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____________________________________________________________________ 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiantuntijatehtävissä toimivien työmotivaatio. Aihe 

valikoitui tekijän oman mielenkiinnon perusteella sekä toimeksiantajan tarpeesta asi-

antuntijoiden määrän kasvaessa organisaatiossa jatkuvasti.  

 

Työn tarkoituksena oli kartoittaa, miten asiantuntijat kokivat työmotivaatioon liittyvät 

eri tekijät, mikä niissä lisäsi tai heikensi työmotivaatiota sekä, mikä niiden merkitys 

oli kokonaiskuvassa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa asiantuntijatehtävissä toimi-

vien henkilöiden esimiehelle tietoa alaistensa työmotivaatiotekijöistä sekä tarjota työ-

motivaatioon liittyviä kehittämisideoita. 

 

Tutkimus toteutettiin viitenä asiantuntijahaastatteluna. Haastateltavat valittiin asian-

tuntijayksiköstä sen perusteella, että he olivat yksikön uusimpia työntekijöitä. 

 

Haastatteluissa selvisi, että asiantuntijat kokivat suurimpina työmotivaatiota laskevina 

tekijöinä työnkuvan kapeuden sekä monipuolisuuden ja haasteiden puuttumisen. Li-

säksi jo hankittua osaamista ja kertynyttä kokemusta ei päästy läheskään kokonaisuu-

dessaan hyödyntämään. Asiantuntijoiden kykyjä pitäisi ehdottomasti hyödyntää orga-

nisaatiossa enemmän ja monipuolisemmin. 

 

Asiantuntijoiden työmotivaatiota nostivat selkeästi erinomaiset vaikutusmahdollisuu-

det omaan työhön sekä mahdollisuus toimia itsenäisesti niin työssä kuin päätöksente-

kotilanteissa. 
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The subject of this thesis was the motivation of those working in expert positions. The 

topic was selected based on the author’s own interest and the need of the principal as 

the number of experts is increasing in the organization continuously.  

 

The purpose of this thesis was to map how the expert experienced the various factors 

related to work motivation, what increased or weakened their work motivation and 

what their significance in the overall picture was. The aim of the study was to provide 

the superior of the experts’ information on the work motivation factors as well as ideas 

for development related to work motivation. 

 

The study was conducted in five expert interviews. The interviewees were selected 

from the expert unit on the basis that they were the newest employees of the unit. 

 

The interviews revealed that the biggest factors in the decline of the experts’ work 

motivation was the narrow scope of work and the lack of versatility and challenges. In 

addition, the acquired knowledge and accumulated experience were far from being 

fully utilized. The capability of experts should be utilized more and more diversely in 

the organization. 

 

The work motivation of the experts was clearly increased by their excellent possibili-

ties to influence their own work and the ability to work independently both at work 

and in decision-making situations. 
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1 JOHDANTO 

Työn merkityksellisyys, sen mukana tuomat haasteet ja mahdollisuus oman monipuo-

lisen osaamisen hyödyntämiseen ovat tämän hetken motivaatiotekijöitä. Säännöllinen 

palkanmaksu ja luotettava työnantaja eivät enää vedä puoleensa ja motivoi ihmisiä 

työntekoon, vaan mahdollisuus oman itsensä toteuttamiseen sekä omien mielenkiin-

non kohteiden parissa työskentely ovat tekijöitä, jotka ohjaavat nykyään yksilön liik-

kumista työmarkkinoilla. 

 

Työmarkkinat ovat tällä hetkellä työntekijän, ja työnantajat käyvät kilpailua parhaista 

tekijöistä. Uusia haasteita lähdetään etsimään arastelematta, mikäli nykyiset työtehtä-

vät ja työnantaja eivät niitä enää pysty tarjoamaan tai järjestämään. 

 

Tässä opinnäytetyössä lähestytään työmotivaatiota kuuden tekijän kautta, jotka aihee-

seen liitetään tyypillisesti. Tekijät muodostuvat niin sisäisistä kuin ulkoisista motivaa-

tionlähteistä. Niiden merkityksellisyyttä kokonaiskuvassa sekä lisäävien ja heikentä-

vien piirteiden vaikutusta tutkitaan valittujen viiden sairaalaympäristössä työskentele-

vän asiantuntijatehtävissä toimivien case-henkilöiden näkökulmasta. Henkilöt työs-

kentelevät samassa tiimissä, mutta jokaisella on oma erikoisalansa. Opinnäytetyö to-

teutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka materiaali koostuu viidestä asiantunti-

jahaastattelusta. 

 

Aihe on valikoitunut tekijän opintosuuntauksen innoittamana, joka on talous- ja hen-

kilöstöjohtaminen. Työmotivaatio on iso osa työhyvinvointia, joka on aiheena ajan-

kohtainen ja moninainen. Työmotivaatiosta ja siihen liitetystä työn imusta puhutaan 

paljon nykypäivänä. Työmotivaatio vaikutti hyvältä ja ennen kaikkea mielenkiintoi-

selta opinnäytetyön aiheelta. Opinnäytetyön tekijä työskentelee itse samassa yrityk-

sessä, kuin missä kohdehenkilöt. Asiantuntijoiden määrä yrityksessä on ollut viime 

vuosina kasvussa ja kasvun odotetaan myös jatkuvan tulevaisuudessa. Tekijän ehdot-

tama aihe sopi toimeksiantajalle. 
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA ONGELMA 

 

Asiantuntijan työssä yhdistyy vaativa ajattelu- ja suunnittelutyö, luovien ratkaisujen ja 

uusien asioiden keksiminen ja kehittäminen, kokonaisuuksien hallinta ja vankka osaa-

minen. Työ on usein vastuullista, itsenäistä ja projektiluonteista. Asiantuntija suunnit-

telee oman työnsä ja sen rytmin, ohjaa itseään ja usein arvostelee oman työnsä laadun 

siitä parhaiten tietävänä. (Sipilä 1996, 27-29.) 

 

Asiantuntijoiden valttikortti on tieto. Heitä tarvitaan juuri sen takia, että jonkin asian 

tekemiseen ei organisaatiossa oma osaaminen ja tieto ole riittävällä tasolla. Asiantun-

tijan tehtävään kuuluu usein myös asiakkaan ohjaaminen oikeaan suuntaan, hänen 

puolestaan ajatteleminen ja ymmärrettävän kokonaiskuvan luominen. Yleensä asian-

tuntijan antama palvelu on aineetonta, mutta se voi olla myös jokin tuote, johon kul-

minoituu asiantuntemus ja ammattitaito. (Sipilä 1996, 15-16.) 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, miten asiantuntija kokee työ-

motivaatioon liittyvät eri tekijät, mikä niissä lisää tai heikentää työmotivaatiota sekä, 

mikä on niiden merkitys kokonaiskuvassa. Tässä tutkimuksessa työmotivaatio koostuu 

kuudesta useimmiten siihen liitetystä tekijästä: johtaminen, osaaminen ja haasteet, 

asenne ja rooli, työyhteisö, palaute ja palkitseminen. Mainitut tekijät tulivat ilmi ai-

heen kirjallisuuteen perehtyessä. 

 

Asiantuntijan työ on monesti luonteeltaan hyvin erityyppistä, kuin muiden työnteki-

jöiden. Työ on usein vastuullista, itsenäistä, laaja-alaista, haastavaa ja vaativaa. Se ei 

ole tasaista suorittamista, vaan siihen liittyy paljon ennakoivaa ajattelu- ja suunnitte-

lutyötä, ongelmanratkaisua, asiakkaan tarpeiden huomioimista ja lopputuloksesta vas-

tuun kantamista. Asiantuntija on vastuuhenkilönä työn alusta sen loppuun saakka. Tar-

koituksena on nyt löytää ne tekijät, jotka asiantuntija kokee lisäävän tai heikentävän 

hänen työmotivaatiotaan.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden esi-

miehelle tietoa alaistensa suhtautumisesta motivaatiotekijöihin ja siitä, mitkä niissä 

tällä hetkellä on työmotivaatiota lisääviä tai heikentäviä ominaisuuksia. Tavoitteena 
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on myös tuottaa vastausten perusteella saaduista tiedoista työmotivaatioon liittyviä ke-

hittämisideoita. 

 

Tutkimusongelmana: Miten asiantuntija kokee työmotivaatioon liittyvät tekijät? 

 

Osaongelma: Mikä tekijöissä lisää työmotivaatiota? 

Osaongelma: Mikä tekijöissä heikentää työmotivaatiota? 
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

 

Yllä olevassa kuviossa (Kuvio 1) on esitelty työmotivaatiota tutkittaessa tyypillisem-

min esille tulleet tekijät. Kuvio on tekijän itse laatima ja luoma. Tutkimuksen tavoit-

teena on tutkia, miten asiantuntijat kokevat työmotivaatioon liittyvät eri tekijät ja mikä 

tekijöissä lisää ja heikentää motivaation tuntemista. Tavoitteena on löytää lisäksi pa-

rannusehdotuksia. 

  

MOTIVAATIOTEKIJÄT

JOHTAMINEN
OSAAMINEN JA 

HAASTEET
ASENNE JA ROOLI

TYÖYHTEISÖ PALAUTE PALKITSEMINEN

LISÄÄVÄT 
OMINAISUUDET

HEIKENTÄVÄT 
OMINAISUUDET

PARANNUSEHDOTUKSET
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4 MOTIVAATIO 

4.1 Perustarpeet 

Ihmisen neljä psykologista perustarvetta ovat vapaaehtoisuus, kyvykkyys, yhteenkuu-

luvuus ja hyväntekeminen. Kuviossa 2 on esitetty nämä perustarpeet. Nämä elementit 

ovat osa sisäistä motivaatiota ja avainasemassa yleisen hyvinvoinnin kannalta. Mah-

dollisuus toteuttaa itseään ja olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa lisäävät 

motivaatiota ja ohjaavat tekemistä. Mainitut elementit ovat ihmisille luontaisia ja myös 

olennaisia mielekkään elämän kannalta. (Martela & Jarenko 2015, 56.) 

 

 

 

Kuvio 2. Neljä psykologista perustarvetta. 

 

Vapaaehtoisuudella eli autonomialla tarkoitetaan yksilön mahdollisuutta toteuttaa it-

seään mielekkäällä tavalla ja tehdä hänelle merkityksellisiä asioita. Vapaaehtoisuus on 

sisältä kumpuavaa intoa tehdä jotain sellaista, mikä koetaan omaksi ja erityisen tärke-

äksi itselle. Tekeminen on luontaista ja oma-aloitteista, eikä sitä määritellä ulkopuo-

lelta. Johtamisen kannalta vapaaehtoisuus vaatii niin luottamusta, kuin myös rohkeutta 

antaa työntekijän tehdä niin, kuin hän itselleen parhaaksi näkee. (Martela & Jarenko 

2015, 57-58.)  

