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This thesis surveys the current situation of the well-being at work and work motivation of Kela's 
Pori and Rauma offices basic income support benefit processors, as well as the importance of 
the quality of orientation at work. The intention was also to produce development proposals that 
could further improve the company's well-being at work, work motivation and orientation. The 
thesis was commissioned by Kela. 

In the theoretical part of the work, the factors influencing well-being at work and motivation and 
various possibilities for promoting them are reviewed. The importance of orientation and the 
importance of its planning are also discussed. Based on the theoretical contributions, a 
questionnaire was created and sent to Kela's Pori and Rauma basic income support benefit 
processors. 

The study was carried out as a quantitative study and the target group of the study was the benefit 
processors of basic income support in Pori and Rauma. The survey was mainly a multiple-choice 
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Based on the answers, employees feel good about the work atmosphere and feel motivated in 
their work. Respondents experienced a sense of control and success at work. Based on the 
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answers, the clarification of the guidelines and the improvement of work ergonomics were 
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1 JOHDANTO 

Työhyvinvointi ja –motivaatio sekä perehdytys ovat suuressa roolissa Kelan etuuskäsit-

telijöiden työelämässä. Työntekijät kokevat paljon ulkoista painostusta, joten työelä-

mässä jaksamisen merkitys korostuu suuresti. Laadukas perehdytys luo vakaan pohjan 

työhyvinvoinnille ja –motivaatiolle. Motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat tärkeä 

voimavara yritykselle. Jos henkilöstö on hyvinvoivaa se välittyy eteenpäin asiakkaalle. 

Työntekijöiden hyvinvointi näkyy myös organisaation imagossa. 

1.1 Opinnäytetyön esittely ja tavoite 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kansaneläkelaitos ja siinä käsitellään Porin ja Rauman 

toimipisteiden perustoimeentulotuen etuuskäsittelijöiden työhyvinvointia ja –motivaatiota 

sekä perehdytyksen merkitystä. Kyselyn perusteella voidaan nostaa esille kehitysideoita 

työntekijöiden hyvinvoinnin ja motivaation kehittämiseksi. Teoriaosuudessa käsitellään 

työhyvinvoinnin ja –motivaation eri teorioita sekä laadukasta perehdytystä ja sen vaiku-

tuksesta työelämään. Teoriaosuuden tueksi toteutettiin toimeksiantajan valitsemalle koh-

deryhmälle kysely, jossa mitattiin työhyvinvointia ja –motivaatiota sekä perehdytyksen 

tasoa.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kelan Porin ja Rauman toimipisteiden perustoi-

meentulotuen etuuskäsittelijöiden työhyvinvoinnin ja –motivaation sekä perehdytyksen 

nykytilaa. Vastausten perusteella saatiin esille kehityskohteita ja toimenpide-ehdotuksia 

henkilöstöltä. Opinnäytetyö tarjoaa selkeitä kehitysehdotuksia organisaation johdolle. 

Opinnäytetyöstä hyötyy myös henkilöstö. 

Perustoimeentulotuen etuuskäsittelijöiden toimenkuvaan kuuluu muun muassa hake-

mustöiden käsittely, viesteihin ja soittopyyntöihin vastaaminen ja laskutöiden tekeminen. 

Työ on kokonaan näyttöpäätetyötä ja työssä käytetään jatkuvasti tietokonetta ja puhe-

linta apuna. Puhelimella voidaan olla tarvittaessa yhteydessä asiakkaisiin, palveluntarjo-

ajiin ja yhteistyökumppaneihin.  
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1.2 Toimeksiantajan esittely 

Kansaneläkelaitos eli Kela on valtion laitos, joka on perustettu vuonna 1937 ja se hoitaa 

Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan tehtävänä on turvata perus-

toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukea itsenäistä selvitymistä. Kelalla on toimipisteitä 

ympäri Suomea, mutta pääkonttori sijaitsee Helsingissä.  
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2 TYÖHYVINVOINTI 

Tässä luvussa käsitellään työhyvinvoinnin historiaa ja tutkimuksen kehittymistä, sekä 

työhyvinvoinnin määritelmää ja yleisimpiä hyvinvointiteorioita. 

2.1 Työhyvinvoinnin tutkimuksen historia 

Työhyvinvointia on tutkittu jo reilu sata vuotta, mutta ajan saatossa keskipiste on muut-

tunut. Tutkimus on lähtenyt liikkeelle lääketieteellisestä, fysiologisesta stressitutkimuk-

sesta 1920-luvulla. Tällöin tutkimusten keskipisteenä oli yksilö. Stressin uskottiin olevan 

yksilön fysiologinen reaktio kuormittaviin erilaisiin tekijöihin. Näitä tekijöitä on esimerkiksi 

melu, kylmä, kuuma ja fyysinen raskaus. Myöhemmin teoriaan liitettiin myös psykologi-

set ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät. Työntekijää on haluttu suojella terveyttä uhkaavilta 

vaaroilta, tästä katsotaankin työsuojelun lähteneen liikkeelle. (Manka & Manka 2016, 

s.64) 

Reaktioon perustunut tutkimusmalli laajeni myöhemmin kattamaan yksilön reaktioiden 

lisäksi myös ympäristön, työn ja työolosuhteiden aiheuttamat stressivaikutukset. Yksilön 

sijaan tutkimuksen kohteena olivat ympäristön vaikutukset. Tästä jotkut käyttivätkin 

stressin sijasta sanaa kuormitus. Jos työn vaatimukset ylittivät työntekijän kyvyt ja mah-

dollisuudet vastata näihin vaatimuksiin puhuttiin, että työ oli kuormittavaa. Tästä johtuen 

alettiin puhua tasapainomallista. (Manka & Manka 2016, s. 64) 

Tasapainomallia edustavasta suuntauksesta kehittyi myöhemmin niin kutsuttu työn vaa-

timusten ja hallinnan malli. Työn psykologisten vaatimusten ja työssä päättämisen mah-

dollisuuksien perusteella syntyi työhyvinvointia lisäävä aktiivinen työ, sekä voimavaroja 

kuluttava passiivinen työ. Jos työssä on enemmän päätöksenteon mahdollisuuksia ja 

psykologista kuormitusta, sitä aktiivisempaa se on, ja sitä vähemmän se kuluttaa voimia, 

kuin passiivinen työ. Keskipiste muutettiin tasapainon saavuttamisen sijaan aktiivisem-

paan suuntaan, jossa työn vaatimukset synnyttävät joko positiivista tai negatiivista pai-

netta. Positiivinen paine antaa yksilölle kehittymisen ja oppimisen mahdollisuuksia ja ne-

gatiivinen paine passivoi ja lamaannuttaa. Malliin lisättiin vielä myöhemmin kolmaskin 

ulottuvuus, sosiaalinen tuki. Sen huomattiin vaikuttavan työhyvinvointiin oleellisesti. 

(Manka & Manka 2016, s. 65) 
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Keskeistä tässä lähestymistavassa on se, että miten yksilön omat ominaisuudet ja osaa-

minen sopivat työympäristön vaatimuksiin (uhkiin ja haasteisiin) ja mahdollisuuksiin. Voi-

mavarat jaetaan yksilöllisiin ja ympäristöstä juontuviin. Näiden avulla yksilö kohtaa me-

netykset, haasteet ja uhkat. Henkilökohtaisia voimavaroja ovat esimerkiksi terveys, ener-

gisyys, myönteiset uskomukset, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot. Myönteisiä 

ympäristöstä juontuvia voimavaroja voivat olla sosiaalinen tuki ja aineelliset edellytykset 

kuten varallisuus. (Manka & Manka 2016, s.65) 

1990-luvulla otettiin käyttöön kolmiomalli. Siinä työkykyä ylläpitävä toiminta (tykytoi-

minta) tarkoittaa sitä, että samanaikaisesti ja suunnitellusti kehitetään työntekijän ter-

veyttä ja toimintakykyä, työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, sekä työyhteisöä. 

Tähän kuuluu myös työssä osaamisen kehittäminen. 90-luvulla yleistyi käsitys, jonka 

mukaan tykytoiminta on mielletty virkistys- ja liikuntapainotteiseksi toiminnaksi. (Manka 

& Manka 2016, s. 65) 

2.2 Työhyvinvoinnin määritelmä 

Työterveyslaitos määrittelee työhyvinvointia seuraavanlaisesti: ”Työhyvinvointi tarkoittaa 

turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt 

tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mie-

lekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.” 

(Työterveyslaitos, 2020). Työhyvinvointi onkin suuri kokonaisuus, joka muodostuu muun 

muassa työstä ja sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 

Työhyvinvoinnilla parannetaan työssä jaksamista ja työntekijöiden terveyttä. Työhyvin-

vointi vaikuttaa myös merkittävästi organisaation tuloksellisuuteen. (Sosiaali- ja Terveys-

ministeriö, 2020) 

Työhyvinvointi on eri osapuolten toiminnan tulos. Se muodostuu työntekijän, mutta myös 

työnantajan, ylläpidolla ja kehittämisellä. Sen edistämiseen vaaditaan organisaation jo-

kaisen henkilön yhteistyötä. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että työympäristö on 

turvallinen, johtaminen on hyvää ja työntekijöiden kohtelu on yhdenvertaista. Työntekijä 

on kuitenkin itsekin myös suuressa roolissa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Työntekijän 

vastuulla on ylläpitää omaa työkykyä ja ammatillista osaamista. Myös työterveyshuolto 

on tärkeässä roolissa tukemassa hyvää työhyvinvointia. (Työterveyslaitos, 2020, Sosi-

aali- ja Terveysministeriö, 2020) 
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Työhyvinvointi koostuu monesta asiasta, mutta keskiössä on erityisesti työn arki. Työhy-

vinvointia voidaan edistää ja kehittää irrallisilla terveystempauksilla, mutta yksinään se 

ei rakenna työhyvinvointia. Hyvinvoinnin edistäminen on pitkäjänteistä ja suunniteltua 

toimintaa, joka kohdistuu esimerkiksi henkilöstöön, työympäristöön tai johtamiseen. 

