tävästi aikaa. Edellä mainittujen lisäksi myös työn selkeydellä, eli selkeillä tavoite- ja tehtäväkuvilla 
sekä selkeillä ohjeilla eri tilanteisiin, koetaan olevan vaikutusta työhyvinvointiin. Terveellisissä elä-
mäntavoissa listattiin vaikuttaviksi asioiksi oma terveys, säännöllinen liikunta, terveellinen ruoka-
valio sekä riittävä uni. Terveellisten elämäntapojen kanssa lähes yhtä tärkeäksi nousi hyvä työil-
mapiiri, mikä pitää sisällään työyhteisön toimivuuden, yhdessä tekemisen, avoimen tiedottamisen, 
huumorin käytön työssä sekä työyhteisön toimivat ihmissuhteet.  
 

Työhyvinvointiin 
positiivisesti 

vaikuttavat asiat

1. Työn 
mielekkyys

2. Terveelliset 
elämäntavat

3. Hyvä työilmapiiri

4. Vapaa-aika

5. Asenne

6. Tuki
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Kolme viimeisintä pääluokkaa olivat melko tasavertaisia. Vapaa-aikaan liittyvistä asioista työhyvin-
vointiin positiivisesti vaikuttavina asioina pidettiin sosiaalista elämää ja toimivia ihmissuhteita (ys-
tävät, perhe), riittävää lepoa ja rentoutumista sekä mieluisia harrastuksia ja ulkoilua. Tärkeänä pi-
dettiin myös sitä, että kotona ja vapaa-ajalla ei mietitä työasioita. Lisäksi vastauksissa nostettiin 
esille positiivinen, avoin ja rehellinen asenne työhön ja elämään. Myös itsensä ja oman työnsä 
arvostaminen vaikuttavat vastaajien mielestä työhyvinvointiin. Viimeisenä pääluokkana nousi esiin 
erilaisen tuen saaminen. Esimiehet totesivat tarvitsevansa tukea sekä omalta esimieheltä, organi-
saation johdolta, kollegoilta että omalta työyhteisöltä. Lisäksi vastauksissa nostettiin esille vertais-
tuen tarve; vastaajat kokivat, että tarvitsevat välillä mahdollisuutta keskustella asioista kollegoiden 
kanssa. 

5.3 Arvostava vuorovaikutus 

Koulutuksen yhtenä teemana on arvostava vuorovaikutus. Tämän vuoksi myös kyselyssä nostettiin 
esille kyseinen aihe. Arvostava vuorovaikutus -osiossa vastaajilta kysyttiin, mitkä asiat heidän mie-
lestänsä vaikuttavat arvostavan vuorovaikutuksen luomiseen esimiehen näkökulmasta. Vastaajat 
saivat valita kolme ennalta määriteltyä vaihtoehtoa, joita pitivät tärkeimpänä. Vaihtoehdot oli laa-
dittu teoriapohjan mukaan. Vaihtoehtoina olivat erilaisten näkemysten huomioiminen, työntekijöi-
den kuunteleminen, avoin ja rehellinen keskustelu työntekijöiden kanssa, yksilöllisyyden kunnioit-
taminen, oikeudenmukainen johtaminen sekä työntekijän kohtaaminen aidosti.  
 
Tärkeimpänä pidettiin avointa ja rehellistä keskustelua työntekijöiden kanssa (35 ääntä). Lähes 
yhtä tärkeänä pidettiin oikeudenmukaista johtamista (34 ääntä). 21 ääntä annettiin työntekijän ai-
dolla kohtaamiselle, työntekijöiden kuunteleminen sai 15 ja erilaisten näkemysten huomioiminen 
12 ääntä. Vähiten tärkeimpänä pidettiin yksilöllisyyden kunnioittamista (6 ääntä). Prosentuaalisesti 
äänet jakautuivat kaavion 3 mukaisesti. 
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KAAVIO 3. Arvostava vuorovaikutus. 

5.4 Tulosten tarkastelu 

Kun tarkastellaan tämän opinnäytetyön tuloksia, nousee avoimen vuorovaikutuksen tärkeys lähes 
jokaisessa asiayhteydessä esille. Avoimella keskustelulla on olennainen merkitys työhyvinvoinnille 
ja työyhteisön toimivuudelle. Avointa vuorovaikutusta tarvitaan, kun keskustellaan yhdessä työnte-
kijöiden kanssa esimerkiksi perustehtävästä, työyhteisöissä esiintyvistä ristiriidoista, muutoksista, 
töiden järjestelyistä, pelisäännöistä ja toiminnan arvioimisesta. Tutkimustulosten mukaan avoimella 
ja rehellisellä keskustelulla koettiin olevan tärkeä merkitys lisäksi arvostavan vuorovaikutuksen luo-
misessa.  
 