NELJÄ PYSKOLOGISTA 
PERUSTARVETTA

VAPAA-
EHTOISUUS

KYVYKKYYS

YHTEEN-

KUULUVUUS

HYVÄN-

TEKEMINEN
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Autonomiaan liittyy myös vapauden tunne ja vastuu. Työntekijän on koettava, että hän 

saa itse tehdä ratkaisuja ja kantaa vastuun tekemistään päätöksistä. Autonomiaa työs-

sään kokeva henkilö on kokeilunhaluinen ja aloitteellinen. Muiden ohjattavana olemi-

nen sekä näkemysten ja päätösten mukaan työskenteleminen laskevat työntekijän mie-

lekkyyttä työtä kohtaan. (Liukkonen, Jaakkola & Suvanto 2002, 139.) Työntekijän 

motivaation kannalta on miltei välttämätöntä, että hän saa osallistua työpaikkaa kos-

keviin päätöksentekotilanteisiin. Itsenäisyyden ja vapauden tunne myös lisää työnte-

kijän tuottavuutta ja edistää innovatiivisuutta sekä kehityshalua. (Liukkonen ym. 2002, 

150.) 

 

Kyvykkyydellä tarkoitetaan yksilön selviytymistä menestyksekkäästi jostain toimek-

siannosta. Se edellyttää organisaatiolta taitoa poistaa häiriötekijät ja mahdollistaa täy-

dellisen keskittymisen tilan. Kyvykkyyden ihannetilaa kutsutaan flowksi. Kyvykkyys 

koostuu osaamisesta ja aikaansaamisesta, josta syntyy sujuvuutta, joka taas lisää mo-

tivaatiota. (Martela & Jarenko 2015, 59.) 

 

Kyvykkyyden tunteella on merkittävä vaikutus niin yksittäisen työntekijän kuin koko 

työyhteisön motivaatioilmastoon. Työn tulokset ja laatu ovat selkeästi parempia sel-

laisilla työntekijöillä, jotka kokevat olevansa päteviä työtehtäviin nähden. Kyvykkyy-

den tunne taas häviää myös helposti siinä vaiheessa, kun työntekijä suoriutuu tehtä-

västään ilman haasteen tai ponnistelun tunnetta. Ennen haasteen tuntua luonut tehtävä 

onkin muuntunut vain perustason suoritteeksi. Tasainen suorittaminen ei säilytä eikä 

edistä motivaatiota. (Liukkonen ym. 2002, 161-163.) 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteen puhaltamisen kokemukset ovat tärkeitä motivaa-

tiotekijöitä. Ympärille tarvitaan ihmisiä, jotka hyväksyvät yksilön omana itsenään ja 

luovat mielekästä ja kannustavaa ilmapiiriä. (Martela & Jarenko 2015, 61.) 

 

Ihmisellä on synnynnäinen vietti kuulua erilaisiin ryhmittymiin. Yksilöllä on tarve löy-

tää tasapaino autonomian ja sosiaalisen ympäristön suhteen. Sosiaalinen ympäristö voi 

joko lisätä tai vähentää motivaatiota. Toimiva sosiaalinen ympäristö mahdollistaa hel-

pommin autonomian tunteen. (Liukkonen ym. 2002, 183-184.) 
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Hyväntekeminen luo tunnetta onnistumisesta ja menestymisestä. Se, että yksilön 

omalla toiminnalla on myönteisiä vaikutuksia jonkun toisen elämään, luo merkityksel-

lisyyden ja hyvän olon tunnetta. Hyvän tekeminen lisää myös yksilön omaa hyvin-

vointia ja lisää näin motivaatiota. (Martela & Jarenko 2015, 61-62.) 

4.2 Sisäinen motivaatio 

Tulevaisuudessa sisäinen motivaatio tulee näyttelemään yhä merkittävämpää osaa työ-

elämässä. Organisaation menestyminen tulee riippumaan siitä, kuinka innostavana 

työntekijät kokevat oman työnsä ja roolinsa. Saavatko he luottamusta, vapautta ja tilaa 

työnsä tekemiseen. Se, kuinka motivoituneita ja innokkaita työntekijät ovat, riippuu 

organisaation johtamismallista. Kontrollilla ja pelolla ei enää johdeta. Se, miten jat-

kossa organisaatioissa tullaan johtamaan, riippuu siitä, kuinka johto tulee hyväksy-

mään uudenlaisen asenteen johtamiseen ja saavatko he työntekijän tuntemaan itsensä 

arvokkaaksi ja merkitykselliseksi organisaation toiminnan kannalta. (Martela & Ja-

renko 2015, 14-17.) 

 

Sisäistä motivaatiota voi johtaa luomalla edellytykset työntekijälle tehdä sopivan haas-

teellista työtä innostavasti motivoivassa työympäristössä. Sisäisen motivaation johta-

minen on kokonaisuus, johon sisältyy ihmisen neljä perustarvetta. Tarpeet ovat myös 

yhteydessä toisiinsa, joten vain yhden täyttäminen ei ohjaa yksilön toimintaa. Uuden-

laisen johtamistyylinen omaksuminen ja opettelu vie aikaa, mutta sen myötä tulevat 

muutokset ja parannukset ovat sen arvoisia. Sisäisen motivaation johtamiseen tarvi-

taan vain kykyä tunnistaa ja tuntea yksilö, ja hänen näkemyksensä sekä motivaation 

lähteet. (Martela & Jarenko 2015, 155-159.) 

 

Sisäistä motivaatiota kokevat työntekijät ovat myös tyytyväisempiä, kun tarkastellaan 

tyytyväisyyttä elämään kokonaisuutena. Työssä koettu innostus, merkityksellisyys, 

palo ja tyytyväisyys heijastuvat myös työn ulkopuoliseen elämään. Työtehtävissä ja 

työpaikalla vietetään kuitenkin huomattava osuus ajasta. (Martela & Jarenko 2015, 48-

50.) 
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Työn merkityksellisyyden kokeminen on motivaation kannalta keskeinen tarve. Ihmi-

sen luontainen mielenkiinto johonkin tehtävään tai mahdollisuus toteuttaa omaa itse-

ään palkitsevat itsessään. Ilman ulkoista pakotetta tapahtuva tekeminen ja siitä syntyvä 

tyydytys on jo itsessään palkitsevaa. (Leiviskä 2011, 49.) Työltä ja ylipäätänsä elä-

mältä etsitään yhä enemmän sisältöä ja mielekkyyttä. Työhyvinvointi ja myös tulokset 

kasvavat, kun työ koetaan mielekkäänä. (Aaltonen, Ahonen & Pajunen 2015, 33-35.) 

 

Motivaatiota tuottavien tekijöiden havaitsemisen ja tunnistamisen vastuu on myös ih-

misellä itsellään. On tehtävä itsetutkiskelua löytääkseen omat motivaatiotekijät, uskal-

lettava ottaa riskejä ja luotettava omaan arviointikykyyn. (Leiviskä 2011, 51.) 

4.3 Ulkoinen motivaatio 

Ulkoinen motivaatio synnyttää tekemistä, joka tehdään jonkin ulkoisen palkkio vuoksi 

tai rangaistuksen välttämiseksi. Vain ulkoisen motivaation varassa toimiminen on hen-

kisesti raskasta ja pidemmällä aikavälillä hyvin kuluttavaa. Jokin päämäärä on saavu-

tettava tekemällä jotain sellaista, mikä tuntuu pakotetulta ja epämiellyttävältä. (Mar-

tela & Jarenko 2015, 25-26.) 

 

Vaikka ulkoisen palkkion saaminen tuntuisikin hyvältä, on sen vaikutus motivaatioon 

merkittävästi pienempi, kuin sisäsyntyisen motivaation kautta syntyvä mielihyvä. (Si-

nokki 2016, 98-99.) 

 

Keskittymällä vain ulkoisiin motivaatiolähteisiin, ei lopputuloksena ole kovin kestä-

vää ja pysyvää motivaatiotilaa. Ulkoisten motivaatiotekijöiden, kuten palkan ja palk-

kion vaikutus on huomattavasti lyhytkestoisempi, kuin sisäisten motivaatiotekijöiden. 

Ulkoiset motivaatiotekijät ovat myös tärkeitä, mutta työn merkityksellisyyden koke-

misen puuttuminen vähentää työtehokkuutta ja sitoutuneisuutta. (Leiviskä 2011, 49-

50.) 

 

Varmuus ja osaaminen yhdistetään usein sisäiseen motivaatioon, vaikka siihen liittyy 

myös ulkoinen motivaatio. Ajatuksena on kuitenkin pyrkimys kohti parempaa, johon 

kummatkin motivaation muodot ohjaavat. (Collin, Paloniemi, Rasku-Puttonen & 
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Tynjälä 2010, 46.) Kaikesta huolimatta, sisäinen ja ulkoinen motivaatio ovat usein 

läsnä samaan aikaan. Työstä saatava palkka eli ulkoinen motivaatiotekijä luo mahdol-

lisuuden ostaa itselle merkittäviä asioita, mutta samalla voi kokea itsensä hyödyllisesi 

organisaatiolle sisäisen motivaation kautta. (Martela & Jarenko 2015, 27.) 
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5 TYÖMOTIVAATIOTEKIJÄT 

5.1 Johtaminen 

Johtamisen vaikutus työmotivaatioon on merkittävä. Johtaminen on avainasemassa, 

mitä tulee motivaatioon ja työilmapiiriin. Monissa organisaatioissa keskitytään edel-

leenkin liialti asioiden johtamiseen, kun tärkeää olisi ottaa työntekijöihin näkökulma, 

jossa heidät ennemmin nähdään organisaatiolle arvoa tuottavana ja investointien ar-

voisena, kuin vain suorittavana osapuolena. Johto panostaa teknologiaan ja järjestel-

miin, vaikka sen ykkösprioriteetti pitäisi olla henkilöstöön investoiminen.  (Leiviskä 

2011, 132.) 

 

Jotta työelämän murroksen vaatima uudenlainen johtamistyyli muuttuu, on aidon kiin-

nostuksen työntekijää kohtaan synnyttävä. Työntekijät tarvitsevat tukea ja ohjausta, 

eivätkä käskyttämistä ja hierarkiaa. On johdon vastuulla luoda työpaikasta tila, jossa 

me-henki on vahvasti läsnä ja jossa työntekijä tuntee olevansa arvokas ja merkityksel-

linen organisaation toiminnan kannalta. (Leiviskä 2011, 133-134.) 

 

Esimiehen tehtävä on muuttunut ajan kuluessa kontrolloijasta mahdollistajaksi. Myös 

organisaatioiden toiminta perustuu yhä enenevissä määrin asiantuntemukseen. Näiden 

muutosten myötä nykypäivän johtamisessa korostuu etenkin innostamisen ja kannus-

tamisen kyky. Työntekijälle on luotava parhaat mahdolliset edellytykset työn tekemi-

seen. Hyvä johtaja antaa työntekijälle oikeuden ja vapauden valita sellaisen tavan 

tehdä töitä, joka tälle parhaiten sopii. Esimiehen näkökulmasta myös työn tuloksen 

mittaaminen on muuttunut merkittävästi, ajatustyötä on vaikea arvioida ja mitata. (Si-

nokki 2016, 45-47.) 