(Työterveyslaitos, 2020) 

Työterveyslaitos määrittelee hyvinvoivan työyhteisön tunnusmerkkejä seuraavanlaisesti: 

- Ollaan avoimia ja luotetaan 

- Innostetaan ja kannustetaan 

- Puhalletaan yhteen hiileen 

- Annetaan myönteistä palautetta 

- Pidetään työmäärä aisoissa 

- Uskalletaan puhua ongelmistakin 

- Säilytetään toimintakyky muutostilanteissa 

(Työterveyslaitos, 2020) 

Hyvinvoivan työntekijän piirteitä Työterveyslaitoksen mukaan ovat: 

- Motivoitunut ja vastuuntuntoinen 

- Pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan ja osaamistaan 

- Tuntee työnsä tavoitteet 

- Saa palautetta työstään 

- Kokee itsensä tarpeelliseksi 

- Kokee työssään riittävästi sekä itsenäisyyttä, että yhteenkuuluvuutta 

- Onnistuu ja innostuu työssään, kokee työn imua 

(Työterveyslaitos, 2020) 

Toimivassa työyhteisössä osataan kommunikoida ja käyttäytyä ystävällisesti ja ar-

vostavasti muita kohtaan. Jokainen yksilö vaikuttaa työyhteisön toimivuuteen suu-

resti jo pelkästään omalla asennoitumisellaan, mutta erityisesti esimiehellä on työhy-

vinvoinnin luonnissa tärkeä rooli. Esimiehen on johtavassa roolissaan pidettävä 

huolta, että työn tavoitteet ovat jokaisella selkeät ja kommunikaatio työyhteisön jä-

senten välillä sujuvaa. Esimiehen toiminta työhyvinvoinnin edistämisessä tulisi tukea 

yksilön omaa panosta. Näin saadaan luotua yhdessä toimiva työyhteisö. (Työturval-

lisuuskeskus, 2020) 
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Kuvio 1. Työniloon vaikuttavat tekijät (Manka. Työnilo. 2012) 

Mallin (Kuvio 1.) pääpiirteenä ovat voimavarat, koska erityisesti haetaan vastauksia ky-

symyksiin siitä, mitkä organisaation, työyhteisön, työn, johtamisen ja yksilön piirteet mah-

dollistavat työhyvinvoinnin niin, että lopputuloksena olisi mahdollisimman hyvin toimiva 

työpaikka. Unohtamatta tietenkään sitä, että samanaikaisesti työntekijä on hyvinvoiva ja 

terve ja jonka on mahdollista kokea työniloa. (Manka, 2012, s. 75) 

Kuviossa työnilon tekijät muodostuvat työhyvinvointia kasvattavista tekijöistä ja työnteki-

jästä itsestään. Tärkeää on huomata, että työntekijä kokee työpaikkansa omien asen-

teidensa pohjalta. Vaikka ihannetapauksessa työpaikan kaikki ominaisuudet tukevat työ-

hyvinvointia, niin työntekijän oma asenne vaikuttaa siihen, miten hän sen itse kokee. 

Tämän vuoksi samassa työyhteisössä eri työntekijöiden välillä työhyvinvointi voi vaih-

della suuresti. (Manka, 2012, s. 76) Manka kirjottaa kirjassaan: ”Työnilo syntyy työstä, 

jossa eri tekijät loksahtavat paikoilleen. Se on yksilön ja yhteisön kokemus, tunne. Ko-

kemus vaihtelee ihmisen mukaan, eli se on yksilöllinen.” (Manka, 2012, s. 76) 

Yksilö
- psykologinen 

pääoma
- terveys ja 

fyysinen kunto

Organisaatio
- tavoitteellisuus

- joustava rakenne
- jatkuva 

kehittyminen
- toimiva 

työympäristö

Työyhteisö
- avoin 

vuorovaikutus 
(työyhteisötaidot)

- ryhmän toimivuus 
(pelisäännöt)

Työ
- vaikuttamis-

mahdollisuudet
- kannustearvo: 

oppiminen

Johtaminen
- osallistava ja 

kannustava 
johtaminen
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Työhyvinvointi ei ole pelkästään yksilöstä riippuva asia. Työhyvinvointiin vaikuttaa suu-

resti työympäristö, mutta myös työyhteisön yleinen asenne. Jos työyhteisössä asenne 

työtä kohtaan on negatiivinen, se vaikuttaa myös yksilön näkemykseen työyhteisöstä. 

Päinvastoin myös, jos asenne työyhteisössä on positiivinen, niin se vaikuttaa yksilön 

asenteeseen kannustavasti. (Manka, 2012, s. 77) 

2.3 Työhyvinvoinnin merkitys 

Työhyvinvoinnilla parannetaan työntekijöiden terveyttä ja kehitetään työympäristöä. Työ-

hyvinvointi vaikuttaa myös kuitenkin organisaation tuloksellisuuteen ja kilpailukykyyn. 

Työhyvinvoinnin kehittämiseen ja parantamiseen tehdyt investoinnit voivatkin maksaa 

itsensä moninkertaisesti takaisin. (Työterveyslaitos, 2020) 

Työhyvinvoinnin myönteiset vaikutukset organisaation tuloksellisuuteen näkyvät työnte-

kijöiden työssä suoriutumisessa, innovatiivisuudessa ja taloudellisessa menestymi-

sessä. Myös työntekijöiden asenteen myönteisellä kehittymisellä ja työurien pitenemi-

sellä on selkeä yhteys työhyvinvointiin. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna 

työhyvinvointi vaikuttaa syrjäytymisen vähenemiseen ja kansanterveyden paranemi-

seen. (Manka & Manka 2016, s. 56) 

Monesti organisaatiot pyrkivät työhyvinvoinnilla saamaan varsinkin sairauspoissaolot vä-

henemään. Tämä johtuu usein siitä, että muita tunnuksia on vaikea löytää, millä seurata 

työhyvinvoinnin kehittymistä. Esimerkiksi tuottavuuden kehittymistä ei voida suoranai-

sesti verrata työhyvinvointiin, koska olosuhteet niin organisaation sisäpuolella, kuin ul-

kona muuttuvat jatkuvasti. Toki sairaspoissaolojen vähentäminen on tavoitteena hyvä, 

koska se vaikuttaa suoraan työntekijöiden työkykyisyyteen ja terveyteen, mikä taas voi-

daan yhdistää työhyvinvointiin. Mittaaminen pitäisi myös saada koskemaan työolojen 

laatua, koska sitä muuttamalla voitaisiin saada isompiakin muutoksia organisaation työ-

motivaatioon, kuin tuloksellisuuteenkin. (Manka & Manka 2016, s. 56) 

Tutkimukset osoittavat, että työhyvinvoinnilla on välittömiä kuin välillisiäkin vaikutuksia 

organisaation menestymiseen. Organisaation kustannukset pienenevät sairaspoissaolo-

jen, työtapaturmien ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentyessä. (Manka & Manka 

2016, s. 57). Koska työnantaja kustantaa osan työeläkemaksuista, pystyy työnantaja 

omalla työhyvinvoinnin kehittämisellään vaikuttamaan lopulliseen eläkemaksuprosent-

tinsa suuruuteen. (Työeläke, 2020; Manka & Manka 2016, s. 57) 
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Maksut yleisesti suhtautuvat työntekijän palkkasummaan ja siihen, kuinka moni on siir-

tynyt työkyvyttömyyseläkkeelle kahden kuluneen vuoden aikana.  

Työhyvinvointiin investoitaessa on tärkeää kiinnittää huomiota suunnitelmallisuuteen ja 

pitkäjaksoisuuteen. Työhyvinvoinnin parantaminen ei välttämättä tarvitse kalliita inves-

tointeja ja pakollisia tykypäiviä. Ilmapiiriä työyhteisössä voi jo pienillä ja arkisillakin asi-

oilla muuttaa ja korottaa. Keskustelu, arvostus ja työntekijöiden mukaan ottaminen ja 

vastuun antaminen ovat yksinkertaisia mutta tehokkaita toimia. Arvostamalla jokaista 

työyhteisöön kuuluvaa, saadaan ilmapiiristä luotua ystävällinen ja kannustava ja jossa 

asioista voidaan keskustella yhdessä. Vastuu työilmapiirin parantamiseen tarvitsee kuu-

lua jokaiselle työyhteisöön kuuluvalle, eikä vain yksittäiselle ulkopuoliselle henkilölle. Jo-

kaisen yhteisellä vaikutuksella saadaan työyhteisön ilmapiiriä korotettua ja kohennettua. 

Kun työntekijät saavat olla jokainen mukana vaikuttamassa asioihin, heidän kiinnostuk-

sensa aiheeseen syvenee. (Youtube-video, Manka Marja-Liisa, 2020) 

2.4 Esimiestyön vaikutus työhyvinvointiin 

Yhteisöllisyys ja sen jäsenten välinen kommunikaatio luovat sosiaalista pääomaa, jotka 

luovat ja vahvistavat luottamusta yhteisön jäsenten välille, vastavuoroisuutta, sekä ver-

kostoitumista. Sosiaalinen pääoma on siis koko yhteisön, sekä myös yksilön, tärkein voi-

mavara. Sen avulla yhteisö ja sen jäsenet pystyvät saavuttamaan tavoitteita tehokkaam-

min. Tärkeää on kuitenkin huomata, että sosiaalisella pääomalla voi olla myös negatiivi-

sia vaikutuksia. Esimerkiksi jos yhteisössä vierastetaan erilaisuutta, voi ympäristö olla 

erottelevaa ja poissulkevaa. Myös liian läheiset ja tiiviit sosiaaliset suhteet voivat saada 

aikaan negatiivisia ilmiöitä, kuten kiusaamista. (Manka, 2012, s. 131) 
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Kuvio 2. Sosiaalisen pääoman syntymiseen vaikuttavat tekijät (Oksanen 2009) 

Sosiaalista pääomaa saadaan luotua hyvällä johtamisella työyhteisössä, joka on toimiva. 