Samantapaisia ajatuksia on esimerkiksi myös Mankalla, Kaikkosella ja Nuutisella (2007). Lisäksi 
Pennanen (2018) ja Korpela (2015) ovat saaneet tutkimuksissaan samaan johtopäätökseen viit-
taavia tuloksia, joiden mukaan vuorovaikutuksella on merkitystä työhyvinvoinnin rakentumiselle. 
Esimerkiksi Mankan ym. mukaan hyvä ryhmähenki tarvitsee avoimuutta ja arvostuksen tunnetta. 
Pennanen taas puhuu väitöskirjassaan vuorovaikutuksellisesta työnkoordinoinnista, joka kytkeytyy 
työyhteisön rakentumiseen. Työnkoordinointi vuorovaikutusprosessina lisää esimerkiksi yhteistä 
ymmärrystä työhön liittyvistä asioista sekä sen avulla voidaan määritellä hyväksyttyjä tapoja olla, 
käyttäytyä ja toimia työyhteisön jäsenenä. Korpelan pro gradu -tutkielman tuloksina yhdeksi tär-
keimmäksi työhyvinvoinnin kehittämismahdollisuudeksi nousi toimiva vuorovaikutus, jossa yhtenä 
osa-alueena oli nimenomaan avoin keskustelu. 

Työntekijöiden 
kuunteleminen

12 %

Avoin ja 
rehellinen 
keskustelu 

työntekijöiden 
kanssa

28 %

Yksilöllisyyden 
kunnioittaminen

5 %

Oikeudenmukainen 
johtaminen

28 %

Työntekijän 
kohtaaminen 

aidosti
17 %

Erilaisten näkemysten 
huomioiminen

10 %
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Ristiriidat, muutokset ja palautteen antaminen koettiin vastausten mukaan vaikeiksi. Ristiriitatilan-
teissa koettiin haastavaksi vaikeiden asioiden puheeksi otto sekä voimakkaat persoonat työyhtei-
sössä. Esimiehet kaipaavat ratkaisukeskeisiä keinoja ristiriitatilanteiden purkamiseen. Ongelmiin 
puuttumista ja niiden ratkomista voisi helpottaa, kun aiheeseen liittyvä osaaminen kasvaisi. Salmi 
ym. (2014) korostavat tutkimuksessaan esimiehen roolia ristiriitojen ratkomisessa. Heidän mu-
kaansa esimies luo omalla työskentelyllään mahdollisuudet ristiriitojen rakentavaan hallintaan. Ylei-
sesti ajatellaan, että ristiriitojen hoitaminen ja onnistuneen ratkaisun saavuttaminen on esimiehen 
tehtävä ja vastuu. Edellä mainittujen asioiden vuoksi ristiriitatilanteisiin puuttumisen ja ratkomisen 
osaamisen lisääminen onkin tärkeä kehittämiskohde. 
 
Palautteen antaminen on yksi avoimen vuorovaikutuksen kulmakivistä. Vastauksissa koettiin, että 
suoran palautteen antaminen johtaa herkästi mielensä pahoittamiseen, mikä osaltaan vaikeuttaa 
ja vähentää palautteen antamista. Esimiehet kuitenkin tiedostivat palautteen antamisen merkityk-
sen ja totesivat siinä olevan kehitettävää. Palautteen antamisen vähyys on todennäköisesti laa-
jempi ongelma työelämässä. Esimerkiksi Karvonen (2014), Parkkinen (2018) ja Uutela (2019) ovat 
todenneet myös tutkimuksiensa tuloksissa, että palautetta koetaan annettavan liian vähän. Pakka 
ja Räty (2010) toteavat, että suomalaisessa työkulttuurissa ongelmana palautteen antamisessa on 
se, ettei positiivista palautetta muisteta antaa ja kehittävä palaute annetaan usein liian negatiivi-
sesti. Nuorten työntekijöiden työelämäodotuksia ja -kokemuksia tutkittaessa esimerkiksi juuri posi-
tiivisen palautteen saaminen nousi yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi työn merkityksellisyyden koke-
muksen kannalta (Airila & Nykänen 2018). Palautteen antamista, ja toisaalta myös vastaanotta-
mista, olisi jokaisen työyhteisön jäsenen hyvä opetella ja harjoitella, sillä palautteen antaminen ei 
pelkästään ole tärkeä työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden kannalta, vaan sillä on merkitystä 
myös yksilöosaamisen ja työyhteisön toiminnan kehittymiselle.  
 
