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1 Johdanto 

 

1.1 Työn aihe ja tavoitteet 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on työhyvinvoinnin kehittäminen. Työn avulla halutaan 

kirkastaa yrityksen työntekijöille työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja tehdä niistä kaikille 

ymmärrettäviä asioita. Tämän avulla voidaan saavuttaa tilanne, jossa henkilöstöllä on 

vahva ymmärrys siitä, että kun yrityksessä puhutaan työhyvinvoinnista, mitä sillä tarkoi-

tetaan.  

 

Työn tavoitteena on luoda työhyvinvoinnin kehityssuunnitelma nykytrendien mukaisen ja 

yrityksen henkilöstön kannalta olennaisten, konkreettisten toimenpiteiden osalta. Kehi-

tyssuunnitelman avulla yrityksen johto saattaa pystyä fokusoimaan huomiota sellaisiin 

toimenpiteisiin, jotka voivat vaikuttaa työhyvinvoinnin paranemiseen nopeastikin. Lopul-

lista vaikuttavuutta tutkitaan kehittämistoimenpiteiden jälkeen. 

 

1.2 Työhyvinvoinnin vaikutukset 

 

Työhyvinvointiin sijoitetut rahat realisoituvat usein erilaisten kustannusten vähenemi-

senä. Välitön vaikutus työhyvinvoinnin parantuessa ovat pienentyneet sairaus- ja tapa-

turmakulut sekä tehokas työajan käyttö. Tämä näkyy työn laadussa, tuottavuudessa 

sekä asiakaskokemuksessa. Työhyvinvointiin sijoittaminen kannattaakin nähdä siis sijoi-

tuksena yrityksen tulevaisuuteen. (Manka & Hakala & Nuutinen & Harju 2011, 13.) 

 

Kauhasenkin mukaan panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä moninkertaisesti 

takaisin. Kun työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, 

tuottavat ne panostuksiin nähden keskimäärin kuusinkertaisesti ja saavat organisaa-

tiossa aikaan sekä välittömiä että välillisiä tulosvaikutuksia (Kauhanen 2016, 17.) 

 

Kun työhyvinvointia tarkastellaan strategian kannalta, kilpailueduksi harvoin muodostuu 

”hyvinvoiva henkilöstö”. Usein suhde kilpailuetujen ja työhyvinvoinnin välillä on paljon 

monimutkaisempi ja syvällisempi. Työhyvinvoinnin tuleekin näkyä esimerkiksi asiakkai-

den joustavampana tai nopeampana palveluna tai kulurakenteen muodostua kilpailijoita 
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kustannustehokkaammaksi, laadukkaammaksi tai käyttäjäystävällisemmäksi (Kehus-

maa 2011, 145.) 

 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo kouluttaa asiakasyritystensä yhteyshenkilöitä 

työhyvinvoinnin saralta ja heidän perusteluitaan työhyvinvoinnin kehittämiseen ovat esi-

merkiksi: 

• Innostavat työolot vaikuttavat suoraan asiakastyytyväisyyteen 

• Myönteinen vuorovaikutus vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen 

• Hyvä työilmapiiri edistää terveyttä ja vähentää sairauspoissaoloja 

• Aktiivinen työhyvinvointitoiminta korreloi selvästi tuottavuuden kanssa 

• Hyvä johtajuus parantaa työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia. 

 

Yllä mainituiden perusteluiden vuoksi onkin hyvä tiivistää työhyvinvoinnin olevan erittäin 

tärkeä osa jokaisen yrityksen menestystä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

(Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 2018.) 

 

1.3 Toimeksiantajan esittely 

 

Toimeksiantajayritys on toiminut Suomessa vuodesta 1969 lähtien ja on Suomen johtava 

materiaalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen toimittaja. Yrityksen pääkonttori sijait-

see Etelä-Suomessa ja yrityksessä työskentelee noin 140 työntekijää.  

 

Yritys kuuluu maailman suurimman trukkivalmistajan materiaalinkäsittelyliiketoiminnasta 

vastaavaan konserniin ja toimii globaalisti sertifioidun kestävän kehityksen mukaisesti. 

