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ABSTRACT
The prevalence of psychosocial load factors has become more common in
current working life. Psychosocial load and resource factors refer to issues
related to the content of work, work organization and the social functioning of the work community. Incorrect sizing, inadequate control, or incidence of these factors place psychosocial load on workers.
The overall goal of the work was to reduce the psychosocial load on the
target trade organization. The study was carried out with a community
action research approach. Based on the initial survey, employees experienced stress, hurry and lack of job appraisal on daily work. Based on these, the overall development objectives were created.
In the theoretical part three main factors of psychosocial load factors
were discussed: content of work, organization of work and social functioning. The theoretical examination of coaching and competence management also supported the development activities.
As a result of the process, practical steps were taken to plan work and
shifts. Communication and interaction development measures improved
internal communication and interaction between supervisors and employees.
In the future, work evaluation should be carried out through interactive
and participatory methods to develop professional knowledge, skills and
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TAUSTA JA TARKOITUS
Tämä kehittämistyö on alustava paneutuminen kaupanalan yrityksen
henkilökunnan psykososiaalisten kuormitustekijöiden tilaan. Toimintatutkimusprosessi on monipuolinen ja joustava mahdollisuus pureutua psykososiaalisten kuormitustekijöiden esiintymiseen ja kuormitustekijöiden
vähentämiseen kaupanalalla.
Työelämä on muuttunut lähivuosina monin tavoin. Maastamme on hävinnyt suhteellisen nopeasti perinteiset teollisuuden alan työpaikat, ja
tieto-, ja palveluala ovat tulleet vahvasti tilalle. Teollisuudessa käytettyjen
pitkäaikaisten palvelussuhteiden rinnalle ovat tulleet epävarmat palvelualojen työpaikat, joissa työsopimukset ovat vähimmillään muutamia tunteja viikossa. Työ itsessään on myös muuttanut muotoaan ja työntekijältä
vaaditaankin usein monipuolisempaa osaamista kuin ennen. Teknologian
nopea kehittyminen haastaa koko työyhteisön uusien työtapojen ja menettelyiden oppimiseen. (Räty 2009, 4; Ristikangas & Grünbaum 2014,
30.)
Työturvallisuuslaissa ei ole tarkkoja säädöksiä siitä, miten kuormitustekijät tulee tunnistaa ja arvioida, mutta työturvallisuuslaissa asetetaan myös
kaupanalalle työympäristöön liittyviä velvollisuuksia työn kuormitustekijöihin, jotka asettavat työntekijälle vaatimuksia. (Rintala 2018, 143.) Laissa ei kuitenkaan erotella fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä.
Lain perusteluosassa viitataan fyysisten tekijöiden lisäksi joihinkin psykososiaalisiin tekijöihin kuten aikapaine työssä, tietokuormitus, väkivallan
uhka, runsas matkustaminen, kiusaaminen ja työyhteisön huono toimivuus. (Rintala 2018, 144.) Palvelualalla, työntekijöiden vaihtuvuus työyhteisössä on usein suurta. Syitä tähän on monia. Kaupan alan tutkimusten
mukaan alalla olevat työntekijät kokevat olevansa kiireisiä, ajoittain stressaantuneita sekä he joutuvat usein joustamaan työajoistaan. (Lindström
& Kandolin & Pahkin 2014, 28.) Yksi suurimpia ongelmia tämän päivän
työelämässä vaikuttaisikin olevan jatkuva kiire, jolla on yhteys siihen, miten mielekkääksi työ koetaan. (SAK:n työolobarometri 2018, 29.)
Kaupan alan kehittämistyö toteutettiin toimintatutkimuksellisella otteella.
Toimintatutkimus mahdollistaa kehittämisen olemassa olevan varaan, sekä henkilöstön kanssa yhdessä toimien. Psykososiaalisten riskitekijöiden
minimoiminen onnistuu prosessilla, mikä on yhteisöllinen, käytännöllinen
ja muuttaa todellisuutta paremmaksi tutkimalla sitä. Toimintatutkimusprosessi kiinnittää osallistujat prosessiin ja se lisää käyttökelpoista tietoa.
Tutkija on osallistuja, joka tekee tarkoituksellisen intervention tutkittavaan kohteeseen. Toimintatutkimusta ei tarvitse toteuttaa kerralla, vaan
se mahdollistaa vähittäisen kehittymisprosessin kuten tässä. Prosessi pyrkii kehittämään henkilöstön tietoja, käytännöllistä osaamista ja asiantuntemusta. Tavoitteena on aito, tunteva ja tahtova työntekijä. Toimintatut-
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kimuksessa käytetään monenlaisia tutkimustekniikoita, vaikka koko prosessin ajan. Tässä kaupanalan prosessissa nykyistä tilannetta psykososiaalisten kuormitustekijöiden tilasta kartoitettiin henkilökunnalle osoitetulla
kyselyllä. Tavoitteena on, että tutkittavat itse ovat mahdollisimman aktiivisia prosessin ajan. (Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999, 12–16; 18–
21.)
Kokonaistavoitteena tässä toimintatutkimuksessa on henkilöstön psyykkisten työhön vaikuttavien kuormitustekijöiden tunnistaminen ja kuormituksen keventäminen. Lisäksi tavoitteena on työolosuhteissa ilmenevien
sosiaalisten tekijöiden kartoittaminen ja epäkohtiin pureutuminen yhdessä henkilökunnan kanssa.
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KEHITTÄMISTYÖN YHTEISÖ
Kehittämistyön kohdeorganisaatiosta käytetään nimeä Yritys X, joka on
osa valtakunnallista hypermarketketjua. Kyseinen toimipiste perustettiin
1970-luvulla ja sijainti on siitä lähtien pysynyt muuttumattomana.
Psykososiaalista kuormitusta mittaava kysely lähetettiin kaikille 45:lle Yritys X:n työntekijälle asiakaspalvelusta, kassalta sekä käyttötavaraosastolta. Varsinainen kehittämistyön kohde on kuitenkin käyttötavaraosasto ja
sen henkilökunta. Kuvassa 1 on kuvattu organisaatiokaaviona Yritys X:n
henkilöstö. Tähän kehittämistyöhön osallistuvat on merkitty kaavioon keltaisella värillä. Organisaatiokaavio on yleispätevä kaikkiin ketjun toimipisteisiin, joskin pienet alueelliset erot ovat mahdollisia.

Tavaratalopäällikkö tai johtaja

Asiakaspalvelupäällikkö

Kassa/asiakaspalvelutyöntekijöitä 34kpl

Osastopäällikkö

Osastopäällikkö

Myyjiä 5kpl

Myyjiä 6kpl

Kuva 1. Yritys X:n organisaatiokaavio.
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Kuten kuvasta 1 voi todeta, organisaatiokaavion ylimmällä tasolla oleva
tavaratalopäällikkö tai -johtaja toimii käyttötavarahenkilöstön esimiehenä
ja on kokonaisvastuussa asiakastyytyväisyydestä, myynnistä ja tuloksesta
sekä talon henkilöstöasioista. Osastopäälliköt toimivat käyttötavaraosastojen esimiehinä vastaten osastojensa henkilöstöasioista, myynnistä ja tuloksesta sekä asiakaspalvelun laadusta. Asiakaspalvelupäällikön vastuulla
ovat kassaosasto sekä asiakaspalvelupiste. Hän vastaa näiden osastojen
henkilöstöasioista, asiakastyytyväisyydestä ja -osaamisesta sekä kaupan
rahankäsittelystä. Myyjien tärkeimpiä tehtäviä ovat asiakaspalvelu, aktiivinen myyntityö sekä kauppakunnon varmistaminen. Myyjät työskentelevät myymälän lisäksi tarvittaessa varastotehtävissä.
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TOIMINTATUTKIMUKSESTA YLEISTÄ
Toimintatutkimuksessa tuotetaan tietoa kaupanalan käytännön kehittämiseksi ja tutkitaan ihmisten toimintaa. Prosessissa kehitetään käytäntöjä
entistä paremmiksi. Tutkimus kohdistuu sosiaaliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen. Merkityksellistä on, että toiminta on yhteisesti sovittu ja
sillä on yhteinen päämäärä. Sovitusta teemasta keskustelu on tärkeä
elementti ja sen perusteella kehitetään omaa toimintaa. (Heikkinen 2006,
16–19.) Toimintatutkimus on ajallisesti rajattu ja siinä kokeillaan ja suunnitellaan uusia käytännön toimintatapoja (Kuula 2000, 218).
Toimintatutkimus lähtee liikkeelle arkipäiväisestä tilanteesta. Kyseessä on
ongelma, mikä määritellään, arvioidaan ja muotoillaan. Tämän jälkeen
keskustellaan ja neuvotellaan asiasta kiinnostuneiden kanssa ja määritellään yhteinen näkemys asiasta. Rinnalla etsitään tutkimuskirjallisuutta aiheesta, joiden perusteella muokataan alkuperäistä ongelmaa, määritellään sitä ja muodostetaan näkemys asiasta. Tämän jälkeen on valmius
laatia kehittämisen tavoitteet, joiden näkökulmasta on tärkeää suunnitella tutkimuksen kulku. (Metsämuuronen 2000, 31.)
Tavoitteena on, että toimintatutkimus muuttaa yhteistyöllä, keskustelemalla, havainnoimalla, kuuntelemalla, kyselemällä ja yhteisellä ideoimisella kaupanalan työprosessien ja työn todellisuutta. Päämääränä on käytännön hyöty, työntekijöiden ammatillisen identiteetin parantuminen ja
työssä tarvittavan tiedon lisääntyminen. (Huovinen & Rovio 2007, 101–
102.) Lisäksi pyritään kehittämään käytännöllistä osaamista ja asiantuntemusta. Toimintatutkijan rooli on tarkoituksenmukaisen intervention
suunnittelu, toteutus ja arviointi työyhteisön kanssa yhteistyössä. Tutkija
on tasavertainen subjekti, toimissa objektiivinen ja kaikki yhdessä korostavat me-henkeä. Kehittäminen tapahtuu vähitellen tasavertaisesti reflektoiden. Kehittämisprosessi on loogisesti juonellinen ja korostaa ihmisten
tarkoituksia ja päämääriä. Tutkimukselliset interventiot voivat olla kvantitatiivisia sekä kvalitatiivisia. (Heikkinen 2007,19–22.)
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TEOREETTISTA
KUORMITUSTEKIJÖISTÄ

TAUSTAA

PSYKOSOSIAALISISTA

Useimmat työssäkäyvät ihmiset viettävät suurimman osan hereillä oloajastaan työpaikoillaan. Työ ja työympäristö vaikuttavat itsessään paljon
siihen, millaista elämänlaatumme on. Työperäiset stressitekijät vaikuttavat negatiivisesti ihmisten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, johon
myös psykososiaaliset kuormitustekijät liittyvät. Maailmanlaajuisesti on
tunnistettu, että näistä stressitekijöistä syntyvät terveysongelmat tulevat
jatkossa olemaan suuri haaste niin yksilö kuin organisaatiotasollakin. Ne
aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja, heikentävät yleistä hyvinvointia, lyhentävät työuria sekä madaltavat organisaation tuotteliaisuutta. (WHO,
2019.)
Viime vuosikymmenien aikana tapahtuneet muutokset työelämässä ovat
johtaneet siihen, että psykososiaalisille riskitekijöille altistuminen on yleistynyt huomattavasti. Suuria muutoksia ovat olleet muun muassa teknologian kehitys, globalisaatio sekä tertiarisaatio, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet psykososiaalisen kuormituksen lisääntymiseen. Teknologian kehittyminen vaatii työntekijältä kykyä oppia uutta ja omaksua uudet ratkaisut
tehokkaasti käyttöön. Kaikille tämä ei ole helppoa, joten uudet teknologiset ratkaisut voivat aiheuttaa stressiä. Myös teknologian pettäminen aiheuttaa turhautumista, josta monilla on kokemusta. Globalisaation mahdollisia vaikutuksia ovat itsenäisyyden heikkeneminen, työn tiivistyminen
sekä työhön liittyvät epävarmuustekijät. Palvelusektorin töiden lisääntyminen eli tertiarisaatio näkyy tunnepitoisena työelämänä sekä kasvaneella häirinnän ja väkivallan riskillä. Psykososiaalista kuormitusta aiheuttavat
riskit liittyvät työn suunnitteluun, järjestämiseen ja hallintaan, sekä sosiaaliseen kontekstiin. Näillä asioilla voi olla vakavat terveydelliset seuraukset. Työperäiset psykososiaaliset riskit ja stressi voivat heikentää mielenterveyttä sekä aiheuttaa masennusta, sydän- ja verisuonitauteja ja tuki- ja
liikuntaelin sairauksia. Tällaisten riskitekijöiden asianmukainen hallinta on
erittäin tärkeää. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2018, 3.)
Kansallisessa Työelämä 2020 – strategiassa on määritelty päämääräksi, että maamme työpaikat ovat Euroopan parhaita vuoteen 2020 mennessä.
Tulevaisuudessa tulisi parantaa varsinkin hyvinvointia sekä kilpailukykyä
koko yhteiskunnan tasolla organisaation koosta riippumatta. Jotta parannukset työelämään sekä Suomen kilpailukykyyn ovat mahdollisia, tulee
varmistaa terveys ja hyvinvointi työyhteisöissä sekä vahvistaa innovointia,
tuottavuutta sekä luottamusta ja yhteistyötä organisaatioissa. Moni edellä
mainituista asioista kytkeytyy psykososiaalisiin tekijöihin, joissa tutkimusten mukaan on tunnistettuja haasteita. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012,
7–8.) Esimerkiksi liikuntaharjoittelu ja liikuntaryhmän sisäinen tuki vähentävät tutkimusten mukaan psykososiaalista kuormitusta, joka heijastuu
myös työelämään (vrt. Jansson & Stenberg 2018, 4–10).
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Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston vuonna 2018 tekemän kyselytutkimuksen mukaan, noin puolet eurooppalaisista työntekijöistä koki
stressin yleiseksi työpaikallaan. Stressi aiheutti noin puolet kaikista menetetyistä työpäivistä. Stressi on yksi esimerkki psykososiaalisesta riskistä,
jota tulisi tarkastella organisaatiotason asiana eikä tietyn työntekijän yksittäisenä ongelmana tai heikkoutena. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että
johdon sitoutuminen on voimakkain psykososiaalisten riskien hallintaa
edistävä tekijä. Psykososiaalisten riskien hallintaa voidaan edistää myös
työntekijöiden virallisella edustamisella ja epävirallisella osallistumisella
erilaisissa tilaisuuksissa, neuvostoissa ja palavereissa. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2018, 8.)
Alkusyksystä 2019 Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön tekemän kyselyn perusteella, 55 % kyselyyn vastanneista kaupan alan esimiehistä oli
harkinnut työpaikan vaihtamista jaksamissyistä viimeisten 12 kuukauden
aikana. Vastauksista käy myös ilmi, että esimiehillä on haasteita työn ja
vapaa-ajan sekoittumisessa, joka lisää työn kuormittavuutta. Tuloksista
ilmenee, että sairaana tai puolikuntoisena työskentely on alalla yleistä kuten myös suuri työkuorma, joka johtaa lakimääräisten taukojen pitämättömyyteen. Suuntaus on huolestuttava, sillä esimiesten oma työssä jaksaminen heijastuu koko työyhteisöön. (Kaupan alan esimiesbarometri
2019.) Kaupan ala on työllisyydellä mitattuna maamme kolmanneksi suurin toimiala, joka työllisti vuonna 2011 kaikkiaan 12 prosenttia maamme
työllisestä työvoimasta. (Työ ja terveys Suomessa 2012, 187.)
Esimiesten jaksaminen työssä on tärkeää, sillä he voivat omilla havainnoinneillaan nähdä työyhteisössä piilevät ongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Ongelmiin puuttuminen ja riittävät ennakoivat toimet saadaan
jalkautettua tätä kautta mahdollisimman nopeasti. Esimiehet ovat tärkeässä asemassa yksilöllisen tuen tarjoamisessa työntekijöille. Työnantajan
tulee tarpeen mukaan käyttää myös työterveyshuollon apua, jos asioita ei
muuten kyetä ratkaisemaan. (Työturvallisuuskeskus 2019.)
Työperäistä psykososiaalista kuormitusta tullaan arvioimaan entistä aktiivisemmin tulevaisuudessa. Työterveyshuollon ammattilaisilla tulee olla
valmiudet psykososiaalisen kuormituksen terveysvaikutusten arviointiin ja
heillä tulee olla riittävä osaaminen toimenpidesuositusten tekoon. Tilanteen mukaan apua tulee tarjota yksittäisten työntekijöiden lisäksi koko
työyhteisölle, joka on mahdollista työpaikkakäyntien muodossa sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kautta. Yksilölliseen kokemukseen paneutuminen on yleisimpiä virheitä psykososiaalista kuormitusta tarkasteltaessa sillä ongelma voi olla organisaatiotasoinen. (Salmela 2013, 38–40.)
4.1