Nykyisin työelämässä ei muutoksilta voi välttyä. Vaikka kyselyn vastauksissa todettiin kehittä-
mismyönteisyyttä löytyvän, oli muutosvastarinta silti yleinen ilmiö. Vastauksissa pohdittiin, että 
muutokseen liittyvistä asioista on tärkeä keskustella yhdessä työntekijöiden kanssa, mikä osaltaan 
vaikuttaisi kehittämismyönteisyyteen. Uutelan (2019) ja Laurilan (2017) väitöskirjojen mukaan työn-
tekijät pitävät myös tärkeänä sitä, että esimies pitää alaisensa ajan tasalla muutokseen liittyvistä 
asioista säännöllisellä informoinnilla. Sähköisten viestintätapojen sijasta kaivattiin koulutuspäiviä, 
joissa keskusteltaisiin esimerkiksi muutosprosessin vaiheista ja siitä, miten muutos vaikuttaa konk-
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reettisesti työn tekemiseen (Laurila 2017). Pakkasen (2011) pro gradu -tutkielman mukaan muu-
tosvastarinta esiintyy siten, että kaikki työyhteisön jäsenet eivät lähde mukaan muutokseen. Eräs 
Pakkasen tutkimuksen vastaajista oli todennut, että muutosvastarinta ilmenee yksinkertaisesti niin, 
että ”laitetaan kapuloita rattaisiin”. Sama huomio nousee myös tämän opinnäytetyön vastauksissa 
esille: vastausten mukaan työyhteisöistä löytyy haastavia jarruttajia, joiden innostaminen muutok-
seen on vaikeaa. Kuten vastauksissakin todettiin, esimieheltä vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja sinnik-
kyyttä muutosten läpivientiin ja työntekijöiden sitouttamiseen. 

5.5 Kehittämiskohteet ja esimiesten omat koulutustoiveet 

Alkukartoituskyselyn tulosten sekä esimiesten esittämien koulutustoiveiden perusteella on etsitty 
kehittämiskohteita, joita voitaisiin käsitellä koulutuksen aikana yhdessä. Koulutustoiveita ei käydä 
tässä raportissa tarkemmin läpi. Toiveet on toimitettu Innostusta esimiestyöhön -koulutuksen vas-
tuuopettajille tarkasteltavaksi. 
 
Yhtenä kehittämiskohteena esiin nousee erilaisten ristiriitojen ja ongelmien esiintuominen ja niiden 

ratkominen. Vastauksissa toivotaan muun muassa vaikeiden asioiden käsittelyyn työvälineitä sekä 
ratkaisukeskeisiä keinoja, joilla haastavia tilanteita voidaan hoitaa. Koulutusta kaivataan myös vai-
keiden asioiden puheeksi ottamiseen sekä toivotaan apua haasteellisten työntekijöiden kanssa toi-
mimiseen ja pärjäämiseen. 
 
Työhyvinvoinnin johtaminen on yksi kehittämistä kaipaavista aihealueista. Koulutuksesta toivotaan 
saavan konkreettisia keinoja ja uusia näkökulmia positiivisen työilmapiirin luomiseen, työntekijöi-
den työmoraalin lisäämiseen, työssä viihtymiseen sekä avoimeen ilmapiiriin. Lisäksi halutaan apua 
muutosjohtamiseen; miten pystyttäisiin esimerkiksi tartuttamaan innostus työntekijöihin, ja kuinka 
saataisiin myös ”jarruttajat” mukaan muutokseen. 
 
Kyselyn tulosten ja myös koulutustoiveiden perusteella palautteen antamiseen tarvitaan apua. 
Osaamista ja erilaisia neuvoja kaivataan etenkin ”negatiivisen” palautteen antamiseen rakentavalla 
tavalla sekä työkaluja palautekeskusteluihin. Lisäksi toiminnan jatkuva arviointi kaipaa kehittä-
mistä. Vastauksissa nostetaan esille muun muassa aikaansaannoskyvyn arviointi, ja kuinka kiireen 
keskellä onnistua toiminnan aktiivisessa seurannassa. 
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6 POHDINTA 