 

Esimiestyö on jatkuvan muutoksen alla, joka tuo johtamiseen omat ongelmansa. Esi-

miestyön suurin ongelma on liiallinen passiivisuus. Työntekijöiden on koettava, että 

esimies on aidosti läsnä ja kiinnostunut heidän työstään. Hänen tehtävänään on ylläpi-

tää työntekijöiden innostusta työhön ja osoittaa arvostavansa näitä. Innostavan ilma-

piirin luominen on yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä. (Virtanen & Sinokki 2014, 

146-149.) 
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Asiantuntijoiden johtamisessa on omat haasteensa. Monella asiantuntijalla on hyvin-

kin tarkka käsitys siitä, millä tavalla heitä pitäisi johtaa. Esimiehen on ansaittava kun-

nioitus ja arvostus ollakseen johtaja asiantuntijan silmissä. Perinteiseen työntekijään 

verrattuna asiantuntija kokee olevansa erilaisessa, vahvemmassa asemassa. Toiminta-

tavat ja roolikäyttäytyminen ovat osa ammatillista identiteettiä ja ohjaavat näin yksi-

löä. Asiantuntijoiden johtajana on laitettava itsensä likoon normaalia enemmän. (Sipilä 

1996, 52-54.) Etenkin asiantuntijaorganisaatioissa, jossa on useita oman alansa erityis-

asiantuntijoita, on esimiehellä oltava ymmärrys omasta roolistaan ja siitä, ettei hän voi 

olla koskaan täysin tietoinen siitä, mitä asiantuntijoiden työnkuvaan oikeastaan edes 

sisältyy. (Nevalainen 2007, 105.) 

 

Jatkuva muutos on nykypäivää ja organisaatiolla tulee olla hyvät valmiudet reagoida 

muutoksiin nopeasti asiakkaan vaatimalla tavalla. Jotta yritykset pystyvät selviyty-

mään näistä tilanteista, on työntekijöille jaettava yhä enemmän vastuuta ja annettava 

päätösvaltaa. Aiemmin tarvittavat päätökset tehtiin useimmiten johdon tasolla, mutta 

tällainen tapa ei ole aina mahdollista nykypäivän nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. 

Johdolla on velvollisuus luoda työntekijöille sellainen ilmapiiri ja työolot, jotka lisää-

vät työntekijöiden viihtyvyyttä ja jaksamista. Vastuun antaminen johdolta työnteki-

jöille lisää työn mielekkyyttä. (Liukkonen, Jaakkola & Kataja 2006, 38-40.) 

5.2 Osaaminen ja haasteet 

Työtä pitäisi hallita tasapaino, jossa motivaatio, haasteet ja osaaminen yhdistyvät. Työ 

ei saa vaatia liikaa, mutta se ei myöskään saa aiheuttaa ikävystymistä. Suurin motivaa-

tio syntyy, kun haasteet ja osaaminen kohtaavat. Organisaatioiden tulisi keskittyä yhä 

enemmän ottamaan huomioon yksilön ominaisuudet ja kyvyt. Elämäntilanteet, tavoit-

teet ja toiveet tekevät ihmisistä erilaisia ja se tulisi ottaa huomioon. Organisaatioiden 

muuttuneet tarpeet ovat pakottaneet työntekijät sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin, jo-

ten nyt olisi aika katsoa asiaa näkökulmasta, jossa työ muokataan sen tekijälle sopi-

vaksi. (Leiviskä 2011, 148-150.)  
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Asiantuntijatyön merkittävin motivaatiotekijä on työn kiinnostavuus ja sen mukana 

tulevat haasteet. Työn täytyy jatkuvasti kehittää tekijäänsä, jotta siitä saa riittävän tyy-

dytyksen tunteen. Mielenkiintoiset haasteet, onnistumisen tunteet ja oman työn tulok-

sien näkeminen saavat asiantuntijan ponnistelemaan kerta toisensa jälkeen. Asiantun-

tijan näkökulmasta mielekkään työn kokonaisuus syntyy oppimisesta, osaamisesta ja 

onnistumisesta. Projektin valmistuminen ja ongelman ratkaisu saavat asiantuntijalle 

onnistumisen tunteen, kun jokin asia on saatettu loppuun saakka. Onnistumiset ja 

omien aikaansaannosten tulokset ovat asiantuntijalle elintärkeitä tekijöitä motivaation 

säilyttämisen kannalta. (Sipilä 1996, 39-40.) 

 

Motivaatio on innostumisen ja onnistumisen lopputuote. Mikäli jompikumpi tekijöistä 

puuttuu, on motivaatiota mahdotonta luoda. Työssä täytyy olla haastetta ja mahdolli-

suus onnistua. Haasteita täytyy olla sopivassa suhteessa niin, että kuitenkin henkilö 

kokee onnistumisen olevan mahdollista. Myös omien kykyjen äärirajoille vieminen ja 

koko potentiaalin käyttäminen tarvittaessa luovat itsevarmuutta toimia myös ääritilan-

teissa. Liiallinen tai jatkuva äärirajoilla työskentely eivät ole motivaation kannalta hy-

viä asetelmia. (Rasila & Pitkonen 2010, 20-21.) 

 

Työtehtävien mielekkyyttä on joskus vaikeaa tietää etukäteen. Odotukset samasta 

työstä saattavat olla täysin toistensa vastakohdat kahden eri ihmisen näkökulmasta. 

Työn mielekkyys laskee, jos odotukset uutta työtä kohtaan eivät täytykään. Joskus 

myös omat ajatukset ja odotukset uudesta työstä saattavat olla hukassa, jonka vuoksi 

uusi työ ei tuota tyydytystä. Onkin tärkeää olla aktiivinen uuden työpaikan suhteen ja 

selvittää, mitä työtehtävät käytännössä oikein pitävät sisällään. (Leppänen & Kortesuo 

2014, 15-16.)  

5.3 Asenne ja rooli 

Riippumatta maasta, uskonnosta, koulutuksesta tai sukupuolesta, ihmisten tavoitelluin 

asia maailmanlaajuisesti on hyvä työpaikka. Työpaikka ja työ ovat osa ihmisen iden-

titeettiä. Kuitenkin epävarma taloudellinen tilanne, kiristyvä kilpailu ja organisaatioi-

den uudelleenjärjestelyt saattavat vaikuttaa negatiivisella tavalla itsetuntoon ja minä-

kuvaan. (Kasvio 2014, 26.) 
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Työn mielekkyyden kannalta on tärkeää tuntea itsensä hyvin. On tunnistettava omat 

vahvuusalueet ja tiedostettava omat persoonallisuuspiirteensä. Itsetuntemuksen avulla 

on helpompi tehdä oikeita valintoja työelämässä ja työuralla etenemisessä. Jokaisella 

on oma vahvuusalueensa ja niihin kannattaakin panostaa. Tavoitteena on, että työstä 

heijastuu tekijän persoonallisuus ja hänelle tärkeät arvot. Työ ei voi olla mielekästä, 

jos se ei vastaa kiinnostuksenkohteita tai kohtaa itselle tärkeiden arvojen kanssa. 

(Carlsson & Järvinen 2012, 59-60.)  

 

Työmotivaatioon vaikuttaa merkittävällä tavalla yksilön persoona ja ajattelumaailma. 

Arvot, tarpeet, asenne, käsitykset ja uran merkitys muokkaavat ihmisistä erilaisia. Mi-

käli työ koetaan vain taloudellisen vakauden lähteenä, on motivaatiota vaikea synnyt-

tää. Jos taas työn koetaan olevan omien arvojen mukaista, tartutaan siihen innolla ja 

ollaan valmiina ponnistelemaan enemmän hyvien suoritusten eteen. Myös elämänvai-

heella on vaikutusta siihen, millainen rooli työllä on ja mitkä asiat motivoivat. Työ-

elämä ja sen ulkopuolinen elämä heijastuvat toinen toisiinsa. (Sinokki 2016, 82.) Tässä 

opinnäytetyössä elämänvaihe ja työn ulkopuolinen elämä jäävät tutkimuksen ulkopuo-

lelle haastateltavien yksityisyyden suojaamiseksi. 

 

Omien vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen työssä tuovat nautintoa. Motivoitu-

neena työntekijän tuottavuus on korkealla, työn laatu parempaa ja halu palvella asia-

kasta suurempi. Tästä hyötyy niin organisaatio, asiantuntija, kuin myös asiakas. Se, 

että oma rooli muotoutuu mielenkiintoiseksi ja työn tekijällä on palo tekemiseen, luo 

hyvän alustan roolille. (Virolainen & Virolainen 2016, 189-190.) 

 

Asenne ja motivaatio saatetaan sekoittaa toisiinsa, vaikka tosiasiassa niiden välillä on 

eroa. Asenne on usein melko pysyvä ja hitaasti muuttuva tekijä. Sen avulla yksilö 

osoittaa suhtautumistapansa niin myönteisessä, kuin kielteisessä mielessä johonkin 

kohteeseen, asiaan tai ihmiseen. Työelämässä onnistumiset ja tulokset saavat jatkossa 

tekijän asennoitumaan yhä positiivisemmin tekemiseen. (Ruohotie 1998, 41-42.) 

 

Asiantuntijalla tarve autonomiaan on suurempi kuin tavallisella työntekijällä. Ennen 

kaikkea operatiivisen autonomian tarve eli se, miten jokin asia tehdään, on 
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asiantuntijalle tärkeää. Strategisella autonomialla eli sillä, mitä tehdään, on myös tie-

tysti merkitystä, mutta sen vaikutus ei ole niin suuri. (Sipilä 1996, 65.) 

 

Asiantuntija pääsee harvoin käyttämään koko osaamisalaansa ja potentiaaliaan työpai-

kalla. Moni asiantuntija tekeekin normaalin päätyönsä ohella myös muita tehtäviä. 

Näin asiantuntijalle synnynnäinen vietti tehdä ja luoda uutta täyttyy. Pieni sivutyö saat-

taa lisätä juuri sitä uudistumisen ja kehittymisen tarvetta, joka ei välttämättä täysin 

täyty päätyössä. Lisäksi asiantuntija saa säilytettyä laaja-alaista osaamistaan ja jopa 

kasvatettua sitä. (Heinonen 2019.) 

 

Lähellä eläkeikää olevat asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ovat innokkaita jat-

kamaan työelämässä. He tuntevat itsensä vielä vastaanottaviksi oppimisen suhteen ja 

uudet haasteet koetaan mahdollisuutena. Omien vahvuuksien tunteminen ja itseluotta-

mus omasta tekemisestä on vuosien työn seurausta, jota halutaan käyttää ja jakaa. Nuo-

rempiin asiantuntijoihin suhtaudutaan avoimesti ja lämpimästi, heille halutaan jakaa 

omaa osaamista, mutta myös vastavuoroisesti oppia heiltä. (Heinonen 2017.) 