Psykososiaaliset kuormitustekijät ja valmentava esimiestyö
Työn luonne on muuttunut monin tavoin viime vuosien aikana. Teknologian kehitys on muuttanut elämäämme niin työssä kuin vapaa-aikanakin, ja
työ itsessään on erilaista kuin ennen. Nuoret odottavat työltä erityyppisiä
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asioita kuin ikääntyvä väestö, mikä haastaa myös esimiehiä uudella tavalla. Esimiehet ovat muuttuneet valmentajiksi pelkkien käskyjen jakamisen
sijaan, joten niin työntekijät kuin esimiehetkin ovat joutuneet päivittämään osaamistaan. Organisaatioiden tulee ottaa nykyhetken muuttuneet
vaatimukset huomioon. Onkin tärkeää, että yritys panostaa myös töiden
merkityksellisyyteen, jotta asiat hoidetaan sitoutuneesti ja vastuullisesti
unohtamatta asiakasnäkökulmaa. Asiakkaiden tarpeisiin tulee olla valmis
reagoimaan nopeasti, ja tässä esimiestyön laatu korostuu. Esimiehen tulee olla ihmisten johtaja, joka osaa hyödyntää työntekijöiden vahvuuksia
sekä valjastaa kunkin yksilön piilevätkin kyvyt käyttöön. Valmentava esimies saa yksilöt toimimaan tiiminä tavoitteellisesti, toisiaan arvostavasti,
osallistavasti sekä samalla tahtotilalla työskentelevästi. (Räty 2009, 4; Ristikangas & Grünbaum 2014, 30.)
Yrityskulttuuri on vahvasti sidoksissa siihen, millaista henkilöstöjohtamista
organisaatiossa pyritään tekemään. Johtamistapojen pitää tukea yrityskulttuuria, jotta ristiriitaisuuksilta näiden välillä vältytään. Johtamistapojen tulee tukea myös organisaation strategiaa ja operatiivista toimintaa.
Kaiken perustana on motivoituneen ja tehtävään sopivan henkilöstön
olemassaolo, jota osataan johtaa oikein kohti asetettuja päämääriä. Johtamiskulttuurissa tulisi pyrkiä valmentavaan ja osallistavaan esimiestyöhön. Tätä kautta voidaan kehittää muun muassa psykososiaalisiin kuormitustekijöihin liittyviä asioita, jotka kytkeytyvät vahvasti työhyvinvointiin.
Hyvään johtamiskulttuuriin kuuluvat lisäksi oikeanlainen tiedottaminen ja
viestintä, innovatiivisen ajattelun tukeminen sekä vahva asiakassuuntautuminen. (Kulmala 2014, 64–65.)
Monissa organisaatioissa on edelleen käytössä teollisen aikakauden johtamismallit, joissa korostuvat käskyttäminen, hierarkkinen vallankäyttö
sekä pitkät yksinpuhelut. Nykyään tämänkaltaisesta johtamisesta pyritään
eroon, sillä työ itsessään on muuttunut, eikä palvele enää nykyaikaa. Valmentava johtamisote on nykyään käytössä laajalti ja usein se on yksi tekijä
menestyneen organisaation takana. Valmentavan esimiestyön perusajatuksena on toimia yhdessä tiimin kanssa, näyttää suuntaa edestä sekä
mahdollistaa tulos taustalla. Tällä tavoin toimivalta esimieheltä vaaditaan
paljon, joten kyky johtaa itseä ja asennoitua oikein ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Työyhteisössä tulee olla toista arvostava ilmapiiri, jossa tekeminen on tavoitteellista ja osallistavaa. Tuloksena on parhaimmillaan
jatkuvasti tavoitteellinen vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuprosessi työyhteisön sisällä. (Ristikangas & Grünbaum 2014, 11–13.) Tutkimuksen
mukaan valmentava esimies mahdollistaa työssä oppimisen sekä edistää
työhyvinvointia työyhteisössä. Nämä yhdessä muodostavat toisiaan tukevan ja vahvistavan kokonaisuuden (Uutela 2019, 138).
Esimiehen tulee tiedostaa, että työntekijöiden osallistumiseen vaikuttaa
eri tilanteissa ja eri aikoina vaihteleva halu toimia sekä työn ja perheen
välinen suhde. Olennaista on se, että työyhteisössä koetaan osallisuuden
tunnetta, mikä merkitsee työelämässä yhteiseen päätöksentekoon osallis-
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tumista. Myös mahdollisuus vaikuttaa työyhteisön toimintaan ja osallistua
yhteisen toimintasuunnitelman laadintaan on osa työhyvinvointia. (Puttonen, Hasu & Pahkin 2016, 15, 28.) Työn ja perheen välistä ristiriitaa on
tutkittu enemmän kuin toistensa vahvistavaa vaikutusta. Työ-perheristiriita kytkeytyi tutkimusten mukaan monenlaiseen pahoinvointiin, kun
taas päinvastainen vahvistava vaikutus oli yhteydessä parempaan hyvinvointiin. (Taskila-Rissanen, Rantanen, Mauno & Rönkä 2016, 24–25.)
Valmentavan johtamisen tai esimiestyön pohjana vaikuttaa suoritusten
johtaminen, jossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tulee ymmärtää ja tarkastella mitä tehdään ja kuinka toimitaan. Tarkoituksen on tunnistaa hyvät, koko organisaatiota eteenpäin vievät, tavat ja menetelmät,
joita toteutettaessa on mahdollista synnyttää täysin uusi kulttuuri. Kaikki
toivotun tuloksen mahdollistaneet tekijät tulee ottaa huomioon ja niistä
tulee pitää kiinni. Palvelualalla on syytä keskittyä siihen, kuinka toimitaan,
sillä se on yhtä kuin palvelun laatu. Valmentava esimies keskittyy tavoitteisiin, tiimiin sekä itsensä ja yksilöiden kehittämiseen. (Kansanen 2004,
23–27.)
Valmentavalla otteella pystytään kehittämään ihmisiä entistä paremmiksi
työssään ja tekemään heistä huippuammattilaisia. Ryhmän keskinäisen
luottamuksen kautta jokaisen yksilön kyvyt pystytään valjastamaan koko
tiimin käyttöön, ja täten kukin työskentelee yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Valmentavalla otteella työskentelevä esimies ei enää tiedä ja
kerro vastauksia suoraan, vaan hän osallistaa ja valtuuttaa. Kysyminen,
haastaminen ja kannustaminen tulee olla läsnä joka päivä. Kyky innostaa
on myös ensiarvoisen tärkeää, sillä innostuneet työntekijät ovat sitoutuneempia ja tuotteliaampia kuin ne, joilta into työhön puuttuu. Kun työyhteisössä vallitsee positiivinen tunnetila, sillä luodaan pohjaa myös hyvälle asiakaskokemukselle, joka on varsinkin palvelu- ja kaupanalalla toimiville yrityksille ehdoton edellytys. Valmentavalla esimiestyöllä vaikutetaan positiivisesti työntekijäkokemukseen, jolla on suora yhteys muun
muassa parempaan asiakaskokemukseen. (Ristikangas & Grünbaum,
2014, 17–19.) Taulukossa 1 on esitetty perinteisen johtamisen ja valmentavan esimiestyön eroja.
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Taulukko 1. Perinteisen- ja valmentavan johtamisen erot (mukaillen Ristikangas & Grünbaum 2014, 17).
Perinteinen johtaminen
Valmentava johtaminen
Yksin työskentely
Yhdessä tekeminen
Virheiden välttely
Opitaan virheistä ja kokeillaan
Esimies kertoo, miten asiat teh- Haastetaan, kysytään, osallistetaan
dään
Toimitaan luotujen mallien ja pro- Otetaan mielipiteet ja kokemukset
sessien mukaisesti
asioista huomioon, muokataan
Edetään tarkasti suunnitelman Suunnitellaan, tehdään ja arvioimukaisesti
daan yhdessä
Käskytetään, pakotetaan
Sitoutetaan, itseohjautuvuus
Huomautetaan ongelmista, asioi- Jatkuvaa arviointia, kannustetaan
den ollessa hyvin ollaan hiljaa
ja innostetaan
Onnistumisista ollaan itsekseen Nostetaan myös pienet onnistumityytyväisiä
set esille
Valmentavalla esimiehellä on vastuu ja lopullinen päätäntävalta omista
vastuualueistaan eikä se estä jämäkkyyttä työssä. Tavoitteena on suorituskyvyn lisääntyminen työyhteisössä, joten esimiehellä tulee olla aikaa
työntekijöiden valmentamiseen ja vuorovaikutukseen. Ilman riittävää
ajankäyttöä asiaan, tuloksia on vaikeaa saada aikaiseksi. Kiinnostus, kysyminen ja kuuntelu, ovat vuorovaikutukseen liittyviä ydintaitoja, jotka
valmentavalta esimieheltä tulee löytyä ja jotka ovat osa valmentavaa keskustelua. (Kurttila & Aalto 2015, luku ”valmentava johtaminen”.)
Valmentava keskustelu käynnistyy yhteisten tavoitteiden asettamisella.
Jotta yhteiset tavoitteet löytyvät ja toteutuvat, kiinnostuksen tulee olla
kokonaisvaltaista ja jatkuvaa. On tärkeää kommunikoida päivittäin työntekijöiden kanssa töiden sujuvuudesta, jolloin mahdolliset ongelmat nousevat myös esiin. Esimiehen tulee iloita ja tuoda esiin pienetkin onnistumiset sekä kehittyminen. Tunteiden tulee olla kuitenkin aitoja, sillä keinotekoiset ilon tunteet huomataan, jolloin asiasta tulee merkityksetön. (Kurttila & Aalto 2015, luku ”valmentava johtaminen”.) Millerin ja Rollnickin
(2013) motivoivan keskustelun ensimmäisessä vaiheessa korostetaan
myös yhteistyösuhteen muodostamista.
Kysymykset ovat valmentamisen tärkeimpiä asioita. Kysymysten kautta
voidaan oivalluttaa työntekijää, jolloin asia selkenee hänelle itsensä kautta. Valmentava esimies ei tarjoa vastausta valmiiksi vaan hän esittää
avoimia kysymyksiä, jolloin ratkaisuja ja onnistumisia alkaa esiintyä kasvavissa määrin. Valmentavan keskustelun prosessissa on tärkeää saada selville myös eri osapuolien voimavaratekijät. (Kurttila & Aalto 2015, luku
”valmentava johtaminen”.) Myös Miller ja Rollnick (2013) korostavat motivoivassa keskustelussa kysymysten ja vastausten merkitystä, kun suunnataan toimintaa kohti muutosta.
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Työntekijät haluavat tulla kuulluksi. Valmentavan esimiehen tuleekin olla
kuuntelija ennemmin kuin tarinankertoja, varsinkin kahdenkeskisissä keskusteluissa. Vuorovaikutustilanteen toinen osapuoli havaitsee varsin nopeasti, jos toinen ei ole tilanteessa aidosti läsnä. Esimies tuo esiin kiinnostuksen ja arvostuksensa työntekijää kohtaan, keskittymällä vain kuuntelemaan ja lopettamalla muut tehtävät hetkeksi. Taitava esimies tekee
kuuntelun yhteydessä yhteenvetoja, joilla voidaan varmistua siitä, onko
asia ymmärretty oikein. Yhteenvedon tekeminen on tärkeä osa valmentavan keskustelun kokonaisuutta, jossa muutoksen suunnittelussa luodaan
tavoite, kartoitetaan voimavarat ja keinot sekä sovitaan jatkosta. Seurannasta tulee sopia tarkasti, jolla varmistetaan asioiden tapahtuminen.
(Kurttila & Aalto 2015, luku ”valmentava johtaminen”; vrt. Miller & Rollnick 2013, 29.) Kuvassa 2 on havainnollistettu valmentavan keskustelun
prosessi.

Tavoitteen tai toivetilan luominen

Voimavarojen kartoittaminen

Askeleitten määrittäminen

Yhteenvedon tekeminen

Jatkosta sopiminen
Kuva 2. Valmentavan keskustelun prosessi (Kurttila & Aalto 2015, luku
”valmentava johtaminen”).
Valmentavan esimiehen tulee uskoa tiimin ja yksilöiden mahdollisuuksiin
ja potentiaaliin. Jos uskoa ei ole, lähtökohdat onnistumiseen ovat heikot.
Jokaisesta meistä löytyy suuri määrä erilaisia vahvuuksia, jotka voivat olla
piileviä tai niitä ei toisten toimesta arvosteta. Arvostuksen puute voi johtua siitä, että henkilön osaamista tai tiettyä ominaisuutta pidetään itsestään selvyytenä. Valmentavan esimiehen tuleekin arvostaa jokaista yksilöä sellaisenaan ja auttaa heitä tulemaan entistä paremmiksi. Esimiehen
tulee luoda työpaikalle positiivinen ilmapiiri, jossa uusia asioita uskalletaan kokeilla myös niitä osaamatta. Myös epäonnistumiset ovat hyödyksi,
jos niihin suhtaudutaan oikein. Yksilöiden vahvuuksiin keskittyminen luo
positiivista ilmapiiriä, innostaa sekä vahvistaa kilpailukykyä. Vahvuuksiin
keskittyminen vaatii aluksi sen, että esimies on tietoinen omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ne hyväksyen. (Ristikangas & Grünbaum, 2014,
32–33.)
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Valmentavan esimiehen tulee olla aidosti kiinnostunut kustakin tiimin jäsenestä, jolloin toisen tunteminen laajemmin ja syvemmin on mahdollista. Tätä kautta esimiehen on helpompi tuoda potentiaalia esiin ja vahvistaa sitä. Valmentavan esimiehen ja työntekijän yhteistyösuhdetta kehitetään kysymällä, innostamalla, haastamalla sekä aktiivisella vuorovaikutuksella puolin ja toisin. (Ristikangas & Grünbaum 2014, 32.)
Kuvassa 3 on kuvattu yksilön potentiaalin hyödyntämisen ydintaidot.

Vaali ja tuo
esiin
potentiaalia
Ole itse aito ja
avoin

Haasta

Yksilön
potentiaalin
hyödyntämisen
ydintaidot
Kuuntele

Innosta

Kiinnostu
ihmisistä ja
asioista

Älä vain
vastaa, kysy

Kuva 3. Yksilön potentiaalin hyödyntämisen ydintaidot (mukaillen Ristikangas & Grünbaum 2014, 32).
4.2

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden määritelmä ja sisältö
Suomen työnantajien on noudatettava Euroopan neuvoston terveyttä ja
turvallisuutta työpaikoilla koskevan puitedirektiivin 89/391EEC mukaisia
psykososiaalisten riskien hallintaan kuuluvia velvollisuuksia ja määräyksiä.
Edellisen perusteella työturvallisuuslaki (738/2002) painottaa työolosuhteissa fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, jotka
vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Näitä työympäristöön kuuluvia psyykkisiä ja sosiaalisia työyhteisötekijöitä kutsutaan
työn psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi. (Rintala 2018, 140.)
Työnantajalla on velvollisuus selvittää mahdollisimman tarkasti työssä
kuormitusta aiheuttavat vaara- ja haittatekijät. Tunnistettuja haittoja varten tehtyjen toimenpiteiden tulee olla riittäviä, jolloin riski saadaan poistettua täysin tai sitä pystytään hallitsemaan. Riskien selvityksen päättää
yrityksen johto, joka samalla sitoutuu asiaan ja varmistaa oikeanlaiset resurssit toimenpiteisiin. Arviointikokonaisuus ja toimenpiteet ovat moni-
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vaiheinen prosessi, joka on esitetty kuvassa 4. (Työturvallisuuskeskus
2019.)

Kuva 4. Riskien arviointi prosessi (Työturvallisuuskeskus 2019).
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä ilmenee työpaikasta riippumatta kaikkialla. Niiden ilmenemismuodot voivat olla erilaisia ja ne kuormittavat tekijästä riippumatta. Kuormittuminen syntyy työn ja työntekijän vuorovaikutuksesta. Kun työn asettamat vaatimukset ovat ristiriidassa voimavarojen kanssa, syntyy psyykkistä kuormitusta. Liiallinen työmäärä, heikot kehittymismahdollisuudet, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, tavoitteiden
epäselvyys, keinojen vajavaisuus suhteessa vastuuseen sekä palautteen
puute ovat esimerkkejä psyykkistä kuormitusta aiheuttavista tekijöistä.
(Työturvallisuuskeskus 2019.)
Psykososiaalisilla kuormitus- ja voimavaratekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen
kytkeytyviä asioita. Psykososiaalisten kuormitustekijöiden jaottelua kolmeen eri osatekijään on esitelty taulukossa 3. Haitallista kuormitusta syntyy, kun edellä mainitut tekijät ovat mitoitettu väärin, niiden hallinta on
puutteellista tai ne esiintyvät väärissä tilanteissa. Haitallisen työkuormituksen merkit voivat ilmetä mm. käyttäytymisen muutoksina, tunnetasolla, erilaisina muistivaikeuksina, työn hallinnan katoamisena sekä fyysisinä
kipuina ja elimistön toimintahäiriöinä. Näistä seurauksen voi ilmetä alentunut työkyky ja lisääntyvät sairauspoissaolot. (Työturvallisuuskeskus
2018.)
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Taulukko 2. Työssä syntyvät psykososiaaliset kuormitustekijät (mukaillen
Työsuojeluhallinto 2017).
Työssä syntyvät psykososiaaliset kuormitustekijät
Sisältöön liittyvät asi- Järjestelyihin liittyvät Sosiaaliseen toimivuuat:
asiat:
teen liittyvät asiat:
työn laadulliset vaatimukset
yksitoikkoinen ja sirpaleinen työ tai työtehtävä
tietotulva on liian suuri
liiallinen vastuu

vajavaiset työvälineet
tai olosuhteet
työajat esim. vuorotyö, yötyö, liiallinen
työhön sidonnaisuus
kohtuuton aikapaine

puutteet tiedonkulussa
puutteellinen
tuki
esimiehiltä tai työtovereilta
yksin työskentely

työtä on liikaa tai liian
vähän
työrauhan puute
epäselvyydet työnjaossa
usein toistuvat hanka- epäselvyydet tehtälat asiakaskohtaamiset vänkuvauksissa
tai
tavoitteissa

toimimaton yhteistyö
tai vuorovaikutus
häirintä, epäasiallinen
kohtelu, syrjintä
eristäminen
muista
sosiaalisesti tai fyysisesti

On kuitenkin ymmärrettävä, että kaikki työstä aiheutuva kuormitus ei ole
haitallista. Csikszentmihalyin tutkimukset osoittavat, että suurin osa flowkokemuksista tapahtuu työpaikoilla (Mustonen 2018, 2375). Työssä esiintyvien haasteiden voittaminen on palkitsevaa ja se auttaa meitä oppimaan ja kehittymään. Psykososiaalisella kuormituksella tarkoitetaan henkistä ja sosiaalista kuormittumista, jota pitkäkestoisena ja jatkuvana heikentää työntekijän mahdollisuuksia selviytyä työn vaatimuksista. Määrällisiä kuormitustekijöitä ovat liian iso tai vähäinen työmäärä sekä työssä yhtenään esiintyvä aikapaine tai kiire. Laadullisia tekijöitä ovat muistin jatkuva kuormittaminen, vaatimus työntekijän nopeisiin reaktioihin ja tarkkaavaisuuteen sekä sosiaaliset tilanteet ihmisten kanssa, joita syntyy niin
työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. (Työturvallisuuskeskus
2015, 6.)
Työmotivaatiotutkija Gardner korostaa, että kehittämisessä työpaikan ja
työntekijän arvot kohtaavat toisensa. Työntekijän sitoutuminen työhön
heikkenee, mikäli työnantajan valinnat ja toiminta ei vastaa yhdessä sovittujen arvojen kanssa. Hamel (2007) korostaa, että ihmisiä ei motivoi pyrkimykset tehokkuuteen tai tuloksen saavuttamiseen. Sen sijaan muutostyössä tulee pyrkiä suurempiin tavoitteisiin kuten totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen työssä. (vrt. Mustonen 2018, 2374–2376.)
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä pystytään nykyään käsittelemään paremmin kuin ennen ja niihin osataan reagoida. Hanhela (2017) kuitenkin
pohtii, että yksi haastavimpia asioita on se, miten puututaan ja käsitellään
sosiaalista kuormitusta aiheuttavaan kiusaamiseen ja epäasialliseen koh-
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teluun. Asioita, kuten eristäminen, syrjiminen, vähättely tai yhden työntekijän suosiminen ovat kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun ilmenemismuotoja, mutta yksilöt voivat kokea asiat eritavoin. Tällaista kohtelua kokevan työntekijän tulisi ennen kaikkea pystyä puhumaan asiasta oikeille
henkilöille, mikä ei kuitenkaan onnistu ilman työyhteisön avointa ja vuorovaikutteista ilmapiiriä.
Työyhteisön vuorovaikutukseen liittyvät asiat ovat yhteydessä sosiaalisiin
kuormitustekijöihin. Tällaisia asioita ovat muun muassa puutteet tiedonkulussa, organisointiin liittyvät ongelmat, epätasa-arvo, asiakastilanteissa
ilmenevät haasteet, tavoittamisen hankaluudet, yksintyöskentely sekä
työyhteisöongelmat esimerkiksi yhteistyössä tai sosiaalisissa suhteissa ilmenevät haasteet. Yhteistä kaikille psykososiaalisille kuormitustekijöille
on se, että oleellista on reagoida merkkeihin riittävän nopeasti niiden ilmettyä työyhteisössä. Näin varmistetaan, että ongelmat eivät pääse kasvamaan tarpeettomasti. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on jossain määrin
keinoja näiden ongelmien kitkemiseksi, mutta pääasiallinen vastuu on
työnantajalla. Yksittäinen työntekijä voi omalla toiminnallaan ja käytöksellään vaikuttaa asiaan niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä.
(Työturvallisuuskeskus, 2019) Myös Huhta (2018, 98–99) totesi Pro gradu
– tutkielmassaan, että johtajien lisäksi myös työntekijät ovat vastuussa
psykososiaalisesta kuormituksesta työssään. Työntekijät voivat omilla valinnoillaan sekä tekemisillään vaikuttaa esimerkiksi työn ja vapaa-ajan
epätasapainoon. Tällaisiin asioihin työnantajan voi olla hankalaa vaikuttaa.
Työntekijöillä tulee olla keinoja kuormitustekijöiden hallitsemiseksi, johon
työnantajalta tulee saada tarvittaessa tukea. Keinoja kuormitustekijöiden
hallitsemiseksi ovat muun muassa mahdollisuus lakimääräisten taukojen
pitämiseen, sosiaalinen tuki, työaikajoustot, koulutustilaisuudet sekä yleisesti vahvistaa työn myönteisiä piirteitä. Työnantajalla on velvollisuus tiedottaa työyhteisölle sen psykososiaalisista kuormitustekijöistä, jotta haitallista kuormitusta voidaan vähentää tai välttää. (Työsuojeluhallinto
2017, 4.)
4.3