Työhyvinvoinnilla ja työyhteisön toimivuudella on suuri merkitys työelämässä. Työntekijät ovat tär-
keitä organisaation menestymiselle, mutta menestyäkseen ja jaksaakseen työssään työntekijän on 
voitava hyvin. Työhyvinvointi muodostuu monesta eri osa-alueesta, kuten oikeudenmukaisesta joh-
tamisesta, osaamisen kehittämisestä, vuorovaikutteisesta toimintatavasta sekä työntekijän psyyk-
kisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Yksittäisten työntekijöiden terveyden edistämisen 
rinnalla on kuitenkin huomioitava myös koko työyhteisön toimivuuden kehittäminen. (Manka ym. 
2012.) Hyvinvoivat työntekijät sekä työyhteisö ovat innovatiivisia ja tuottavia. Toisaalta työhyvin-
vointi parantaa myös yrityksen mainetta, houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta. (Puttonen, Hasu, 
Pahkin 2016.) Tulevaisuuden haasteena on väestön ja työvoiman ikääntyminen. Ennusteiden mu-
kaan työntekijöiden määrä yhtä eläkeläistä kohti pienenee koko ajan. Tämä tuo haasteita esimer-
kiksi eläkerahojen riittämiseen sekä aiheuttaa uhkaavaa rakenteellista työvoimapulaa. Kestävyys-
vajeeseen pystytään vaikuttamaan työllisyysastetta nostamalla jokaisessa ikäryhmässä sekä pi-
dentämällä työuria. Myös näihin asioihin pystytään osaltaan vaikuttamaan panostamalla työhyvin-
vointiin. (Eriksson 2017; Ilmarinen & Vainio, viitattu 10.11.2019.) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän esimie-
hiltä itseltään omaan työskentelyyn sekä työyhteisön toimivuuteen liittyviä kehittämiskohteita. Li-
säksi selvitettiin heidän omaa työhyvinvointiansa sekä ajatuksia arvostavasta vuorovaikutuksesta. 
Opinnäytetyössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: millaiseksi esimiehet arvioi-
vat oman työyhteisönsä toimivuuden tilaa, millaiseksi esimiehet kokevat oman työhyvinvointinsa, 
ja mitkä asiat vaikuttavat positiivisesti esimiesten omaan työhyvinvointiin sekä mitä asioita esimie-
het pitävät tärkeinä arvostavan vuorovaikutuksen luomisessa esimiestyöskentelyn näkökulmasta. 
Tavoitteena oli saada tietoa työyhteisöjen nykytilasta sekä kehittämiskohteista.  
 
Opinnäytetyön tulosten mukaan kohdeorganisaation työyhteisöt ovat pääasiassa toimivia. Työyh-
teisöillä on selkeä perustehtävä, yhteiset pelisäännöt sekä selkeät töiden järjestelyt. Kehitettävää 
on vielä avoimessa vuorovaikutuksessa, toiminnan jatkuvassa arvioinnissa sekä työntekoa palve-
levassa ja tukevassa johtamisessa. Kyselyn tulosten ja esimiesten esittämien koulutustoiveiden 
mukaan tarkemmiksi kehittämiskohteiksi nousevat erilaisten ristiriitojen ja ongelmien esiintuominen 
ja ratkominen, työhyvinvoinnin ja muutoksen johtaminen, palautteen antaminen sekä toiminnan jat-
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kuva arviointi. Esimiesten oma työhyvinvointi on keskimäärin hyvä. He pitävät työhyvinvoinnin kan-
nalta tärkeinä asioina työn mielekkyyttä, terveellisiä elämäntapoja, hyvää työilmapiiriä, vapaa-ai-
kaa, hyvää asennetta sekä oman esimiehen, johdon, kollegojen ja työyhteisön tarjoamaa tukea.  

6.1 Johtopäätökset ja tulosten hyödynnettävyys 

Ristiriidat vaikuttavat moneen asiaan työyhteisöissä. Ratkaisemattomina ne heikentävät työhyvin-
vointia ja työyhteisön toimivuutta. Alkukartoituskyselyssä antamissaan vastauksissaan useat esi-
miehet kokivat ristiriitoihin puuttumisen ja niiden selvittelyn haastavaksi. Järvisen (2008) ja Kaivo-
lan (2003) mukaan on kuitenkin tavallista, että ristiriitoja esiintyy työyhteisöissä jopa päivittäin. Tä-
män vuoksi esimiehellä pitäisi olla riittävästi osaamista niiden selvittelyyn, ja asia onkin tärkeä ke-
hittämiskohde muun muassa työhyvinvoinnin kannalta. Tulosten mukaan avoimessa vuorovaiku-
tuksessa oli työyhteisöissä myös parannettavaa. Usein esimerkiksi ristiriitojen taustalla voi olla liian 
vähäinen kommunikaatio, minkä vuoksi työyhteisössä saattaa liikkua erilaisia olettamuksia ja tul-
kintoja (Pehrman 2011; Räty 2017). Olettamukset ja omat tulkinnat aiheuttavat helposti väärinym-
märryksiä ja ongelmia työyhteisöissä heikentäen näin esimerkiksi työilmapiiriä ja työn mielekkyyttä.  
 