5.4 Työyhteisö 

Työmotivaatioon vaikuttaa yhteisö, sen vuorovaikutus ja ilmapiiri. Työkaverit voivat 

joko lisätä motivaatiota tai laskea sitä. Yhä enenevissä määrin työelämässä arvostetaan 

hyvää työilmapiiriä, jossa vallitsee vahva yhtenäisyyden tunne. Taloudellinen var-

muus ei enää nykypäivänä ohjaa työelämässä, vaan merkityksellisemmäksi koetaan 

vapaus ja kannustava yhteisöllisuuden tunne. Motivoivassa työyhteisössä työntekijät 

arvostavat ja kunnioittavat toisiaan omana itsenään.  (Leiviskä 2011, 90-93.) 

 

Sosiaalinen pääoma koostuu sosiaalisista verkostoista, vastavuoroisuudesta, luotta-

muksesta, yhteisistä arvoista ja osallistumisesta. Sosiaalisella pääomalla on yleensä 

myönteisiä vaikutuksia, mutta sillä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia yhteisöllisyy-

den tuntemiseen. Sosiaalinen pääoma jakautuu vertikaaliseen ja horisontaaliseen 

osaan. Vertikaalisella tarkoitetaan esimiehen ja työntekijöiden välistä sosiaalista pää-

omaa. Horisontaalisella taas tarkoitetaan työntekijöiden välistä pääomaa. Sosiaalisen 

pääoman karttuminen on seurausta ja tulosta hyvästä johtamisesta ja toimivasta 
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työyhteisöstä. Sosiaalisen pääoman laatu ja määrä ovat selvästi yhteydessä siihen, mil-

laisena työntekijä kokee oman työhyvinvointinsa. (Manka & Manka 2016, 132-134.) 

 

Työelämä on osin muuttunut kohti itsenäisempää ja suorituskeskeisempää työtä. Yh-

teisöllisyydentunne saattaa tuntua kadonneen ja yhteiset hetket työtovereiden ja esi-

miehen kanssa ovat merkittävästi vähentyneet. Hetkellinen irtautuminen töistä ja kuu-

lumistenvaihtaminen kesken työpäivän luovat uutta energiaa. Työ ja sen aikaansaan-

nokset saatetaan nähdä vain numeroina, deadlineina ja suoritteina. Onkin tärkeää 

muistaa työelämän muuttuessa panostaa yhä enemmän yhteisöllisyyden tunteeseen. 

(Hakala 2011, 33.) Yleisen työhyvinvoinnin kannalta kahvitauot ja muut työyhteisön 

yhteiset hetket auttavat jaksamaan. Epämuodolliset kohtaamiset ja kuulumistenvaihta-

minen antavat energiaa työpäivään. (Henttonen & Lapointe 2015, 40.) 

 

Voimaannuttavat sosiaaliset suhteet ja yhteenkuuluvuudentunne luovat alustan työpai-

kassa viihtymiseen ja hyvään ilmapiiriin. Toimivilla sosiaalisilla suhteilla saattaa olla 

kauaskantoisia vaikutuksia työn tuloksiin. Hyvässä työyhteisössä saa apua ongelmati-

lanteissa ja antaa tukea myös itse sitä tarvitseville. Luottamus kollegoihin helpottaa 

työntekoa. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus omalla toiminnallaan tehdä 

työpaikasta sellainen paikka, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja tärkeä. (Lei-

viskä 2011, 96-98.) 

 

Hyvässä työyhteisössä vuorovaikutus on positiivista, mutta rakentavaa kritiikkiä an-

netaan myös. Työyhteisön jäsenet ovat aidosti kiinnostuneita toisistaan, kannustavat 

ja rohkaisevat toinen toistaan. Menestyneen tiimin yksi avaintekijöistä on työyhtei-

sössä koettava psykologinen turvallisuus. Tästä seurauksena on avoin ilmapiiri vailla 

pelkoa muiden suhtautumisesta johonkin asiaan. (Virolainen & Virolainen 2016, 180-

182.) 

 

Asiantuntijatyössä korostuu myös kehitysmyönteisen työilmapiirin ja osaavien kolle-

goiden merkitys. Saman mielisten kollegoiden kanssa on helppo keskustella ja jakaa 

ajatuksia. Työtyytyväisyyden kannalta ilmapiirillä on suuri merkitys. (Sipilä 1996, 

41.) 
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Toimivasta työyhteisöstä nauttii niin sen jäsenet kuin myös asiakas. Tämän takia työ-

yhteisön yleinen ilmapiiri sekä motivaatioilmapiiri ovat sellaisia asioita, joihin kan-

nattaa investoida. Jos henkilöstö voi hyvin, tulokset paranevat ja palveluun ollaan yhä 

tyytyväisempiä. Tuottavuus on toimivan työyhteisön merkki. Hyvän ilmapiirin luomi-

nen vaatii aikaa ja panostusta niin työyhteisön jäseniltä, kuin myös heidän esimiehel-

tään. (Sinokki 2016, 235-238.) 

 

Toimivan työyhteisön ja hyvän ilmapiirin luominen on helppoa, sillä se koostuu aivan 

perusasioista. Se koostuu toisten kunnioittamisesta, arvostamisesta, käytöstavoista ja 

avoimuudesta. Ristiriitoja ei tarvitse nähdä vain negatiivisessa valossa, vaan niistä voi-

daan oppia ja ratkaista ne rakentavasti. Työyhteisön jokaisella jäsenellä on vastuu, 

valta ja mahdollisuus rakentaa työyhteisöstä viihtyisä. (Sinokki 2016, 191-192.) 

 

Itsetunto ja arvostus ovat tärkeitä elementtejä työelämässä ja työyhteisössä. Arvostuk-

sen alempi tarve merkitsee muilta saatua arvostusta ja ylempi tarve omaa itsensä ar-

vostamista. Työntekijän kokiessa riittämättömyyttä ja liiallisia haasteita, itsetunto 

heikkenee ja oman arvostuksen tunto heikkenee. Hyvä työyhteisö kohottaa itsetuntoa 

ja arvostaa kaikkia sen jäseniä. (Rauramo 2004, 137-138.) 

 

Työyhteisössä tulee olla avoin ja kuunteleva ilmapiiri, jotta muutoksien käsitteleminen 

on helpompaa. Jokainen työntekijä suhtautuu omalla tavalla muutoksiin. Kannustava 

ja rohkaiseva ilmapiiri vievät myös epävarmaa työyhteisön jäsentä eteenpäin. (Sinokki 

2016, 21-23.) Muutosten tuomat vaikutukset työyhteisön työmotivaatioon ja hyvin-

vointiin voivat olla joko myönteisiä tai kielteisiä. Menestyneet työyhteisöt ovat niitä, 

joissa muutoksiin suhtaudutaan positiivisesti ja ennakoivasti. (Sinokki 2016, 257.) 

 

Työyhteisö koostuu kuitenkin yksilöistä, joilla jokaisella on oma näkökulmansa moti-

vaatioon ja sitoutumiseen. On osattava ottaa huomioon ihmiset yksilöinä ja tunnettava 

jokaisen yksilölliset motivaatiotekijät. Motivaatio myös muuttuu työuran aikana use-

aankin otteeseen riippuen esimerkiksi elämänvaiheesta ja iästä. On hyvä muistaa mo-

tivoida siis koko työyhteisöä, mutta myös sen jokaista yksilöä. (Sundvik 2006, 17.) 
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5.5 Palaute 

Kollegoiden ja esimiehen antamalla palautteella on osansa työmotivaatiossa. Vaikka 

asiantuntija kokeekin olevansa paras henkilö arvioimaan oman työnsä ja tekemisen 

laatua, kaipaa hän silti palautetta. Asiantuntijat kaipaavat erityisesti analyyttista, hyvin 

perusteltua ja tarkkaa palautetta omasta työstään. Palautteen antaminen saattaa olla 

hankalaa, mikäli sen antajalla ei ole tarkkaa käsitystä juuri sen alan asiantuntijatyöstä. 

Asiantuntija ei arvosta yleistasolla annettavaa palautetta, vaan kaipaa tarkennettua ja 

kohdistettua sellaista. Palautetta kuitenkin saadaan ja sitä myös annetaan liian vähän, 

joskin kritiikkiä voi olla vaikea vastaanottaa omasta työstään. (Sipilä 1996, 41-42.) 

 

Palautteen antaminen on uusien haasteiden ja vaatimusten ohella hyvin tärkeää ja kas-

vattavaa. Palautteella on työn, oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta merkittävä 

vaikutus. Ilman palautetta on vaikea kehittyä. Sen pyytäminen saattaa vaatia nöyryyttä 

ja kykyä kohdata omia heikkouksiaan, mutta lopulta se kehittää osaamista ja ohjaa 

parantamaan toimintaa jatkossa. (Leiviskä 2011, 54.) 

 

Palautteen saaminen, positiivisen tai negatiivisen, vahvistaa motivaatiota. Positiivinen 

palaute saa myös jatkossa toimimaan hyvin ja negatiivinen palaute taas voi luoda halun 

näyttää kykynsä. Jopa negatiivinen palaute on hyvästä, jos toisena vaihtoehtona on 

palautteen puuttuminen kokonaan. Palaute koetaan merkityksellisenä sen takia, että se 

vastaa ihmisen tarpeeseen tulla huomioiduksi edes jollain tavalla. (Rasila & Pitkonen 

2010, 32.) Palautteen saaminen saa tunteen, että myös joku muu on kiinnostunut siitä, 

mitä oikein tekee, joka taas lisää työn merkityksellisuuden tunnetta. Laadullisesti hy-

vän palautteen saaminen lisää onnistumisen tunnetta, joka kannustaa toimimaan myös 

jatkossa hyvin. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 18.) 

 

Palautteen antajan tulee muotoilla palaute laadukkaaksi niin, että siitä on hyötyä sen 

vastaanottajalle, on kyseessä sitten positiivinen tai negatiivinen palaute. Palautteen sy-

vin tarkoitus on kuitenkin auttaa tavoitteiden määrittelemisessä ja lisätä henkistä kas-

vua. Työyhteisö voi omalla ilmapiirillään joko rohkaista tai heikentää palautekulttuu-

ria. Vaatii kuitenkin rohkeutta tuoda esiin omalle työyhteisölle omat erilaiset mielipi-

teet ja näkemykset. Jokaisella kuitenkin tulee olla mahdollisuus kertoa oma kantansa 

ja näkökulmansa. Selkeä ja rakentava palaute auttaa kehittymään ja kehittämään. 
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Palaute voi myös pakottaa henkilön näkemään sellaiset asiat, joita hän ei itse näe tai 

ole suostunut kohtaamaan. Palautteen antamisen vaikeus perustuu osin myös pelkoon 

vastaanottajan reaktiosta. Toiset ovat parempia ottamaan kritiikkiä vastaan kuin toiset. 

Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää palautekulttuurin toimimista työyhteisössä. (Lei-

viskä 2011, 101-103.) 