Sosiaaliseen pääomaan vaikuttavat tekijät (Kuvio 2.) ovat työyhteisön jokaisen osapuo-

len omaksuttava, jotta saadaan luotua kannustava ja toimiva työympäristö, jossa on so-

siaalista pääomaa. (Manka, 2012, s. 133) 

Perinteiseen johtamiseen on kuulunut ajattelutapa, että työ on välttämätöntä ja pakollista 

ja jopa pahaa. Ihmiset tekevät työtä vain palkan vuoksi ja mallissa johtajan tehtävä on 

valvoa työtä pakoilevia alaisia ja johtaa heitä. (Manka, 2012, s. 134) 

Moderniin johtamiseen kuuluu ajattelutapa, että ihmiset haluavat onnistua ja tuntea it-

sensä hyödyllisiksi työssään ja tulla kohdelluiksi yksilöinä. Johtajan tehtävänä onkin pe-

rinteiseen johtamistyyliin poiketen kuunnella alaisiaan ja antaa heidän toimia oma-aloit-

teisemmin. Johtajan on siis tarkoitus saada luotua ympäristö, missä työntekijät pääsevät 

käyttämään kykyjään täysimääräisesti. Tämänkaltainen asetelma saadaan aikaiseksi 

avoimuudella ja läpinäkyvyydellä. (Manka, 2012, s. 135) 

Työssään johtajalla on suuri vaikutus työympäristöön ja ilmapiiriin. Johtajan on huoleh-

dittava hyvinvoinnin ja osaamisen lisäksi myös sosiaalisesta pääomasta. Hankalaksi tä-

män tekee se, että myös johtajien tyytyväisyys ja jaksaminen voi olla vaakalaudalla. Siksi 

kyky auttaa ja kehittyä muutosten ohella onkin yksi johtamisen tärkeä tekijä. (Jabe, 2010, 

s. 113) 

Sosiaalinen 
pääoma

Luottamus

Yhteiset 
arvot ja 
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Osallistu-
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verkostot
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Jotta johtaja saa työntekijänsä motivoituneiksi organisaation tavoitteisiin, on hänen osat-

tava kommunikoida työntekijöiden kesken. Kuunnella, kannustaa ja rakentaa luotta-

musta (Docendum, 2020). Johtajan on osattava myös yhdistää työntekijät, jos heidän 

välilleen syntyy keskinäisiä riitoja tai erimielisyyksiä. Työntekijöiden väliset riidat aiheut-

tavat nopeasti kitkaa koko työyhteisölle. Esimiehen odotetaankin usein saavan tämän-

kaltaiset tilanteet ratkaistua. Tämänkaltaisessa tilanteessa esimiehen on toimittava 

suunnan näyttäjänä ja kannustavan työntekijöitä keskustelemaan, jotta ristiriidat saatai-

siin purettua. (Jabe, 2010, s. 111-115)  

”Työhyvinvointi ei synny organisaatiossa itsestään, vaan vaatii systemaattista johta-

mista: strategista suunnittelua, toimenpiteitä henkilöstön voimavarojen lisäämiseksi ja 

työhyvinvointitoiminnan jatkuvaa arviointia.”(Docendum, 2020) ”Työhyvinvoinnin johta-

minen sujuu parhaiten voimaannuttavan tai jaetun johtamisen periaatteella. Jokainen 

työyhteisön jäsen on myös vastuussa omasta työhyvinvoinnistaan, joten sitä ei yksinään 

voi sälyttää esimiehen harteille.” (Docendum, 2020) 
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3 TYÖMOTIVAATIO 

3.1 Yleistä työmotivaatiosta 

Työmotivaatio, erityisesti työorganisaatiossa, tarkoittaa tutkimusta ja toimintaa, joka täh-

tää työntekemisen motivaation ja siten työtehon parantamiseen. Motivaatiota ja sen 

muodostumista kuvaillaan erilaisilla motivaatioteorioilla. Motivaatioteorioita yhdistele-

mällä saadaan tekijäryhmät, jotka vaikuttavat työmotivaatioon. Porter ja Miles (1974) ko-

kosivat joukon tekijöitä, jotka vaikuttavat työorganisaatiossa työmotivaatioon: työntekijän 

persoonallisuus, työn ominaisuudet, työympäristö. Elämänkaariteorioiden mukaan voi-

daan vielä joukkoon lisätä elämänvaihe. (Viitala 2004, s. 150 -154; Ruohotie 1998, s. 22 

- 24) 

3.2 Työmotivaatioon vaikuttavat tekijät 

Työmotivaatioon vaikuttavat useat eri tekijät. Niitä on kahdenlaisia, sellaisia mihin ihmi-

nen voi vaikuttaa itse suoraan ja sellaisia, joihin ihminen ei voi suoranaisesti vaikuttaa. 

Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi: työntekijän persoonallisuus, työn ominaisuudet, saavu-

tukset, tunnustus, eteneminen ja kehittyminen, työympäristö, taloudelliset tekijät, sosiaa-

liset palkkiot, työolosuhteet, ilmapiiri ja elämänvaihe. Seuraavassa osiossa käydään 

nämä tekijät läpi yksitellen. (Viitala 2004, s. 150 -154; Ruohotie 1998, s. 22 - 24) 

3.2.1 Työntekijän persoonallisuus ja elämänvaihe 

Työntekijän persoonallisuus on yksi merkittävimmistä työmotivaatioon vaikuttavista teki-

jöistä. Sen avulla on helppo selittää ihmisten erilaisuutta suoritusten tasossa. Persoonal-

lisuuden muodostavat seuraavat tekijät: mielenkiinnon kohteet, asenteet työtä ja itseään 

kohtaan, sekä erilaiset tarpeet. Työn tulisi olla mielekästä ja työntekijää tulisi kiinnostaa 

tekemänsä työ, koska silloin ihmistä on helpompi motivoida. Jos työntekijää ei kiinnosta 

tekemänsä työ, häntä on erityisen vaikea motivoida, jolloin työntekijän asenne saattaa 

vaikuttaa koko työyhteisöön negatiivisesti. (Viitala 2004, s. 150 -154; Ruohotie 1998, s. 

22 - 24) 
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”Työn merkitys ja siihen vaikuttavat motivaatiotekijät vaihtelevat ihmisen elämänkaaren 

eri vaiheissa. Nuorelle työ on eri asemassa elämässä, kuin jo kymmen vuotta työelä-

mässä olleelle, tai keski-ikää lähestyvälle, jolla on lainat maksettu ja lapset jo muuttaneet 

pois. Taustateoriaa tälle käyttäytymiselle löytyy persoonapsykologian alueelta ja erityi-

sesti elämänkaariteorioista. Ihmisen elämänkaari on teoria, jonka mukaan ihminen käy 

yksilöllisesti läpi vaiheita, jotka kuitenkin ovat kaikille yhteisiä. Elämänrakenne kuvaa yk-

silön suhteita muihin ihmisiin ja asioihin elämän eri vaiheissa.” (Viitala 2004, s. 164 -168) 

3.2.2 Työn ominaisuudet 

Hyvän työn kriteerit ovat selkeät. Työn tulisi olla riittävän haastavaa ja palkkioiden tulee 

olla oikeanlaiset suhteessa työn vaativuuteen. Työn tavoitteiden tulee olla selkeät ja kaik-

kien hyväksymät. Itse työn tulee tuntua tärkeältä ja työnantajalla on tärkeä rooli siinä. 

Työntekijöiden on saatava tietää heidän roolinsa suuressa kokonaisuudessa ja työnan-

tajan tulee tuoda esille jatkuvasti sitä, kuinka tärkeitä pienilläkin palasilla on kokonaisuu-

dessa. (Ruohotie 1998, s. 75 – 76; Viitala 2004, s. 150 - 164; Robbins 2000, s. 446 - 

449) 

Silloin kun työ on tekijän mielestä mielekästä, sopii arvomaailmaan ja persoonallisuu-

teen, on helpompi olla motivoitunut ja nauttia työstään. Kaikki ihmiset eivät ole saman-

laisia, joka tuottaa haasteita työnantajalle, koska työnantajan tulee ottaa huomioon työn-

tekijöiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta osaa asettaa työntekijät oikeille paikoille työte-

hon maksimoimiseksi. (Ruohotie 1998, s. 75 – 76; Viitala 2004, s. 150 - 164; Robbins 

2000, s. 446 - 449) 

3.2.3 Saavutukset ja tunnustukset 

Jokaiselle ihmiselle on tärkeää saavuttaa jotain. Saavutus voi olla jokin iso asia, tai sitten 

jokin pieni asia, pääasia on, että ihminen kokee tyydytyksen tunteen. Saavutusten tuoma 

tyydytyksen tunne on henkilökohtainen ja jokaiselle ihmiselle erilainen. Jollekin ihmiselle 

maidon hakeminen kaupasta on saavutus, joka tuntuu erityisen hyvältä. Toisaalta jollekin 

ihmiselle miljoonaluokan kauppojen lukkoon lyöminen voi tuntua ihan yhtä hyvältä kuin 

toiselle maidon hakeminen kaupasta. Työssä on tärkeää, että työntekijöille asetetaan 

tavoitteita, joita he voivat saavuttaa ja tuntevat tyydytystä. Myös välitavoitteiden asetta-

minen on tärkeää. Mikäli alkuperäinen tavoite on iso, on tavoite hyvä jakaa pienempiin 
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välitavoitteisiin, jotta eteneminen olisi mielekkäämpää työntekijän kannalta. Edellä mai-

nitut saavutukset eivät pelkästään riitä motivaationa. Ihminen kaipaa saavutuksistaan 

myös tunnustusta. Tunnustuksena voidaan antaa esimerkiksi sanallinen tunnustus eli 

kehuminen hyvästä suorituksesta, tai sitten vaihtoehtoisesti aineellinen tunnustus, 

vaikka palkankorotus. (Hakonen & Nylander 2015, s.145 – 147) 

3.2.4 Eteneminen ja kehittyminen 

Uraa on pidetty etenemisenä yhdessä yrityksessä harjoittelijasta – tiimipäälliköksi. Ti-

lanne on muuttunut ajansaatossa. Nykyään urapolkua pidetään läpi elämän jatkuva teh-

tävien sarja eri yrityksissä. ”Ura-ankkurit ovat ammatillinen minäkäsitys, joka muotoutuu 

ratkaisevasti urakehityksen alkuvaiheissa. Ne heijastavat yksilön kykyjä, taitoja, motii-

veja, asenteita ja arvoja. Erilaisia ura-ankkureita ovat itsenäisyys, erityisosaaminen, 

haasteellisuus, turvallisuus, palvelu ja omistautuminen, elämäntyyli ja elämän tasapaino, 

esimiehenä toimiminen ja yrittäjyys. Näiden tekijöiden selvittäminen yksilön kohdalla aut-

taa ymmärtämään työyhteisössä ihmisten erilaisia intressejä työn ja uran suhteen.” (Vii-

tala 2004, s. 145 – 148; Ruohotie 1998, s. 93 - 107) 

3.2.5 Työympäristö ja -ilmapiiri 

Työympäristötekijät voidaan jakaa taloudellisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Työym-

päristötekijät ovat pääasiassa ulkoisesti välittyviä ja ne tyydyttävät alemman tason tar-

peita. Herzberg on luokitellut työympäristötekijät hygieniatekijöiksi. Hänen mukaansa 

johdolla, kuukausipalkalla, työkavereilla, työolosuhteilla, työpaikan turvallisuudella ja yri-

tyspolitiikalla ei ole suurta motivoivaa vaikutusta, mutta huonosti hoidettuina ne tekevät 

työntekijät työtyytymättömiksi. (Viitala 2004, s. 285) Työympäristöön liittyen työolosuh-

teet ovat yksi tärkeimmistä työtehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työolosuhteiden tär-

kein tehtävä on varmistaa työntekijän viihtyminen töissä ja antaa mahdollisuus työnteki-

jälle toimia tehokkaasti ja turvallisesti. Työolosuhteet vaikuttavat motivaatioon isosti, 

koska jos työntekijöillä on huonot työvälineet ja ahtaat ja huonot tilat työntekoon, silloin 

motivaatio työntekoon on minimissään. Toisaalta jos työtilat ja työvälineet ovat sellaisia, 

että ne edesauttavat työntekoa, silloin työntekijöiden motivaatio kasvaa ja näin ollen työ-

teho siinä samalla. Työturvallisuus on yksi iso ja tärkeä tekijä työolosuhteiden kannalta. 