Arkisella johtamisella ja vuorovaikutuksella on merkitystä sille, miten työntekijät kokevat saavansa 
arvostusta työssään (Juuti & Salmi 2014; Tarkkonen 2012). On todettu, että yhteistä keskustelua 
kaivattaisiin enemmän. Henkilökunnan kuuntelu vahvistaa osaltaan arvostuksen kokemusta työ-
paikoilla. (Nummelin 2007; Rauramo 2008; Reikko ym. 2010.) Tähän samaan ajatukseen saatiin 
viittauksia myös kyselyyn osallistuneiden esimiesten vastauksissa: he pitivät arvostavan vuorovai-
kutuksen luomisessa tärkeänä asiana avointa ja rehellistä keskustelua työntekijöiden kanssa oi-
keudenmukaisen johtamisen rinnalla. Avoin keskustelukulttuuri pitää sisällään palautteen annon ja 
toiminnan jatkuvan arvioinnin. Kyseisillä osa-alueilla esimiehet kokivat olevan vaikeuksia ja niihin 
kaivattiin apua. Oikeudenmukaiseen johtamiseen kuuluu suoran palautteen saaminen. Jokaisella 
työntekijällä on oikeus saada tietää, mitä hänen työskentelystään ajatellaan. Suoran palautteen 
myötä on mahdollisuus tiedostaa omaa toimintaansa sekä tarpeen tullen muuttaa käyttäytymis-
tään. Toki myös myönteisen palautteen saaminen on esimerkiksi arvostuksen kokemuksen kan-
nalta tärkeää. (Uutela 2019.)  
 
Keskustelua pidettiin vastausten mukaan tärkeänä jokaisen toimivan työyhteisön kriteerin kohdalla. 
Vastauksissa todettiin, että työntekijöiden kanssa on tärkeä keskustella ajoittain perustehtävästä, 
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muutoksista, ristiriidoista, töiden järjestelystä, yhteisistä pelisäännöistä sekä toiminnasta yleensä-
kin. Työyhteisöissä pitäisi olla mahdollisuus myös arvioivaan ja kriittiseen keskustelukulttuuriin, esi-
merkiksi silloin, kun toimintaa arvioidaan. Jos henkilökunta kokee, ettei kritiikkiä uskalla tuoda 
esille, voi se johtaa ongelmista vaikenemiseen. Kriittisyyden hetkellä esimies ei koskaan saisikaan 
menettää itsehillintäänsä. Erimielisyydet ja kriittisyys saattavat toimia myös toiminnan kehittämisen 
kulmakivenä. (Järvinen 2014.) Kun keskusteluissa on luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri, voi 
niissä nousta esiin hyviä ideoita toiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyön teoriapohjan ja kyselystä 
saatujen vastausten perusteella yksi tärkeimmistä asioista toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön luo-
misessa vaikuttaisi olevan juurikin avoin ja arvostava keskustelukulttuuri, jossa on tilaa myös kriit-
tisyydelle ja erilaisille mielipiteille. 
 
Avoimen ja arvostavan vuorovaikutuksen lisäksi esimiesten omalla hyvinvoinnilla on suuri merkitys 
sekä työyhteisön että alaisten hyvinvoinnille, sillä esimies heijastaa herkästi omaa psyykensisäistä 
tilaansa alaisiinsa (Juuti 2018; Lehto 2017; Tarkkonen 2012). Toki hyvinvoiva esimies jaksaa myös 
tehdä paremmin työtään. Tämän vuoksi asiaan on tärkeä kiinnittää huomiota. Kyselyyn vastannei-
den esimiesten työhyvinvointi oli keskimäärin hyvää paria poikkeusta lukuun ottamatta. Esimiestyö 
voikin toisinaan olla hyvin stressaavaa. Eräs kyselyyn vastanneista totesi, että toisinaan oven ta-
kana on ”melkein jono työntekijöitä antamassa negatiivista palautetta työyhteisön asioista”. Tämä 
on omiaan lisäämään työn stressaavuutta sekä heikentämään esimiehen omaa työhyvinvointia. 
Tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi työnohjaus tai vertaistuki organisaation muilta esimiehiltä. 
Lisäksi kouluttautumisen avulla voisi saada työkaluja vaikeiden tilanteiden hoitamiseen. Tarkkosen 
(2012) mukaan esimiehen pitäisikin jatkuvasti kehittää omaa työskentelyään. Kuten tuloksissakin 
nousi esille, vaikuttaa esimiehen omaan työhyvinvointiin hyvin samanlaiset asiat kuin muidenkin 
työntekijöiden hyvinvointiin. Tällaisia asioita ovat muun muassa työn mielekkyys, ihmissuhteiden 
toimivuus ja vapaa-aika. Itsestään on tärkeä pitää huolta sekä muistaa, että elämässä on muutakin 
kuin työ. (Lehto 2017.)  
 