 

Palautteen antamiseen tulisi työpaikoilla varata enemmän aikaa ja muuttaa kokonaan 

käsitys sen merkityksestä. Avoimella palautekeskustelulla työpaikalla saadaan kehi-

tettyä toimintatapoja, vähennettyä virheitä ja lisättyä laatua. Palaute voi olla kiitosta, 

ehdotuksia, ideoita tai rakentavaa kritiikkiä. Monessa työpaikassa työntekijä kokee 

saavansa liian vähän palautetta. Tämä johtaa helposti työntekijän tunteeseen, jossa hän 

ei koe itseään merkityksellisenä osana työyhteisöä. (Rauramo 2004, 140.) 

 

Palautekulttuuri on myös muuttunut jonkin verran entiseen verrattuna. Nykyään pa-

lautteensaaja saatetaan laittaa arvioimaan omaa toimintaansa. On tärkeää osata tutkia 

itseään myös ulkopuolisen silmin. Se, että henkilö itse keksii ja ymmärtää omat heik-

koutensa ja kehittämiskohteensa, valmentaa toimimaan jatkossa yhä paremmin. Täl-

laisessa palautekäytännössä ainoa este sen onnistumiselle on se, jos henkilö ei näe teh-

neensä mitään väärin tai ei ymmärrä, mitä voisi vielä tehdä tulevaisuudessa paremmin. 

(Saarenpää 2017, 144-145.) 

5.6 Palkitseminen 

Palkitseminen voi olla joko aineellista tai aineetonta ja se voi ruokkia joko henkilön 

sisäistä tai ulkoista motivaation lähdettä. Aineellinen palkkio voi olla joko rahapalkka 

tai tulospalkka. Aineeton palkkio voi taas olla mahdollisuus kehittyä ja toteuttaa itse-

ään sekä edetä uralla tai työstä saatu arvostus. Yleisesti työntekijöiden suhde palkitse-

miseen on vaihteleva. Osa on valmiita tinkimään palkastaan, mikäli he saavat tehdä 

juuri itselleen tärkeää ja mielekästä työtä. Toinen osa taas on valmis sietämään hei-

kompia työoloja, kunhan siitä saatu korvaus on riittävän suuri. (Viitala 2013, 138-139.)  

 

Palkitseminen on iso kokonaisuus, joka koostuu monista tekijöistä. Palkitsemistavoilla 

on erilaisia tavoitteita ja tarkoituksia. Palkitsemisen perimmäinen tarkoitus on 
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kuitenkin tukea organisaation strategiaa. Toimivalla ja motivoivalla palkitsemisjärjes-

telmällä saadaan myös sitoutettua halutut ja organisaation menestyksen kannalta ar-

vokkaat työntekijät. (Hakonen 2015, 21-22.) Kuviossa 3 on esitetty palkitsemisen ko-

konaisuuteen liittyvät tekijät. 

 

 

 

Kuvio 3. Palkitsemisen kokonaisuus. (Mukaillen Hakonen 2015.) 

 

Palkitseminen, sen oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus voivat tuottaa organisaatiolle 

haasteita. Työntekijän on koettava, että hänen panoksensa yritykselle ja yritykseltä 

saatava palkkio ovat tasapainossa. Tämä on ihannetila, joskin se on useimmiten han-

kala saavuttaa, sillä käsitys vaihtelee tulkitsijan mukaan. Määritellessä palkkaa tulisi 

ottaa huomioon työn vaativuus ja työn arvo organisaatiolle liiketoiminnan kannalta. 

(Viitala 2013, 141.) 

 

Palkitsemisella on suuria vaikutuksia henkilöstöön ja sitä kautta organisaation liike-

toimintaan. Mikäli palkitsemispolitiikka on kunnossa, alentaa se henkilöstön vaihtu-

vuutta ja helpottaa hyvien työntekijöiden saamista työskentelemään yritykseen. Nyky-

aikana on myös melko tavanomaista, että yritys maksaa parempia palkkoja avainhen-

kilöilleen, kuten asiantuntijoille, kuin itse johdolle. (Viitala 2013, 141.) 
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Palkka on asiantuntijalle enemmän arvostuksen mitta, kuin taloudellisen vakauden 

lähde. Asiantuntijat lähtökohtaisesti ansaitsevat hyvin, mutta voivat siitäkin huoli-

matta olla tyytymättömiä palkkaansa. Omalla palkkatasolla ei sinänsä ole suurta mer-

kitystä asiantuntijalle, kunhan se on linjassa ja suhteutettuna oikein muihin kollegoi-

hin. (Sipilä 1996, 43-44.) 

 

Palkalla on kuitenkin aina jonkinlainen motivoiva vaikutus. Oli kyseessä sitten pal-

kankorotus tai kerran maksettava lisä hyvästä työstä, on se positiivista palautetta työn-

antajan suunnalta. Palkalla usein myös määritellään työntekijän arvostus ja se kertoo 

hänen asemastaan ja tärkeydestään yrityksessä. Se, että kokee ansaitsevansa oikeuden-

mukaisesti suhteessa muihin työntekijöihin, on merkittävää. (Rasila & Pitkonen 2010, 

28.)  

 

Palkka on lähtökohtaisesti sidottu työn vaatimiin ammatillisiin ominaisuuksiin, työ-

olosuhteisiin ja sen tuottavuuteen. Nykyään kehitetään jatkuvasti erilaisia tulospalk-

kausjärjestelmiä, joiden avulla työntekijöitä johdetaan, kannustetaan ja rohkaistaan. 

(Rauramo 2004, 143-144.) Yksinkertaista palkkaustapaa, joka sopisi jokaiseen orga-

nisaatioon ei ole olemassakaan. Toimiva palkkaus saadaan parhaiten yhdistelemällä 

erilaisia palkitsemismuotoja. Palkitsemisen merkitys vaihtelee myös yksilöillä ja sii-

hen saattaa vaikuttaa ulkopuoliset tekijät, kuten sen hetkinen elämäntilanne. (Lehikoi-

nen & Sinivuori 2014, 116.) 

 

Palkkaan suhtautuminen on muuttunut vuosien aikana. Se on edelleen yksi työpaikka-

neuvottelujen keskeisimmistä asioista, vaikka työntekijän silmissä arvostus muita pal-

kitsemismenetelmiä ja palkkioita kohtaan on suurempi ja merkityksellisempi. Työnte-

kijä haluaa ennemmin valtaa, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja jousta-

vuutta. Se, että pääsee tekemään haasteellista työtä ja sitä mistä nauttii, on palkkioista 

tärkein ja merkityksellisin. (Demos 2009.) 

 

Asiantuntijoille rahan sekä muun aineellisen palkitsemisen merkitys motivaatiokei-

nona on selvästi suurempi uran alkuvaiheessa. Ajan myötä palkan luoma motivoiva 

vaikutus vähenee ja siitä tulee ennemmin mittari osaamisen kunnioitukselle ja arvos-

tamiselle. (Luoma, Troberg, Kaajas & Nordlund 2004, 27.)  
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ 

6.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta käytetään silloin, kun päämääränä on saada 

tutkittavasta ilmiöstä syvempi ymmärrys. Sen tarkoituksena ei ole yleistää tai saada 

vastauksia, jotka vahvistavat jo olemassa olevia käsityksiä. Toteutettu tutkimus ja sen 

tulokset kohdistuvat vain tutkittavaan joukkoon ja heidän käsityksiinsä ja kokemuksiin 

aiheesta. Laadullinen tutkimus perustuu sanoihin ja lauseisiin, kun taas kvantitatiivi-

nen eli määrällinen tutkimus numeroihin. Laadullisessa tutkimuksessa tyypillistä on 

tutkijan ja tutkittavan suora kontakti, joka useimmiten tapahtuu haastattelun kautta. 

(Kananen 2017, 32-36.) 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus soveltuu etenkin tilanteisiin, jossa ilmiöstä ei 

ole tietoa tai tutkimusta, halutaan luoda uusia teorioita tai saada jostain ilmiöstä syväl-

lisempi käsitys ja näkemys. Laadullinen tutkimus tapahtuu usein luonnollisessa ympä-

ristössä keräämällä kohdehenkilöiltä aineistoa. Pääpaino laadullisessa tutkimuksessa 

on kohdehenkilöiden näkökulmien ja merkitysten huomioimisessa. (Kananen 2014, 

17-18.) 

 

Laadullisen tutkimuksen yksi keskeisistä tunnuspiirteistä on todellisuuden ja siitä saa-

dun tiedon subjektiivisuuden korostaminen. Tutkimus nimenomaan tarkastelee yksit-

täisiä tapauksia, kohdehenkilöiden kokemia näkökulmia ja havaintoja. (Puusa & Juuti 

2011, 47-48.) 

 

Etenkin laadullisessa tutkimuksessa analysoinnin suunnitteleminen jo ennen aineiston 

keräämistä on tärkeää. Analysointitavan selkeyttäminen helpottaa niin aineiston ke-

räämistä kuin myös sen purkamista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 77.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, miten asiantuntija kokee työmoti-

vaatioon liittyvät eri tekijät, mikä niissä lisää tai heikentää työmotivaatiota sekä, mikä 

on niiden merkitys kokonaiskuvassa. Kvalitatiivinen tutkimustapa on tämän takia pe-

rusteltu. Tarkoituksena ei ole yleistää saatuja vastauksia, vaan saada tietoa 
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kohdehenkilöiden näkökulmista ja ajatuksista työmotivaatioon liittyen. Saadut tulok-

set kohdistuvat vain tutkittavaan kohdejoukkoon. 

6.2 Tutkimushaastattelu 

Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, 

kysely ja havainnointi. Haastattelu on näistä menetelmistä useimmiten käytetty ja se 

on paras vaihtoehto tutkimuksen toteutustavaksi silloin, kun tutkitaan yksilön ajatte-

lua, kokemuksia ja motivaatiota tutkimusaiheen näkökulmasta ja sen ilmiöstä. Haas-

tattelu voidaan jakaa erilaisiin lajeihin kuten strukturoituun, avoimeen, puolistruktu-

roituun ja siihen liittyvään teemahaastatteluun. (Pitkäranta 2014, 90.) 

 

Haastattelumenetelmän ehdottomana etuna on sen mahdollisuus monimuotoiseen vuo-

rovaikutukseen. Kielellisen vuorovaikutuksen lisäksi tutkijan on mahdollista haasta-

teltavan käytöksen ja eleiden avulla havaita ja tulkita syvemmin hänen vastauksiaan. 

Etuna on myös mahdollisuus syventää saatavia tietoja tarpeen tullen lisäkysymyksillä 

tai pyytämällä perusteluja. Haastattelun haittapuolena taas on haastateltavan mahdol-

linen paine antaa sosiaalisesti soveliaita vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34-35.) 

Tässä opinnäytetyössä haastateltavien nonverbaalisen viestinnän tulkinta jää tutki-

muksen ulkopuolelle, sillä se on aina riippuvainen tulkitsijasta. 