Ihmiset arvostavat turvallisuutta ja pystyvät keskittymään paremmin työntekoon, kun ei 
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tarvitse pelätä henkensä puolesta. Työoloihin vaikuttavat myös esimiesten johtamistapa. 

Jos esimiehet eivät ole avoimia ja he yrittävät salailla asioita muilta työntekijöiltä, silloin 

turvallisuudentunne häviää ja työolosuhteet heikkenevät. (Ruohotie 1998, s. 62, Robbins 

2000, s. 458) 

Työpaikan ilmapiirillä on myös iso vaikutus työntekijöiden työmotivaatioon. Organisaa-

tion ilmapiiri on hyvin vaihteleva ja se riippuu useammasta tekijästä. Myers ja Ruohotie 

mainitsevat organisaation ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä: ikä, organisaation koko, toimin-

nan luonne, henkilökunnan kokoonpano, sijainti, normit, arvot, organisaatiokulttuuri, joh-

tamispolitiikka ja johtajien johtamistyyli. Lisäksi jokainen yksilö vaikuttaa omalla persoo-

nallisuudellaan organisaation ilmapiiriin. Työilmapiirillä tarkoitetaan taas yksilöiden työ-

asenteiden, organisaation ilmapiirin ja esimiesten johtamistyylien yhteistulosta. (Myers 

1970, s. 109 - 110; Juuti 1987, s. 44; Ruohotie 1998, s. 71 - 73) 

Kaikkien tavoitteena on suurin piirtein hyvän ilmapiirin luominen, joka luo edellytykset 

hyvälle suoritukselle. Ilmapiiritutkimuksien mukaan paras tuottavuus syntyy suoritusta 

korostavassa ja ihmiskeskeisessä ilmapiirissä. Ruohotien mukaan ilmapiirillä on suurin 

vaikutus tehokkuuteen silloin, kun henkilö voi itse vaikuttaa työhönsä. Suorituskeskeinen 

ilmapiiri ei ole autoritaarista ja se kannustaa henkilökuntaa luovaan toimintaan ja korkei-

siin tavoitteisiin. Ihmiskeskeisessä ilmapiirissä yhteistyö toimii eri yksiköiden ja yksilöiden 

välillä. Hyvässä kannustavassa ilmapiirissä työntekijälle annetaan riittävästi palautetta ja 

palkkiot koetaan oikeudenmukaisiksi ja yhteistyö ja tiedotus toimivat. Tällainen kannus-

tava ja turvallinen ilmapiiri sitoo työntekijöitä yritykseen. (Myers 1970, s. 109 - 110; Juuti 

1987, s. 44; Ruohotie 1998, s. 71 - 73) 

3.2.6 Taloudelliset tekijät 

Yhtenä keskeisimpänä motivoijana pidetään palkkaa. Yleinen ajatus on se, että ihminen 

tekee työtä vain siksi että saa palkkaa. Palkan motivaation merkitys kasvaa, mikäli ihmi-

nen ei pidä työstään, koska silloin ihminen yleensä tekee työtä pelkästään palkan takia. 

Palkan merkitys motivaation kannalta pienenee, mikäli ihmisen asema työpaikalla on 

korkea, koska ihminen saa motivaatio muuta kautta. Palkka on tärkeä kannuste matala-

palkkaisille, koska se tyydyttää heidän perustarpeensa ja hyvätuloisille, koska se tyydyt-

tää heidän pätemisen tarpeitaan. Palkka on motivoijana välillä myös ongelmallinen, 
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koska on olemassa ihmisiä, jotka väittävät, että heidän huono tuloksensa johtuvat pie-

nestä palkasta. Yleensä työteho ei ole parempi palkankorotuksen jälkeenkään. (Viitala 

2004, s. 287; Ruohotie 1998, s. 44 - 45) 

Palkan vaikutuksesta motivaatioon on monta mielipidettä eri motivaatioteorioissa. Mas-

lowin tarveteoria mukaan, palkan kannustearvo häviää sen jälkeen, kun elämälle tärkeät 

fysiologiset tarpeet ja turvallisuuden tarpeet on tyydytetty. Herzberg käsittelee palkkaa 

lähinnä työtyytymättömyyden poistajana. Hänen mukaansa palkka ei juuri motivoi, mutta 

alimitoitettuna aiheuttaa paljon työtyytymättömyyttä. Tämä käsitys on varmaan ollut ihan 

paikallaan Maslowin ja Herzbergin aikana, mutta tämän päivän eri palkkiomuodot ja työ-

muodot ovat lisänneet palkan merkitystä aivan eri tavalla. Ruohotien mukaan palkan 

kannustavuus perustuu siihen, että sillä voidaan tyydyttää monia tarpeita. Rahalla ei tyy-

dytetä vain perustarpeita tai turvallisuuden tarpeita. Sillä tyydytetään myös arvostuksen, 

vallan ja suorituksen tarpeita. Jos palkka sidotaan suoritukseen, siitä tulee suorituksen 

mittari ja se tyydyttää näin ollen myös sisäistä motivaatiota. Ruohotie toteaa, että rahalla 

ei kuitenkaan voida tyydyttää itsensä toteuttamisen tarvetta tai yhteen kuulumisen tar-

vetta, koska sillä ei voi ostaa ystävyyttä, rakkautta tai kiintymystä. Viitala jatkaa palkan 

eri rooleista, että palkka on myös eräänlainen arvon mitta. Työntekijä myy aikansa ja 

osaamisensa yritykselle, ja mitä korkeamman korvauksen hän siitä saa, sitä arvokkaam-

maksi omat panostukset koetaan. Rahan merkitys ja rooli riippuu kolmesta edellytyk-

sestä. Esimerkiksi raha motivoi henkilöä, joka arvostaa rahaa ja on valmis ponnistele-

maan sitä saadakseen. Toinen edellytys on, että työntekijä näkee rahapalkkiolla ja työ-

suorituksella selkeän yhteyden. Logiikan mukaan suoritusten parantuessa tai lisäänty-

essä myös rahapalkkioiden tulisi kasvaa. Kolmantena edellytyksenä on, että työntekijällä 

tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itse suoritukseensa. On tärkeätä kokea, että itse teh-

dyillä ponnisteluilla voidaan lopputuloksena saavuttaa suurempi palkkio. (Viitala 2004, s. 

287; Ruohotie 1998, s. 44-45) 

3.2.7 Sosiaaliset palkkiot 

Sosiaaliset palkkiot ovat sellaisia tekijöitä, joita ei voida rahassa mitata. Sosiaaliset palk-

kiot saavat ihmiset tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja tärkeiksi työyhteisössä. Sosiaaliset 

palkkiot voivat olla esimerkiksi kiitokset ja tunnustukset, sosiaaliset suhteet, statussym-

bolit ja palaute. Sosiaalisia palkkioita käytetään yrityksissä enemmän kuin rahallisia palk-
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kioita, koska sosiaaliset palkkiot ovat ilmaisia. Sosiaalisia palkkioita jaettaessa on kui-

tenkin tärkeintä muistaa, että ne täytyy pitää samassa linjassa kaikkien kohdalla. Sosi-

aalisia palkkioita jaettaessa ei saa syntyä suuria arvoeroja, koska se vahingoittaa työil-

mapiiriä. (Viitala 2004, s. 286) 

3.3 Työmotivaatioteoriat 

Motivaatiota on kuvattu monilla motivaatioteorioilla, jotka ovat keskenään hyvinkin erilai-

sia mutta täydentävät toisiaan luoden kokonaisuuden. Motivaatioteoriat voidaan jakaa 

kahteen pääryhmään, motivaatio- ja prosessiteorioihin. 

3.3.1 Tarveteoriat (sisältöteoriat) 

 

Tarveteoriassa keskitytään tarpeisiin. Näitä teorioita kutsutaan myös universaaleiksi teo-

rioiksi, koska niiden ajatellaan soveltuvan jokaisen ihmisen toiminnan ymmärtämiseen. 

Tarveteorian mukaan jokaista ihmistä motivoivat samat asiat. (Hakonen & Nylander 

2015, s. 140) 

Yksi varhaisimmista teorioista motivaation ja myös työmotivaation ymmärtämiseksi on 

Maslowin tarvehierarkia. Maslow oli yhdysvaltalainen psykologi, joka oli mukana huma-

nistisen psykologian kehittämisessä. Maslowin tarvehiararkian mukaan ihmisiä motivoi 

samojen tarpeiden tyydyttäminen. Teorian mukaan ihmisten toimintaa ohjaavat hierark-

kisessa järjestyksessä viisi tarvetta: fyysiset, turvallisuuteen liittyvät, rakkauteen ja yh-

teenkuuluvuuteen, itsetuntoon ja itsensä toteuttamiseen liittyvät tarpeet. Tarpeet esite-

tään useimmiten pyramidimallissa, jonka mukaan ihmiset ovat motivoituneempia tyydyt-

tämään ensin alemmilla tasoilla olevat tarpeet. (Hakonen & Nylander 2015, s. 141) 
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Kuvio 3. Maslowin tarvehierarkia. (Hakonen & Nylander, 2015) 

Maslowin tarvehierarkian mukaan hierarkian alimmilla tasoilla ovat fyysiset ja turvallisuu-

teen liittyvät tarpeet, joita voidaan tyydyttää rahan avulla. Fyysisiä tarpeita ovat hengissä 

säilymisen edellytykset kuten juoma ja ruoka. Kun nämä tarpeet on tyydytetty, ihmiset 

tavoittelevat korkeammalla hierarkiassa olevia asioita, kuten itsensä toteuttamista. (Ha-

konen & Nylander 2015, s. 141) 

Maslowin tarvehierarkian näkökulmasta pyramidimallin alimpia pykäliä, kuten fyysiset 

tarpeet ja turvallisuus voidaan turvata rahalla, mutta mikäli halutaan kohota pyramidissa 

korkeammalle, silloin on löydettävä muita motivointikeinoja. Muita motivointikeinoja ovat 

esimerkiksi aineettomat palkitsemiset, joita ylemmillä pyramidin kerroksilla enemmän ar-

vostetaan. Aineettomia palkitsemisia voivat olla esimerkiksi lisäkoulutukset, joita yritys 

voisi tarjota hyvästä työstä, ja joiden avulla voisi ylentyä ja saada mielekkäämpiä työteh-

täviä myöhemmin. Toinen mahdollinen aineeton palkitseminen on luottamus. Luottamus 

voisi näkyä vähempänä työnteon ja laadun tarkkailuna. Tärkeintä motivoinnissa on tun-

nistaa, mikä motivointikeino on motivoitavalle kyseisellä hetkellä tärkein ja hyödyllisin. 