Opinnäytetyössä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen aikana työpajoissa. Tulosten 
avulla voidaan koulutusohjelmaa täydentää nostamalla koulutuspäivinä esille esimiesten ilmoitta-
mia kehittämiskohteita. Tuloksia pystytään hyödyntämään myös yhteistyöorganisaation toiminnan 
kehittämisessä. Tulosten avulla organisaatiossa osataan puuttua ja kiinnittää huomiota ongelma-
alueisiin. Lisäksi niiden avulla voidaan myöhemmin arvioida, onko toiminnassa tapahtunut muu-
tosta parempaan tai huonompaan. Innostusta esimiestyöhön -koulutuksen jälkeen olisikin hyvä jär-
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jestää uusintakysely, jossa kysytään alkukartoituskyselyssä esillä olleita asioita. Näin voitaisiin sel-
vittää, onko koulutuksen aikana saatu sellaisia oppeja ja taitoja, joilla kehittämistä kaivanneita osa-
alueita on saatu parannettua. Toki kehittämistyö tarvitsee aikaa, mutta tämän avulla voitaisiin 
saada alustavia arvioita sekä pohtia, tarvitaanko edelleen lisäkoulutusta myöhemmin. Kyselyn 
avulla voitaisiin myös arvioida koulutuksen onnistumista ja vastaavuutta esimiesten esittämiin kou-
lutustoiveisiin. 

6.2 Opinnäytetyön prosessin ja oman oppimisen reflektointi 

Tämän opinnäytetyön eteneminen oli sujuvaa alkuvaiheen kohdehankkeen vaihtumisesta huoli-
matta. Teoriapohjan rajaaminen oli haastavaa, sillä hyvinvoivan ja toimivan työyhteisön luominen 
pitäisi sisällään paljon muitakin mielenkiintoisia osa-alueita, joita tässä opinnäytetyössä ei käsitelty. 
Tämän vuoksi teoriapohjaan valikoitui lopulta sellaisia aiheita, jotka itseäni kiinnostavat eniten sekä 
joissa koen olevan vielä kehitettävää työyhteisöissä, kuten esimerkiksi juuri ristiriitatilanteiden rat-
kaisemisessa. Toimintatutkimus toteutustapana oli mielestäni oikea valinta tähän opinnäytetyöhön, 
sillä koulutukseen osallistuvat esimiehet pääsevät tällöin osallisiksi kehittämisprosessiin. Tämä li-
sää osallisuuden ja toisaalta myös arvostuksen ja luottamuksen tunnetta, kun työntekijöiden mieli-
piteet ja ideat otetaan huomioon (Kurttila ym. 2010, Reikko ym. 2010). Kehittämiskohteet ovat to-
dellisia ja tarpeellisia, kun ne tulevat esimiehiltä itseltään. Esimiesten osallisuus vaikuttaa myös 
kehitettyjen ratkaisujen käyttökelpoisuuteen; esimiehet kun ovat toimintansa parhaimpia asiantun-
tijoita (Ojasalo ym. 2015). 
 