 

Haastateltavien on hyvä päästä tutustumaan käsiteltävään aiheeseen tai kysymyksiin 

etukäteen. Tärkeintä haastattelussa on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkitta-

vasta asiasta, joten etukäteen valmistautuneena haastateltavan on helpompi antaa mo-

nipuolisempia vastauksia. On myös eettisen näkökulman kannalta oikein kertoa ja pe-

rustella haastateltaville mitä tutkimus koskee, miksi se tehdään ja miksi juuri heidät on 

valittu. (Pitkäranta 2014, 91.) 

 

Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua haas-

tattelua. Puolistrukturoidussa aihepiirit ovat jokaiselle haastateltavalle samat ja ne käy-

dään tietyssä järjestyksessä. Valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. Tutkittava ilmiö 

koostuu monesta aihepiiristä, joiden syvempää merkitystä ja tärkeyttä halutaan tutkia. 
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Tämän takia puolistrukturoitu haastattelu on perustelu aineistonkeruumenetelmänä. 

Käsiteltävät aihepiirit perustuvat tutkimuksen viitekehykseen. 

 

Haastatteluun kuuluu sen tallentaminen jollain välineellä, jotta se etenee sujuvasti ja 

ilman keskeytyksiä. Nauhoittamiseen tulee pyytää etukäteen haastateltavalta lupa. 

Nauhoittamisen etuja ovat haastatteluun liittyvät pienet tekijät, kuten tauot ja äänen-

käyttö. Nämä tekijät voivat antaa syvempää tietoa haastateltavan vastauksiin liittyen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 92-93.)  

 

Tässä opinnäytetyössä tekijä kirjoitti ensimmäisessä haastattelutilanteessa vastaukset 

ylös ja lisäksi käytti tallenninta. Ensimmäisen haastattelun jälkeen todettiin tallenti-

men olevan tarpeeton ja se jätettiin seuraavista haastatteluista pois. Haastateltavien 

vastaukset kirjattiin aina sanatarkasti ylös. Lisäksi opinnäytetyössä jätetään nonver-

baalinen viestintä pois, sillä se on aina tulkitsijasta riippuvainen, joten äänenpainolla 

tai puheen tauotuksella ei tällöin ole merkitystä. 

6.3 Aineiston analysointi 

Laadullisessa tutkimuksessa useimmiten käytetty analyysimuoto on sisällönanalyysi, 

jota apuna käyttäen voidaan tehdä monia erilaisia tutkimuksia. Sisällönanalyysi voi-

daan jakaa kolmeen tapaan, aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen ja teoriaohjaavaan. 

Näiden eri analyysimuotojen ero on siinä, miten tutkimuksen aineiston hankinnassa, 

analyysissa ja raportoinnissa otetaan huomioon tutkimuksen teoriaosuus. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 107-111.) 

 

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa analyysi perustuu jo johonkin olemassa olevaan 

malliin tai teoriaan. Tämä teoria johdattelee hyvin paljon tutkimuksen kulkua ja sen 

mukaan määritellään myös tutkimuksessa käytettävät käsitteet. Teorialähtöinen ana-

lyysi eroaa aineistolähtöisestä ja teoriaohjaavasta analyysista juuri siinä, että jo ilmi-

östä tiedetty ohjaa niin aineiston hankintaa, kuin koko käsiteltävän aiheen määrittelyä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 110-111.) 
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Tutkimusaineiston analyysi toteutettiin aina aihepiiri kerrallaan. Saatujen tutkimus-

haastattelujen vastauksien analysointi aloitettiin pelkistämällä eli redusoimalla. Vas-

tauksista etsittiin niin samankaltaisuuksia kuin myös eroavaisuuksia. Näiden perus-

teella vastaukset ryhmiteltiin niissä esiintyvien samojen ominaisuuksien mukaan. Tä-

män jälkeen vastaukset lajiteltiin vielä sen mukaan, miten ja millä tavoin ne vaikuttivat 

kohdehenkilöiden työmotivaatioon. Vastauksista poimittiin niin työmotivaatio lisää-

vät, kuin myös sitä heikentävät ominaisuudet. 
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7  TUTKIMUS 

7.1 Toteutus 

Kohdehenkilöihin oltiin yhteydessä puhelimitse noin muutamaa viikkoa ennen suun-

niteltua ajankohtaa, jolloin haastattelut oli tarkoitus järjestää pidettäväksi. Kohdehen-

kilöille kerrottiin opinnäytetyön tekemisestä ja pyydettiin osallistumaan tutkimushaas-

tatteluun. Ennen haastattelua henkilöille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa kerrottiin 

käsiteltävät aihepiirit sekä avattiin muutamalla sanalla niiden sisältöä. Haastattelussa 

esitettäviä kysymyksiä ei kerrottu etukäteen, jotta vastaukset pysyisivät mahdollisim-

man aitoina. 

 

Haastattelut toteutettiin vuoden 2019 marras- ja joulukuun vaihteessa. Haastattelut pi-

dettiin kohdehenkilöiden työnantajan neuvottelutiloissa. Kohdehenkilöille kerrottiin 

ennen haastattelun aloittamista, että tuloksia ei käsitellä tai esitetä henkilöittäin, vaan 

aiheittain. Lisäksi henkilöitä pyydettiin vastaamaan mahdollisimman rehellisesti. 

Haastatteluista kaksi kesti 60 minuuttia, yksi 40 minuuttia ja kaksi 30 minuuttia. Haas-

tattelun kestolla ei ollut merkitystä vastauksien laajuuteen tai määrään. 

 

Kohdehenkilöt valikoituivat yrityksen ainoasta kokonaan asiantuntijoista koostuvasta 

yksiköstä siten, että he olivat yksikön uusimpia työntekijöitä. Asiantuntijat olivat 

kaikki miehiä, iältään 31-63 vuotiaita ja nykyinen työsuhde oli kestänyt kuudesta kuu-

kaudesta 2,5 vuoteen. 

 

Opinnäytetyö pyrittiin toteuttamaan eettisten ohjeiden mukaisesti. Haastateltavilta 

kohdehenkilöiltä kysyttiin halua osallistua haastatteluun ja kerrottiin, mitä aihetta 

haastattelu koskee ja mitä heiltä odotetaan sen suhteen. Myös haastatteluun menevä 

arvioitu aika kerrottiin. Ennen haastatteluja he saivat myös käsiteltävät aihepiirit säh-

köpostitse. Samassa viestissä ilmoitettiin opinnäytetyössä aihepiirejä käsiteltävän aihe 

kerrallaan ja niin, ettei tuloksista voitu tunnistaa vastaajia. 
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7.2 Luotettavuus 

Tutkimuksen lähtökohtana on tuottaa aina luotettavia ja virheettömiä tutkimustulok-

sia. Tästä huolimatta kuitenkin tuloksien luotettavuus vaihtelee. Luotettavuutta voi-

daan arvioida reliabiliteetilla ja validiteetilla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustu-

losten toistettavuutta ja pysyvyyttä. Tutkimuksen voidaan todeta olevan reliaabeli, mi-

käli kaksi tutkijaa päätyy samaan lopputulokseen. Validiteetilla taas tarkoitetaan tut-

kittavan aiheen kannalta oikeiden asioiden tutkimista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2015, 231.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuuden esittäminen jää usein tutkijan 

arvioinnin varaan, sillä sitä ei voida kvantitatiivisen tutkimuksen lailla laskea ja arvi-

oida samalla tavalla. Tutkimuksen luotettavuus tulee ottaa huomioon jo heti tutkimuk-

sen alkuvaiheessa ja tutkimusmenetelmää valitessa. (Kananen 2017, 174-175.) 

 

Mielestäni tässä laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetin ja validiteetin osalta työ on 

onnistunut. Tutkimuksen teoriaosa koostui aiheen kirjallisuudesta esiin tulleista ele-

menteistä. Kirjallisuuskatsaus oli laaja eikä siellä esiintyvistä aiheista mitään jätetty 

pois. Tämän laadullisen tutkimuksen ainoaksi sopivaksi aineistonkeruumenetelmäksi 

soveltui haastattelu, sillä tarkoituksena oli saada syvempi näkemys ja käsitys käsitel-

tävistä aiheista. Haastattelukysymykset laadittiin teoriaan perustuen. Myös haastatel-

tavien vastaukset kirjattiin sanatarkasti ylös ja ne olivat hyvin yksiselitteisesti tulkitta-

vissa. 
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8  TUTKIMUSTULOKSET 

 

Yrityksen johtamiskulttuuri koettiin hyvinkin neutraalina asiana ja haastatteluissa kävi 

ilmi, ettei varsinaista ja selkeää johtamiskulttuuria edes tunnistettu juuri olevan. Moni 

myös kuitenkin koki sen olevan hyvä asia omalta kannaltaan, sillä liian tiukkaa ohjaa-

mista, neuvomista ja hierarkiaa ei pidetty toivottavana.  

 

Kyky ja ennen kaikkea halu itseohjautuvuuteen ja mahdollisuus itsensä johtamiseen 

sekä toteuttamiseen tuli useammassa haastattelussa ilmi ja tämän takia varsinaiselle 

johtamiselle ei koettu olevan suurta tarvetta tai edes halua. Asiantuntijat myös kokivat 

työtehtävien olevan laadullisesti sellaisia, ettei johdon toiminta voisi niihin edes suo-

ranaisesti vaikuttaa. 

 

Johdon kiinnostus työntekijöitä kohtaan ei ilmennyt kovinkaan havaittavasti. Mainit-

tiin kuitenkin, että tarpeen tullen johto kuunteli ja vei pyydettyjä asioita eteenpäin. 

Joissain tapauksissa olisi kaivattu rohkeampaa ja selkeämpää johtamista ja otetta on-

gelmatilanteiden selvittämiseksi.  

 

Asiantuntijat kokivat myös saavansa tarpeeksi luottamusta ja vapautta omien työteh-

täviensä suhteen, mutta jonkin tasoista kiinnostusta tekemistä ja työtehtäviä kohtaan 

johdolta kaivattiin lisää. Se, että asiat sai tehdä juuri omalla haluamallaan tavalla ja 

mahdollisuus viedä projektit alusta loppuun saakka itsenäisesti, koettiin tärkeinä teki-

jöinä työtyytyväisyyden kannalta. Mahdollisuus toimia omalla tavallaan ilman hierar-

kiaa, koettiin olevan yksi kaikista tärkeimmistä elementeistä työssä viihtyvyyden kan-

nalta. 

 

Johtamisen kehittämiseen ja sen toiminnan parantamiseen asiantuntijoilla oli monia 

näkemyksiä ja toiveita. Koettiin, että yksiköiden sekä johdon välistä vuorovaikutusta 

tulisi lisätä ja parantaa työn sujuvuuden ja toimivuuden kannalta. Toimintaa tulisi eh-

dottomasti ajatella ja myös ohjata enemmän kohti yhteisten tavoitteiden saavuttamisen 

mahdollistamiseksi huolimatta yksiköiden välillä olevista rajoista. Myös jo aiemmin 

mainittua kiinnostusta omia työtehtäviä kohtaan toivottiin lisää.  
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Yhteenvetona vastauksista kävi selvästi ilmi, että nykyiseen johtamiskulttuuriin oltiin 

kuitenkin suurimmaksi osaksi tyytyväisiä, vaikka varsinaista johtamiskulttuuria ei si-

nänsä tunnistettu edes olevan. Asiantuntijat olivat hyvinkin tyytyväisiä nykyiseen val-

litsevaan tilanteeseen, jossa johtaminen ei näkynyt juuri millään lailla. Liiallinen joh-

taminen ja hierarkia koettiin työmotivaatiota heikentävänä asiana. Kuitenkin työtehtä-

vistä johdon olisi toivottu olevan kiinnostuneita jonkin verran. Kiinnostus on myös 

keino välittää arvostusta asiantuntijoita sekä heidän työpanostaan kohtaan. 