(Hakonen & Nylander 2015, s. 142) 

Herzbergin kaksifaktoriteoria – motivaatio ja hygieniatekijät. Frederick Herzberg oli Yh-

dysvaltalainen psykologi ja liikkeenjohdon tutkija. Hän jaotteli tutkimustensa pohjalta työ-

hön liittyvät tekijät kahteen luokkaan. Ensimmäinen luokka sisälsi asioita, jotka pitävät 

työntekijät tyytyväisinä ja motivoituneina ja toinen luokka piti sisällään asioita, jotka saa-

vat työntekijät tyytymättömiksi. (Hakonen & Nylander 2015, s. 142) 

Itsensä toteuttamisen tarve

Arvostus, itsensä 
kunnioittaminen

Yhteenkuuluvuus

Turvallisuuden tarpeet

Fyysiset tarpeet
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Herzberg nimitti motivaatiotekijöiksi sellaisia asioita, jotka saavat ihmiset motivoituneiksi 

ja tyytyväisiksi. Herzbergin mukaan motivaatioita saa lisättyä antamalla työntekijöille 

vastuuta ja itsenäisyyttä työtehtävien hoitamiseen. Motivaatiotekijöiksi lasketaan myös 

positiivinen palaute ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen, nämä asiat ovat jaottelussa 

merkitty motivaatiotekijöiksi. (Hakonen & Nylander 2015, s. 143) 

Hygieniatekijöiksi Herzberg kutsui puolestaan asioita, jotka poistavat tyytymättömyyttä, 

mutta eivät lisää motivaatiota ja tyytyväisyyttä. Hygieniatekijöillä voidaan saavuttaa vain 

neutraali suhtautuminen. Herzbergin teorian mukaan hygieniatekijöiksi on nimitetty 

palkka ja työolot. Herzberg on myös nimittänyt työhön liittyviä tekijöitä toisilla nimillä: hy-

gieniatekijöitä hän on kutsunut ulkoisiksi tekijöiksi ja motivaatiotekijöitä sisäisiksi teki-

jöiksi. (Hakonen & Nylander 2015, s. 143) 

Herzbergin teoriaa on käytetty usein rahalla palkitsemisen kritisoimiseen, koska alkupe-

räisen teorian mukaan palkka ja rahapalkkiot ovat parhaimmillaan neutraaleja asioita, 

eikä ne johda motivaation kasvuun. Maslowin tarvehierarkian ja Herzbergin kaksifaktori-

teorian mukaan motivointi saavutetaan aineettomien palkkioiden avulla. Herzbergin mu-

kaan työpaikalla tulisi panostaa ensisijaisesti työntekijöiden koulutus- ja kehitysmahdol-

lisuuksiin, positiivista palautetta unohtamatta. Herzberg toisaalta muistuttaa, että rahal-

lista palkitsemista ei sovi unohtaa, ettei tyytymättömyyttä esiinny, koska rahallinen pal-

kitseminen ei ole yksiselitteisesti pelkästään hygieniatekijä. (Hakonen & Nylander 2015, 

s. 143) 

3.3.2 Prosessiteoriat (kognitiiviset teoriat) 

Prosessiteoriat ovat teorioita, joissa keskistytään ihmisen yksilöllisiin valintoihin, joita 

tehdään tiedon ja omien mieltymysten pohjalta. Prosessiteorioissa keskitytään ihmisten 

yksilöllisiin eroihin ja syy-seuraussuhteiden etsimiseen. Prosessiteorioissa keskeisintä 

on kognitiivinen lähestymistapa eli pyrkimys selvittää ihmisen tietoon pohjautuvaa aja-

tus- ja arviointiprosessin yhteyttä työmotivaatioon. (Hakonen & Nylander 2015, s. 143)  

Toisin kuin kaksifaktoriteoriassa, prosessiteoriat yrittävät selittää palkitsemisen myöntei-

siä vaikutuksia motivaatioon. Käytetyimpiä teorioita ovat esimerkiksi odotusarvoteoria, 

tavoitteen asettamisen teoria ja tasasuhdeteoria. Odotusarvoteorioiden mukaan ihminen 

motivoituu, jos tehtävästä suoriutuminen tuottaa hänelle toivotun palkkion tai hyödyn (vä-

linearvo). Palkkion tulee olla riittävän haastavasti saatavilla, joten palkkio ei saa olla liian 
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helposti, tai liian vaikeasti saatavilla (odotusarvo). Jos ihminen kiinnostuu suorituksesta 

saatavasta palkkiosta, sisältyy siihen myös yllykearvo. Odotusarvoteorian mukaan ih-

misten motivaatio on tietoista ja järkiperusteista ja sen voimakkuus riippuu siitä, miten 

he kokevat suorituksesta saatavan hyödyn ja palkkion houkuttelevuuden. Teorian mu-

kaan; työntekijä motivoituu tekemään korkeatasoisen työsuorituksen, jos yrittämisestä 

seuraa hyvä työsuoritus ja siitä saa riittävän palkkion. Palkkio voi olla bonus, palkan ko-

rotus, ylennys ja se tyydyttää työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet. (Robbins 2000, s. 

171 - 173; Viitala 2004, s. 158 – 159; Hersey 1996, s. 37) 

 

Kuvio 4. Odotusarvoteoria (Hakonen & Nylander, 2015) 

Tavoitteen asettamisen teoria – selkeä tavoite ja palaute edistymisestä. Tavoitteen aset-

tamisen teorian mukaan tavoitteet ja aikomukset määrittävät ihmisen toimintaa. Tavoit-

teilla tarkoitetaan tässä yhteydessä asioita, joita henkilö pyrkii saavuttamaan. Työelä-

mässä tavoitteet voivat olla esimerkiksi aikataulussa pysyminen ja työn laatu. Aikomuk-

set puolestaan ovat henkilön käsityksiä suunnitellusta toiminnasta. Tavoitteen asettami-

sen teorian mukaan ihmisen motivaatio ja suoriutuminen on korkeimmillaan, kun tavoit-

teet ovat haastavia, tarkkoja, sekä hyväksyttyjä. Lisäksi edistymisestä tulisi saada pa-

lautetta säännöllisesti. Teorian mukaan vaativammat tavoitteet johtavat parempaan suo-

ritukseen kuin maltillisemmat tavoitteet. Henkilöllä tulee kuitenkin olla riittävä osaaminen 

tavoitteen suorittamiseksi, mikäli tehtävä on uusi ja monimutkainen, vaativat tavoitteet 

eivät edistä tehtävän suorittamista. Myös tavoitteiden tarkkuus on tärkeää, jotta henkilö 

tietää tarkasti mitä häneltä odotetaan. Tarkat tavoitteet lisäävät myös ponnisteluja, koska 

henkilö pystyy arvioimaan paljonko ponnisteluja työn loppuun vieminen vaatii. Jos hen-

kilö ei ole varma mitä häneltä odotetaan, tulee asia syömään työtehoa. Edellä mainittujen 

lisäksi henkilön tulee sitoutua tavoitteisiin, jotta suoritus paranee. (Hakonen & Nylander 

2015, s. 145) 

Voinko saavuttaa 
tavoitteeni?

Mitä tavoitteen 
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Yleisesti henkilöiden on helpompi sitoutua tavoitteisiin ja tehdä tavoitteista riittävän haas-

tavia, mikäli he itse osallistuvat tavoitteiden laatimiseen. Tavoitteen asettamisen toimi-

vuutta voidaan tehostaa sillä, että henkilö saa palautetta edistymisestään. Palkitsemi-

nen, kuten raha tai palaute, ei vaikuta toimintaan, jollei se johda vaativien tavoitteiden 

asettamiseen tai niihin sitoutumiseen. Jos palkkiot ovat suhteessa suurempia tehtävän 

vaativuuden kanssa, auttaa se tehtävään sitoutumisessa. Vaativimpien tavoitteiden saa-

vuttamisessa voi auttaa suoritukseen perustuva palkitseminen. Esimerkiksi työn mää-

rään suhteutettu palkitseminen voi auttaa motivaationa, koska jos henkilön tavoitteena 

on päivässä pilkkoa kymmenen puuta ja hänellä on kahdeksan tuntia aikaa pilkkoa puut, 

niin henkilö luultavasti käyttää kokonaiset kahdeksan tuntia kymmeneen puuhun. Mutta 

jos henkilö saisi ylimääräisistä puista lisää palkkiota, silloin hän luultavasti on niin moti-

voitunut, että pilkkoo yli kymmenen puuta. Aloilla, joilla samoissa työtehtävissä on kaikilla 

samat tavoitteet, olisi parempi tehdä jokaiselle oma tavoitesuunnitelma, koska ihmisiä 

on erilaisia. Toiset ihmiset ovat nopeampia kuin toiset ja tästä syystä olisi tärkeää kaiken 

potentiaalin hyödyntämiseksi se, että jokaisen työntekijän kanssa katsottaisiin omia ta-

voitteitaan henkilökohtaisesti. (Hakonen & Nylander 2015, s. 146) 

Tasasuhtateoria – tasapaino omien panosten ja tuotosten välillä sekä vertailu muihin. 

Tasasuhtateoria on oikeudenmukaisuusteoria, mutta myös motivaatioteoria. Tasasuh-

deteorian perusajatus on se, että ihminen vertailee omaa panos-tuotossuhdettaan mui-

den ryhmäläisten tai viitehenkilöiden vastaaviin. Mikäli ihminen tuntee suhteen olevan 

epätasapainossa, ihminen motivoituu ja yrittää laittaa sen tasapainoon. Ihminen vertailee 

tasapaino neljällä eri tavalla: 1. itseä-sisältä: Työntekijän omia kokemuksia organisaation 

sisällä eri tehtävissä. 2. itseä-ulkopuolella: Työntekijän omia kokemuksia ja tilanteita or-

ganisaation ulkopuolelta. 3. muut-sisältä: Muiden yksilöiden ja ryhmien vertailu samassa 

organisaatiossa. 4. muut-ulkopuolella: Muiden yksilöiden ja ryhmien vertailu muissa or-

ganisaatioissa. (Robbins 2000, s. 169 – 171; Viitala 2004, s. 159)  

Palkitsemisella on vahva osuus tasasuhtateoriassa. Jos ihminen tuntee tekevänsä 

enemmän työtä, kuin muut samalla palkalla työskentelevät, tuntee hän itsensä alipalka-

tuksi. Toisaalta jos ihminen tuntee tekevänsä vähemmän työtä palkkansa eteen, tuntee 

hän itsensä ylipalkatuksi. On kaksi vaihtoehtoa, jos ihminen tuntee olevansa alipalkattu. 