Sen työmenetelmät ja tuotantojärjestelmät ovat maailmanlaajuisesti erittäin tunnettuja ja 

käytettyjä myös muissa yrityksissä. 

 

1.4 Nykytilan kartoitus 

 

Yrityksessä on tutkittu henkilöstön tyytyväisyyttä henkilöstökyselyillä joka toinen vuosi jo 

kuusi kertaa. Tutkimuksen on toteuttanut jokaisella kerralla Innolink Research. Viimeksi 

henkilöstötutkimus on toteutettu tammikuussa 2018. Kohderyhmän muodosti yrityksen 

henkilöstö ja tutkimuksen vastausprosentti oli 76 %, joka parani 5 prosenttiyksikköä edel-

lisestä tutkimuksesta. (Innolink Research 2018.) 
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Tutkimus toteutettiin kuiluanalyysinä, jonka avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyy-

teen vaikuttavia tekijöitä sekä odotuksia ja miten hyvin niihin on onnistuttu vastaamaan. 

Jokaisen kysymyksen kohdalla selvitetään, kuinka suuri merkitys kysyttävällä asialla 

vastaajalle on sekä arvioita siitä, kuinka suuri kuilu on vastaajan mielestä. Yrityksen on 

tärkeää reagoida sellaisiin tekijöihin, joissa merkitys on korkea ja joissa on suuri negatii-

vinen kuilu. (Innolink 2018.) 

 

Tutkimuksen tuloksista kävi selkeästi ilmi, että henkilöstön mielestä työilmapiiri oli laske-

nut viimeisen vuoden aikana ja henkilöstön työtyytyväisyys yleensä kokonaisuutena hei-

kentynyt. Tulokset käytiin läpi jokaisen esimiehen toimesta tiimeissä ja tiimeistä pyydet-

tiin palautetta siitä, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä työtyytyväisyyttä ja sitä kautta 

työhyvinvointia voidaan parantaa. Palautteet käytiin läpi yhdessä henkilöstön edustajien, 

esimiesten ja johtoryhmän kanssa ja keskustelujen pohjalta poimittiin muutamia konk-

reettisia avainteemoja, joita yritys päätti lähteä yhdessä toteuttamaan. 

 

Yksi näistä avainteemoista on työhyvinvointi, jonka yritys otti vuoden 2018 teemaksi. 

Teemaan liittyen yrityksen intranetiin lisättiin oma Työhyvinvointi-osio, jonne lisätään tie-

toa työhyvinvoinnista ja henkilöstötutkimuksessa esille nousseista aiheista. Myös esi-

miehien kanssa käynnistettiin keskustelua työhyvinvoinnin teemoista heti alkuvuodesta 

alkaen. Teema pidetään esillä myös jokaisessa esimiesryhmän tapaamisessa joka toi-

nen kuukausi.   

 

1.5 Tutkimusongelma ja rajaukset 

 

Koska toimeksiantaja on päättänyt panostaa työhyvinvointiin, nousi opinnäytetyöni aihe 

nopeasti keskusteluihin. Koska toimintatutkimuksella pyritään ratkaisemaan juuri käytän-

nön ongelmia työyhteisössä yhteistyössä muiden yhteisön jäsenten kanssa, oli opinnäy-

tetyön aihe lopulta hyvinkin selvä. (Kananen 2014, 11.) 

 

Tutkimusongelma tässä toimintatutkimuksessa on seuraava: Miten työhyvinvointia voi-

daan yrityksessä parantaa? Yrityksessä on havaittu, että henkilöstön työhyvinvoinnilla 

on merkitystä tuloksellisuuteen.  

 

Tutkimuksesta rajataan pois fyysiseen työkykyyn suoraan liittyvät asiat, koska yrityk-

sessä alkoi vuoden 2018 aikana projekti työkyvyn hallintaan liittyen. Tämä projekti toteu-

tetaan yhteistyössä työterveyshuollon ja ulkoisen palveluntarjoajan kanssa. Vaikka 
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fyysinen työkyky liittyykin olennaisena osana myös työhyvinvointiin, ei tässä työssä kä-

sitellä varsinaisesti työsuojeluun liittyviä osioita. 