Sisältöön liittyvät tekijät
Työn sisältöön liittyvät tekijät vaikuttavat moniin seikkoihin nykypäivän
työelämässä. Organisaatioiden sisällä tulisikin miettiä sitä, millaiset vaikuttamismahdollisuudet itse työhön työntekijöillä on ja millaisen kokemuksen työ itsessään tarjoaa. Tänä päivänä ihmiset haluavat merkitystä
niin työlleen kuin elämälleenkin, joka kantaa myös haastavampien aikojen
yli. Erilaiset mielenterveysongelmat aiheuttavat nykyään paljon ennenaikaisia eläköitymisiä. Syitä ovat muun muassa työuupumus ja masennus,
jotka ovat melko yleisiä nykypäivän työelämässä. Organisaatiomuutokset,
joita toteutetaan nykyään paljon tehostamisen nimissä, ovat muuttaneet
työtä monin tavoin. Monissa ammateissa työn sisällölliset tekijät ovat kärsineet, minkä seurauksena työssä onnistumisen sekä siitä tulevan työn

14
palkitsevuuden edellytykset ovat heikentyneet. Työn merkityksen kokemusta voidaan parantaa kehittämällä tiimityötä, jolloin sitoutuminen ja
yhteenkuuluvuuden tunne kasvavat. Tiimityöllä parannetaan työstä saatavan merkityksen kokemusta, joka vaikuttaa suoraan yksilöiden ja tiimin
suoriutumiseen päivittäisistä tehtävistä. Työn sisältöä ja merkityksellisyyttä vahvistetaan laadukkaalla johtamisella. (Salminen 2017, 136–137;
Räty 2009, 8.)
Työn merkityksellisyys on yhä tärkeämpää nykypäivän ihmisille. Tämä
haastaa organisaatiot ajattelemaan työtä uudella tavalla, sillä on tärkeää
ymmärtää, mitä merkityksellinen työ ylipäätään on ja mitkä sen vaikutukset ovat työntekijöihin. Esimiehen näkökulmasta tilanne ei välttämättä ole
helppo, ja se vaatiikin paljon aikaa ja ponnisteluja. Jotta työ on merkityksellistä, täytyy ymmärtää ihmisten syvät tarpeet sekä kyetä aidon läsnäolon kautta hyvään molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. Tätä kautta
on mahdollista ymmärtää asiat, jotka vahvistavat tai heikentävät merkityksellisyyttä työyhteisössä. Kun työ on merkityksellistä ja tarjoaa sopivasti haasteita, se innostaa työntekijöitä sekä sitouttaa heitä organisaatioon
vahvemmin kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Myyjän työ on tutkimusten mukaan niin Suomessa kuin maailmallakin melko heikosti arvostettu
ammatti. Heikko arvostus näkyy myös rekrytoinnissa ilmenevinä haasteina sekä heikkona työntekijöiden pysyvyytenä myyntialan työpaikoissa.
Merkityksellisyyden kokemus työssä on ihmisen syvin motivaation lähde
ja sitä parantamalla tuloksen tekeminen pystytään varmistamaan (Kilpinen 2017, 164–165.) Työn psykososiaalisia riski- ja kuormitustekijöitä työuupumushaastatteluiden kautta tutkineen Väänäsen (2015, 60) pro gradun mukaan, työn merkityksellisyyden tunnetta sekä uskoa omiin kykyihin
vähensivät liian helpot työtehtävät. Tehtävien helppouteen liittyy myös
se, jos työtehtävät eivät vastaa henkilön koulutus- ja osaamistasoa. Työn
merkittävyyttä alentavia tekijöitä olivat myös työpanokseen nähden riittämättömät palkkiot sekä odotukset täyttämätön työ.
On ensisijaisen tärkeää, että kukin yksilö tuntee osaavansa ja pystyvänsä
tekemään työtehtävän edellyttämät asiat, muutoin Banduran (1977) mukaan ihmisellä motivaatio työn tekemiseen laskee (Huttunen 2018, 2380).
Täten osaamattomuus heikentää työn laatua ja heijastuu tätä kautta
muuhun tiimiin negatiivisesti. Esimiehellä on suuri vastuu tiimityön ja
työhyvinvoinnin kehittämisessä ja sitä tulee johtaa aktiivisesti. Esimiehen
omat voimavarat tulee olla kunnossa, jotta hän kykenee olla kehittävä ja
uusia näkökulmia löytävä. (Kupias, Peltola & Pirinen 2014, luku ”voiko tiimisi hyvin.)
Esimiehen tulee tiedostaa, että työntekijöiden osallistumiseen vaikuttaa
eri tilanteissa ja eri aikoina vaihteleva halu toimia. Huttunen (2018, 2379–
2380) raportoi Reissin (2000) ihmisiä yhdistäviä kulttuurista riippumattomia yli 400 erilaista motiivia. Hän ryhmittelee motiivit kuudeksitoista perusmotiiviksi: valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys,
säästäminen, kunniallisuus, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status,
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kosto tai voittaminen, romantiikka tai esteellisyys, syöminen, ruumiillinen
aktiivisuus, rauhallisuus tai mielenrauha. Motivaatioista olisi keskusteltava
esimerkiksi kehityskeskusteluissa, koska jokaisella työntekijällä on yksilöllinen motiivien järjestys, joka säätelee heidän aktiivisuuttaan omien resurssien käytössä eri tehtävien suorittamiseksi tai välttämiseksi. (Huttunen 2018, 2379–2380.)
Työntekijällä tulisi olla työn hallinnan tunne, jolloin vaikutusmahdollisuudet oman työnsä sisältöön ovat olemassa (Salminen 2017, 137.) SAK:n
vuonna 2018 tekemän tutkimuksen mukaan, työntekijöiden tyytyväisyys
vaikutusmahdollisuuksiin on vähentynyt vuoteen 2014 verrattuna. Vaikutusmahdollisuuksiin ollaan tyytymättömämpiä sen suhteen, miten työt
työntekijöiden kesken jaetaan, missä järjestyksessä, missä tahdissa ja millä menetelmillä niitä tehdään. Tuloksissa ei havaittu yhteyttä vastaajien
taustatietoihin esimerkiksi sukupuolen tai iän kautta. Sen sijaan työpaikan
laadulla oli erittäin suuri merkitys. Tyytymättömämpiä ollaan työpaikoilla,
jotka koetaan melko huonoiksi tai huonoiksi. Tutkimus vahvistaa sitä käsitystä, että työ koetaan mielekkäämmäksi, jos työntekijällä on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä eli oman työn hallintaan on mahdollisuudet (SAK:n työolobarometri 2018, 23–24).
Tunne oman työn hallinnasta vaikuttaa positiivisesti yksilöiden työkykyyn
ja sillä varmistetaan myös se, että työn laadulliset vaatimukset täyttyvät.
Aktiivinen yksilö yhdessä muun tiimin kanssa, varmistavat töiden oikeanlaisen vastuuttamisen sekä oikeanlaisen työnjaon. Parasta olisi, jos tiimi
tekisi päätökset ja suunnitelmat yhdessä, jolloin tarpeet ja osaaminen
kohtaavat parhaiten. Vaikka tiimi toimisi hyvin, taustalla on lähes poikkeuksetta hyvää johtamista toteuttava esimies. Johdon ja esimiesten tehtävänä on tuoda selville strategiset asiat sekä varmistaa päämäärä ja muut
onnistumisen edellytykset. Tärkeää on myös mahdollistaa riittävät resurssit, joilla tiimin onnistuminen on todennäköisempää. Työyhteisössä tulee
olla työelämään liittyvät perusasiat kunnossa, jolla mahdollistetaan töiden sujuva eteneminen. (Salminen 2017, 137–139.) Näitä laadullisia asioita parantamalla voidaan vähentää tehokkaasti muun muassa sairauspoissaoloja (SAK:n työolobarometri 2018, 46).
Töiden sujuvaa etenemistä voidaan edistää oikeanlaisella työn rytmityksellä. Varsinkin kaupan alalla ja asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät
ihmiset, kokevat lähes päivittäin tilanteita, joissa työt keskeytyvät asiakaskohtaamisen takia. Asiakaskohtaaminen on arkinen tilanne, joka on hyvä
ottaa huomioon aikatauluja ja työmääriä suunniteltaessa. Aikataulun ollessa liian tiukka, työntekijä kokee aikataulupainetta. Jos työ on rytmitetty
ja vastuutettu oikein sekä resurssit ovat riittävät, aikataulupaineita ei välttämättä juurikaan esiinny, jolloin myös psykososiaalinen kuormitus vähenee. Jatkuvat keskeytykset ovat myyjän ja asiakaspalvelutyön ominaisuus,
ja sitä on vaikea poistaa kokonaan. Työyhteisössä tulisi keskittyä kuitenkin
siihen, että myös esimiesten riittävä työrauha varmistetaan. Jatkuvat työn
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keskeytykset vaikuttavat työn laatuun ja esimiehen omaan psykososiaaliseen kuormitukseen. (Havula & Meincke 2018, 195–196.)
Kaupan alalla aukiolojen laajentuminen on lisännyt yksintyöskentelyä, joka kasvattaa työntekijöiden riskejä työssä. Myyjän työ on yksi riskiammateista, joissa voidaan kohdata uhkaavia tilanteita tai suoranaista väkivaltaa. Tilanteita voi syntyä vääränlaisesta tilannetulkinnasta, jossa ilmenee
ärtymystä tai koetaan henkilö vaikeaksi. Asiakaspalvelutyössä kohdataan
jatkuvasti erilaisia ihmisiä ja heidän kanssaan ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa, mutta aina ”kemiat” eivät kohtaa, joka saattaa johtaa sanalliseen tai fyysiseen hyökkäykseen. Tällaisissa tilanteissa koetellaan työntekijän kykyä sietää eriluontoisia ihmisiä sekä heiltä vaaditaan joustoa.
Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja
turvallisuudesta, mutta kaikkiin yllättäviin tilanteisiin on haastavaa varautua, joka voi syntyä esimerkiksi yksittäisestä asiakaskohtaamisesta. Työntekijä voi lisätä omaa turvallisuuttaan hallitsemalla työnsä kokonaisvaltaisesti ymmärtäen työn kautta tulevat mahdollisuudet ja rajat. Ammatillisen roolinsa hyvin sisäistänyt työntekijä näyttäytyy ulospäin rauhallisena
ja vakuuttavana, joka välittyy myös asiakkaille. Korkealla ammatillisella itseluottamuksella varustettu työntekijä, sietää myös paremmin stressitilanteita sekä kykenee käsittelemään kritiikkiä asiaan kuuluvalla tavalla.
Haastavissa tilanteissa asiallinen ja kohtelias käyttäytyminen on täten
myös luontevampaa, joten provosoitumista on helpompi välttää. (Rantaeskola, Hytti, Kauppila & Koskelainen 2014, 10–13; 47–50.)
Työn arviointi on yksilön tai tiimin kannalta tärkeää. Palautteen antaminen on yksi keskeisimmistä vuorovaikutuksen mahdollistajista tiimin sisällä. Mustonen korostaa sitä, että työn suorittamiseen liittyvän palautteen
tulee kummuta aidosta tunteesta (Mustonen 2018, 2376). Erityisesti työstä annettu palaute vaikuttaa työntekijän ulkoiseen motivaatioon (Mustonen 2018, 2376). Täytyy kuitenkin muistaa, että palautteen tulee liittyä
sellaisiin asioihin joihin tiimi voi itse vaikuttaa. Jos palaute on pelkästään
lopputulokseen keskittyvää, sivuutetaan tärkein asia kokonaisuudessa eli
miten siihen päästiin. (vrt. Mustonen 2018, 2376; Kupias, Peltola & Pirinen 2014, luku ”voiko tiimisi hyvin).
Suoriutumista tulee arvioida ja mitata riittävän usein. Suoriutumista voidaan mitata eri tavoin ja arvioinnin voi suorittaa muutama eri taho kuitenkin niin, että käytännöt tulisi olla selvillä eri organisaatiotasoilla. Arviointiperusteiden tulee olla päätettynä etukäteen ja ne tulee tuoda julki
työyhteisölle tai yksilöille. Usein työn arviointia tekee esimies, joka voi arvioida alaistensa työnjälkeä päivittäin sekä antaa tuloksia palautteen
muodossa usein. Kuitenkin nykyaikaisten johtamisperiaatteiden mukaisesti myös alaiset havainnoivat esimiehen johtamistoimintaa ja antavat
siitä palautetta tai arviointeja. Tämäntyyppinen arviointi tapahtuu
useimmiten anonyymisti, kyselyn muodossa sillä työyhteisön ilmapiiri on
harvoin niin avoin, että esimiehen työskentelyä voidaan arvioida omalla
nimellä. Nykyään on yleistä, että myös asiakkaat pääsevät antamaan
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oman arvionsa toiminnasta erilaisten ovensuukyselylaitteiden kautta. Varsinkin vähittäiskaupassa käytetään paljon testiasiakkaita, jotka raportoivat
esimerkiksi asiakaspalvelijoiden toiminnasta eteenpäin palvelun tilaajalle.
(Kauhanen 2015, luku 3.4.)
Työn arviointiin liittyy kehityskeskustelut, jotka ovat olennainen osa johtamisjärjestelmää ja niitä käytetään laajalti eri organisaatioissa. Keskustelu on erinomainen tilaisuus käydä läpi mennyttä ja tulevaa sekä puhua
avoimesti ja luottamuksellisesti työhön liittyvistä asioista. (Kauhanen
2015, luku 3.4.) Uutelan väitöstutkimuksen (2019, 140) perusteella, kehityskeskustelut ovat tärkeä työssä oppimisen tuki. Olennaista on, että
työntekijät tulevat kuulluksi ja heidän näkökulmansa otetaan huomioon.
Kehityskeskusteluissa esimiehen tulee auttaa työntekijää tunnistamaan
omat vahvuudet, jolla on tutkimuksen mukaan itsetuntoa ja työhyvinvointia lisäävä vaikutus. Myös omien kehittämiskohteiden ymmärtäminen on
tärkeää.
Usein keskustelu käydään yksilötasolla esimiehen ja alaisen välillä, mutta
keskustelu voidaan käydä myös tiimeittäin, jos organisaatiossa korostuu
tiimien merkitys. Keskustelun pääasiallinen tarkoitus on arvioida edellistä
tarkastelujaksoa, sopia uuden tarkastelujakson tavoitteet sekä käydä läpi
kehittämistarpeita, jonka pohjalta luodaan kehittämissuunnitelma. Pelkkien, usein numeraalisten, tavoitteiden läpikäynnin lisäksi, kehityskeskustelu tarjoaa oivan paikan esimiehen ja työntekijän suhteen kehittämiseen,
luottamuksellisen ilmapiirin ylläpitoon sekä työilmapiirin parantamiseen.
Onnistuneen keskustelun takaa se, että kaikki ymmärtävät tilanteen tarkoituksen ja tavoitteet. Jos henkilöillä ei ole juurikaan kokemusta kehityskeskustelu tilanteesta, heille tulisi tarjota valmennusta asiaan liittyen, josta vastuu on ylimmällä johdolla. (Kauhanen 2015, luku 3.5)
4.4