Hän joko nostaa työpanostaan, siten että hän saisi palkankorotuksen, joka johtaa tasa-

painoon. Toinen vaihtoehto on se, että ihminen vähentää työpanostaan, jotta hän tuntee 

saavansa työpanostaan vastaavaa palkkaa. (Hakonen & Nylander 2015, s. 146 – 147) 
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Jos ihminen kokee itsensä ylipalkatuksi, saattaa hän pudottaa työtehoaan niin, ettei hän 

saa enää palkankorotuksia ja tuntisi siitä syyllisyyttä. Kyseiset ihmiset voivat myös nos-

taa työtehoaan siten, ettei se vaikuttaisi heidän palkkaansa. (Hakonen & Nylander 2015, 

s. 146 – 147) 
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4 PEREHDYTYS 

Neljännessä luvussa käsittelemme työhön perehdytystä ja sitä, miten perehdytys on var-

masti kattavaa ja laadukasta. 

4.1 Perehdytyksen määritelmä ja merkitys 

Työturvallisuuslaki vaatii, että työnantaja perehdyttää työntekijöitä ennen uuden tehtä-

vän aloittamista ja ennen uusien työvälineiden ja –koneiden käyttöönottoa. Myös pereh-

dytyksen jälkeen olisi hyvä huomioida mahdollinen tarve lisäohjaukselle ja –opastuk-

selle, jotta vältytään työtapaturmilta. (Työsuojelu.fi, 2020) 

Perehdytyksessä tulee käydä läpi työtehtävät, työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten työaika 

ja palkka, työpisteet sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. (PAM Palvelualojen ammatti-

liitto, 2020) Työnantajan tulee perehdyttää jokainen uusi työntekijä, mutta myös aikai-

sempi työntekijä, jos hänen työtehtävänsä muuttuvat tai työn sisältö muuttuu siten, että 

perehdytykselle on tarvetta. Erityisesti nuorten ja vasta työuraansa aloittelevien kohdalla, 

perehdytyksen merkitys korostuu. Kunnollisella perehdytyksellä työntekijä saa hyvät val-

miudet ja tuen työelämäänsä. (Työterveyslaitos, 2020) 

Perehdytyksestä ja siihen kuuluvasta opastuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja val-

vonnasta vastaa aina lähin esimies ja johto. Perehdytyksen tai siihen liittyviä tehtäviä tai 

osioita voidaan delegoida eteenpäin muille työntekijöille, mutta vastuu säilyy aina esi-

miehellä ja johdolla. (Tehy, 2020) 

Laadukas ja kattava perehdytys antaa myös yrityksille kilpailuetua. Perehdytyksen ai-

kana työnantajalla on loistava tilaisuus tutustua uuteen työntekijään ilman muodollisuuk-

sia. Tästä hyötyy myös työntekijäkin. Laadukkaalla perehdytyksellä on myös suoria vai-

kutuksia tulokseen. Työntekijä, joka on saanut kattavan ja laadukkaan perehdytyksen, 

pystyy työskentelemään laadukkaasti ja tehokkaasti. Tällä pystytään myös ehkäisemään 

onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Jos perehdytys ei ole ollut kattavaa ja laadukasta, voi 

siitä aiheutua kalliitakin seuraamuksia. (Työhön perehdytys, 2020) 
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4.2 Laadukas perehdytys 

Jotta perehdytys olisi laadukasta, tulisi sitä varten olla kirjallinen suunnitelma, jolla pys-

tytään seuraamaan opastuksen etenemistä. Laatimalla perehdytyksestä suunnitelma, 

saadaan minimoitua mahdolliset riski- ja vaaratilanteet, joissa perehdytyksestä on jäänyt 

uupumaan työn kannalta tärkeitä asioita. Suunnitelmassa tulisi käydä läpi työhön liittyvät 

olennaiset asiat ja toimimiskäytännöt, vaaratilanteet ja niiden ehkäisy, sekä poikkeaviin 

tilanteisiin erillinen ohjeistus. Lisäksi suunnitelmaan olisi hyvä sisällyttää työpaikan peli-

säännöt, väkivaltatilanteissa toimiminen ja liiallisen henkisen kuormittumisen ennakointi. 

(Työturvallisuuskeskus. 2020) 

Jotta työntekijä saisi perehdytyksestä kaiken mahdollisen hyödyn, on se aloitettava vä-

littömästi. Suunnitellusta perehdytyksestä ei ole hyötyä, ellei sitä aloiteta heti. Jos pereh-

dytystä ei oteta vakavasti heti alusta alkaen, voi olla, että juuri rekrytoitu henkilö siirtyy 

toisaalle, jossa perehdytys otetaan vakavissaan ja siihen käytetään aikaa. Jos perehdy-

tys on vaillinainen, voi siitä syntyä työntekijälle olo, ettei häntä oteta vakavissaan tai ar-

vosteta. (Työhön perehdytys. 2020) 

Perehdytyksen jälkeen on myös hyvä huomioida tulevaisuus, sillä työolot ja –tavat saat-

tavat muuttua ajan kanssa. Perehdytyksen tulisikin seurata aika heti perässä, kun työ-

oloihin tulee muutoksia, jotta työntekijät olisivat varmasti perillä uusista käytännöistä heti 

alkuun. Jos työtehtävät ovat haastavia, vaativia ja joitain osa-alueita ei tehdä säännölli-

sesti, on hyvä työntekijälle antaa oppaita ja lisäkoulutuksia. Lisäohjeistuksella ja oppailla 

työntekijä saa varmuutta työhönsä ja tarvittaessa pystyy palaamaan annettuun oppaa-

seen, jos työtehtävän vaatimustaso sitä vaatii. (Työhön perehdytys. 2020) 
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Kuvio 5. Perehdytyksen vaiheet. (Työterveyslaitos 2020) 

Perehdytyksen laadun varmistamiseksi (Kuvio 5.) tulisi perehdytyksen sisältää seuraa-

vat vaiheet. (Työterveyslaitos, 2020) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Viidennessä luvussa käsitellään ja analysoidaan tutkimuksen tuloksia. Tutkimus tehtiin 

Kelan Porin ja Rauman toimipisteiden perustoimeentulotuen etuuskäsittelijöille. Kyselyn 

tavoitteena oli selvittää työhyvinvoinnin ja –motivaation tilannetta sekä perehdytyksen 

tasoa toimipisteissä.  

5.1 Kyselyn luominen ja vastausten keruu 

Tutkimus on toteutettu määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena toukokuussa 2019 

Porin ja Rauman yksiköiden etuuskäsittelijöille. Kyselylomake on luotu yhdessä opinnäy-

tetyön toimeksiantajan kanssa ja se on toteutettu avoimena verkkokyselynä google 

forms-ohjelmaa käyttäen. Vastausaikaa oli kuukausi, koska kysely lähetettiin työnteki-

jöille vaiheittain.  Kyselyn ohessa lähetettiin myös erillinen saatekirje (Liite 1), jossa ker-

rottiin tutkimuksesta. 

Tutkimuskysymykset valittiin siten, että niillä saataisiin mahdollisimman tarkkaan mitat-

tua henkilöstön käsityksiä työhyvinvoinnin ja työmotivaation tilanteesta, sekä perehdy-

tyksen laadullisuudesta. Kysely sisälsi monivalintakysymyksiä sekä lyhyitä vapaita vas-

taustekstejä. Kyselyssä oli mahdollista myös antaa omia kehittämisideoita ja muutoseh-

dotuksia.  

Realibiliteetin eli tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi kysymykset muotoiltiin 

mahdollisimman selkeiksi ja yksiselitteisiksi, jotta niitä ei ymmärrettäisi väärin. Tutkimuk-

sen vastanneiden henkilöiden henkilöllisyyksiä ei vastauksien perusteella ole mahdol-

lista selvittää. Taustatietoja kysyttiin vain organisaatiotasolla. (Kauranen, Koskensalmi, 

Multanen & Vanhala, 2011, s. 26-27.) Tutkimuksen validiteetin eli pätevyyden varmista-

miseksi kysymykset suunniteltiin tarkoiksi aiheeisiin liittyviksi ja ne on suunniteltu yh-

dessä toimeksiantajan kanssa. (Tilastollinen tutkimus, 2020) 
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5.2 Tulosten analysointi 

Kyselyn vastaukset analysoitiin google forms- ohjelman työkaluiden avulla. Ohjelma 

laski vastausten jakaumat. Vastaustulokset antavat viitteitä työhyvinvoinnin ja –motivaa-

tion nykytilasta organisaatiossa. Niiden perusteella pystyy näkemään mitkä asiat olisivat 

työyhteisössä vielä kehitettäviä ja missä ollaan jo onnistuttu. 

Kyselyyn kuului myös vapaavalintaisia lyhyitä vastaustekstejä, mutta vastaajien henki-

löllisyyden suojelemiseksi vastaustekstejä ei julkaista sellaisenaan opinnäytetyön 

ohessa. Vastaustekstit käydään ainoastaan pintapuolisesti läpi ilman niihin liittyviä tau-

lukoita tai kuvioita. 

5.3 Tutkimuksen tulokset 

Kyselyyn vastasi yhteensä 33 työntekijää ja vastausprosentti oli 100%. Vastaajat ovat 

Porin ja Rauman toimipisteen perustoimeentulotuen etuuskäsittelijöitä. Vastaajista 6% 

oli miehiä ja 94% naisia. Vastaajista 60,6% olivat 26-35 –vuotiaita. 15,2% oli 36-45 –

vuotiaita. 46-55 –vuotiaita ja yli 56-vuotiaita vastaajia oli saman verran eli 12,1%. Porin 

toimipisteestä vastaajia oli 60,6% ja Rauman toimipisteestä 39,4%.  

Kysely on jaettu kolmeen eri osioon: työhyvinvointiin, työmotivaatioon ja perehdytyk-

seen. Jokaisessa eri osiossa kysyttiin aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joista jokainen on 

suunniteltu huolella aiheeseen liittyväksi. Ja jotta osiot eivät menisi sekaisin, käsiteltiin 

jokaisen erikseen oman alaotsikon alla.  