 

1.6 Tutkimuskysymykset ja mittarit 

 

Tutkimuskysymyksiä tutkimusongelmaa tukemaan ovat: Mitä työhyvinvoinnilla toimeksi-

antajayrityksessä tarkoitetaan ja mitkä toimenpiteet ovat työntekijöille merkityksellisimpiä 

työhyvinvointia kehitettäessä? Näillä pyritään selvittämään se, millaisilla kehitystoimen-

piteillä kannattaa tässä yrityksessä työhyvinvointia kehittää ja selvittämään toimenpitei-

den vaikuttavuus henkilöstön keskuudessa.  

 

Kehitystoimenpiteitä arvioidaan niiden toteuttamisen jälkeen seurantakyselyllä. Kyselyllä 

selvitetään, onko toimenpiteillä ollut työhyvinvointia parantavaa vaikuttavuutta vastaajien 

keskuudessa. 

 

1.7 Tutkimusmenetelmät 

 

Työhyvinvoinnista on olemassa useita tutkimuksia ja teorioita, mutta syvällistä näke-

mystä juuri tietyn organisaation tarpeista on vaikea tehdä yleistyksien perusteella. Siksi 

tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään 

selvittämään olennaiset asiat, jotka organisaation hyvinvointiin vaikuttavat ja näin anta-

maan mielekäs tulkinta tarvittavista toimenpiteistä (Kananen 2014, 21.) 

 

Aineiston keruumenetelmänä käytetään teemahaastatteluita. Teemahaastattelut antavat 

tutkijalle väljyyttä ja toisaalta myös mahdollisuuksia rajata aiheita teemoittelulla. (Kana-

nen 2014, 91). Jotta haastatteluissa saadaan organisaation kaikkien tasojen mielipide 

hyvinvoinnin tekijöistä ja niiden suhteesta organisaation vallitsevaan tilaan selville, haas-

tatellaan työntekijöitä kaikilta organisaation eri tasoilta.  

 

Haastateltavien otantaa toimintatutkimuksessa ei Kanasen mukaan käsitellä samoin 

kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, vaan otoksen suuruuteen vaikuttavat ilmiön 

luonne ja rakenne. Tässä tutkimuksessa haastateltavat valittiin satunnaisotannalla kai-

kilta organisaation tasoilta (Kananen 2014, 47.) 
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2 Työhyvinvointi käsitteenä 

 

2.1 Työhyvinvoinnin määrittely 

 

Työhyvinvointia on tutkittu jo runsaat sata vuotta. Painopisteet ovat muuttuneet aikojen 

myötä lääketieteellisestä stressitutkimuksesta 1920-luvulta nykyajan laaja-alaiseen työ-

hyvinvoinnin huomioimiseen, kuten kuviosta 1 huomaa. 

 

 

 

Kuvio 1. Työhyvinvoinnin vaiheet (Manka & Manka 2016). 

 

Erilaisia stressimalleja ja yksilön fyysistä työkykyä ja osaamista tarkastellessa ulkopuo-

lelle jää työnilon syntymisen tekijät ja niiden vaikutukset yrityksen tuloksellisuuteen 

(Manka & Co. 2016).  Kun henkilöstö voi hyvin, työntekijät paneutuvat työhönsä, yhteis-

työ organisaatiossa toimii ja se heijastuu työn laadukkuuteen ja tuloksellisuuteen. Nykyi-

sin yleisesti ymmärretäänkin, että hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen erittäin keskeinen 

voimavara, joka vaikuttaa kilpailukykyyn, innovatiivisuuteen ja työnantajakuvaan. (Työ-

terveyslaitos 2016, 6.) Kuten Mankan kuviosta 1 näkyy, laaja-alainen työhyvinvointi on 

tullut jäädäkseen 2000-luvulla (Manka % Co. 2016).  