Järjestelyihin liittyvät tekijät
Nykyään on totuttu siihen, että kaupassa voi asioida paikkakunnasta riippuen mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kauppojen aukioloaikoja ei
säännellä enää niin tarkasti kuten ennen. Tästä johtuen kaupanalalla työskentelevien ihmisten työajat ovat hyvinkin epäsäännöllisiä, joka tuo haasteensa niin työn kuin vapaa-ajan järjestelyihin. Työntekijät voivat tämän
takia kokea, että eivät voi vaikuttaa elämänrytmiinsä riittävästi. Tällainen
kokemus lisää sairauspoissaoloja, työstä johtuvaa stressiä sekä pahimmillaan kasvattaa mielenterveysongelmia. (Havula & Meincke 2018, 192–
193.) Työ ja terveys 2012 – tutkimuksen mukaan aukiolojen laajentuminen on johtanut siihen, että työntekijät joustavat aiempaa enemmän työajoissaan esimiehen tai työn tarpeen vaatimuksesta. Samalla yksilölliset
työaikajoustot ovat vähentyneet mikä heikentää työhön sitoutumista.
(Kauppinen ym. 2013, 187–188.)
Kaupan työ on luonteeltaan sellaista, että työtä ei voi useinkaan tehdä
ennakkoon vaan työvuorosuunnittelua ohjaavat muun muassa asiakas-
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käyttäytyminen sekä päivittäisen kuorman purun tarve. Myös työehtosopimus sekä työntekijöiden omat toiveet vaikuttavat lopullisiin työvuoroihin. Työnantajalla voi olla ajoittain haasteita näiden asioiden yhteensovittamisessa sillä tärkeää on pitää mielessä työtuntien tehokas hyödyntäminen sekä toisaalta varmistaa työntekijöiden riittävä palautuminen riittävien vapaapäivien ja levon muodossa. Työntekijäpuolen kuunteleminen ja
avoin keskustelu on tärkeää työvuorosuunnitteluun liittyvässä kontekstissa. (Havula & Meincke 2018, 192–193.)
Töiden suunnittelulla on merkitystä työntekijän motivaatioon ja viihtyvyyteen työssä. Työnantajalla on velvollisuus järjestää ja suunnitella työt
niin, ettei haitallista työkuormitusta pääse syntymään. Työnantajan tulee
toimia ennakoivasti jo töiden suunnitteluvaiheessa kyseisten haittojen ja
vaarojen minimoimiseksi. Työturvallisuuslakiin on kirjattu seuraavanlainen yleisluontoinen säännös töiden suunnittelusta; ”Työn suunnittelussa
ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset
edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai
terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää”.
On kuitenkin muistettava, että säännöksellä ei tarkoiteta töiden muokkaamista kunkin yksilön mukaiseksi vaan ajatuksena on töiden suunnittelu
niin, että se sopii sellaisenaan suurimmalle osalle työntekijöistä. Suunnittelun edellytyksenä ei voida pitää kunkin yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien ja edellytysten huomioimista. Töiden suunnittelussa ja mitoituksessa tulee tarkastella työhön liittyvien vaatimusten ja työntekijäpuolen fyysisten sekä henkisten ominaisuuksien välistä suhdetta ja löytää niille riittävä tasapaino. (Rintala 2018, 148–149.) Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen töiden suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvissä asioissa ilmenee alhaisempina sairauspoissaoloina sekä näin on
mahdollista lisätä työn laadullista kokemusta (SAK:n työolobarometri
2018, 46).
Töiden huolellisella suunnittelulla varmistetaan resurssien käyttö oikeisiin
ajankohtaisiin asioihin. Suunnittelun perustana on erottaa ne työtehtävät,
jotka ovat sillä hetkellä tärkeimpiä ja varata niille riittävät resurssit. Hyvinkin tehdyn suunnitelman tekee hyödyttömäksi se, jos päivittäisten rutiinitehtävien työaikatarvetta vähätellään. Valmiista suunnitelmasta huolimatta, myös kultakin yksilöltä on lupa odottaa henkilökohtaista ajankäytön hallintaa. Ajatuksena on, että kukin työntekijä pystyy tarkastelemaan
omaa tekemistään niin, että hän tunnistaa kuinka tärkeisiin asioihin hänen
työaikansa on kulunut. Suunnitelma ja todellinen ajankäyttö voivat olla
kovinkin erilaisia, kun niitä tarkastellaan jälkikäteen. Työn teossa on syytä
muistaa, että rauhallisuus ja tehokas ajankäyttö ovat ensiaskeleet onnistumiseen. Kiireisyys ja keskittymättömyys tarttuvat helposti työyhteisön
sisällä. Se johtaa helposti siihen, että kiire on levittäytynyt huomaamatta
koko työyhteisöön, vaikka kiirettä sen nimenomaisessa merkityksessä ei
pitäisi olla. (Heiske 2001, 29–30.)
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Syitä siihen, miksi tunnemme kiirettä, on monia ja kukin yksilö voi tuntea
niitä eri tavalla. Tämän päivän työelämässä joudumme kiirettä kuitenkin
käsittelemään usein, ja siihen johtavat syyt voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Toimintaympäristön aiheuttama kiire johtuu usein liian pienistä resursseista tehtävään työhön nähden. Resurssien puute voi olla kausiluonteista, huonosta töiden järjestelyistä tai osaamisen puutteesta aiheutuvaa
haittaa. Näitä asioita on mahdollista torjua ennakkoon tunnistamalla tehokkuutta alentavat tekijät ja reagoida niihin tarpeen mukaan. Tiimityöllä
pystytään vähentämään kunkin yksilön omaa työtaakkaa ja olla apuna
siellä missä tarvitaan. (Salminen 2017, 152–153.)
Kiire voi myös johtua tekijästä itsestään, jota edesauttavat yksilön puutteellinen osaaminen sekä heikko itsensä johtamisen taito. Onkin tärkeää,
että kukin työyhteisön jäsen olisi kiinnostunut myös itsensä kehittämisestä, jolloin työn kuormittavuus ja haasteet ovat pienempiä. Kiire ja työn
kuormittavuus ovat usein vasta-alkajalla suurempia kuin pitkään työtä
tehneellä ammattilaisella. Itsensä johtaminen ei aina ole helppoa sillä itse
tehtyjä päätöksiä on helppo muuttaa jälkikäteen. Tekemisemme arkisissa
asioissa ja työssä, ovat joskus opittuja toimintatapoja. Teemme asioita automaattisesti ilman, että ajattelemme asiaa sen syvällisemmin. Saatamme
tehdä ikään kuin huomaamatta asioita ja juuri tällaisia usein toistettuja
tapoja on vaikeaa muuttaa. Kaikki asiat eivät ole aina omissa käsissämme,
mutta jokaisen tulisikin keskittyä asioihin, joihin itse pystyy jollain tasolla
vaikuttamaan. Puutteellinen osaaminen ja itsensä johtaminen ovat asioita, joihin voi itse lopulta vaikuttaa. Tärkeää on asettaa itselleen mahdollisimman yksityiskohtaisia ja konkreettisia tavoitteita. (Salminen 2017,
148–153.)
Kiire on myös tunnetila, jota koetaan tiimi- tai yksilötasolla. Kiireen tunne
on usein tulos huonosti järjestellyistä töistä, jolloin haasteita ilmenee aikataulujen pitävyydessä sekä epäselvyyksissä työn vaativuuteen liittyvissä
asioissa. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että kiirettä voidaan pitää yllä
työyhteisön ilmapiirin kautta. Yksilöiden ja tiimien tulisikin pitää huolta
siitä, että kiireistä ilmapiiriä ei pidetä yllä vaan sitä vastaan pyritään taistelemaan. Oleellista on ymmärtää se, että kaikki kiire ja stressi eivät ole haitallista vaan ne ovat osa jokaisen työyhteisön toimintaa. Haitallista on, jos
kiireestä tulee jatkuva tunnetila, jolla on negatiiviset vaikutukset työkykyymme ja uusien asioiden oppimiseen. On tärkeää reagoida kiireen tuntuun ajoissa riittävällä vakavuudella, jotta työyhteisöllä on edellytykset
suoriutua tehtävistä hyvin. Tätä kautta myös työstä syntyvää haittaa voidaan vähentää. (Salminen 2017, 153–154.)
Työturvallisuuslain 10§:n mukaisesti työnantajalla on vastuu selvittää ja
tunnistaa työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät liittyen itse työhön, työaikoihin, työympäristöön sekä työolosuhteisiin ja tehdä riittävät toimet
niiden poistamiseksi. Jos tunnistettuja haitta- tai vaaratekijöitä ei voida
kokonaan poistaa, on tehtävä arvio niiden vaikutuksista työntekijöiden
terveydelle ja turvallisuudelle sekä pyrittävä niiden minimointiin. Työnan-
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tajalla on kyseisen säännöksen mukaisesti huolehtimisvelvollisuus työpaikalla tapahtuvista tai työhön suoraan liittyvistä työturvallisuusasioista.
Säännös koskee kokonaisvaltaisesti kaikkia työnantajia riippumatta yrityksen koosta, työntekijöiden määrästä, toimialasta tai siitä, toimiiko yritys
julkisella vai yksityisellä puolella. Vaarojen selvittämisessä ja tunnistamisessa yritykset voivat käyttää omaa harkintaa, mutta toimintatavan tulee
olla riittävän järjestelmällinen ja uudelleen toistettavissa oleva. Arviointi
tulee tehdä kaikille tehtäville riippumatta työn merkityksellisyydestä tai
määrästä. Arvioinnissa tulee huomioida myös haitta- ja vaaratekijät, jotka
aiheutuvat työajoista. (Ullakonoja 2018, 98–99.)
Työturvallisuuslain mukaan haitta- ja vaaratekijöissä on huomioitava myös
työntekijöiden henkinen kuormittuminen, joita voivat aiheuttaa muun
muassa töiden organisointiin ja erilaisiin työaikamuotoihin liittyvät asiat.
Työturvallisuuslain 10§ perustuu toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annetun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY. Direktiivin mukaan työnantajan velvollisuus
on tunnistaa sekä ehkäistä tai vähentää työssä esiintyviä vaaroja, jotka
liittyvät työn organisointiin, teknologiaan, työympäristöön, työoloihin sekä sosiaalisiin suhteisiin. Jokaisella työpaikalla tulee säännöksen mukaisesti tunnistaa ja tehdä toimenpiteet jokaisen vaara- ja haittatekijän perusteella. Työturvallisuusmääräysten vastaiset vaarat ja haitat tulee poistaa heti. Jäljelle jääneet riskit tulee alentaa tasolle, joka on vähimmäisvaatimusten mukainen. Arvioitavia seikkoja ei pykälässä ole listattuna täysin
tyhjentävästi, mutta se pitää sisällään muun muassa tapaturma vaaran, jo
esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet, työn
kuormitustekijät, vaaratilanteet sekä muut vastaavat seikat. (Ullakonoja
2018, 99–101.)
Työssä esiintyviä kuormitustekijöitä arvioidessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota työtahti- ja tehokkuus vaatimuksiin, työn voimavaratekijöihin
sekä asioihin, joilla on negatiivinen vaikutus työn tekemiselle. Jos voimavarat suhteessa tavoitteisiin ovat kunnossa, ei liiallista työstä johtuvaa
kuormitusta yleensä esiinny. Kuormituksen syntyä voidaan estää myös
avun tarjoamisella ja saatavuudella, jolloin yksittäinen työntekijä ei koe
jäävänsä yksin työstä syntyvien ongelmatilanteiden kanssa. Arvioinnissa
tulee keskittyä itse työtehtävään eikä yksittäiseen työntekijään. Jo esiintyneiden kuormitustekijöiden lisäksi, on tärkeää löytää myös ne tekijät,
joiden esiintyminen on mahdollista, vaikka merkkejä ei ole vielä havaittu.
Näin toimimalla, saadaan käsitys eri tekijöiden mahdollisista vahvuuksista
ja kuinka pitkään ne toteutuessaan vaikuttavat työpäivän aikana. (Ahola
2006, 123–124.)
Työnantaja on vastuussa oikeanlaisista työolosuhteista sekä työvälineistä,
jotka eivät saa aiheuttaa vaaraa työntekijöille. Työolosuhteet sekä työvälineet pitävät sisällään rakenteet ja materiaalit sekä laitteet, joiden tulee
olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Myös sisäilma-asiat kuuluvat
työnantajan vastuulle, jotka ovat nykyään hyvin yleisiä. Vaaraa ja vaarati-
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lanteita aiheutuu huomattavasti liikkumisesta, josta aiheutuu paljon työtapaturmia. Kaatumiset ja liukastumiset ovat yleisiä tilanteita, joita voidaan estää oikeanlaisilla toimilla. Kulkureittien ja hätäpoistumisteiden tulee olla avoimina ja piha-alueita tulee huoltaa asiaan kuuluvalla tavalla.
Työntekijöillä on oltava esteetön ja turvallinen pääsy työskentelypaikoille.
(Ullakonoja 2018, 170–175.)
4.5

Sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät
Sosiaaliseen toimivuuteen liittyy monia tekijöitä, joiden avulla luodaan
tietynlaista ilmapiiriä työyhteisössä niin negatiivisessa kuin positiivisessakin mielessä. Ilmapiiri vaikuttaa esimiehen johtamistyyliin sillä asioihin tulee reagoida nopeasti, jolloin kyky elää hetkessä on tärkeää. Esimiehen
kyky johtaa ja pitää yllä vuorovaikutuksen kulttuuria estää epätietoisuuden syntymistä, jolloin työntekijät eivät välttämättä tiedä miten tulee tai
ei tule toimia. Esimiehen oma käytös ja esimerkki tarttuvat muihin, joka
on tärkeää pitää mielessä. Esimerkin näyttäminen ja tavat toimia eri tilanteissa tarttuu myös työntekijältä toiselle samoin kuin tunnetilat. Keskinäisen tunneyhteyden luominen ja toisesta välittäminen ovat tärkeitä asioita
sillä niiden vaikutukset sosiaaliseen toimivuuteen ovat merkittävät. Sosiaalisen toimivuuden ollessa vahvaa, se kasvaa itsestään ja luo positiivista
tunnetta ympäristöön, jolloin vaikutukset työilmapiiriin ovat positiiviset.
(Rauhala, Leppänen & Heikkilä 2013, 123–124.)
Käsitteenä työilmapiiri tai Yhdysvalloissa käytetty rinnakkaistermi organisaatioilmasto (organizational climate), on melko monimuotoinen sillä se
voi tarkoittaa eri yhteyksissä asioita organisaatiokulttuurista työpaikalla
vallitsevaan tunnelmaan. Nakari (2003) määrittelee työilmapiirin yksilön
kokemukseksi omasta työympäristöstään. Työilmapiiri ei ole matemaattisesti tarkasti mitattava asia, vaan se koostuu lähinnä vallitsevasta käsityksestä, millainen sosiaalinen työympäristö on laadultaan. Alan uusimmassa
kirjallisuudessa suositellaan, että työyhteisön ilmapiiriä tutkittaisiin spesifimmin tarkemmilla kysymyksillä vaikkakin sekä spesifeillä että yleisellä
ilmapiirillä on vaikutusta työyhteisöön. (Aro 2018, 33; 39.)
Yleinen työilmapiiri kertoo työyhteisön sisällä vallitsevasta luottamuksesta
ja henkilöiden perusasenteesta työtä ja työpaikkaa kohtaan. Vierailijan tai
asiakkaan on helppo aistia melko nopeasti ”fiilis” mikä työpaikalla vallitsee. On muistettava, että työilmapiiriä ei voida parantaa keskittymällä ainoastaan työilmapiirin parantamiseen sillä se on aina seuraus jostakin
muusta. Jos kehittämisyrityksistä puuttuvat kosketus työn arkeen, on lopputulos poikkeuksetta tehoton hengennostatusyritys, joka voi pahimmillaan kääntyä itseään vastaan. Työilmapiiri sekä työhyvinvointi yleisesti
ovat työolojen seuraus, jota parantaakseen tulisi tarkastella itse työtä ja
organisaatiota. Tärkeää on, että koko organisaatio sitoutuu sovittuihin
toimiin täydellä panoksella. Työelämän laatua ajatellen, työilmapiiri on
erinomainen mittari. (Aro 2018, 39–41.)
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Luottamus parantaa työyhteisön sosiaalista toimivuutta. Luottamuksen
kautta, edellytykset aitoon vuorovaikutukseen ovat kunnossa. Kun osapuolten välillä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, haastavatkin tilanteet työyhteisössä pystytään käsittelemään asiaan kuuluvalla tavalla. Olisi tärkeää
tehdä yhdessä myös asioita, jotka eivät suoranaisesti liity tehtävään työhön. Tiimin yhteiset ruokailut työssä tai vapaa-aikana voivat olla yksi keino luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisessa. Tällaisessa tilanteessa
ihmiset usein kertovat elämästään myös työn ulkopuolella. Luottamuksen
ja johdon vuorovaikutuksen puute heijastuu pahimmillaan hiljaisena kapinana työyhteisössä, jolloin negatiiviset vaikutukset ulottuvat niin työsuoritukseen kuin ilmapiiriinkin. (Isotalus & Rajalahti 2017, 170–172.)
Luottamuksellista ilmapiiriä luodaan vuorovaikutuksen kautta. Vuorovaikutus kuuluu ihmisen perus toimintoihin, jonka avulla voidaan vaikuttaa
ihmisiin tunnetasolla. Vuorovaikutustilanteessa tunteet tulevat esiin mielipiteissä, kommenteissa ja tavassa, jolla kuuntelemme toista. Jos vuorovaikutustilanteessa toinen osapuoli vaikuttaa tunnekylmältä, ei tilanne
tarjoa välttämättä kummallekaan osapuolelle paljoakaan. Tunteiden on
oltava läsnä vuorovaikutustilanteessa, sillä suoritusta voidaan parantaa
myönteisen tunnetilan avulla. Esimiehen oma esimerkki on omiaan kehittämään vuorovaikutuskulttuuria, jolla on myös arjessa energisoiva vaikutus. Vuorovaikutuskulttuuria on siis syytä tietoisesti johtaa. Myönteisen
tunnetilan kannalta, esimiehellä tulee olla kyky nähdä ja kuulla ihmisiä.
Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi ja kokea arvostusta. Tunneyhteyden
luominen sitouttaa työntekijöitä kiinteämmin organisaatioon, jolla on
mahdollista kampittaa liian suuri työntekijöiden vaihtuvuus kaupan alan
yrityksessä. Tunneyhteys saa aikaan läsnäolon tunnetta, joka luo parempaa työilmapiiriä. Aitoa läsnäoloa ei kuitenkaan pysty teeskentelemään,
joten kun on aika kuunnella, tulee muut asiat keskeyttää siksi aikaa. (Rauhala, Leppänen & Heikkilä 2013, 122–127.) Aron (2018) mukaan, työilmapiiri koostuu monista työolotekijöistä.
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Kuva 5. Työilmapiiriin vaikuttavat työolotekijä (mukaillen Aro 2018, 41).
Vuorovaikutustilanteet eivät ole kaikille yhtä helppoja. Vuorovaikutusosaamista löytyy meiltä kaikilta ja siinä on mahdollista tulla entistä paremmaksi. Toiset ovat vuorovaikutustilanteissa luontevampia ja puheliaampia. Vuorovaikutus koostuu erilaisista asioista, joita ovat muun muassa katsekontakti, kuunteleminen ja kyky reagoida tilanteeseen sopivalla
tavalla. Vuorovaikutuksen tulee olla tehokasta ja tarkoituksenmukaista,
jolloin päästään tavoiteltuun lopputulokseen. Palavereissa voimme kokea
tehotonta vuorovaikutusta, jolloin käytämme tilanteeseen resursoimattoman määrän aikaa ilman tavoiteltua lopputulosta. Viestinnän tavoitteita
voidaan edistää tarkoituksenmukaisella vuorovaikutuksella, jolloin toivottu sisältö tavoittaa oikeassa tarkoituksessa kohteensa. (Isotalus & Rajalahti 2017, 22–24.)
Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan työyhteisön sisällä tapahtuvaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. Sen avulla jaetaan tietoa kaikille työntekijätasoille yleisistä asioista, erilaisista toimenpiteistä ja muutoksista syy seuraussuhteineen sekä sitoutetaan henkilöstöä. Toimiva tiedonkulku vaikuttaa töiden sujuvuuteen ja tehokkuuteen sekä sillä varmistetaan, että kukin työntekijä saa omaan työhön liittyvän merkityksellisen tiedon oikeaan
aikaan. Vaikutukset työyhteisön toimivuuteen ja töiden sujuvuuteen ovat
merkittävät, jos henkilöstö kokee saavansa tietoa liian vähän tai auttamattomasti myöhässä. Henkilöstön pitääkin pystyä luottamaan siihen, että
tieto tavoittaa heidät ajallaan. Jos työyhteisössä tulee jatkuvasti vastaan
tilanteita, joissa merkityksellinen tieto ei ole tavoittanut kaikkia, luottamus tiedonkulkuun katoaa ja luottamusta sen toimivuuteen on vaikea pa-
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lauttaa. On syytä muistaa, että luottamusta ja turvallisuuden tunnetta
voidaan pitää yllä oikeanlaisella tiedon jakamisella. Tiedon kulku kaikille
oikeanlaisena ja muuttumattomana voidaan varmistaa osallistavalla työyhteisökulttuurilla. Esimiesten on kuitenkin kyettävä suodattamaan suuresta tietotulvasta ne asiat, joiden tiedottaminen eteenpäin esimerkiksi
alaisille on relevanttia. Liiketoiminnan kannattavuuden sekä henkilöstön
viihtyvyyden näkökulmasta, kaikin puolin avoin ja vilpitön kommunikointi
parantavat merkittävästi työyhteisön toimintaa. (Joki 2018; Otollinen
2016, 113–114.)
Organisaation sisällä tapahtuva kommunikointi on toimivan työyhteisön
ehdoton edellytys. Esimiesten ja alaisten välillä käytävä avoin ja jatkuva
dialogi mahdollistavat vahvan luottamuksen rakentamisen puolin ja toisin.
Vahva luottamuspääoma on erityisen tärkeää varsinkin silloin kun asioiden nykyistä laitaa tai toimintatapaa halutaan muuttaa. Muutokseen johtavissa asioissa, on tärkeää viestiä kaikille selvästi, miksi näin tehdään ja
mitä sillä tavoitellaan. Riittävällä ja oikea-aikaisella viestinnällä koko työyhteisö saadaan tekemään töitä yhteisen asian eteen samanaikaisesti, jolloin pitkäaikaiset tulokset ovat mahdollisia. (Mayor & Risku 2015, 165–
166.)
Työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta voidaan tukea ja vahvistaa palautteen annon kautta. Palautetta tulee antaa kaikille asemasta riippumatta.
Puolin ja toisin tapahtuva palautteen anto vahvistaa yhteistyötä, parantaa
työilmapiiriä sekä auttaa oppimaan uutta. Palautteen puute, tai sen vähyys, lisää turvattomuutta työyhteisön sisällä ja voi olla merkki välinpitämättömyydestä. Positiivista ja negatiivista, tai kriittistä, palautetta tulee
antaa sopivassa määrin molempia ja ne vievät asioita eteenpäin. Positiivinen palaute on yksi keino vahvistaa työntekijöiden sitoutumista työhönsä
sillä näin he saavat työstään tärkeitä onnistumisen ja merkityksellisyyden
tunteita. Palautteen annossa onnistuu parhaiten, jos se annetaan heti, oli
kyseessä ryhmä tai yksilö. Palautetta tulee antaa täysin arkisissakin tehtävissä ja olisi parasta, jos se pystytään kohdistamaan täsmällisesti johonkin
muun muassa esimerkkien kautta. Palautteen tulee olla spontaania ja yllättävääkin, jottei asiasta tule liian arkista tai ennakoitavaa, jolloin sen
merkityksellisyys kärsii. Palaute on arjessa voimaannuttava tekijä ja onnistuessaan se vaikuttaa positiivisesti moniin asioihin. (Ristikangas & Grünbaum 2014, 92–96.) Tätä tukee Uutelan väitöstutkimus (2019, 140–141),
jossa palautteen anto nähtiin työhyvinvoinnin voimavaratekijänä. Tutkimuksen mukaan työntekijää motivoi merkittävästi asiakkailta tuleva palaute, joka ilmenee parempana asiakaspalveluna. Esimiehen tuleekin jakaa positiivisia palautteita ja kokemuksia laajemmin esimerkiksi tiimin
kesken, jolloin mahdollistetaan oppiminen, motivointi sekä konkretisoidaan onnistumisen ja menestymisen mahdollistaneet tekijät. Työssä menestyminen ei synny itsestään vaan se vaatii mahdollisuuksien tarjoamista
sekä esimiehen oikeanlaista toimintaa.
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Rädyn (2009, 16–17) mukaan palautteen antamistavalla on merkitystä ja
se ei aina toimi toivottuna positiivisena motivoinnin keinona. Syynä voi olla se, että palautteen vastaanottajalle on kokemuksia pitkälti negatiivisesta ja korjaavasta palautteesta. Tällaisessa tapauksessa ongelma on palautetta antavan henkilön toimintatavoissa, joka on tilanteeseen johtanut.
Jos esimies ei täysin tunne alaistensa vastuita tai tehtäväkenttää, palautteen perustelut voidaan nähdä riittämättöminä tai palaute koetaan aiheettomaksi. Tällöin palaute jää merkityksettömäksi.
Yksi keino parantaa työssä menestymistä on kehittää sisäisen viestinnän
toimivuutta, jota voidaan edistää avoimella vuorovaikutuksella. Sen tulee
olla yrityksen kulttuurissa oleva toimintatapa. Vuorovaikutteisuus tuo
työyhteisöön mukanaan myös demokratiaa, sillä kaikilla on mahdollisuus
mielipiteensä ilmaisemiseen. Avoimen kulttuurin luominen ja ylläpitäminen ei kuitenkaan ole helppoa ja se haastaakin päivittäin niin esimiehiä
kuin yrityksen henkilöstöosastoa toimimaan oman esimerkkinsä kautta.
(Österberg 2015, luku 14.)
Sisäisen viestinnän keinot ja kanavat ovat moninaiset, ja niitä tulee hyödyntää tilanteen mukaan. On syytä pohtia etukäteen, miten tietty asia
kerrotaan eteenpäin niin, että asia on kaikille selvä ja saatavilla. Sisäisen
viestinnän kanavia ovat muun muassa henkilöstöpalaverit, intranet, sähköposti, ilmoitustaulu sekä puhelimella tapahtuva viestintä. Palaverit ovat
tehokas keino viestiä asioita suurellekin joukolle, jolloin on mahdollista
käydä avointa keskustelua asioista sekä korjata väärinymmärryksiä. Sähköposti on tehokas keino tavoittaa massoja, mutta varmuutta siitä, millä
aikajänteellä asia tavoittaa henkilöitä tai miten viesti ymmärretään, ei ole.
Puhelimella tapahtuvaa viestintää teemme jatkuvasti ja se tarjoaakin erilaisine viestisovelluksineen nopean tavan tiedottaa eri asioita, myös henkilöille, jotka eivät työvuorossa ole. Puhelimella tapahtuva viestintä on
useimmiten vapaampaa. Vaikka keinoja ja eri kanavia on paljon, esimiesten käymiä keskusteluja alaistensa kanssa ei korvaa mikään edellä mainituista. Tärkeintä on se, että johto ja esimiehet ovat tavoitettavissa ja näkyvästi esillä henkilöstön parissa. Näin voidaan varmistaa avoimen vuorovaikutuksen toteutuminen työyhteisön sisällä. (Österberg 2015, luku 14.)
4.6