5.3.1 Työhyvinvointi 

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin työyhteisön työilmapiirin nykytilaa. Vastausten 

perusteella (Taulukko 1) työviihtyvyys ja yhteishenki on koettu pääasiallisesti hyväksi tai 

erinomaiseksi. Vastanneista 6 koki työviihtyvyyden heikoksi tai kohtalaiseksi ja 2 koki 

yhteishengen kohtalaiseksi tai heikoksi. Kaiken kaikkiaan työssäviihtyvyys ja työntekijöi-

den välinen yhteishenki on hyvä.  
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Eniten parannettavaa vastaajien mukaan olisi tiedonkulussa ja työjärjestelyiden toimi-

vuudessa. 33 vastaajasta tiedonkulku oli kohtalaista 11 vastaajan mielestä ja työjärjes-

telyiden toimivuus kohtalaista 9 vastaajan mukaan. 

Parasta työyhteisön ilmapiirissä on vastaajien mukaan keskinäisen avun ja tuen saami-

nen, esimiesten ja alaisten suhteet sekä tavoitteiden tuntemus. Näissä oli eniten erin-

omaisia vastauksia. Kaiken kaikkiaan työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa todella hyvälaatui-

selta ja tätä on hyvä lähteä yhdessä kehittämään eteenpäin. 

  

Taulukko 1. Työyhteisön ilmapiiri 

 

Toisessa kysymyksessä kyselimme työtehtävien hallinnan tunnetta. 33 vastaajasta ku-

kaan ei kokenut hallitsevansa työtehtäviä huonosti (Taulukko 2), mutta 3 koki hallitse-

vansa ne kohtalaisesti ja 9 tyydyttävästi. Vastaajista kuitenkin enemmistö vastasi hallit-

sevansa työtehtävät hyvin tai erinomaisesti. 

Kyselyn alussa kyselimme perustietoja vastaajista, ja yksi niistä oli: ”Kauanko olet ollut 

talossa?”. Vastaajista enemmistö oli selkeästi ollut 1-3v tai kauemmin. Mutta silti lähes 

40% vastaajista oli työskennellyt alle vuoden etuuskäsittelijänä. Tämä saattaa selittää 
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(Taulukko 2) taulukossa nähtävää epävarmuuden tunnetta työtehtäviä kohtaan, koska 

varmuutta ja rutiinia työtehtävien tekoon ei välttämättä ole vielä ehtinyt kehittyä.  

 

Taulukko 2. Työtehtävien hallinta 

 

Viimeisessä työhyvinvoinnin monivalintakysymyksessä pyydettiin arvoimaan työssä jak-

samista eli työstä johtuvaa stressin määrää ja työstä palautumista. Vastaajista suurin 

osa ei kokenut työn aiheuttavan stressiä, mutta 14 koki stressaantuneensa työn vuoksi 

(Taulukko 3).  

Suurin osa vastaajista kuitenkin koki palautuvansa työn kuormituksesta hyvin. Vain 5 

vastaajista kokivat, etteivät palaudu työn kuormituksesta hyvin. Vastaajista kuitenkin sel-

keästi enemmistö ei koe työtään stressaavaksi tai kuormittavaksi.  
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Taulukko 3. Työssä jaksaminen 

Vapaavalintaisia lyhyitä vastaustekstejä ei sellaisenaan julkaista opinnäytetyön ohessa, 

ettei vastaajia niiden perusteella voitaisi tunnistaa. Sen vuoksi vastaukset käydään vain 

pintapuolisesti ja lyhyesti läpi ilman niihin liittyviä taulukoita tai kuvioita. 

Työhyvinvoinnin vapaavalintaisissa ja lyhyissä vastausteksteissä nousi työhön tyytymät-

tömyyteen liittyen esille ohjeiden jatkuva muuttuminen ja niiden sekavuus, painostus ja 

huono työergonomia. Vastaajista 11 oli sitä mieltä, että ohjeet muuttuvat liian usein ja ne 

ovat usein sekavia. Tämä aiheuttaa epätietoutta ja epävarmuuden tunnetta työssä pär-

jäämiseen. Myös painostusta työn sujumiseen ja suoritukseen koettiin olevan liikaa ja 

tämän vuoksi toivottiinkin, että laadukkaan ja huolellisen työn varmistamiseksi painos-

tusta hellitettäisiin. Muutamat vastaajista olivat myös sitä mieltä, että työergonomiassa 

olisi parannettavaa. Koska työ on istumatyötä tietokoneen ääressä, olisi tärkeää työer-

gonomiaan panostaa, jotta työtapaturmilta ja ergonomiasta aiheutuvat sairaspoissaolot 

vähenisivät.  
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5.3.2 Työmotivaatio 

Ensimmäisessä työmotivaatiota mittaavassa kysymyksessä kysyttiin etuuskäsittelijöiden 

mielipiteitä työn sisällöstä ja vaikuttamismahdollisuuksista. Valtaosa vastaajista koki tie-

tävänsä työnsä tavoitteet, tunsi työnsä mielenkiintoiseksi, motivoivaksi ja haastavaksi, 

sekä valtaosan mielestä työn voi sovittaa yhteen yksityiselämän kanssa. Eniten hajontaa 

aiheutti vaikuttamismahdollisuudet työssä (Taulukko 4).  

 

 

Taulukko 4. Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet 

Toisessa työmotivaatiota mittaavassa kysymyksessä selvitettiin vastaajien tyytyväisyy-

destä työtä kohtaan. Yksikään vastaajista ei ollut täysin tyytymätön työhönsä, ja melko 

tyytymättömiäkin oli vain 1. Valtaosa vastaajista oli melko tyytyväisiä työhönsä, heitä oli 

23 (Taulukko 5) 
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Taulukko 5. Tyytyväisyys työtehtäviä kohtaan 

Kolmas työmotivaatiokysymys selvitti vastaajien mielestä työn hyviä puolia. Kolme eni-

ten mainintaa saanutta vastausta oli: työkaverit (31), työajat (30) ja työsuhde-edut (22). 

Mainintoja sai myös työilmapiiri (21), esimiesten johtamistaidot (15), työn monipuolisuus 

(10) ja palkka (2) (taulukko 6). 
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Taulukko 6. Työn hyvät puolet 

Viimeisessä työmotivaatiota mittaavassa kysymyksessä selvitettiin työntekijöiden mie-

lestä työn kehitettäviä puolia. Selvästi eniten mainintoja sai palkka (27). Toiseksi eniten 

mainintoja sai työn monipuolisuus (10). Lisäksi mainintoja sai myös työsuhde-edut (6), 

esimiesten johtamistaidot (4), työajat (1) ja työilmapiiri (1) (taulukko 7). 
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Taulukko 7. Työn kehitettävät puolet 

Työn hyvien ja huonojen puolien vastausten analysoinnissa esille nousi se, että ainoa 

ilman mainintoja jäänyt kohta oli työn kehitettävänä puolena työkaverit. Vastauksista voi-

daan päätellä ainakin se, että vastaajat ovat erittäin tyytyväisiä työkavereihinsa (taulukko 

7). Selvimpinä vastauksina voidaan nostaa esille kehitettävänä puolena palkka, joka sai 

kehitettävänä puolena 27 mainintaa ja hyvänä puolena 2 mainintaa. Lisäksi työaika on 

pidetty hyvänä puolena saaden 30 mainintaa. Kehitettävänä puolena työaika sai 1 mai-

ninnan. Työsuhde-edut ja esimiesten johtamistaidot olivat myös saaneet enemmän po-

sitiivisia vastauksia. Ainoana vastauksena, joka sai saman verran mainintoja kehitettä-

vänä, kuin hyvänä puolena oli työn monipuolisuus.  

 

5.3.3 Perehdytys 

Kuten taulukosta (Taulukko 8) käy ilmi, perehdytykseen oltiin yleisellä tasolla tyytyväisiä 

ja se sujui hyvin. Kuitenkin taulukosta käy myös ilmi, että vastaajista 53% mielestä pe-

rehdytykseen käytettiin liian vähän aikaa ja vastaajista 42,1% oli sitä mieltä, että se ei 
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pitkällä tähtäimellä ole riittävä. Valtaosa kuitenkin koki perehdytyksen kattavaksi ja hyö-

dylliseksi sekä se antoi hyvät valmiudet työnteköön. Vain muutama koki perehdytyksen 

riittämättömäksi. 

 

Taulukko 8. Perehdytys 

Vapaavalintaisia lyhyitä vastaustekstejä emme sellaisenaan julkaise opinnäytetyön 

ohessa, ettei vastaajia niiden perusteella voitaisi tunnistaa. Sen vuoksi käymme vastauk-

set vain pintapuolisesti ja lyhyesti läpi ilman niihin liittyviä taulukoita tai kuvioita. 

Lyhyissä ja vapaissa perehdytykseen liittyvissä vastauksissa nostettiin esille jatkuvuus, 

henkilökohtaisuus ja kertaus. Perehdytyksen toivottiin olevan pidempi ja jatkuvampi pro-

sessi, koska hallittavia työkohtia on useita. Jatkuvuudella työntekijät saisivat tehtävien 

tekoon enemmän varmuuden tunnetta heti alkuun. Henkilökohtaisuus nousi myös esille 
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ja perehdytyksen toivottiin olevan henkilökohtaisempi ja omakohtaisempi kokemus. Vas-

taajat kokivat, että henkilökohtaisemmalla ohjauksella työntekijät uskaltaisivat kysyä 

apua rohkeammin. Kolmas asia mikä nousi vastauksissa esille oli kertaus. Koska hallit-

tavia työtehtäviä on paljon, toivottiin perehdytykselle vielä kertausta töiden aloittamisen 

jälkeen. Kertauksella työtehtäviin saataisiin vielä lisävarmuutta ja selkeyttä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Porin ja Rauman perustoimeentulotuen 

etuuskäsittelijöiden työhyvinvointia, työmotivaatiota ja perehdytyksen laatua ja merki-

tystä työssä. Erityisesti haluttiin kiinnittää huomiota yleiseen työhyvinvoinnin tilaan ja sen 

mahdollisiin kehittämismahdollisuuksiin, sekä työmotivaatioon. Perehdytykseen ja sen 

laatuun liittyviä kysymyksiä kysyttiin ainoastaan enintään vuoden työskennelleiltä kyse-

lyyn vastanneista henkilöistä, koska perehdytysprosessi on muuttunut vuosien varrella.. 