 

Työhyvinvoinnin määritelmiä löytyy kirjallisuudesta useita. Yleisesti voitaneen todeta, 

että työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että työ on mielekästä ja sitä tehdään turvallisessa 

ympäristössä. Työhyvinvointiin vaikuttavat työntekijän omaan yksityiselämään sekä 
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työhön liittyvät tekijät ja miten nämä elämän osa-alueet yhteensovitetaan onnistuneesti. 

(Työterveyslaitos 2016.) Työelämän osalta työhyvinvoinnin syntymiseen vaikuttavat or-

ganisaation johtamiskäytännöt ja toimintatavat, ilmapiiri sekä itse työ. Vaikka työpaikan 

virkistyspäivilläkin on paikkansa työhyvinvoinnin kehittämisessä, tärkeintä vaikuttaisi ny-

kykäsityksen mukaan olevan jokapäiväinen työn sujuminen. (Manka & Co. 2016.) 

 

2010-luvulla on myös havahduttu henkilön omaan aktiivisen työkyvyn ylläpitoon. Ensisi-

jainen vastuu työhyvinvoinnista on siis työntekijällä itsellään, vaikkakin työnantaja ja yh-

teiskunta voivatkin asiassa auttaa erilaisilla liikuntapalveluilla tai työn muotoiluilla (Kau-

hanen 2016, 27). Kuviossa 2 näkyy, että Made by Finland -tutkimuksen vastaajista lähes 

kaikkien mielestä jokainen on itse vastuussa sekä omasta että työyhteisönsä hyvinvoin-

nista. (Suomalaisen työn liitto 2017.) 

 

 

 

Kuvio 2. Työhyvinvoinnin vastuu (Suomalaisen työn liitto). 

 

Kuvion 2 vastuujakoa on täydennetty vastauksissa niin, että työntekijöiden pitäisi voida 

luottaa siihen, että työnantaja kantaa vastuuta työntekijöiden hyvinvoinnista myös talou-

dellisesti haastavina aikoina. On myös tunnistettava paremmin työntekijöiden vahvuus-

alueet, jolloin voidaan mahdollistaa työntekijöiden kehittyminen. (Suomalaisen työn liitto 

2017.) 

 

Työhyvinvointi tulee myös nähdä osana normaalia organisaation johtamista ja integroida 

vahvasti osaksi strategiaa (Kauhanen 2016, 27). Myös Kaija Suonsivu kirjoittaa, että 
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työhyvinvointi on lopulta jokaisen omalla vastuulla sen kokemuksellisuuden subjektiivis-

ten tunteiden vuoksi (Suonsivu 2011, 44).  

 

Kun työntekijät voivat työssään hyvin, se ilmenee sekä yksilö- että yhteisötasolla suju-

vana yhteistyönä, yksilöiden työhön paneutumisena sekä organisaatiotasolla hyvänä 

palvelujen laatuna ja toiminnan tuloksellisuutena. Hyvä itsensä johtaminen onkin avain-

asemassa työhyvinvointia määriteltäessä. (Suonsivu 2011, 43 - 46.) Työterveyslaitoksen 

työsuojelupäällikkö ja erityisasiantuntija Sirpa Laakso kertoo myös, että työn itsensä pi-

täisi vaikuttaa positiivisesti henkilön työkykyyn ja työhyvinvointiin (Laakso 2018).  

 

Työterveyslaitoksen Työhyvinvoinnin tilannekuvassa työhyvinvoinnin määritelmä on 

seuraava: ”Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työ-

uraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä”. Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

on todella paljon, kuten kuviosta 3 näkee.  (Työterveyslaitos 2012, 26 - 27.) 

 

 

Kuvio 3. Työhyvinvoinnin osatekijöitä (Työterveyslaitos 2012, 27). 