Osaamisen johtaminen
Menestyvällä organisaatiolla tulee olla visio siitä, mitä toiminnalla halutaan saavuttaa. Vision pohjalta luodaan strategia, jolla ohjataan toimintaa
määrätietoisesti päätettyyn suuntaan. Strategian onnistumisen perusta
on organisaation ydinosaaminen, joka mahdollistaa kyvyn reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeallakin aikajänteellä. Strategian tulee olla vahvasti läsnä arkisessa työnteossa. Vision ja strategian
saavuttamiseksi tarvitaan osaamisen johtamista, jolla varmistetaan oppiminen ja ydinosaamisen kehittyminen haluttuun suuntaan. (Sumkin &
Tuomi 2012, luku 1.1.)
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Arkinen työpäivä on jokaiselle mahdollisuus oppia uutta ja kehittää jo
olemassa olevia taitoja. Arjessa tulee olla läsnä sovittujen kehittämisalueiden painopisteet, jotka ohjaavat tekemistä yhteisten päämäärien suuntaan. Sellainen työ tai käytännöt, jotka eivät tue visiota tai strategiaa, tulee poistaa arjesta. Johtaminen on tässä ensiarvoisen tärkeää, jotta toiminta ohjataan oikeaan suuntaan strategiaa tukien. Luodun strategian perustana on henkilöstön ydinosaamisen tunnistaminen, jonka avulla voidaan saada kilpailuetua muihin toimijoihin nähden, innostutaan työyhteisön kehittämisestä uudella tavalla sekä voidaan selkeyttää tulevia visioita
paremmin. Henkilöstön osaamista voidaan selvittää esimerkiksi erilaisten
osaamiskartoitusten avulla. Esimiesten merkitys strategian jalkauttamisessa on suuri, jonka toteutumista voidaan edistää hyvillä yksilöiden ja
osaamisen johtamisen taidoilla henkilöstön ydinosaamiseen keskittyen.
(Sumkin & Tuomi 2012, luku 1.1.)
Ydinosaamisella tarkoitetaan asiaa, joka on hankalasti kopioitavissa oleva
ja joka on tulos pitkäaikaisesta oppimisesta. Sen avulla yritys voi saada
merkittävää kilpailuetua ja sen merkitys strategiaan on tärkeää. Ydinosaaminen koostuu eri osatekijöistä ja niiden suhteesta toisiinsa. Ydinosaamisen lähteitä ovat tiedot ja taidot, arvot ja asenteet, kontaktit ja kokemukset sekä aineelliset ja aineettomat resurssit. Näiden eri osatekijöiden määrätietoinen kehittäminen tuottaa ydinosaamisia, joita ovat tiedot,
taidot, näkemys ja rohkeus. Organisaatioiden ydinosaamisten tarkastelua
varten kehitetty ydinosaamispuu auttaa ymmärtämään paremmin ydinosaamisia sekä niiden vuorovaikutusta lähteisiin, jotka niiden takana vaikuttavat. (Kamensky 2014, 205–206.) Ydinosaamispuun malli on esitetty
kuvassa 6, jonka avulla voidaan havainnollistaa strategisesti tärkeiden
vuorovaikutussuhteiden yhteyttä toisiinsa ja sitä voidaan hyödyntää
osaamisen johtamisen tukena.

Kuva 6. Ydinosaamispuun pääelementit (Kamensky 2014, 205).
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Osaamisen johtamisen tärkeimpiä asioita on kunkin yksilön henkilökohtaisen kehittymisen riittävä tukeminen. Tärkeää on osata näyttää ja ohjata
toimintaa oikeaan suuntaan sekä kannustaa työntekijöitä riittävän usein.
Näin voidaan varmistaa organisaation suunta kohti hyviä tuloksia. Valmentava esimiestyö on erinomainen osaamisen johtamisen keino, jolla
voidaan edesauttaa laadukkaamman vuorovaikutuksen ilmenemistä työyhteisössä. Laadukas vuorovaikutus nostaa työntekijöiden positiivisia
tunnetiloja sekä edistää laadukkaamman työn syntyä. (Kankainen 2019.)
Perinteisessä osaamisen johtamisen mallissa organisaation ylin johto luo
toiminnalle strategian, jonka seurauksena ryhdytään selvittämään tulevaisuuden osaamistarpeita. Perinteistä mallia kutsutaan mekaaniseksi malliksi. Kun tunnistetut osaamistarpeet ovat selvillä, kartoitetaan työntekijöiden nykyinen osaamistilanne ja ryhdytään kehittämään puutteita tulevat tarpeet huomioiden. Kehittäminen tapahtuu esimerkiksi nykyisen
henkilöstön koulutuksen kautta tai joissain tapauksissa tarvittava osaaminen voidaan ostaa ulkopuoliselta toimijalta. Toimenpiteiden vaikutuksia
seurataan lähinnä henkilöstöosaston toteuttamien mittausten tai kyselyiden perusteella. Mallin heikkous on se, että kehittymistä tapahtuu usein
vain tietyillä osaamisalueilla sekä toivottu muutos voi olla kovin yksilöllistä. (Sumkin & Tuomi 2012, luku 1.2.) Mekaanisen mallin toimintaperiaate
on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Perinteinen osaamisen johtamismalli (Sumkin & Tuomi 2012, luku
1.2).
Nykyään mekaanisesta osaamisen johtamisen mallista ollaan siirtymässä
pois, sillä on ymmärretty, että osaamisen johtamisen tulee toteutua kaikissa organisaatiotasoissa. Strategiatyö liittyy myös vahvasti nykyaikaiseen
osaamisen johtamiseen, sillä sitä ei tulisi pilkkoa enää pienempiin osiin
vaan sen avulla luodaan kaikkia koskeva yhteinen toimintamalli. Se, että
yhteistä toimintamallia voidaan toteuttaa, vaatii oppimista ja kehittymistä
kaikilta. Näin voidaan toteuttaa osaamisen johtamisen kokonaismallia,
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jossa osaamisen johtaminen, strategia ja työn tekeminen määrittelevät
yhdessä jokapäiväistä tekemistä. (Sumkin & Tuomi 2012, luku 1.2.) Osaamisen johtamisen kokonaismalli on esitetty kuvassa 7.

Kuva 7. Osaamisen johtamisen kokonaismalli (Sumkin & Tuomi 2012, luku
1.2).
Yrityksen toimintastrategia luo pohjan sille, millaista osaamista yrityksen
sisältä tulee löytyä. Tätä varten tulisi luoda osaamisstrategia, jolla liiketoimintastrategian toteutuminen voidaan varmistaa. Osaaminen on yksi
tärkeimmistä resursseista ja organisaatiolla tuleekin olla valmiudet oppia
ketterästi uutta koko ajan. Näin voidaan varmistaa lisäarvon tuottaminen
asiakkaan suuntaan. Ihmisten ajatusten ohjaaminen oikeisiin asioihin tapahtuu osaamisstrategian kautta, jolloin henkilöstö on tietoinen siitä, mitä ja miten tiettyä asiaa tavoitellaan. Tietoisuus luo tilan, jossa henkilöt
keskittyvät oikeisiin asioihin sekä oppivat ja kartuttavat tietoa tiedostamattakin. Osaamisstrategiaan liittyy olennaisesti myös ketterä oppiminen,
joten valmiudet siihen tulee varmistaa. Tätä kokonaisuutta hallitaan
osaamisen johtamisen kautta, jonka tarkoituksena on kehittää ja hankkia
sellaista osaamista, jonka tuloksena luodaan asiakkaille lisäarvoa sekä
saavutetaan asetetut tavoitteet toiminnassa. (Otala 2018, luku 6.)
4.7

Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista
Psykososiaaliselle kuormitukselle altistuminen on yleistynyt työelämässä
tapahtuneiden muutosten vaikutuksesta. Teknologian kehittyminen, globalisaatio sekä tertiarisaatio ovat osaltaan edistäneet kuormituksen kasvua. Psykososiaalista kuormitusta aiheuttavat riskit liittyvät työn suunnitteluun, järjestämiseen ja hallintaan, sekä sosiaaliseen kontekstiin. Riskit
voivat pahimmillaan aiheuttaa suuria fyysisiä sekä psyykkisiä ongelmia.
(Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2018, 3.)
Psykososiaalisilla kuormitus- ja voimavaratekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen
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kytkeytyviä asioita. Näiden tekijöiden vääränlainen mitoitus, puutteellinen hallinta, tai esiintyminen väärissä tilanteissa, synnyttää haitallista
kuormitusta, josta tulee pyrkiä eroon. Haitallinen kuormitus voi ilmentyä
alentuneena työkykynä sekä sairauspoissaolojen kasvuna. (Työturvallisuuskeskus, 2018.)
Työn sisältöön liittyvät tekijät kytkeytyvät monelta osin työstä syntyvään
tunteeseen sekä sen hallinnan mahdollisuuksiin. Työntekijöillä tulisi olla
mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä sisältöön, mikä pitää yllä hyvää
työkykyä sekä edesauttaa laadullisten vaatimusten täyttymistä. Sisältöön
liittyvissä asioissa tulee myös muistaa oikeansuuruinen vastuu, työrauhan
varmistaminen sekä tietotulvan pitäminen sopivana. Laadukas esimiestyö
yhdessä työntekijöitä osallistavan kulttuurin kanssa, ovat edellytys onnistumiseen. (Salminen 2017, 136–139.)
Työn järjestelyihin liittyvät tekijät ovat vahvasti sidoksissa siihen, miten ja
kuinka laadukkaasti työt suunnitellaan. Töiden suunnitteluvaiheessa tuleekin ottaa huomioon asiat, jotka voivat aiheuttaa haitallista työkuormitusta ja estää tai minimoida ne jo ennalta. (Rintala 2018, 148–149.) Huolellisella suunnittelulla resurssit pystytään kohdentamaan oikeisiin asioihin riittävissä määrin. Suunnitelmasta huolimatta, kultakin työntekijältä
on lupa odottaa omaa ajankäytön hallintaa, jotta esimerkiksi kiireen tuntua ei pääsisi syntymään (Heiske 2001, 29–30). Salmisen (2017, 152–154)
mukaan, kiire voi johtua toimintaympäristöstä, työntekijästä itsestään tai
se voi olla myös tunnetila. Perustava tavoite on kuitenkin, että tunne kiireestä tulee pois
Työyhteisön sosiaalista toimivuutta voidaan kehittää muun muassa luottamuksen kautta. Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen haastavimpienkin asioiden käsittelyssä sekä kehittää yleistä
työilmapiiriä parempaan suuntaan. (Isotalus & Rajalahti 2017, 170–172.)
Työilmapiiri on erinomainen mittari työelämän laatunäkökulmaa ajatellen, sillä se koostuu eri osatekijöistä ja sitä voidaan parantaa ainoastaan
keskittymällä itse työhön sekä organisaatioon. (Aro 2018, 39–41.) Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen vaikuttaa vahvasti kommunikointi ja
vuorovaikutus. Riittävä, oikea-aikainen ja avoin viestintä ovat toimivan
työyhteisön edellytys, jolloin asioiden tapahtuminen ja halutun muutoksen mahdollisuus ovat olemassa. (Mayor & Risku 2015, 165–166.) Joki
(2018) toteaakin, että liiketoiminnan kannattavuuden ja henkilöstön viihtyvyyden näkökulmasta, avoimella ja vilpittömällä kommunikoinnilla on
merkittävä positiivinen vaikutus työyhteisön toiminnassa.

5

KEHITTÄMISEN KOKONAISTAVOITTEET
Toimintatutkimusprosessi on syklinen ja prosessille asetetaan ensin tavoitteet. Tavoitteet syntyvät käytännön ongelmien kautta ja niitä peila-
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taan aktiivisesti toimintaan. Kun tavoitteita on arvioitu, voidaan niitä
muotoilla uudelleen. (Kuula 2000, 218.) Seuraavassa on kaupan alan psykososiaalisiin kuormitustekijöihin kohdentuvaan kehittämistyöhön liittyvät kokonaistavoitteet. Tavoitteena on:
1. Henkilökunnan työssä viihtymisen ja työhön sitoutumisen parantuminen
2. Henkilöstön psyykkisten työhön vaikuttavien kuormitustekijöiden
tunnistaminen ja kuormituksen keventäminen
3. Parantaa työn sisällöllisiä tekijöitä
4. Kehittää työyhteisön järjestelyihin liittyviä ongelmia
5. Kaupan työolosuhteissa ilmenevien sosiaalisten tekijöiden kartoittaminen ja yhteistyön epäkohtiin pureutuminen
6. Edistää sosiaalisia suhteita henkilöstön ja esimiesten välillä

6

NYKYTILANTEEN
KUORMITUSTEKIJÖISTÄ

KARTOITUS

PSYKOSOSIAALISISTA

Toimintatutkimus lähtee liikkeelle tavoitteiden asettelusta. Tavoitteiden
asettaminen edellyttää psykososiaalisten kuormitustekijöiden keskeisimpien alueiden ongelmien määrittelyä. Näin menetellään, koska toimintatutkimukselle on tyypillistä etsivä ja ongelmien perusteella määriteltyjen
tavoitteita täsmentävä luonne. Nämä kehittämisalueet ja niiden yksityiskohtainen sisältö muokkautuvat ja muuntuvat prosessin aikana. Koska
toimintatutkimus on luonteeltaan yhteisöllinen, korostetaan kohderyhmän omia tavoitteita tunnistettujen ongelmien perusteella. (vrt. Heikkinen 2006, 16–17.) Toimintatutkimuksen ongelmien kartoittamisessa voidaan käyttää monenlaisia aineistoja. Yritys X:n henkilökunnan mielipiteitä
psykososiaalisten kuormitustekijöiden keskeisimmistä ongelmista ja nykyisestä tilasta kartoitettiin henkilökunnalle toteutettavalla kyselyllä syysja lokakuussa 2018. (Huovinen & Rovio 2007, 104.)
6.1

Kvantitatiivinen tutkimus ja tutkimusongelmat
Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää monenlaisia aineistoja nykyisen
tilanteen kartoituksessa (Huovinen & Rovio 2007, 104). Tässä kehittämistyössä käytettiin koko Yritys X konsernissa toteutetun sähköisen kyselyn
tuloksia psykososiaalisten ongelmien kartoittamiseen. Kysely valittiin konsernissa tiedonkeruuvälineeksi, koska haluttiin tietoa laajalta työntekijäryhmältä heidän kokemuksistaan ja omasta toiminnastaan. Tilastollisin
menetelmin saatiin suuresta perusjoukosta sähköisellä kyselyllä vastaukset samoihin asioihin, samassa järjestyksessä ja samalla tavalla. (Vehkalahti 2008, 18–19.)
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Kyselyn tutkimusongelmat keskittyivät psykososiaalisten kuormitustekijöiden pääasiallisiin osa-alueisiin seuraavasti:
1. Mitä mieltä henkilöstö on työn suunnittelusta, työvuorotaulukoista ja
työajoista?
2. Miten henkilöstö kokee työyhteisössä vallitsevan yhteistyön ja vuorovaikutuksen?
3. Miten riittävästi henkilöstö perehdytettiin uuteen työyhteisöön ja
työhön?
4. Millainen on oma olotilasi työpaikalla?
5. Millaista epäasiallista kohtelua olet kokenut työhösi liittyen?
6. Millainen on esimiehesi suhtautuminen työntekijöihin?
6.2

Kyselyn otanta ja kyselylomake
Sähköinen kysely kohdistettiin perusjoukolle eli kaikille Suomen Yritys X
konsernin työntekijälle (N=3775). Kyseisen yksikön 45 työntekijästä kyselyyn vastasi 29 työntekijää (vrt. Vilkka 2007, 51). Koska tämä toimintatutkimuksellinen kehittäminen tapahtui Yritys X:n käyttötavaraosastolla, eroteltiin vastauksista osa.
Kyselylomake käsitti järjestysasteikollisia 1-5 (väittämät), dikotomisia (kyllä-ei) ja avoimia kysymyksiä psykososiaalisten kuormitustekijöiden keskeisimmistä aihealueista (ks. Vilkka 2007, 49–50). Kyselyssä ilmenneiden
työhön liittyvien ongelmien erittely tavoitteiden asettamisen pohjaksi on
toimintatutkimuksessa välttämätöntä (Huovinen & Rovio, 104–105). Keskeiset ongelmat koottiin Yritys X:n käyttötavaraosaston 14/45 vastaajan
tuloksista. Kyselyn toteutuksen jälkeen on tapahtunut muun muassa eläköitymisiä, jonka takia nykyinen osastoiden työntekijämäärä on yhteensä
11 henkilöä. Sivulla 2 kuvattu organisaatiokaavio on nykyisen tilanteen
kuvaus.