Opinnäytetyön teoriapohjan työstäminen alkoi lopputalvesta 2019. Yhteistyöprosessi Raahen seu-
dun hyvinvointikuntayhtymän kanssa kesti vuoden 2019 toukokuusta marraskuuhun. Varsinainen 
toteutusprosessi kulkikin tiiviillä aikataululla. En kokenut tämän kuitenkaan olevan ongelma, sillä 
yhteistyö oli sujuvaa kaikkien osapuolten kanssa. Yhteisistä palavereista sai arvokkaita ideoita ja 
ajatuksia opinnäytetyön toteuttamiseen. Yhteistyöprosessin sujumista helpotti osaltaan innokas yh-
teistyöorganisaatio, jossa ollaan aidosti kiinnostuneita toiminnan kehittämisestä. Toki nopea tahti 
oli ajoittain raskasta, ja opinnäytetyö vei paljon aikaa esimerkiksi perhe-elämältä, mistä etenkin 
pienen lapsen vanhempana kokee välillä huonoa omaatuntoa. Oma kiinnostukseni käsiteltävään 
aiheeseen sekä perheen tuki auttoivat kuitenkin jaksamaan raskaampienkin ajankohtien yli. 
Opinnäytetyön alussa pidin riskitekijänä tutkimusaineiston saamista, joka oli riippuvainen pitkälti 
yhteistyöorganisaation esimiesten vastausinnokkuudesta. Koska aika antoi myöten, vastausaikaa 
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päätettiin lopulta pidentää sekä lähettää kyselymuistutus, minkä ansiosta vastausprosentti oli 80, 
kun lasketaan koulutukseen osallistuvat esimiehet (N=51). Tämän ansiosta sain opinnäytetyöhön 
laajan aineiston, joka osaltaan lisää esimerkiksi tutkimuksen luotettavuutta. Vaikka vastausajan 
pidentäminen vähensikin aikaa tulosten analysoimiselta sekä loppuraportin kirjoittamiselta, en ko-
kenut sitä ongelmallisena, sillä työskentelen parhaiten pienen paineen alaisena. Oma osaamiseni 
ja tietämykseni toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön luomisessa lisääntyi huimasti opinnäytetyön 
tekemisen kautta. Kyseisiä asioita miettiessäni sain käsitystä esimiestyöskentelyyn liittyvistä haas-
teista mutta toisaalta myös ratkaisukeinoja niistä selviämiseen. Toki sain uutta osaamista ja lisää 
varmuutta myös tutkimuksen tekemisestä, tutkimustiedon hankkimisesta sekä aineiston analysoi-
misesta. 
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SAATEKIRJE LIITE 1 

 

INNOSTUSTA ESIMIESTYÖHÖN 

 

Arvoisa vastaanottaja 

Suoritan Oulun ammattikorkeakoulussa ylempää AMK-tutkintoa sosiaali- ja terveysalan kehittä-

misen ja johtamisen tutkinto-ohjelmassa. Opinnäytetyöni liittyy teille tänä syksynä alkavaan In-

nostusta esimiestyöhön -koulutukseen. Opinnäytetyössäni toteutan koulutuksen alkukartoitusky-

selyn. Kyselyssä on tarkoituksena selvittää mahdollisia kehittämiskohteita, jotka koskevat työyh-

teisöjen toimivuuden tilaa, arvostavaa vuorovaikutusta sekä teidän omaa työhyvinvointianne. 

Tutkimuksessa esille nousseita kehittämiskohteita on tarkoitus ottaa tarkempaan tarkasteluun 

koulutuksen aikana sekä pyrkiä löytämään niihin yhdessä ratkaisuja. 

 

Olette yksi koulutukseen osallistujista, minkä vuoksi osallistumisellanne ja mielipiteillänne 

on suuri merkitys tutkimuksen onnistumisen kannalta.  

 

Luottamuksellisuus 

Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimukseen osallistutaan anonyymisti, 

eikä tuloksia voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.  

 

Tutkimukseen vastaaminen 

Tutkimukseen vastataan webropol -lomakkeen kautta 1.10.2019 mennessä. Linkki tutkimukseen 

lähetetään teille sähköpostitse. 

 

Lisätiedot 

 Opiskelija Suvi Haikola (puh. 040-xxxxxxx), o7hasu00@students.oamk.fi 

 Opinnäytetyön ohjaajana toimii TtT, Yliopettaja Liisa Kiviniemi. 

Yhteistyöstä ja vastauksista etukäteen kiittäen,  

Suvi Haikola 
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KYSELY                     LIITE 2 
 

Innostusta esimiestyöhön -koulutuksen alkukartoitus 
 
TYÖYHTEISÖN TILAN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI 
 

Ensimmäisissä kysymyksissä käsitellään oman työyhteisösi toimivuutta Pekka Järvisen 

(2014) toimivan työyhteisön kriteerien mukaan. Valitse jokaisen väittämän kohdalla tilannetta 

parhaiten vastaava vaihtoehto asteikoila 1-5. 

1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. 

 

Voit lisäksi halutessasi kommentoida asiaa vapaasti jokaisen kriteerin kohdalla. 

 

1. Kriteeri 1: Selkeä perustehtävä 

 
1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

Työyhteisöllä on selkeä perustehtävä.       

Työyhteisön jäsenet tietävät perustehtävänsä.       

Työyhteisön toimintaa tarkastellaan ja kehitetään 

perustehtävästä käsin. 
      