 

Työhyvinvoinnista puhutaan paljon, mutta aina ei hahmoteta, mistä kaikesta siinä on 

kyse. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös työn ulkopuolelta tulevat tekijät, kuten kuviosta 

3 voi todeta. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi terveydentila, perheasiat, taloustilanne ja 

vapaa-aika. On myös paljon tekijöitä, joihin yksittäinen työntekijä ei pysty yksin vaikutta-

maan; esimerkiksi työn luonne ja ominaisuudet sekä muut työyhteisön jäsenet. (Työter-

veyslaitos 2012, 26.) 
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2.2 Työntekijäkokemus 
 

Kauhanen kirjoittaa, että työhyvinvointi on koko 2000-luvun ajan ollut mielenkiinnon ja 

aktiivisen kehittämisen kohteena. Tämän myötä työhyvinvointi ylipäänsään on aidosti 

parantunut ja eläkkeellesiirtymisikä on tasaisesti noussut (Kauhanen 2016, 29). Mankan 

mukaan perinteiset työhyvinvoinnin mallit usein jättävät tarkastelun ulkopuolelle itse 

työn, työorganisaation ja teknologian sekä työntekijän oman tai työyhteisön aktiivisuu-

den. Mallit usein tutkivat työn rasittavuutta, eivät sitä, mistä voisi syntyä työn iloa ja mo-

tivaatiota työhön. (Manka 2007, 4.) 

 

Talent Vectia Oy on teettänyt Työntekijäkokemus 2020 -tutkimuksen vuonna 2016. Tut-

kimuksen tarkoituksena on ollut tutkia, miten työntekijäkokemus näyttäytyy suomalai-

sissa organisaatioissa. Tutkimukseen vastasi yli 500 vastaajaa eri kokoisista organisaa-

tioista ja kaikilta organisaatiotasoilta. Alla olevassa kuvio 4:ssä näkyy tutkimuksen tulok-

sien mukaiset työntekijäkokemuksen vaikuttimet. (Talent Vectia.) 

 

 

 

Kuvio 4. Työntekijäkokemuksen vaikuttimet (TalentVectia) 
 

Kaiken keskiössä vastaajien mukaan on työn merkityksellisyys, joka oli 97 % vastaajille 

tärkein vaikutin. Myös muut kuvion 4 vaikuttimet olivat tärkeimpien joukossa yli 90 %:lle 

vastaajista (Talent Vectia Oy 2016). 
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Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että vain noin 40 % suomalaisista organisaatioista on 

määritellyt työntekijäkokemuksen strategiseksi prioriteetikseen. Asiakaskokemus löytyy 

kuitenkin noin 75 % yrityksien strategiasta. Jotta työntekijäkokemus olisi vahva, se vaatii 

paljon organisaation johtamiskäytännöiltä. Yksinkertaisimmillaan yritykset voivat aloittaa 

siitä, että yrityksen tavoitteet ovat tiedostettuja ja motivoivia kaikilla organisaatiotasoilla. 

(Talent Vectia Oy.)  

 

Myös Deloitte on tutkinut työntekijäkokemuksen hyödyntämistä Hupan Capital Trends -

tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan vain noin 6% suomalaisista yrityksistä hyödyntää 

työtekijäkokemusta huippuosaajien houkuttelemisessa. Vastaava luku on globaalisti jo 

25 % ja Pohjoismaissakin 12 %. Työntekijäkokemuksen johtaminen vaatiikin organisaa-

tioilta suurta ajattelun muutosta. Tämä tarkoittaa erilaisten työntekijöiden tarpeisiin vas-

tataan kaikissa työsuhteen elinkaaren vaiheissa. (Deloitte 2017.) 

 

Työ käsitetään nykyään kokonaisuutena, joka vaikuttaa työntekijöiden elämään työssä 

ja kotona, koko fyysiseen, henkiseen, ammatilliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. De-

loitten tutkimuksen vastaajista lähes 80 % määrittivät työntekijäkokemuksen erittäin tär-

keäksi tai tärkeäksi, mutta vain 22 % kertoi oman organisaationsa tuottavan loistavaa 

työntekijäkokemusta. (Deloitte 2017.) 