 

Asiantuntijoiden vastaukset jakautuivat selkeästi kahtia siinä, millaisena he kokivat 

omat työtehtävänsä. Osa koki tehtävänsä hyvin mielenkiintoisina, haasteellisina, mo-

nipuolisina ja innostavina. Se, että asiakkaalta saatu palaute ja oma tekeminen heidän 

toimintansa kannalta ja näkökulmasta koettiin tärkeänä ja arvokkaana, lisäsi tyytyväi-

syyttä sekä motivaatiota työtä kohtaan. Toinen osa taas olisi kaivannut selkeästi enem-

män haasteita ja vaihtelua sekä oman koko osaamisen ja potentiaalin käyttämisen mah-

dollisuutta.  

 

Useimmissa vastauksissa tuli ilmi, että omat työtehtävät rajoittuvat niin kapealle alu-

eelle, että niistä innostuminen ja mielenkiinnon ylläpitäminen oli vaikeaa. Odotukset 

uusia työtehtäviä ja niihin liittyviä haasteita kohtaan eivät olleet täyttyneet nykyisiin 

työtehtäviin siirtyessä. 

 

Vaikka työtehtävien haasteellisuutta tarkastellessa vastaukset jakautuivat selkeästi 

kahteen osaan, koettiin työtehtävät kuitenkin joka tapauksessa merkityksellisinä. 

Oman työn tärkeys niin työnantajan, kuin myös asiakkaan toiminnan kannalta ymmär-

rettiin ja se loi motivoivaa ilmapiiriä. Omaa työtä ei siis pidetty samantekevänä tai 

merkityksettömänä, mutta siitä huolimatta haasteiden puuttuminen vaikutti laskevalla 

tavalla työmotivaatioon.  

 

Omat vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin koettiin erittäin hyvinä ja sitä pidettiin tär-

keänä tekijänä. Työn sujuvuuteen saattoi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti muiden 

tarkka näkemys heille kuuluvista tehtäväalueista. 

 

Onnistumisia koettiin kuitenkin huolimatta siitä, olivatko työtehtävät riittävän haas-

teellisia vai eivät. Onnistumisen tunteen kuvattiin kuitenkin olevan sitä suurempi, mitä 
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enemmän sen eteen oli mahdollisuus ja tarve ponnistella. Osa koki osaamista olevan 

hyvinkin paljon enemmän, kuin mitä siitä nykyisissä työtehtävissä pääsi käyttämään. 

 

Jokainen asiantuntijoista kertoi asennoituvansa uusiin haasteisiin innokkaasti ja mie-

lenkiinnolla, sillä uuteen asiaan tutustuminen ja sitä kautta oppiminen koettiin erittäin 

mielekkäänä. Uudenlaisissa tilanteissa vastaantuleviin haasteisiin suhtauduttiin ehdot-

toman positiivisesti ja mahdollisuutena tehdä jotain uutta. 

 

Yhteenvetona työmotivaation tuntemiseen vaikutti vastauksien perusteella merkittä-

västi se, tarjosivatko työtehtävät haasteita ja vaihtelua. Vastauksien perusteella omaa 

työkenttää oltaisiin valmiita laajentamaan ja uusiin asioihin suhtauduttaisiin ennen 

kaikkea positiivisin mielin. Työnkuvien kerrottiin olevan niin kapeita, ettei niissä lä-

heskään päässyt käyttämään kaikkea osaamista ja vuosien aikana kertynyttä tietoa. 

Asiantuntijoiden asennetta uusia asioita ja haasteita kohtaan pitäisi ehdottomasti hyö-

dyntää ja tarjota heille työtehtäviä myös oman erikoisalansa ulkopuolelta. Työmoti-

vaatiota heikentäviä tekijöitä olivat selvästi haasteiden puuttuminen sekä vähäinen 

mahdollisuus hyödyntää kaikkea osaamistaan. 

 

Autonomian tunne omassa työssä koettiin hyvin merkittävänä tekijänä työtyytyväisyy-

den kannalta. Mahdollisuutta itsensä ohjaamiseen ja oman työn rytmittämiseen arvos-

tettiin paljon. Autonomian tunnetta pidettiin ikään kuin itsestäänselvyytenä työtehtä-

vien luonteen takia. Vastauksista kävi selkeästi ilmi, että asiantuntijat eivät haluaisi 

olla sellaisessa työpaikassa, jossa mahdollisuus toimia itsenäisesti ja tehdä päätöksiä 

ei olisi mahdollista. 

 

Työ kokonaisuudessaan koettiin tärkeänä elämän osa-alueena ja siihen oltiin tyytyväi-

siä. Työhön asennoiduttiin positiivisesti ja siitä innostuttiin. Tehtäviä otettiin mielel-

lään vastaan ja haasteisiin tartuttiin innolla. Oman osaamisen hyödyntäminen koettiin 

tärkeänä ja motivaatiota ylläpitävänä tekijänä. Uusien asioiden opiskelu ja itsensä kou-

luttaminen olivat ehdottomasti positiivisia asioita. Itsenäiset selvitystyöt ja mahdolli-

suus asioiden suunnitteluun sekä tekemiseen alusta loppuun saakka pitivät motivaa-

tiota ja mielenkiintoa yllä.  
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Haastatteluista kävi ilmi, että jokainen työtehtävä ja projekti pyrittiin aina viemään sen 

päätökseen saakka parhaalla mahdollisella tavalla, eikä mitään jätetty kesken. Tyyty-

väisyys omaan suoritukseen ja ennen kaikkea työn lopputulokseen koettiin erittäin tär-

keinä asioina. Asiantuntijoille ominaista onkin tehdä työ niin kuin se toimisi heidän 

käyntikorttinaan, mitään ei tahdota tehdä huonosti tai välinpitämättömästi. Se, että tie-

tää itse aina antaneensa kaiken ja on tyytyväinen omaan suoritukseensa, koettiin tär-

keänä. 

 

Töihin tultiin mielellään ja työn koettiin ehdottomasti antavan enemmän kuin ottavan. 

Työn ja sen ulkopuolisen elämän kerrottiin heijastuvan toinen toisiinsa, joten työssä 

koetulla viihtyvyydellä ja tyytyväisyydellä oli suuri merkitys. Asenne yleisesti ottaen 

työntekoon oli jokaisella asiantuntijalla erittäin hyvä.  

 

Siinä, ohjaako työntekoa enemmän sisäiset vai ulkoiset motivaatiotekijät, oli muuta-

mia eroavaisuuksia asiantuntijoiden kesken. Useimmat vastasivat ehdottomasti sisäis-

ten tekijöiden ohjaavan tekemistä. Se, että työ oli mielekästä ja siitä tuli itselle hyvä ja 

tyytyväinen olo, nousi vastauksissa esiin. Arvostuksen tunnetta ja kiitosta ei varsinai-

sesti koettu merkittävinä tekijöinä motivaation kannalta.  

 

Tärkeimpänä tekijänä esiin tuli se, että tiesi itse olevansa merkityksellinen ja oli tyy-

tyväinen omiin aikaansaannoksiin. Muutamissa vastauksissa tuli ilmi, että myös kui-

tenkin vähäisissä määrin palkkiot ohjasivat tekemistä jollain tasolla. Sen ei kuitenkaan 

kuvattu vaikuttavan suoranaisesti työmotivaatioon. 

 

Yhteenvetona asiantuntijat suhtautuivat töihin hyvällä asenteella. Työn kuvattiin ole-

van iso osa elämää ja sen takia oli tärkeää, että työ tuntui mielekkäältä. Nimenomaan 

se, että sai tehdä työtä oman mielenkiintonsa parissa, vaikutti motivaation tuntemiseen. 

Työn kuvattiin ehdottomasti olevan enemmän voimavara kuin taakka. Työn sisältö oli 

kaikista merkittävin tekijä työmotivaation näkökulmasta. Mikäli työ olisi merkitykse-

töntä, vaikuttaisi se työmotivaatioon laskevasti. 

 

Työyhteisössä roolit koettiin hyvin tasavertaisina. Kaikkien asiantuntijoiden osaamis-

alueet ja työtehtävät olivat niin erilaisia ja poikkesivat todella paljon toisistaan, jonka 

seurauksena työ oli hyvin itsenäistä, mutta myös yksinäistä kuitenkin sen positiivisessa 
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merkityksessä. Varsinaista yhteistyötä tai yhteisiä projekteja yksikön sisällä ei juuri 

ollut lainkaan. Kollegoilta kuitenkin todettiin saavan aina apua ja tukea sitä tarvitta-

essa.  

 

Ilmapiiri ja yhteishenki työyhteisössä koettiin erittäin hyväksi. Ilmapiiri oli avoin, 

rento ja toisiaan arvostava. Kaikki olivat hyvin itsestään ohjautuvia ja jokaisella oli 

oma erikoisalansa ja siihen liittyvät työtehtävät. Muille annettiin työrauha eikä puu-

tuttu toisten tekemisiin. Työyhteisö oli hyvin itsenäinen eikä varsinaisesti sen johta-

miselle ollut tarvetta. Työn ollessa hyvin itsenäistä, tuli haastatteluissa ilmi, että kui-

tenkin tietynlaista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta jäätiin jollain tasolla kaipaa-

maan.  

 

Asiantuntijoiden mielestä parasta työyhteisössä oli samanmielisyys muiden kanssa ja 

yhteinen huumorintaju. Myös luottamus ja se, että tiesi aina voivansa tukeutua muihin 

ongelmatilanteissa nousi vastauksissa selvästi esille. Lisäksi yleinen asenne ylipää-

tänsä työntekoon ja varmuus omien tehtävien hoitamisesta tuntui yhdistävän asiantun-

tijoita.  

 

Haastatteluissa mainittiin myös se, että toiset olivat aidosti ja vilpittömästi kiinnostu-

neita, mikäli jollain oli ratkaisua tarvitseva ongelma. Tietoisuus siitä, että apua sai aina 

sitä tarvittaessa, nousi esille useassa haastattelussa työyhteisön parhaimpana asiana. 

Myös yleisen ilmapiirin oli kuvattu olevan hyvin positiivinen ja sellainen, jossa oli 

mielekästä työskennellä. 