 
2. Voit halutessasi tuoda esille ensimmäisen kriteerin kohdalla mieleen nousevia asioita. 
          ________________________________________________________________________ 
          ________________________________________________________________________ 
 
3. Kriteeri 2: Työntekoa tukeva organisaatio sekä työntekoa palveleva johtaminen 

 
1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

Työyhteisössä ollaan valmiita uusiutumaan ja ky-

seenalaistamaan perinteitä. 
      

Työyhteisössä suhtaudutaan myönteisesti erilai-

siin ristiriitoihin ja ongelmiin. 
      

Ongelmat ja ristiriidat käsitellään ja niiden avulla 

pyritään kehittämään toimintaa. 
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1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

Tavoitteet sovitaan ja asetetaan yhdessä henkilö-

kunnan kanssa. 
      

 
4. Voit halutessasi tuoda esille toisen kriteerin kohdalla mieleen nousevia asioita. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
5. Kriteeri 3: Selkeät töiden järjestelyt 

 
1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

Jokainen työyhteisön jäsen tietää tehtävänsä, vas-

tuunsa ja roolinsa. 
      

Työntekijöiden roolitusta ja työnjakoa muutetaan 

tarvittaessa (esimerkiksi kiiretilanteissa). 
      

Työnjakoa ja roolitusta seurataan jatkuvasti ja tar-

peen mukaan ne määritellään uudelleen. 
      

 
6.Voit halutessasi tuoda esille kolmannen kriteerin kohdalla mieleen nousevia asioita. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
7. Kriteeri 4: Yhteiset pelisäännöt 

 
1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

Työyhteisössä on luotu yhteiset pelisäännöt/käyt-

täytymissäännöt. 
      

Työyhteisössä noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä.       

 
8. Voit halutessasi tuoda esille neljännen kriteerin kohdalla mieleen nousevia asioita. 
          ________________________________________________________________________ 
          ________________________________________________________________________ 
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9. Kriteeri 5: Avoin vuorovaikutus 

 
1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

Työyhteisön vuorovaikutus on suoraa, välitöntä ja 

rehellistä. 
      

Työyhteisössä annetaan palautetta työskentelystä.       

Palautetta annetaan myös silloin, kun toimintaan 

ollaan tyytyväisiä. 
      

 
10. Voit halutessasi tuoda esille viidennen kriteerin kohdalla mieleen tulevia asioita. 
           ________________________________________________________________________ 
           ________________________________________________________________________ 
 
11. Kriteeri 6: Toiminnan jatkuva arviointi 

 
1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

Organisaatiossa on erilaisia seuranta- ja palaute-

järjestelmiä. 
      

Työyhteisön toimivuutta, ilmapiiriä ja hyvinvoin-

tia seurataan aktiivisesti. 
      

Organisaatiossa/työyhteisössä järjestetään erilai-

sia keskustelutilaisuuksia, joissa käydään läpi 

seurantajärjestelmien tuloksia. 

      

Työyhteisössä on mahdollisuus myös arvioivaan 

ja kriittiseen keskustelukulttuuriin. 
      

Työyhteisössä arvioidaan säännöllisesti jokaisen 

työntekijän työsuoritusta ja etsitään yhdessä kei-

noja parantaa työssä suoriutumista. 

      

 
12. Voit halutessasi tuoda esille kuudennen kriteerin kohdalla mieleen nousevia asioita. 
          ________________________________________________________________________ 
          ________________________________________________________________________ 
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ESIMIEHEN OMA HYVINVOINTI 

 
13. Millaiseksi koet oman työhyvinvointisi asteikolla 1-5? 
1 = heikko, 5 = erittäin hyvä 
 

 
1 2 3 4 5 

 
Heikko      Erittäin hyvä 

 
14. Nimeä kolme tärkeintä asiaa, joiden avulla vaikutat positiivisesti omaan työhyvinvoin-
tiisi. 
          ________________________________________________________________________ 
          ________________________________________________________________________ 
 
ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS 
 
 
15. Valitse mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, jotka vaikuttavat arvostavan vuorovaikutuksen 
luomiseen esimiehen näkökulmasta. 
 
työntekijöiden kuunteleminen 
avoin ja rehellinen keskustelu työntekijöiden kanssa 

yksilöllisyyden kunnioittaminen 
oikeudenmukainen johtaminen 

työntekijän kohtaaminen aidosti 
erilaisten näkemysten huomioiminen 

 
KOULUTUSTOIVEET 
 
 
16. Mainitse kolme keskeisintä odotusta, joita sinulla on lokakuussa 2019 alkavaan esimies-
koulutukseen. 
 
 