3 Työhyvinvoinnin tekijät 

 

3.1 Työelämän muutos 

 

Työterveyslaitoksen mukaan viimeisen kahden vuoden aikana on tehty organisaa-

tiomuutoksia noin 45% yrityksistä. Muutostahti on siis nopea ja korostaa muutosjohtami-

sen merkitystä henkilöstön hyvinvoinnille sekä yrityksen menestymiselle. Vaikka muu-

tokset voidaankin kokea monilta osin mielekkäiksi, niin muutosten hallintaa kehittämällä 

voidaan vähentää muutosten kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin. (Työterveyslaitos 

2016, 9 - 10.) 

 

Helka Pirinen kuvaa kirjassaan muutosprosessia Kubler-Rossin muutoskäyrän avulla, 

kuten kuviossa 5 (Pirinen 2014, 39). 
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Kuvio 5. Kubler-Rossin muutoskäyrä (Pirinen 2014, 39). 

 

Muutoskäyrä näyttää työntekijän näkökulman muutokseen ja voi auttaa esimiehiä ym-

märtämään erilaisia tarpeita muutosjohtamiseen muutoksen eri vaiheissa. Muutoksen 

johtamiseen yritykset tarvitsevat johtajia ja esimiehiä, joilla on kyky nähdä tulevaisuuteen 

ja hypätä muutoskäyrän kuilun yli. Näin muutos ei organisaatiossakaan tunnu välttä-

mättä niin vaikealta. (Pirinen 2014, 38 – 40.) 

 

Suomalaisen työn liitto on teettänyt Taloustutkimuksella Made by Finland 2017 -tutki-

muksen, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä Suomen vahvuuksista, menestyste-

kijöistä ja työelämästä. Tutkimuksessa nousi selvästi esiin muutostrendi. 78% suomalai-

sista uskoo kyvyn sopeutua muutokseen merkityksen lisääntyvän ja lähes 70% vastaa-

jista uskoo, että työntekijöiltä vaaditaan kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin.  (Suomalaisen 

työn liitto 2017.) 

 

Great Place to Workin teettämän Suomalaisen työelämän tila 2016 -mukaan Suomessa 

edelleen ajatellaan, että tuloksellisuus ja tyytyväinen henkilöstö ovat toisensa pois sul-

kevia asioita. Kuitenkin parhaiksi työpaikoiksi valituissa yrityksissä ihmislähtöinen johta-

minen on keskiössä. Näissä yrityksissä on tunnistettu, että tyytyväinen henkilöstö haluaa 

yrityksen menestyvän ja tekevät töitä menestyksen eteen enemmän kuin tyytymätön 

henkilöstö. Ero parhaiksi valittujen työpaikkojen ja suomalaisen keskiarvon välillä kasvaa 

jatkuvasti. Vaikka muutos työelämässä on suuri, johtamisen muutos on liian hidasta 

(GPW 2017.) 

 

Ihmisten johtaminen nostetaan usein selkeimmäksi kehityskohteeksi yrityksissä. Tämän 

löydöksen on tehnyt myös Sympa, joka on tutkinut HR:n pohjoismaisia näkemyksiä HR 

Pohjoismaissa 2018 -tutkimuksessa. Henkilöstö nähdään tärkeimpänä organisaation 

voimavarana, joten parempia johtamisen työkaluja ja prosesseja kaivataan. (Sympa.) 
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Muutoksiin liittyy usein myös tehtävien uudelleenjärjestelyt sekä uudenlaiset toimintata-

vat, jotka saattavat työntekijöille näyttäytyä kiireenä. Kestoltaan rajattu kiire saattaa par-

haimmillaan tehostaa työskentelyä, mutta jatkuva kiire ja stressi työssä heikentävät sekä 

hyvinvointia että työturvallisuutta ja tuottavuutta. (Työterveyslaitos 2016, 11.) 

 

Muutos ei aina ole vain ulkoisten tekijöiden summia, vaan muutos on myös organisaation 

jatkuvan kehittymisen edellytys. Jokaisen organisaation on varauduttava tulevaisuuteen 

ja huomioitava tulevaisuuden toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokset. (Työ-

turvallisuuskeskus 2017.) 

 

Jatkuvan kehittämisen ja parantamisen malli on yksinkertainen ja usein sitä voidaan ku-

vata alla olevan kuvion 6 mukaisesti; Ensin suunnitellaan (Plan), sitten toteutetaan (Do), 

seurataan ja arvioidaan tuloksia (Check) ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet (Act). 