6.3

Aineiston keruu ja tilastollinen analyysi
Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä. Sen etuna oli se, että
vastaukset kirjautuivat suoraan matriisiin keskiarvojen laskentaa varten.
Sähköinen kyselyn aineisto kerättiin Yritys X:n henkilökunnalta, joille toteutettiin kysely 24.9–7.10.2018 välisenä aikana.
Aineiston tilastollisessa analyysissä on laskettu kysymyksittäin keskiarvot,
mikä on yleisin tunnusluku ja on helppo ymmärtää: keskiarvo kuvaa psykososiaalisen kuormitustekijän keskimääräistä esiintymisarvoa. Keskiarvojen perusteella pääteltiin keskeisimmät psykososiaaliset ongelmat. Keskiarvojen lisäksi saatiin selville keskiarvolukua tukemaan keskihajonta,
mikä kuvaa keskimääräistä hajontaa keskiarvon ympärillä. Mitä pienempi
keskihajontaluku oli, sitä tiiviimmin arvot sijoittuivat keskiarvon ympärille.
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Pienestä vastausmäärästä johtuen, voidaan olettaa, että keskiarvo kuvaa
varsin hyvin vastausten läheisyyttä toisiinsa. (Vehkalahti 2008, 54–55.)
Avoimet vastaukset luettiin läpi pitäen mielessä psykososiaalisten kuormitustekijöiden teoreettiset pääkohdat. Aineistosta nostettiin ranskalaisilla
viivoilla aihealueittain tekstejä tukemaan vielä tilastollisia tuloksia.
6.4

Kyselyn tulokset
Toimintatutkimuksessa kyselyn tulokset kirkastavat ne ongelmat, joiden
pohjalta laaditaan tarkennetut tavoitteet psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämiseen.
Seuraavassa taulukossa 3 esitetään kyselyn kysymykset, vastaajien määrä
sekä annettujen arvosanojen keskiarvo ja keskihajonta. Tuloksista voidaan
todeta, että työntekijät kokivat työssään stressiä, esimiehet antoivat liian
vähän palautetta sekä perehdytys koettiin riittämättömäksi.
N

Keskiarvo

Keskihajonta
1,0

Voitko vaikuttaa työaikoihi29
3,2
si/työvuorolistoihin?
Kuinka usein sinun täytyy kiirehtiä saa- 29
4,2
0,8
daksesi työsi tehtyä?
Onko ilmapiiri työyksikössäsi?
29
3,7
0,9
Saatko tarvittaessa tukea ja apua työto- 29
3,9
0,9
vereiltasi?
Perehdytetäänkö työyksikössäsi työnte- 29
3,0
1,2
kijät uusiin työtehtäviin?
Antaako esimiehesi palautetta siitä, 29
2,8
1,2
kuinka suoriudut työssäsi?
Kohteleeko esimiehesi työntekijöitään 29
3,4
1,1
oikeudenmukaisesti (esim. jakaessaan
työvuoroja, päätöksenteossa)?
Haitallinen stressikokemus
29
3,3
1,3
Taulukko 3. Erilaisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden esiintyvyys
keskiarvoina.

Taulukossa 4 esitetään epäasiallisen käyttäytymisen ilmeneminen työssä.
Vastauksista käy ilmi, että 25 prosenttia vastaajista koki epäasiallista kohtelua.
Tunnetko olevasi epäasiallisen käyttäytymisen kohteena?
Vastaajat
Prosenttia
En
20
71
Kyllä
7
25
En enää
1
4
Taulukko 4. Työntekijän kokemus epäasiallisesta kohtelusta.
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Taulukossa 5 esitetään, kuinka selkeästi toimintatavat eri uhkatilanteissa
on sovittu ja käyty läpi työyhteisössä. Vastausten perusteella yli puolet
(62 %) koki toimintamallien olevan vähintään melko selvästi tiedossa. Kuitenkin 24 prosenttia vastaajista koki toimintamallien olevan melko epäselviä.
Kuinka selkeästi työpaikallasi on sovittu siitä, miten väkivalta-, varkausja muissa uhkaavissa tilanteissa toimitaan?
Vastaajat
Prosenttia
Melko epäselvästi
7
24
Siltä väliltä
4
14
Melko selvästi
12
41
Erittäin selvästi
6
21
Taulukko 5. Uhkatilanteissa toimiminen
Kyselyn tulokset osoittavat, että kaikilla aihealueilla vastaukset sijoittuvat
järjestysasteikolla 3-4 ympärille. Seuraavassa neljä tärkeintä tutkimustulosta ja kehittämisaluetta:
1.
2.
3.
4.

Töiden suunnittelu
Työperäisen stressin vähentäminen
Kohtelu työyhteisössä
Motivoiva esimiestyö

Kyselylomakkeessa oli varattu tilaa myös avoimelle positiiviselle ja negatiiviselle palautteelle, jota antoi 28 vastaajaa. Positiiviseksi asiaksi lähes
kaikki avointa palautetta jättäneet vastaajat kokivat työkaverit, joiden tuki
ja läsnäolo koettiin arjessa voimaannuttavaksi asiaksi. Muutaman maininnan saivat myös kokemus siitä, että työtä arvostetaan sekä työssä tapahtuvat onnistumiset.
Negatiivisiksi asioiksi koettiin kiire, resurssien vähyys suhteessa tehtäviin
töihin, jatkuvat keskeytykset, heikko tiedottaminen sekä puutteellinen
esimiestyö. Edellä mainituista, negatiivisiksi koetuista asioista, jatkuva kiire ja siitä aiheutuva stressi toistuivat lähes kaikissa vastauksissa.
Edellä kuvatut tulokset käsittävät koko kyseisen Yritys X:n toimipisteen
työntekijöiden vastaukset.

7

KEHITTÄMISTAVOITTEET NYKYTILAN KARTOITUKSEN PERUSTEELLA
Yksittäinen työntekijä on merkittävässä asemassa työyhteisön kehittämiseen liittyvissä asioissa. On ensisijaisen tärkeää, että kukin yksittäinen
työntekijä on avoin kehittämiselle ja toimii aktiivisesti sen eteen ainakin
yksilötasolla. Työntekijän oikea asenne niin kanssatyöntekijöihin kuin it-
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seensä edesauttaa tunnistamaan omat vahvuudet sekä heikkoudet liittyen tietotaitoon, jota työtehtävä vaatii. Yksilön tulee kehittää tunnistamiaan puutteita aktiivisesti ja toisaalta pitää yllä vahvuuksiaan. Työn kuormittavuus laskee, kun työn vaativa osaamistaso on riittävää ja tarjottuja
työkaluja osataan hyödyntää. Liikunta ja rentoutuminen edistävät työhyvinvointia sekä vähentävät työn fyysistä rasitusta. Tämä on pitkälti kunkin
yksilön omissa käsissä, vaikka työnantaja voikin sitä edesauttaa ja siihen
kannustaa mm. liikuntaseteleillä. Myös yleisesti terveelliset elämäntavat
parantavat elämän laatua, joka heijastuu myös työhön monin tavoin.
(Kauhanen 2016, 87–89.)
Työnantajan kehittämismahdollisuudet psykososiaalisiin tekijöihin liittyen ovat moninaiset. Keskeisimpiä asioita ovat muun muassa työilmapiiri,
laadukas esimiestyö, työaikoihin liittyvä asiat, työntekijöiden fyysisen sekä
psyykkisen kunnon ylläpidon tuki ja riittävä perehdyttäminen. Työntekijöiden tulee olla myös aktiivisia työnantajan suuntaan ja käydä avointa
dialogia omista toiveista sekä kehityskohteista. Tällaista keskustelua voidaan käydä esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Moni psykososiaalinen
kuormitustekijä kytkeytyy vahvasti myös työhyvinvointiin, joten organisaation johdolla tulee olla ajantasainen käsitys vallitsevasta työilmapiiristä
ja tehdä toimia sen mukaisesti. Kannustava ja positiivinen työilmapiiri vähentää haitallista kuormitusta, jota organisaation sisällä koetaan. Organisaation tulee varmistaa esimiesten osaaminen ja laadukas johtaminen
esimerkiksi koulutusten avulla sekä reagoida epäkohtiin mahdollisimman
nopeasti. On valitettavan yleistä, että huono johtaminen ja esimiestyö
ovat yksi keskeisimmistä irtisanoutumisen syistä ja sillä voidaan saada paljon huonoja asioita aikaan organisaation sisällä. Huono esimiestyö voi näkyä esimerkiksi jatkuvana kiireenä ja asioiden huonona suunnitteluna.
(Kauhanen 2016, 89–92.)
Kaupanalan henkilöstölle tehtiin kysely, minkä tulokset osoittavat psykososiaalisten riskitekijöiden merkittävimmät ongelma-alueet. Pitkän- ja
lyhyentähtäimen tarkennetut kehittämistavoitteet ovat:
1. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työhyvinvoinnin jatkuva arviointi
kehityskeskusteluin
2. Työnsuunnittelun kehittäminen siten, että henkilöstön kiireen tuntu
vähenee
3. Luottamuksen kasvattaminen esimiesten ja työntekijöiden välillä
avoimella ilmapiirillä
4. Esimiehet lisäävät päivittäistä organisaatioviestintää
5. Tarkastellaan toimintaa dialogisessa, tasavertaisessa suhteessa henkilöstön kesken
6. Havainnoidaan muutoskohteita ja ideoidaan yhdessä laadukasta toimintaa
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8

TOIMENPITEET TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI
Kyselyn tulokset käytiin läpi omina palavereina niin kassaosaston kuin
käyttötavaraosaston myyjien kanssa. Kyseessä olevassa toimintatutkimuksessa keskityttiin ainoastaan käyttötavaraosaston henkilöstöön liittyviin
toimenpiteisiin. Työntekijät jaettiin niin, että saatiin muodostettua parit.
Kunkin parin tehtävä oli kirjata ylös mielestään merkityksellisimpiä asioita
psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen. Asiat kirjattiin yksi asia kerrallaan muistiinpanolapuille. Kun asiat oli kirjattu ylös, kukin pari toi omat
ajatuksensa muiden nähtäville. Kaikista merkityksellisiksi koetuista asioista kolme eniten mainintoja saanutta asiaa olivat töiden suunnittelu, työrauha sekä tiedottaminen. Palaverissa syntynyt muistiinpanotaulu on kuvattuna kuvassa 4.

Kuva 6. Purkutilaisuuden muistiinpanotaulu
Palaverin jälkeen esille nousseita asioita käytiin työstämään esimiesvoimin useammassa purkutilaisuudessa.
Seuraavissa kappaleissa (8.1, 8.2, 8.3, 8.4) käsitellään työn järjestelyihin,
työn sisältöön, sosiaaliseen toimivuuteen sekä työn jatkuvaan arviointiin
liittyviä kehittämistoimia tässä kaupan alan työyhteisössä. Edellä lueteltuja työhön liittyviä osa-alueita on kehitetty vähitellen kohti asetettuja ta-
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voitteita. Alla olevien toimenpiteiden suunnitteluun ovat osallistuneet koko esimiestaso sekä osittain myös työntekijät. Erityisesti suunnittelussa on
otettu huomioon myös työntekijöiltä tullut palaute.
8.1

Työn järjestelyihin liittyvien tekijöiden kehittäminen
-

-

-

8.2

Kaikki tulevat tekemiset suunnitellaan päivätasolle ketjun suunnittelujaksoaineistoa hyödyntäen.
Suunnitelmaa noudatetaan ja mahdolliset muutokset huomioidaan
tuleville päiville tai viikoille.
Päälliköt tekevät yhdessä töiden suunnittelua viikoittain.
Työlista on valmiina ja työntekijöiden nähtävillä joka aamu eikä listaan
tehdä muutoksia kesken päivän.
Työvuorosuunnittelua tulee kehittää. Kesäkuun alusta lähtien on alettu toteuttamaan työvuorosuunnittelua yhdessä mietityn tarvemallin
mukaisesti. Perusajatuksena on varmistaa ensin päivittäin tapahtuvien
työtehtävien tapahtuminen riittävillä resursseilla. Tämän tulisi onnistua niin, että arkiaamuissa on töissä kolme henkilöä, jotka vastaavat
muun muassa päivittäisen kuorman purkamisesta ja hyllyttämisestä.
Arki-iltoihin varataan kaksi henkilöä, jotka voivat tarvittaessa jatkaa
aamuvuorolta kesken jääneitä töitä.
Muut työvuorot tehdään tarpeen mukaan huomioiden olemassa oleva
suunnitelma. Työvuorojen suunnittelussa katsotaan tarvetta ilman
osastorajoja, joka on töiden sujuvuuden kannalta erittäin tärkeää.
Näillä toimenpiteillä tavoitellaan kiireen tunteen poistamista sekä
mahdollisuutta työrauhaan.
Osallistetaan aktiivisesti myyjiä töiden suunnitteluun ja asioiden ideointiin. Heiltä voi löytyä oman ammattitaitonsa kautta erinomaisia
ideoita ja näkemyksiä, jolloin he voivat vaikuttaa myös suoraan omaan
työhönsä. Omaan työhön vaikuttaminen nostaa työmotivaatiota sekä
pitää mielenkiintoa yllä.

Työn sisältöön liittyvien tekijöiden kehittäminen
-

-

-

Kaikilla tulee olla mahdollisuus tehdä yksi työtehtävä kerrallaan loppuun. Pyritään välttämään tehtävästä toiseen määräämistä, jossa
työntekijälle määrätään asioita päiväsuunnitelman ulkopuolelta.
Esimiesten tulee kommunikoida keskenään aktiivisemmin tehtävistä
töistä ja priorisoida asioita yhdessä. Näin vältetään ristiriitainen ohjeistaminen myyjien suuntaan.
Osastopäälliköt huolehtivat työlistojen tekemisestä ajallaan sekä ohjaavat toimintaa havainnoinnin ja aktiivisen kommunikoinnin avulla.
Huomiota tulee kiinnittää erityisesti asiakaspalvelutilanteisiin ammatillisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.
Työntekijä tiedostaa oman toiminnan ja vastuualueen tärkeyden kokonaisuudesta.
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8.3

Sosiaaliseen toimivuuteen liittyvien tekijöiden kehittäminen
-

-

-

Osastopäälliköt käyvät läpi ketjun kuukausitiedotteet ja kirjaavat niistä
huomiota vaativat asiat mielellään ylös sekä vievät tehtävät työlistoille.
Osastopäälliköt pitävät alkuviikosta, mielellään maanantaisin, työpalaverit, joissa käydään läpi vähintään tulevan viikon tehtävät työt sekä
muut ajankohtaiset asiat. Työpalavereista tehdään lyhyet muistiot, jotta kyseiset asiat tavoittavat myös poissaolijat. Muistio tulostetaan ja
laitetaan esille toimiston ilmoitustaululle.
Pidetään kiinni ketjun palaverikäytännöistä, jotka ovat järjestyksessään seuraavat;
Aluepalaveri (Tavaratalopäällikkö osallistuu)
Viikkopalaveri (Tavaratalopäällikkö +
Osastopäälliköt)
Työpalaveri (Osastopäälliköt + Myyjät)
Kerran kuussa yhteinen osastopalaveri kaikille
(Tavaratalopäällikkö pitää)
Kuva 7. Organisaation palaverikäytännöt

-

-

8.4

Lisätään päivittäistä viestintää, jotta kenellekään ei tule tunnetta siitä,
että asioista ei ole kerrottu tai tiedotettu yhteisesti.
Osastopäälliköt ohjaavat päivittäistä työskentelyä aktiivisesti myymälässä ja ovat arjessa vahvasti läsnä. Täten osastopäälliköillä on myös
mahdollisuus aktiivisempaan palautteenantoon työntekijöille.
Epäasiallisen kohtelun ja mahdollisten uhkatilanteiden varalle tehty
organisaation toimintamalli käytiin läpi kaikkien työyhteisön jäsenten
kanssa.

Työn jatkuva arviointi
Edellä olevien toimenpiteiden kautta, on mahdollista saavuttaa asetetut
tavoitteet. Tämä edellyttää osa-alueiden jatkuvaa arviointia, jonka tueksi
voisi laatia toimipaikkakohtaisen lomakkeen arvioinnin toteuttamiseksi
säännöllisin väliajoin.
Tässä työssä hyödynnetty kysely antaa tuloksia psykososiaalisista kuormitustekijöistä arvioiden kuormitustekijöiden nykyistä tilannetta. Tässä toimintatutkimusprosessissa kyselyn tulosten pohjalta on laadittu kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi.
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Jatkossa tavoitteena on toteuttaa organisaation sisällä psykososiaalisten
kuormitustekijöiden kysely säännöllisin väliajoin, josta nähdään esille nostettujen ongelmakohtien kehittyminen toivottuun suuntaan. Kyselyä ei
tässä muodossa ole toteutettu aikaisemmin, mutta kysymykset ovat vakiomuotoisia ja niitä on käytetty eri yhteyksissä aiemmin. Organisaatiotasoista kyselyä voisi kehittää monipuolisemmaksi operationalisoimalla
näyttöön perustuvasta tiedosta monipuolisempi mittaristo. Syksyllä 2019,
organisaatiotasolla toteutettiin vastaavantyyppinen työyhteisökysely,
mutta tulokset eivät valmistuneet tämän kehittämistyön puitteissa.
Ajantasaista kuvaa asioiden tilasta saadaan päivittäin tapahtuvalla havainnoinnilla, jota esimiehet toteuttavat myyjien kanssa töihin osallistumalla. Keskustelut henkilökunnan kanssa kertovat esimiehille työpaikan
positiivisista sekä negatiivisista asioista. Keskusteluita voidaan käydä päivittäisen työn lomassa, palavereissa sekä vuosittain toteutettavissa kehityskeskusteluissa.
Sairauspoissaoloja tulee seurata aktiivisesti ja reagoida niihin tarpeen
mukaan. Korkean sairauslomaprosentin syitä tulisi selvittää ja tehdä toimia niiden alentamiseksi.

9

TOIMINTATUTKIMUKSEN ARVIOINTI
Toimintatutkimuksessa toimintaa pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti. Psykososiaalisten kuormitustekijöiden viitekehys antaa hyvän lähtökohdan ihmisen kokonaisvaltaisuuden ymmärtämiseen ja kehittämiseen.
Kun lähtötilanteen kartoituksen perusteella on saatu selville ongelmia
toiminnassa, hyväksytään niiden olemassa olo pyrkimällä totuudellisuuteen. (Heikkinen & Syrjälä 2007, 145.) Perinteisiä validiteetin ja reliabiliteetin arviointia ei käytetä toimintatutkimusprosessin arviointiin. Niitä
käytetään pääsääntöisesti kvantitatiivisen tutkimuksen arvioinnissa. Kuitenkin toimintatutkimuksen sisällä käytettyä kvantitatiivista kyselyä voi
arvioida näillä perinteisillä arviointimenetelmillä. Heikkinen & Syrjälä
(2017, 149) toteavat Steiner Kvalen ehdotuksen mukaisesti siirtymistä validointiin, koska toimintatutkimuksen tieto perustuu kielen välityksellä tapahtuvaan tulkintaan. Totuus asioista on jatkuvaa neuvottelua, dialogia ja
keskustelua ja se jatkuu ajallisesti keskeneräisenä. Toimintatutkimusta arvioidaankin viiden periaatteen pohjalta: historiallinen jatkuvuus, reflektiivisyys, dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus.