Perehdytykseen liittyviin kysymyksiin saatiin tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia vastauksia 

juuri sen käyneiltä ja suorittaneilta. Perehdytys on prosessi, joka kehittyy ja muuttuu jat-

kuvasti, joten ajankohtaisimmat vastaukset saatiin sen juuri suorittaneilta. Näin saatiin 

tiedoksi sen hetkiset onnistumiset ja mahdolliset kehitystä ja parantamista vaativat osiot.  

Tutkimustuloksista voidaankin päätellä, että kaiken kaikkiaan työntekijät ovat tyytyväisiä 

työhyvinvointiinsa, työmotivaatioonsa sekä perehdytykseen ja sen laatuun. Vastaajista 

suurin osa koki vastauksien perusteella voivansa töissä hyvin, ja että työmotivaatio on 

hyvä. Toki parannettavaa jokaiselle osa-alueelle vielä löytyy, mutta pohja jokaiselle on 

hyvä. Myös kehitysideoiden yksitoikkoisuus vastauksissa voisi tarkoittaa sitä, että ylei-

sesti työhön ollaan tyytyväisiä.  Jos kehitysideoita olisi tullut laajemmalla skaalalla ja 

useampia, voitaisiin siitä vetää johtopäätös, että parannettavaa löytyisi enemmänkin. Eri-

tyisen tyytyväisiä vastaajat olivat työsuhde-etuihin, työkavereihin ja yleiseen työilmapii-

riin.  

6.1 Jatkotutkimusaiheet 

Aiheena työhyvinvointi, työmotivaatio ja perehdytys ovat todella laajoja ja mielenkiintoi-

sia, joten jatkotutkimusta löytyy. Jatkotutkimukset voisivat kartoittaa vielä tarkemmin esi-

merkiksi vain yhtä kolmesta osa-alueesta ja keskittyä vain siihen. Näin tutkimus olisi vielä 

tarkempi ja onnistumiset ja kehityskohteet olisi helpompi vielä tarkemmin nostaa esille. 

Lisäksi koska aiheet todella ovat laajoja, olisi hyvä kvantitatiivisen eli määrällisen tutki-

muksen lisäksi suorittaa myös kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Parhaimmillaan 

näillä tutkimuksilla voitaisiin yhdessä ehkäistä mahdollisia työhyvinvoinnin ja työmotivaa-

tion puutoskohtia ja jopa työtapaturmia. Tutkimalla aiheita mahdollisimman tarkkaan 

saadaan laaja käsitys tämän hetkisestä tilanteesta ja kohdista joita voitaisiin parantaa. 
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LIITTEET 

 

 Työmotivaation ja perehdytyksen mer-
kitys työhyvinvoinnissa  
 
 
Kyselyn tarkoituksena on parantaa Kelan työntekijöiden työhyvinvointia, työmotivaatiota ja 
tutkia perehdytyksen vaikutusta työssä. Vastauksia käytetään työntekijöiden työhyvinvoin-
nin parantamiseen ja sitä kautta myös motivaation ja perehdytyksen kehittämiseen. Vas-
taukset ovat luottamuksellista tietoa ja vastauksia käytetään kokonaisuuden kartoittami-
seen. Yksittäisiä vastauksia ei luovuteta eteenpäin.  
 
* Pakollinen  
 

Työmotivaation ja perehdytyksen merkitys työhyvinvoinnissa  
Perustiedot  
 
Ikä *  
18-25  
26-35  
36-45  
46-55  
56+  
 

Kuinka kauan olet ollut talossa? *  
alle 1v  
1-3v  
4-5v  
5+  
 

Toimipisteesi *  
Oma vastauksesi  
 

Työsuhteesi muoto *  
Vakinainen  
Määräaikainen  
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Työhyvinvointi  
Työhyvinvoinnin tavoitteita on toimiva työyhteisö sekä työntekijöiden hyvinvointi työym-

päristössä. 

Arvioi työyhteisösi ilmapiiriä? * 
  
5 en osaa sanoa  
4 heikko  
3 kohtalainen  
2 hyvä  
1 erinomainen  
 
Tavoitteiden tuntemus    1 2 3 4 5  
Esimiesten ja alaisten suhteet   1 2 3 4 5  
Yhteishenki    1 2 3 4 5  
Ilmapiirin avoimuus   1 2 3 4 5  
Tiedonkulku     1 2 3 4 5  
Keskinäisen avun ja tuen saaminen   1 2 3 4 5  
Työjärjestelyiden toimivuus    1 2 3 4 5  
Työviihtyvyys    1 2 3 4 5  
Tavoitteiden tuntemus    1 2 3 4 5  
Esimiesten ja alaisten suhteet   1 2 3 4 5  
Yhteishenki     1 2 3 4 5  
Ilmapiirin avoimuus    1 2 3 4 5  
Tiedonkulku     1 2 3 4 5  
Keskinäisen avun ja tuen saaminen   1 2 3 4 5  
Työjärjestelyiden toimivuus    1 2 3 4 5  
Työviihtyvyys    1 2 3 4 5  
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Arvioi työyhteisösi ilmapiiriä? * 
  
5 en osaa sanoa  
4 heikko  
3 kohtalainen  
2 hyvä  
1 erinomainen  
 
Tavoitteiden tuntemus    1 2 3 4 5  
Esimiesten ja alaisten suhteet   1 2 3 4 5  
Yhteishenki    1 2 3 4 5  
Ilmapiirin avoimuus   1 2 3 4 5  
Tiedonkulku     1 2 3 4 5  
Keskinäisen avun ja tuen saaminen   1 2 3 4 5  
Työjärjestelyiden toimivuus    1 2 3 4 5  
Työviihtyvyys    1 2 3 4 5  
Tavoitteiden tuntemus    1 2 3 4 5  
Esimiesten ja alaisten suhteet   1 2 3 4 5  
Yhteishenki     1 2 3 4 5  
Ilmapiirin avoimuus    1 2 3 4 5  
Tiedonkulku     1 2 3 4 5  
Keskinäisen avun ja tuen saaminen   1 2 3 4 5  
Työjärjestelyiden toimivuus    1 2 3 4 5  
Työviihtyvyys    1 2 3 4 5  
 

Miten hyvin koet tällä hetkellä hallitsevasi työtehtäväsi ja niiden toteuttamiseen tar-
vittavat ohjelmistot? *  
 
huonosti  
kohtalaisesti  
tyydyttävästi  
hyvin  
erinomaisesti  
 

Arvioi työssä jaksamistasi: *  
 
5 täysin samaa mieltä  
4 osittain samaa mieltä  
3 en osaa sanoa  
2 osittain eri mieltä  
1 täysin eri mieltä  
 
Olen stressaantunut työni vuoksi   1 2 3 4 5  
Koen palautuvani työn aiheuttamasta kuormituksesta työvuoron jälkeen hyvin 1 2 3 4 5  
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Olen stressaantunut työni vuoksi   1 2 3 4 5  
Koen palautuvani työn aiheuttamasta kuormituksesta työvuoron jälkeen hyvin 1 2 3 4 5  
 

Mitkä asiat aiheuttavat eniten tyytymättömyyttä työssäsi tällä hetkellä?  
Oma vastauksesi  
 

Mitkä asiat parantaisivat työhyvinvointia Kelassa?  
Oma vastauksesi  
 

Työmotivaatio  
Työmotivaatiota voidaan mitata erilaisilla motivaatiomittareilla. Mittareiden avulla saadaan 
tärkeää tietoa motivaation tasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  
 

Työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet työhön *  
 
5 täysin samaa mieltä  
4 osittain samaa mieltä  
3 en osaa sanoa  
2 osittain eri mieltä  
1 täysin eri mieltä  
 
Tiedän työni tavoitteet    1 2 3 4 5  
Voin vaikuttaa työhöni    1 2 3 4 5  
Työni on mielenkiintoista ja haastavaa   1 2 3 4 5  
Motivoidun ja innostun työstäni   1 2 3 4 5  
Voin sovittaa yhteen työni ja yksityiselämäni  1 2 3 4 5  
Tiedän työni tavoitteet    1 2 3 4 5  
Voin vaikuttaa työhöni    1 2 3 4 5  
Työni on mielenkiintoista ja haastavaa  1 2 3 4 5  
Motivoidun ja innostun työstäni   1 2 3 4 5  
Voin sovittaa yhteen työni ja yksityiselämäni  1 2 3 4 5  
 

Kuinka tyytyväinen olet työtehtävääsi kokonaisuudessaan? *  
 
Erittäin tyytyväinen  
Melko tyytyväinen  
Melko tyytymätön  
Erittäin tyytymätön  
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Mitkä ovat työsi hyviä puolia? (Voit valita useamman) *  
työilmapiiri  
työkaverit  
työajat  
työsuhde-edut  
esimiesten johtamistaidot  
työn monipuolisuus  
palkka  
Muu:  
 

Mitkä ovat työsi kehitettäviä puolia? (Voit valita useamman) *  
työilmapiiri  
työkaverit  
työajat  
työsuhde-edut  
esimiesten johtamistaidot  
työn monipuolisuus  
palkka  
Muu:  
 

Miten Kelan työntekijöiden työmotivaatiota voitaisiin parantaa?  
Oma vastauksesi  
 

Perehdytys  
Vastaa tähän osioon vain, jos perehdytyksestäsi on alle kaksi vuotta aikaa. Kattava pereh-
dytys helpottaa työntekoa ja tukee työn sujumista. Kysymyksiin vastaamalla saamme tär-
keää tietoa siitä, miten perehdytystä voitaisiin vielä parantaa.  
 

Työhön perehdytys  
5 Täysin samaa mieltä  
4 Osittain samaa mieltä  
3 En osaa sanoa  
2 Osittain eri mieltä  
1 Täysin eri mieltä 
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Perehdytys oli kattava   1 2 3 4 5  
Perehdytyksestä oli apua    1 2 3 4 5  
Perehdytys antoi hyvät valmiudet työhön   1 2 3 4 5  
Perehdytys onnistui hyvin    1 2 3 4 5  
Perehdytykseen käytettiin riittävästi aikaa   1 2 3 4 5  
Perehdytys oli riittävä    1 2 3 4 5  
Perehdytys oli kattava    1 2 3 4 5  
Perehdytyksestä oli apua    1 2 3 4 5  
Perehdytys antoi hyvät valmiudet työhön   1 2 3 4 5  
Perehdytys onnistui hyvin    1 2 3 4 5  
Perehdytykseen käytettiin riittävästi aikaa   1 2 3 4 5  
Perehdytys oli riittävä    1 2 3 4 5 
  

Miten kehittäisit/muuttaisit perehdytystä?  
Oma vastauksesi 