 

Yhteenvetona asiantuntijoiden vastauksien perusteella työyhteisön ilmapiiri oli erittäin 

hyvä ja jokainen sai toimia siellä itsenäisesti omien työtehtäviensä parissa. Samanmie-

lisyys loi hyvää yhteishenkeä ja jokainen tiesi voivansa tarpeen vaatiessa tukeutua 

muihin työyhteisön jäseniin. Työyhteisön ja sen toimivuuden ei sinänsä kuvattu vai-

kuttavan itse työmotivaatioon, sillä jokaisella asiantuntijalla oli kuitenkin oma erikois-

alansa, joten yksikön sisällä yhteistyötä muiden kanssa ei ollut juuri lainkaan. Vas-

tauksista kävi kuitenkin ilmi, että mukava työyhteisö loi hyvää tunnetta ja työpaikalle 

oli mukava aina tulla. 
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Palautteenantajina asiantuntijat jakautuivat selkeästi kahteen ryhmään. Osa antoi pa-

lautetta hyvinkin suoraan ja tiedosti samalla, että antamisen tyyliä voisi hieman peh-

mentää palautteen kuitenkin aina pyrkiessä olemaan rakentavaa. Rakentavan palaut-

teen lisäksi samat asiantuntijat antoivat myös positiivista palautetta ja kiitosta.  

 

Toinen osa taas antoi mielestään liian vähän palautetta. Palautteen tyyli oli miltei aina 

positiivista. Etenkin rakentavan palautteen antaminen koettiin vaikeana, joten joissain 

tapauksissa palautteenanto jäi kokonaan tekemättä, mikäli annettava palaute koettiin 

epämieluisena. Positiivisen ja hyvän palautteen antaminen koettiin merkittävästi hel-

pompana. 

 

Palautteensaajina asiantuntijat kokivat olevansa asiallisia. Palautetta ei otettu henkilö-

kohtaisesti, jos sen tyyli oli rakentavaa. Positiivisen palautteen sanottiin tuntuvan hy-

vältä, sillä tarkoituksena oli aina tehdä parhaansa. Mikäli saatu palaute oli negatiivisen 

sävyistä, saatettiin sitä työstää itsenäisesti hetken aikaa. Asiantuntijoiden yleisin saatu 

palaute oli kuitenkin kiitosta hyvin tehdystä työstä. 

 

Asiantuntijoista osa koki saavansa riittävästi palautetta eikä heillä ollut tarvetta saada 

sitä lisää. Henkilökohtainen tietämys omista onnistumisista ja parannettavista asioista 

koettiin riittävänä. Osa taas kaipaisi lisää palautetta oman kehittymisensä kannalta. 

Palautetta nimenomaan haluttiin tarkemmalla tasolla sellaiselta henkilöltä, jolle aihe 

oli tuttua. Niinkään yleisellä tasolla olevaa palautetta ei kaivattu enempää. Usein pa-

laute oli sen antajan ymmärtämättömyyden tulosta, jolloin palautetta ei koettu tärkeänä 

tai merkityksellisenä. 

 

Palautteen saamisella suurin merkitys oli ennen kaikkea sen antajan asemalla. Pa-

lautetta arvostettiin, mikäli se tuli asiantuntevalta henkilöltä ja palautteen laatu oli tar-

kemmalla ja yksityiskohtaisemmalla tasolla. Kiitosta oli tietenkin mukava saada, 

mutta se ei sinänsä vaikuttanut asiantuntijoiden toimintaan.  

 

Yhteenvetona asiantuntijoille tyypillisen tapaan he kertoivat aina itse tietävänsä sen, 

missä onnistumisia on tapahtunut ja missä olisi vielä kehitettävää. Parhaan palautteen 

tekemästään työstä antoi jokainen itse itselleen. Ulkopuolisten palaute oli mukavaa 

kuultavaa, mutta tärkeimpänä he pitivät omaa palautetta itselleen sekä toisen 
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asiantuntijan tai muuten asiasta tietävän henkilön tarkemmalla yksityiskohtaisemmalla 

tasolla olevaa palautetta.  

 

Asiantuntijat jakautuivat hieman kahteen osaan siinä, kertoivatko he arvostavansa 

enemmän aineellista vai aineetonta palkitsemista. Osa piti aineellista palkitsemista 

merkittävästi tärkeämpänä tekijänä, ja he kertoivat heille kaikista mieluisan palkitse-

mismuodon olevan rahallinen palkitseminen. Aineettoman palkitsemisen puolella oli-

jat kokivat taas merkityksellisempänä esimerkiksi työajan joustavuuden ja vapauden 

kuin mahdollisen rahapalkkion. 

 

Ottaen huomioon sekä aineellisen, että aineettoman palkitsemisen, asiantuntijat koki-

vat sen olevan hyvällä tasolla. Työnantajan palkitsemiskulttuuri oli melko hyvä, mutta 

siinä oli myös paljon kehitettävää.  

 

Työantajalla käytössä olevaa tulospalkkiojärjestelmää haluttaisiin kehittää enemmän 

motivoivaksi sen suuruutta nostamalla. Tulospalkkioon oikeuttaviin tavoitteisiin oltiin 

valmiita panostamaan vielä enemmän, mikäli palkkio olisi nykyistä suurempi. Lisäksi 

tavoitteiden tulisi olla selkeämpiä ja niiden saavuttamisen kiinni pelkästään omasta 

tekemisestä. Lisäksi tulisi olla ylimääräisistä ponnisteluista ja hyvistä suorituksista 

saatavia kertapalkkioita, jotka loisivat hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä tavoitteena pa-

rempi tekeminen. 

 

Asiantuntijoista kaikki valitsivat mieluisan työn ja matalan palkan, kuin epämukavan 

työn ja korkean palkan. Tätä perusteltiin erityisesti työn sisällön merkittävyydellä 

koko työviihtyvyyden ja motivaation kannalta. Lisäksi tärkeää oli tehdä jotain omaan 

mielenkiintoon kohdistuvaa. Iso osa kuitenkin ajasta vietetään työtehtävien parissa, 

joten niiden on oltava mieluisia. Oli myös tärkeää, että aamuisin töihin lähdettiin hy-

villä mielin. 

 

Yhteenvetona asiantuntijat kokivat kuitenkin aineettoman palkitsemisen ohjaavan 

enemmän heidän tekemistään ja sen arvostus oli suurempi kuin aineellisen palkitsemi-

sen. Aineettomista palkitsemistavoista työajan joustavuus, monipuoliset työtehtävät ja 

niiden haasteellisuus, kehittämismahdollisuudet ja urakehitys koettiin aineellista pal-

kitsemista merkittävästi tärkeämpänä. 
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Asiantuntijoiden iän tai nykyisen työsuhteen kestolla ei todettu olevan minkäänlaista 

vaikutusta tai yhteneväisyyksiä vastauksia tarkastellessa. 
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9  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Asiantuntijoiden vastausten perusteella heidän työmotivaationsa oli oikein hyvällä ta-

solla. Merkittävin motivaatiota laskeva tekijä oli selkeästi kapea työnkuva sekä se, 

ettei omaa koko osaamistaan päässyt hyödyntämään nykyisissä työtehtävissä. Työteh-

täviin kaivattiin selvästi monipuolisuutta ja vaihtelevuutta sekä lisää haasteita. 

 

Työn merkityksellisyys ja mielekkyys nousivat haastatteluissa selkeästi esille ja ne 

olivat merkittäviä työmotivaatiota lisääviä tekijöitä. Asiantuntijoiden työmotivaatiota 

lisäsivät myös erinomaiset vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä mahdollisuus 

toimia itsenäisesti niin työtehtävissä kuin päätöksentekotilanteissa. Työn todettiin ole-

van iso osaa elämää, joten sen tuli olla mielekästä. 

 

Asiantuntijat ovat ammattiryhmänä luonnostaan motivoituneita tekemään sitä, mitä he 

tekevät, joten suuria työmotivaatiota laskevia tekijöitä ei oletettu haastatteluissa edes 

tulevan ilmi. 

 

Tutkimuksen sekä tulosten myötä kuitenkin tuntui, että tälle opinnäytetyölle asetetut 

tavoitteet saavutettiin. Saatiin hyvin lisätietoa siitä, miten asiantuntijoiden työhyvin-

vointia ja työmotivaatiota voitaisiin parantaa pienillä muutoksilla. 

 

Opinnäytetyötä oli erittäin mielenkiintoista tehdä alusta loppuun saakka. Haastattelu-

jen vastauksien analysointi oli erittäin mieluisaa ja ennen kaikkea mielenkiintoista.  

 

Tutkimuksen olisi voinut toteuttaa myös niin, että olisi tehty vertailua organisaation 

eri yksiköissä toimivien asiantuntijoiden kesken. Tämä voisi olla myös jatkotutkimus-

aihe. 
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LIITE 1 

Taustakysymykset 

Ikä ja sukupuoli 

Nykyisen työsuhteen kesto 

Nykyisiin työtehtäviin hakeutumisen syy 

 

Johtaminen 

Millaisena koet yrityksen johtamiskulttuurin? 

Miten johtamista tulisi mielestäsi kehittää? 

Koetko, että johto on aidosti kiinnostunut työntekijöistään? Miten se ilmenee? 

Tunnetko saavasi tarpeeksi luottamusta ja vapautta työtehtäviesi suhteen? 

 

Osaaminen ja haasteet 

Millaisina koet työtehtäväsi? 

Millaisena koet omat vaikutusmahdollisuutesi työtehtäviesi suhteen? 

Koetko työtehtäväsi riittävän haasteellisiksi ja merkityksellisiksi? 

Ovatko mielestä osaaminen, haasteet ja onnistuminen hyvässä tasapainossa? 

Miten asennoidut uusiin haasteisiin? 

 

Asenne ja rooli 

Saatko hyödynnettyä kaiken osaamisesi nykyisissä työtehtävissäsi? 

Mitä työ kokonaisuudessaan merkitsee sinulle? 

Millainen asenne sinulla on työhön? 

Koetko sisäisten vai ulkoisten motivaatiotekijöiden ohjaavan toimintaasi? 

Miten tärkeä rooli autonomialla on? 

 

Työyhteisö 

Millaisena koet oman roolisi? 

Millaisena koet ilmapiirin? 

Saatko kollegoiltasi tukea ja apua tarvittaessa? 

Onko toiminnassa jotain parannettavaa/kehitettävää? 

Mikä on paras asia työyhteisössäsi? 

 



 

Palaute 

Millaisena palautteenantajana pidät itseäsi? 

Minkä tyylistä palautetta yleensä annat? 

Millaisena koet tai miten suhtaudut sinulle annettavaan palautteeseen? 

Minkä tyylistä palautetta yleensä saat? 

Saatko riittävästi palautetta? 

 

Palkitseminen 

Arvostatko enemmän aineellista vai aineetonta palkitsemista? 

Motivoiko yrityksen palkitsemiskulttuuri, ottaen huomioon sekä aineellisen että ai-

neettoman palkitsemisen? 

Miten kehittäisit palkitsemista? 

Valitse vaihtoehdoista ja perustele: mieluinen työ ja matala palkka vai epämieluisa työ 

ja korkea palkka 

 

 

 