9.1

Historiallinen jatkuvuus
Historiallinen jatkuvuus merkitsee sitä, että on tunnistettava yrityksen
mennyttä aikaa, kun ryhdytään kehittämään henkilöstön psykososiaalisia
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kuormitustekijöitä. Eli tämä kehittämistyö ei ala tyhjästä, vaan tukeutuu
aikaisempiin organisaation tapahtumiin (Heikkinen & Syrjälä 2007, 149.)
Nykyistä tilannetta arvioiva kysely antoi kuvan osittain psykososiaalisten
kuormitustekijöiden nykyisestä tilasta sekä menneistä tapahtumista. Näiden tulosten varaan rakennettiin toimintatutkimuksen tavoitteet ja kehittämismahdollisuudet. Kysely oli toteutettu aikaisemminkin, jolloin organisaatiotasolla oli mahdollista verrata tuloksia aikaisempiin tuloksiin.
9.2

Dialektisuuden arviointia
Dialektisuus merkitsee sitä, että kehittämistoimia toteutetaan ja arvioidaan tasavertaisessa ja vertaisessa prosessissa. Se on esimerkiksi kehityskeskusteluissa puheenvuoron ja vastapuheenvuoron toteutumista ja arviointia. Tavoitteena on saada aikaan työyhteisössä moniääninen positiivisviritteinen puhe riitasointuineen. (Heikkinen & Syrjälä 2007, 154–155.)
Tämä toimintatutkimus on avannut ja laajentanut tutkimuksen tekijän ja
keskusteluissa myös muiden työtovereiden ymmärrystä kaupanalaan liittyvissä käytännön asioissa ja tilanteissa. Esimerkiksi kehityskeskusteluissa
pyrittiin avoimeen tunnelmaan, aitoon kohtaamiseen. Siitä huolimatta,
että kehityskeskusteluissa rohkaistiin osallistujia puhumaan avoimesti sekä omasta osaamisesta että kehittämisalueista, osallistujat eivät tavoittaneet kriittistä näkökulmaa asiaan. Aivan liian paljon koettiin, että asiat
ovat hyvin sekä itsellä toimijana että organisaatiossa. Perusteluja asioiden
muutoksessa jäi puuttumaan. Argumentoivaa keskustelua pitäisi opetella
ja lisätä.
Toisaalta toimintatutkijalla on kehitettävää vuorovaikutuksellisissa taidoissa, kun yhteinen puhe jäi melko vähäiseksi. Keskusteluissa osallistujat totesivat liian helposti asioiden olevan kunnossa. Tämä kävi ilmi ongelmien
tiedostamisen ja kehittämisalueiden vähäisessä pohtimisessa. Eli tutkija ja
työtoverit jäsensivät todellisuutta eri tavoin. Leskelä ja Lindhom korostavat, että vastuun epätasainen jakautuminen on myös mahdollista vuorovaikutuksessa. Epätasaisuuden vuoksi vahvassa yhteistoiminnallisessa
prosessissa tarvitaan vuorovaikutustaidoiltaan taitavampia esimiehiä ja
työntekijöitä. Nämä voivat paikata toisen puutteita ja ottaa enemmän
vastuuta vuorovaikutuksen onnistumisesta ja ongelmien ratkaisemisesta.
(Leskelä & Lindholm 2012.) Jatkossa dialogisen keskustelun toteuttamista
voi harjoitella, jotta muutokset ja uudet ratkaisut syntyvät yhteisten keskustelujen kautta.
Henkistä keskinäistä luottamusta tulee jatkossa rakentaa vastavuoroisella
asioiden ihmettelyllä, neuvottelunluontoisella keskustelulla. Keinona voisi
olla lisääntyvä avoimuus ja ulospäin suuntautuminen. Kun halutaan jatkossa kehittää johonkin työtehtävään tai asiakaskohtaamiseen uusi tapa,
jonka kaikki ymmärtävät samansuuntaisesti, on yhteisten keskustelujen
oltava avoimia, joustavia ja kaikkien ulottuvilla. Eli yhteisen keskustelun
tarkoituksena on ymmärtämisen lisääminen ja parhaimmillaan uusi ym-
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märrys. Tämä yhteisön ymmärrys ja osallistujien itseymmärrys on jatkossakin kehittämisalueena.
Arvioivaa keskustelua ja palautetta oli vähän ja sitä tulee kehittää. Nimittäin palaute auttaa kaikkia toimimaan tavoitteiden suunnassa ja kehittämään omaa ammatillisuuttaan eli osallistumaan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Siksi toimintatutkimusprosessin uudelleen toteuttaminen olisi hyvä tapa jatkaa kehittämistoimia. Tässä jatkotyöskentelyssä voisi
kiinnittää erityistä huomiota tunteiden merkityksen hyväksymiseen osaksi
suhdetta.
9.3

Toimivuuden arviointia
Toimintatutkimusprosessissa on arvioitava myös kehittämisen hyötyjä. Lisäksi ollaan kiinnostuneita esimerkiksi työvuorosuunnittelun muutosten
toimivuudesta. Aika ajoin on myös arvioitava, mihin kehittämisessä on
päästy suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oikeudenmukaisuuden ja eettisten pelisääntöjen toteutumista on myös arvioitava esimerkiksi esimiehen ja koko kaupanalan yhteisön toimintatavoista. (Heikkinen & Syrjälä
154–155.) Työvuorosuunnittelu on edistänyt päivittäistä työn toimivuutta
ja henkilöstön yhteistyötä. Kun henkilöstön päivittäinen työnjako on selkiytynyt, voi olettaa kiireen ja kuormituksen vähentyneen. Kehittämiselle
asetetut tavoitteet toteutuivat osittain. Jatkossa on arvioitava toimenpiteisiin liittyvää sitoutumista ja yhteistyökykyä, missä on vielä kehittämistä.
Sovituissa asioissa tulee jatkossa pitäytyä päivittäisessä työskentelyssä.
Esimiesten tulee yhteisten ja yksilöllisten keskustelujen avulla kartoittaa
psykososiaalisten kuormitustekijöiden tilaa ja asettaa tavoitteet yhdessä
työntekijän kanssa. Lisäksi organisaatiotasolla tulee toteuttaa jatkuvaa arviointia tavoitteiden toteutumisesta.

9.4

Reflektiivisyyden arviointia
Toimintatutkija pohtii omaa rooliaan tutkimuskohteessa. Tässä tutkimuksessa esimiehen on syytä pohtia oman tietämyksensä mahdollisuuksia ja
rajoituksia. Reflektiivisyys haastaa myös aikaisemman toiminnan reflektoinnin arviointia. Toimintatutkija on kuvannut reflektoiden aineistoa,
menetelmiä, etenemistä ja tuloksia. Reflektointi ei anna lopullista totuutta vaan mahdollistaa hedelmällisen keskustelun ja tuottaa yhteistyön arviointia. Tutkijan tuottaman tekstin ja raportin kertomuksellisuus on tärkeätä. Toimintatutkimusprosessin aikaiset kokemukset ovat tärkeitä tuottaa kertomukseksi. Reflektiivisyys merkitsee sosiaalisen todellisuuden tulkinnan arviointia ja keskustelujen kuvailua ja arviointia. (Heikkinen & Syrjälä 2007, 152–154.) Toimintatutkimuksen onnistumiseen vaikutti tutkijan
kokemattomuus toimintatutkimusprosessista. Lisäksi nykyisen tilanteen
arviointi toteutettiin organisaatiotasolla, johon toimintatutkija ei pystynyt
vaikuttamaan. Jatkossa kehityskeskustelut ovat oivallinen väline yhteiseen
keskusteluun. Nyt kehityskeskustelut toteutuivat osittain ja pinnallisesti.
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Jatkossa kiinnitetään huomiota siihen, että eri osapuolet valmistautuvat
huolella ja syvällisesti arvioiden realistisesti omaa ammatillista osaamistaan työn ammatillisiin vaatimuksiin peilaten.
Kiinnostus aiheen merkitykselle on ollut vähäistä. Kun aihetta on sivuttu
keskusteluissa, se ei ole lisännyt kiinnostusta toimintatutkimusta kohtaan.
Organisaation työpsykologi on ilmaissut kiinnostuksensa lopullisesta raportista. Yleisesti on oltu kiinnostuneita enemmänkin tätä työtä tekevän
henkilön ajan riittävyydestä kuin itse työn sisällöstä. Työntekijöiden ennakkokäsitykset kehityskeskusteluista vaikuttivat pääosin pakonomaiselta
toiminnalta, koska kokemus niiden merkityksestä on ollut vähäinen, ja
toimenpiteitä ei ole toteutettu. Nyt käytyjen kehityskeskustelujen perusteella voi todeta, että niihin tulee jatkossa molempien osapuolien valmistautua paremmin, koska keskustelun ja haastattelun perustaidot ovat
merkittävät asioiden kohdentamisessa sekä yhteistyösuhteen muodostamisessa (vrt. Miller & Rollnick 2013, 29). Toisaalta yrityksen valmiin lomakkeen lisäksi, tulee esimiehen paneutua motivoivan keskustelun tekniikkaan ja jopa harjoitella keskustelun teemoja ja kulkua. Esimiehen tulee
kehittää reflektoivaa eli heijastavaa kuuntelua, koska sen avulla välitetään
kiinnostusta ja ymmärtämystä työntekijää kohtaan. Toisaalta työntekijän
vahvuuksien esiin nostaminen lisää positiivista ilmapiiriä. (vrt. Juujärvi &
Salin 2019, 76-80.) Asenteiden tulee myös muuttua siten, että työntekijät
tuovat esiin omia ajatuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
9.5

Havahduttavuuden arviointia
Havahduttavuus merkitsee sitä, että toimijat huomaavat omassa minässään tapahtuneet muutokset aikaisempaan verrattuna. Esimies voi arvioida henkilökunnan aitoutta ja eläytymistä eri tilanteissa esimerkiksi kehityskeskusteluissa tai arvioivassa keskusteluyhteydessä. Erityisesti arvioidaan uusien näkemysten esiintuloa aikaisempaan verrattuna. Tähän tarvitaan luovuuden ja kekseliäisyyden arviointia. Havahduttavuus on sitä, että
on jokin uusi tapa toimia, mistä näkee, että muutosta on tapahtunut tavoitteiden suuntaan. (Heikkinen & Syrjälä 2007, 159–160.)
Työyhteisössä on tapahtunut positiivista muutosta työaikajärjestelyjen ja
töiden suunnittelun jälkeen. Työntekijät kertoivat mielellään tuntemuksiaan ja toiveitaan. Yhteistoiminnallisuuden tunne on lisääntynyt keskustelujen ja tuntemusten perusteella. Esimiehet ovat omassa toiminnassaan
kiinnittäneet huomiota yhteistyön lisäämiseen ja pyytäneet palautetta
omasta toiminnastaan. Esimiestyössä on kiinnitetty myös huomiota työntekijöiden kanssa keskusteluun ja kuuntelemiseen. (vrt. Lahti, Rakkolainen
& Koski-Jännes, 2013, 2063-2064.) Työntekijät ovat tuoneet esiin, että he
haluavat lisää palautetta työstään esimiehiltään ja päinvastoin.
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10 YHTEENVETO TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA
Tämän toimintatutkimuksen lähtökohta oli tehdä käytännön toimenpiteitä
psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi kohdeorganisaatiossa. Kehittämistyö koski Yritys X:n käyttötavaraosastoa, joten toimipisteen kokonaistulos näyttäytyy vastauksissa hieman erilaiselta kuin nyt tärkeimmiksi
valitut kehityskohteet. Nykytilan kartoituksen jälkeen keinoja ja käytäntöjä ryhdyttiin kehittämään osallistavalla otteella työyhteisön sisällä. Kyselyn tuloksia käytiin läpi tulosten käsittelytilaisuudessa esimiesten sekä
työntekijäpuolen kanssa.
Tilaisuudessa saimme aikaan hyvää keskustelua kuormitukseen liittyvistä
ongelmakohdista. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että asioita tulee muuttaa
ja kaikki vaikuttivat sitoutuneelta asiaan. Esimiehet eivät vaikuttaneet siihen, mitkä asiat nostettiin kehityskohteiden kärkeen, vaan ehdotukset tulivat työntekijäpuolelta. Tällä tavoin toimimalla työntekijöiden oma sitoutuneisuus asiaan mahdollisesti parani. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi nostettiin töiden suunnittelu, kiireen vähentäminen sekä työrauha.
Töiden suunnittelu koettiin yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista, jossa
suurin vastuu on esimiesportaalla, mutta myös työntekijöitä osallistetaan
tähän aktiivisesti. Esimiehet ovat toteuttaneet aikaisempaa määrätietoisemmin suunnittelua. Aikaa tälle työlle on kalenteroitu viikoittain. Suunnittelutyön tärkeys korostui siinä, että tehtävät työt olivat selvillä ja niiden
pohjalta pystyttiin ottamaan tarvittavat asiat huomioon työvuorosuunnittelussa. Myös asioita voitiin priorisoida jo ennakkoon, jolloin resurssien
oikea kohdentaminen ja käyttö helpottuivat. Töiden suunnittelua tehtiin
viikoittain ennalta nimettyjen ja vaihtuvien työntekijöiden kanssa, jotka
toivat suunnittelupalaveriin omat ideansa ja näkökantansa.
Huolellisen suunnittelun kautta oli mahdollista vähentää työntekijöiden
kiireen tuntua, jonka pohjalta työvuorosuunnitelman rakennetta muutettiin ja luotiin uusi tarvemalli. Kahden eri käyttötavaraosaston työvuorosuunnittelua yhtenäistettiin, jolloin esimiehet pyrkivät yhdessä tekemään
suunnitelman, ilmenneet tarpeet huomioiden. Näin vältyttiin päällekkäisyyksiltä sekä saatiin tehokkuutta toimintaan eli optimoitiin resurssien
käyttöä. Aamuvuorot ovat työmäärällisesti suurimpia, joten niiden onnistuneeseen suunnitteluun alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Aamuvuorot miehitettiin kolmella työntekijällä osastorajoista välittämättä. Tällä
toiminnalla varmistettiin töiden sujuva eteneminen ja muun muassa päivittäinen kuormanpurku. Havaintojen perusteella uusi työvuorosuunnittelun malli on tuonut helpotusta aamuvuorojen töiden sujuvuuteen, vähentänyt kiirettä sekä tuonut tehokkuutta resurssien käyttöön. On kuitenkin
todettava, että päivittäisten kuormien suuruus vaihtelee hyvinkin paljon
päivätasolla, ja ajoittain odottamattoman suuret kuormat vaikeuttavat
töiden loppuunsaattamista ennalta suunnitellussa ajassa ja resursseilla.
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Hyvällä töiden suunnittelulla on pyritty takaamaan työntekijöille työrauha, jolloin kaikilla on mahdollisuus tehdä työtehtävät suunnitellusti
loppuun. Työrauhaa ajatellen esimiehet ovat lisänneet kommunikointia
työntekijöiden kanssa. Lisäksi esimiehet ovat yhtenäistäneet viestinnän
linjaa. Tähän päästiin siten, että esimiesten vastuita käytiin läpi, jotta heidän viestinsä työntekijöille, eivät ole ristiriidassa keskenään. Tällä pyritään
välttämään työstä toiseen siirtelyä ja varmistamaan työrauha. Havaintojen perusteella esimiesten kommunikointia on saatu yhtenäistettyä sekä
työntekijöiden työrauhaan on osin tätä kautta tullut parannusta.
Tiedottamisessa on kiinnitetty huomiota viikkopalavereihin, joita on alettu pitää säännöllisesti työviikkojen alussa. Tämä on kehittänyt vajavaisesta
tiedottamisesta johtunutta epätietoisuutta työyhteisön ajankohtaisista
asioista, sekä parantanut avoimen vuorovaikutuksen kulttuuria. Työntekijöiltä on tullut viikkopalavereissa arvokkaita huomioita alkavan viikon tärkeimmistä asioista, ja ne on pyritty ottamaan huomioon työlistoissa.
Osastopäälliköiden aktiiviseen näkyvyyteen myymälässä on kiinnitetty
huomiota. Tämä on edistänyt vuorovaikutusta ja töiden ohjausta. Tämä on
parantanut myös tiimityötä.
Ketjun asiakastyytyväisyysmittausten perusteella, asiakastyytyväisyys on
noussut kohdeorganisaatiossa huomattavasti vuoden takaiseen verrattuna. Ketjutasolla on kiinnitetty huomiota entistä enemmän asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä valmentavaan esimiestyöhön. Parantuneeseen tulokseen vaikuttaa oletettavasti myymälässä toteutettu kokonaisuudistus rakenteiden osalta, mutta myös aikaisemmin kerrotuilla ja toteutetuilla toimenpiteillä voidaan nähdä olevan merkitystä tulokseen.
Havaintojen perusteella psykososiaalisia kuormitustekijöitä on pystytty
vähentämään eri osatekijöiden vaikutuksesta. Havaintoa tukee myös syksyllä 2019 pidetyt kehityskeskustelut, joissa työntekijät vaikuttivat melko
tyytyväisiltä nykytilanteeseen.

11 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä toimintatutkimusprosessissa oli tavoitteena kehittää organisaatiota
siten, että henkilöstön motivaatio ja työtyytyväisyys lisääntyisi. Prosessissa saatiin ajantasainen tulos siitä, mihin psykososiaalisiin kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin jatkossa tulee kiinnittää huomiota kuormituksen vähentämiseksi: töiden suunnittelu, kiireen vähentäminen sekä työrauha.
Tutkimusmetodina toimintatutkimus osoittautui hyväksi, sillä sen avulla
pystyttiin kehittämään jo olemassa olevia käytäntöjä sekä luomaan yhteisöllisyydellä ja aktiivisella osallistamisella uusia tapoja toimia. Syklisen
luonteensa ansiosta, toimintatutkimusprosessi antoi mahdollisuuden
toimintatapojen kokeiluun, reflektointiin sekä käytäntöjen muuttamiseen.
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Jatkossa on mahdollista seuraavan syklin aikana kehittää yhdessä sovittua
ja ongelmalliseksi havaittua asiaa.
Töiden suunnitteluun tehdyillä muutoksilla parannettiin työvuorosuunnittelua uudella tarvemallilla, joka tehosti resurssien käyttöä. Työntekijöiden
osallistaminen suunnittelupalavereihin paransi tiedonkulkua sekä lisäsi
oma-aloitteisuutta. Suunnittelutyötä voisi toteuttaa jatkossa myös aktiivisemmin pienemmissä ryhmissä tai pareittain, jolloin suunnittelu olisi epävirallisempaa ja mahdollistaisi yksilöllistä luovaa innovaatiota. Tämä voisi
lisätä työn kiinnostavuutta sekä sisältöä, jolla olisi mahdollisesti positiivinen vaikutus työmotivaatioon.
Päivittäisessä työskentelyssä nousi esiin ongelma, joka tuo myös jatkossa
haasteita aikaisemmin suunniteltujen toimintamallien toteutumisessa.
Työn suunnittelua tulee terävöittää, sillä päivittäisen tavarakuorman suuruus ei ole tarkkaan ennakolta tiedossa. Sen johdosta vastaan tuli usein tilanteita, jolloin suunniteltu miehitys ei ollut riittävä työmäärään nähden.
Tämä johti pahimmillaan siihen, että päivän tavarakuormaa ei saatu purettua saman päivän aikana, jolloin työtä jäi myös seuraavalle päivälle.
Tällainen tilanne vaikutti toteutuessaan monen päivän suunnitelmaan negatiivisesti. Olisi hyvä, jos ketjutasolla logistiikkaprosessia kehitettäisiin
niin, että myymälät saisivat ennakkoon tiedon päivittäisen kuorman suuruudesta esimerkiksi kuutiomäärissä. Tieto kuorman kuutiomääristä tai
kuorman lähetyslista voitaisiin toimittaa edellisenä päivänä sähköpostitse
suoraan myymälään. Tällaisella toimintamallilla myymälät osaisivat varautua paremmin tulevaan tavaravirtaan ja voisivat harkinnan mukaan lisätä
aamuvuoroon työntekijöitä. Näin olisi mahdollista parantaa töiden sujuvuutta, vähentää kiireen tuntua sekä stressiä, jotka olivat tulosten mukaan työyhteisössä esiintyviä psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Havaintojen perusteella, yllättävän suuret tavaramäärät ovat yksittäisenä tekijänä merkittävin kuormitustekijä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.
Logistiikkaprosessin kehittäminen edellä kuvattuun suuntaan vaikuttaisi
myös työntekijöiden työrauhaan, sillä heillä olisi näin paremmat mahdollisuudet toteuttaa ennalta tehtyä suunnitelmaa keskeytyksettä. Esimiesten tulee jatkossa kehittää entisestään keskinäistä kommunikointiaan sekä
suunnitella asioita että tulevia tekemisiä yhdessä. Myös esimiehille on
taattava työrauha, jota voidaan parantaa vähentämällä tarpeetonta toimistotiloissa oleskelua. Tällaista käyttäytymismallia oli tutkimuksen aikana
havaittavissa, ja työntekijöitä on ohjeistettu kiinnittämään huomiota sen
vähentämiseen.
Työelämässä tapahtuvat muutokset haastavat yrityksiä ajattelemaan asioita uudella tavalla. Tässä toimintatutkimuksessa kävi ilmi, että johtajuus
kaipaa kehittämistä muuttuneessa toimintaympäristössä. Kehittämisessä
tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että esimies löytää oman luonnollisen tyylinsä johtaa ja kasvattaa innostusta sekä tuottavuutta työyhteisössä. Johtamisen tulee ennen kaikkea olla suunnan näyttämistä taval-
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la, johon muut uskovat ja jota on helppo seurata. Se ei välttämättä vanhoilla johtamistyyleillä ole tänä päivänä mahdollista, joten esimiestyötä
tekevät henkilöt tulee haastaa uuden oppimiseen. (vrt. Kilpinen 2017, 25–
28.) Työyhteisön tulevaisuuden kehittämisen pohjaksi Pihlajasaari (2013,
214) esittelee Manuel Kapteinin (2008) mallin hyvin toimivasta organisaatiosta, jossa keskeistä ovat riittävät ohjeistukset siitä, mitä odotetaan
työntekijöiltä. Mallissa esimiehiltä odotetaan esimerkillisyyttä päätöksenteossa ja sääntöjen noudattamisessa. Myös työntekijöiltä odotetaan sääntöjen mukaan toimimista ja toteutettavuuden periaatteen kunnioittamista. Organisaation tulee huolehtia resurssien ja toimivaltuuksien puitteissa
siitä, että toteutettavuus ja sitoutuminen työtehtäviin olisi mahdollista.
Palautteen antaminen eri toimijoiden välillä luo organisaatioon läpinäkyvyyttä. Toiminta perustuu keskusteltavuuteen ja toiminnan seurausten arviointiin. Tuloksena olisi palkitseminen tai sanktio.
Edellä kuvatun yhteiskunnallisen kehityksen ja hyvin toimivan organisaation kannalta (Pihlajasaari, 2013) on hyvä, että organisaation esimiehet
ovat suorittaneet syksystä 2018 lähtien johtamisen erikoisammattitutkintoa, joka päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä. Esimiehet ovat käsitelleet koulutuksessa ajantasaista johtamista, mikä tulisi konkretisoitua laadukkaampana esimiestyönä tulevaisuudessa. Kuten tutkimuksen teoriaosuudesta käy ilmi (Kauhanen 2016, 89–92), laadukas esimiestyö on
yksi tärkeimmistä tekijöistä psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinnassa. Edellä kuvattua tukevat myös tutkimustulokset, joissa esimiesten
työpaikanvaihdot lisääntyivät, mikäli organisaation toiminta ei vastannut
hyvän organisaatiokulttuurin tunnusmerkkejä (Pihlajasaari 2013, 216).
Valmentavan esimiestyön jatkojalostaminen on tulevaisuuden haaste.
Esimiehen voidaan katsoa toimivan työyhteisössä myös ohjaajan roolissa.
Tämä näyttäytyy liiketalouden asiakkuuksissa, kun asiakasta neuvotaan
tuotteen käyttöön tai työntekijä perehtyy uuteen tuotteeseen. Esimiehen
tuleekin rakentaa suhde työntekijöihin motivoivan ja luottamuksen ilmapiirissä. Puhutaankin motivoivasta ohjauksesta. (vrt. Juujärvi & Salin 2019,
76-77). Kun esimies toimii siten, että työntekijöiden kehittymisessä edetään yksilöllisessä ja sopivassa tahdissa siitä huolimatta, että se olisi ristiriidassa yrityksen työkäytänteiden kanssa, motivoituu työntekijä toimintaan. Lisäksi motivoiva esimies kunnioittaa, antaa aikaa ja huomioi työntekijää yksilöllisesti. Esimies voi käyttää motivoivaa haastattelua myös kehityskeskusteluissa, jolloin keskustelu on yhteistyöhön perustuvaa keskustelua. Tällöin vahvistetaan työntekijän omaa motivaatiota ja sitoutumista
kehittämistoimiin (Miller & Rollnick 2013, 29). Kun tässä työssä perehdytys rajattiin kehittämistoimien ulkopuolelle, seuraavassa toimintatutkimuksen vuoden jaksossa otetaan uusi koko ketjua koskeva perehdytysmalli keskiöön.
Tiimityötä tulee kehittää jatkossa entisestään, koska tiimin toiminta on
esimiehen toimenkuvassa yksi tärkeimmistä alueista. Osastojen rajaaitojen madaltaminen parantaisi yhteistyötä ja kehittäisi yhteisöä tiiviiksi
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kollegiaaliseksi ryhmäksi. Yhtenäinen motivoitunut tiimi parantaisi mahdollisesti työn laatua ja taloudellista tulosta. Työvuorosuunnitteluun tehdyt muutokset ovat edellä mainitussa asiassa hyvä alku, mutta se ei yhteistyön tiivistämisen kannalta riitä. Työntekijöiltä vaaditaan omaa aktiivisuutta yhteistyön ja kumppanuuden lisäämisessä, jossa kunkin yksilön
vastuu ja kollegan auttaminen korostuu.
Tätä toimintatutkimusta varten oli saatavilla koko toimipisteen käsittävä
tulos ilman osastokohtaista erittelyä. Uusi muokattu kysely tulisi toteuttaa
niin, että tuloksia voidaan tarkastella myös osastokohtaisesti vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Seuraavan vuoden aikana tulee havainnoida,
missä määrin psykososiaalisia kuormitustekijöitä esiintyy osaston myyjien
ja kassatyöntekijöiden keskuudessa. Tulosten vertailu ja eriyttäminen eri
ammattiryhmien välillä auttaisi näkemään paremmin sen, mihin asioihin
eri osastoilla tulisi kiinnittää huomiota. Nyt saatujen tulosten perusteella
tulee käynnistää toimintatutkimuksen seuraava sykli.

47

LÄHTEET
Ahola, K. (2006). Psyykkisen ja sosiaalisen työkuormituksen arviointi. Teoksessa: Ahola, K., Kivistö, S. & Vartia, M. (toim.) 2006. Työterveyspsykologia. Vammalan Kirjapaino Oy 2006.
Aro, A (toim.). (2018). Työilmapiiri kuntoon. Alma Talent. Haettu
10.10.2019 osoitteesta
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/t
eos/HACBDXDTEB
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. (2018). Psykososiaalisten
riskien hallinta työpaikoilla Euroopassa: tulokset toisesta Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä koskevasta kyselytutkimuksesta (ESENER-2). Haettu 21.10.2019 osoitteesta
https://osha.europa.eu/fi/tools-and-publications/publications/kattavayhteenveto-psykososiaalisten-riskien-hallinta/
Hanhela, R. (2017). Mikä ihmeen psykososiaalinen kuormitus? Telma
4/2017. Haettu 29.10.2019 osoitteesta https://telma-lehti.fi/mikaihmeen-psykososiaalinen-kuormitus
Havula, J. & Meincke, N. (2018). Työturvallisuus vähittäiskaupassa. Teoksessa: Spoof, M. & Paanetoja, J. (toim.) Työturvallisuusoikeus. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2018.
Heikkinen & Huttunen & Moilanen (toim.). (1999). Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Jyväskylä: PSkustannus.
Heikkinen, H., Rovio, E. & Syrjälä, L (toim.). (2007). Toiminnasta tietoon.
Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kansanvalistusseura.
Heikkinen, H. & Syrjälä, L. (2007). Tutkimuksen arviointi. Teoksessa: Heikkinen, Rovio & Syrjälä (toim.) 2007. Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kansanvalistusseura, 144 - 161.
Heiske, P. (2001). Hyvinvointia työyhteisöön. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy
Huhta, M. (2018). Itseohjautuvan työn johtaminen ja psykososiaalinen
kuormitus. Pro gradu. Tampere: Tampereen yliopisto.

48
Huovinen T. & Rovio E. (2007). Toimintatutkija kentällä. Teoksessa: Heikkinen, Rovio & Syrjälä (toim.) 2007. Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kansanvalistusseura, 104 -105.
Huttunen, M. (2018). Masennus ja motivaatio. Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja 23/2018, 2379-2382.
Isotalus, P. & Rajalahti, H. (2017). Vuorovaikutus johtajan työssä. Helsinki:
Alma Talent
Jansson, M. & Stenberg, J-H. (2018). Liikunnan antidepressiiviset vaikutusmekanismit. Psykologia 1/2018, 4–10.
Joki, M. (2018). Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. 6.uud. painos. Kauppakamari. Luettu 8.10.2019. Vaatii käyttöoikeuden.
https://kauppakamaritietofi.ezproxy.hamk.fi/fi/s/ak/kirjat/henkilostoasiantuntijan-kasikirja2018/13-sisainen-viestinta/?coll=2
Juujärvi, S. & Sallin, O. (2019). Kohti motivoivaa ohjausta: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten itsearviointi ohjausosaamisestaan. Psykologia 2/2019, 76-90.
Kamensky, M. (2014). Strateginen johtaminen : menestyksen timantti.
4.uud. painos. Alma Talent. Haettu 13.11.2019 osoitteesta
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://bisneskirjasto.almatalent.fi/teo
s/DAJBBXXTBBAED
Kankainen, S. (2019). Hyvä yksilön ja osaamisen johtaminen vie parempiin
tuloksii. Blogijulkaisu 28.6.2019. Haettu 13.11.2019 osoitteesta
https://hyplus.helsinki.fi/hyva-yksilon-ja-osaamisen-johtaminen-vieparempiin-tuloksiin/
Kansanen, O. (2004). Esimies valmentajana – yhteistyöllä tuloksiin. Juva:
WS Bookwell Oy
Kauhanen, J. (2015). Esimies palkitsijana: aseta tavoitteet, mittaa ja palkitse. Kauppakamari. Luettu 15.10.2019. Vaatii käyttöoikeuden.
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://kauppakamaritieto.fi/fi/s/ak/ki
rjat/esimies-palkitsijana-2015/
Kauhanen, J. (2016). Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä.
Kauppakamari: Viro.
Kauppinen, T., Mattila-Holappa, P., Perkiö-Mäkelä, M., Saalo, A., Toikkanen, J., Tuomivaara, S., Uuksulainen S., Viluksela, M. & Virtanen, S (toim.).

49
(2013). Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista. Helsinki: Työterveyslaitos.
Kilpinen, P. (2017). Inspiroitunut: miten johtaa ja menestyä muuttuvassa
työelämässä? Bookwell Digital Oy.
Kiviniemi, K. (1999). Toimintatutkimus yhteisöllisenä prosessina. Teoksessa: Heikkinen, H., Huttunen & Moilanen (toim.) 1999. Siinä tutkija missä
tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Jyväskylä: PSkustannus, 69-70.
Kulmala, J. (2014). Johda paremmin. DM World Oy.
Kupias, P., Pirinen, J. & Peltola, R. (2014). Esimies osaamisen kehittäjänä.
Haettu 14.11.2019 osoitteesta
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/t
eos/IACBFXJTFF
Kuula, A. (2000). Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä.
Tampere: Vastapaino.
Lahti, J., Rakkolainen, M. & Koski-Jännes, M. (2013). Motivoiva Haastattelu kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa. Duodecim, 129, 2063- 2069.
Leskelä, I. & Lindholm, C (toim.). (2012). Haavoittuva keskustelu: keskusteluanayyttisiä tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
Lindström, S., Kandolin, I. & Pahkin, K. (2014). Esimiehenä kaupan alalla.
Työterveyslaitos.
Mayor, P. & Risku, M. (2015). Opas yksilölliseen motivointiin. Helsinki: Talentum.
Metsämuuronen, J. (2000). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Helsinki:
Methelp 2000F.
Miller, W. R. & Rollnick, S. (2013). Motivational interviewing. Helping
people change. New York: Guilford Press.
Mustonen, P. (2018). Mikä kumma meitä motivoi? Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja 23/2018, 2373-2376.
Otala, L. (2018). Ketterä oppiminen: Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa. Kauppakamari. Haettu 14.11.2019 osoitteesta
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://kauppakamaritieto.fi/fi/s/ak/ki
rjat/kettera-oppiminen-keino-menestya-jatkuvassa-muutoksessa/

50
Otollinen, P. (2016). Osallistamisen oivalluskirja kaikille. Mediapinta.
Palvelualojen ammattiliitto. (2019). Kaupan alan esimiesbarometri 2019.
Haettu 14.10.2019 osoitteesta https://www.pam.fi/media/1.materiaalipankki-tiedostot-nakyvat-julkisessa-materiaalipankissa/tilastotja-tutkimukset/kaupan-alan-esimiesbarometri-2019-diat.pdf
Pihlajasaari, P. (2016). Eettinen organisaatiokulttuuri tukee työhyvinvointia ja sitouttaa johtajia. Väitöstutkimus, Jyväskylän yliopisto 2015. Psykologia 3/2016, 213-217.
Rantaeskola, S., Hyyti, J., Kauppila, J. & Koskelainen, M. (2014). Haastavat
asiakastilanteet: väkivalta työssä. Talentum. Haettu 14.10.2019 osoitteesta
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/t
eos/DABBHXCTEB
Rauhala, I., Leppänen, M. & Heikkilä, A. (2013). Pääasia – Organisaation
psykologinen pääoma. Helsinki: Talentum.
Rintala, J. (2018). Työn psykososiaaliset kuormitustekijät työturvallisuuslaissa. Teoksessa: Spoof, M. & Paanetoja, J. (toim.) 2018. Työturvallisuusoikeus. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2018.
Ristikangas, M-R. & Grünbaum, L. (2014). Valmentava esimies. Helsinki:
Talentum.
Räty, T. (2009). Työyhteisötaidoilla tulosta. Työturvallisuuskeskus.
Salmela, K. (2013). Psykososiaalisen kuormituksen arviointi. Työterveyslääkäri 4/2013. Haettu 24.10.2019 osoitteesta
https://www.luotain.net/wp-content/uploads/2014/01/scan0009.pdf
Salminen, J. (2017). Onnistu tiimityössä. Helsinki: Grano Oy.
Sumkin, T. & Tuomi, L. (2012). Osaamisen ja työn johtaminen : organisaation oppimisen oivalluksia. Talentum Media. Haettu 13.11.2019 osoitteesta
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/t
eos/CACBFXGTFF
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö. (2018). SAK:n työolobarometri
2018. Haettu 28.10.2019 osoitteesta https://www.sak.fi/serve/sakntyoolobarometri-2018-1
Taskila-Rissanen, M., Rantanen, J., Mauno, S. & Rönkä, A. (2016). Miten
työ vaikuttaa muuhun elämään ja muu elämä työhön: katsaus päiväkirja-

51
tutkimuksiin työn ja muun elämän välisestä vuorovaikutuksesta, Psykologia 1/2006, 17-53.
Telma 28.11.2017. Mikä ihmeen psykososiaalinen kuormitus? Haettu
29.10.2019 osoitteesta https://telma-lehti.fi/mika-ihmeenpsykososiaalinen-kuormitus
Työ- ja elinkeinoministeriö. (2012). Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020. Haettu 30.10.2019 osoitteesta
http://www.tyoelama2020.fi/files/35/tyoelaman_kehittamisstrategia_fin
al.pdf
Työsuojeluhallinto. (2017). Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Haettu 11.10.2019 osoitteesta
https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinenkuormitus/kuormitustekijat
Työsuojeluhallinto. (2017). Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla. Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2017. Haettu 29.10.2019 osoitteesta
https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Psykososiaalinen
_kuormitus_022017
Työterveyslaitos. (2013). Työ ja terveys Suomessa 2012. Haettu
18.11.2019 osoitteesta https://www.ttl.fi/wpcontent/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
Työturvallisuuskeskus. (2015). Työn henkisten kuormitustekijöiden hallinta. Haettu 28.10.2019 osoitteesta
https://ttk.fi/files/4660/Tyon_henkisten_kuormitustekijoiden_hallinta.pd
f
Työturvallisuuskeskus. (2019). Psykososiaalinen kuormitus. Haettu
1.9.2019 osoitteesta
https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/t
yoyhteiso/psykososiaalinen_kuormitus
Työturvallisuuskeskus. (2019). Psykososiaalinen työympäristö. Haettu
24.10.2019 osoitteesta
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/asia
ntuntija-_ja_toimistotyo/psykososiaaliset_kuormitustekijat
Työturvallisuuskeskus. (2019). Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi. Haettu 31.10.2019 osoitteesta
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastu
ut_ja_velvoitteet/tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi

52
Ullakonoja, V. (2018). Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Teoksessa:
Spoof, M. & Paanetoja, J. (toim.) 2018. Työturvallisuusoikeus. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2018.
Uutela, U. (2019). Valmentava esimiestyö työhyvinvointia ja työssä oppimista tukemassa. Akateeminen väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Vehkalahti, K. (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2008.
Vilkka, H. (2007). Tutki ja mittaa. Tammi, Jyväskylä.
Väänänen, E. (2015). Työn psykososiaaliset riski- ja kuormitustekijät työuupumushaastatteluissa. Pro gradu. Tampere: Tampereen yliopisto.
WHO. (2019). Psychosocial risk factors and hazards. Haettu 10.10.2019
osoitteesta
https://www.who.int/occupational_health/topics/risks_psychosocial/en/
Österberg, M. (2015). Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. 5.uud. painos.
Helsingin seudun kauppakamari. Haettu 16.10.2019 osoitteesta
https://ezproxy.hamk.fi/login?url=https://kauppakamaritieto.fi/fi/s/ak/kir
jat/henkilostoasiantuntijan-kasikirja-2015/

53
Liite 1
Osallistu psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden tunnistamiseen
Psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden tunnistamiseksi konsernin työterveyshuolto toteuttaa kaikille Yritys X ketjun työntekijöille kyselyn. Vastausaikaa on
aina 7.10. asti.
Tavoitteena ei ole tunnistaa työssä kuormittuneita työntekijöitä, vaan ne työn kuormitustekijät, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti työntekijän terveyteen. Kyselyn tulokset esitetään luottamuksellisesti siten, että yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa.
On tärkeää, että jokainen työntekijä vastaa kuormitus- ja voimavaratekijöiden arviointiin, koska kukin on itse oman työnsä paras asiantuntija. Työn vaarojen arviointi
on työnantajan lakisääteinen velvoite.
Psykososiaalisilla kuormitus- ja voimavaratekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön, työn
järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Kuormitustekijän olemassaolo ei välttämättä ole terveydelle haitallinen.
Tulosten perusteella tunnistetaan työn kuormitustekijöitä sekä tehdään terveydellisen
merkityksen arviointi työ ja toimipaikkakohtaisesti. Tulosten perusteella laaditaan
myös toimenpiteitä haitallisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi.
Tulokset tullaan käymään läpi alueellisissa työsuojelutoimikunnissa ja tiedottamaan
myös koko henkilöstölle, ja kehittymistä seurataan myös jatkossa.