(Mattila 2017.) 

 

 

 

Kuvio 6. PDCA-malli (ISIXSIGMA). 

 

Kun kuvion 6 mukaista jatkuvan parantamisen kehää toteutetaan organisaatioissa jatku-

vasti, on laatuajattelu juurrutettu yrityksen periaatteisiin. Asioita voidaan aina tehdä pa-

remmin. Näin kehitytään ja muutokset tapahtuvat yrityksen arjessa. (Mattila 2017.) 

PLAN

DOCHECK

ACT
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Vuoden 2015 työolobarometrin kyselyssä noin puolet vastanneista työntekijöistä arvioi, 

että työtä on omassa työpaikassa enemmän kuin tekijöitä. Kiireen määrän näkemykset 

ovat kuitenkin muuttuneet myönteisemmiksi 2000-luvun alusta ja yleinen käsitys nyky-

ään onkin, että nopea työtahti on työpaikoilla yleistä. (Työterveyslaitos 2016, 11 – 12.) 

 

3.2 Työyhteisö 

 

Kuten jo luvussa 2 todettiin, työhyvinvoinnin käsite on muuttunut yksilöperusteisesta ryh-

mäperusteiseksi ja työhyvinvoinnista huolehtiminen onkin koko työyhteisön yhteinen teh-

tävä. Työnantajan tuki ja panostaminen työhyvinvointiin on merkittävässä roolissa. Hy-

vällä johtamisella ja laadukkaalla esimiestyöllä luodaan perustaa työhyvinvoinnille. (Työ-

terveyslaitos 2016, 13 - 15.) Innostavissa työpaikoissa esimiesten ja työntekijöiden välillä 

vallitsee luottamus ja keskinäinen arvostus. Myös avun ja tuen antaminen on vastavuo-

roista. (Työterveyslaitos, 13 - 15.) 

 

Organisaatioon liittyviä työhyvinvoinnin tekijöitä on suuri määrä, esimerkiksi työsuhteen 

laatu, työn sisältö ja palkitseminen. Myös työympäristö itsessään ja työskentelyn olosuh-

teet vaikuttavat työhyvinvointiin. Organisaation pelisäännöt, viestintä ja työaikajärjestelyt 

vaikuttavat myös omalta osaltaan työhyvinvointiin (Kauhanen 2016, 29.) 

 

Organisaation viestinnässä tärkeäksi nousee ihmisten ymmärrys toistensa erilaisuu-

desta. Adler kirjoittaa kirjassaan, että viestintä on niin hyvää, kuin sen tuottama vastaus 

on ja ihmiset ymmärtävät viestejä hyvin eri tavoilla riippuen omista lähtökohdistaan. (Al-

der 2000, 72.) NLP:tä käytetään laajasti muun muassa työyhteisöjen kehittämisessä, si-

säisen ja ulkoisen yhteistyön parantamisessa sekä työajattelun kehittämisessä. Siitä on 

hyötyä kaikkialla, missä vuorovaikutuksen laatu on tärkeää. (Toivonen.) 

 

Myös Dianne Lowther kertoo kirjassaan kommunikaation olevan ensiarvoisen tärkeää 

liiketoiminnan menestymisen kannalta. Suurin osa kritiikistä tulee siitä, että ”kukaan ei 

ole kertonut” tai ”kukaan ei ole kysynyt”. Työntekijöiden tulisi tuntea, että he ovat mukana 

päätöksenteossa, että heitä kuunnellaan. Näin he ottavat enemmän vastuuta, sitoutuvat 

ja ovat tuloksellisempia yrityksenkin kannalta. Dianne antaakin kirjassaan kolme tär-

keintä taitoa viestintään ja vuorovaikutukseen: Kysy kysymyksiä, ymmärrä muiden sa-

nojen tarkoituksia ja ohjaa ihmisiä ymmärtämään viestisi käyttämiesi sanojen mukaan. 

Myös tähän NLP antaa keinoja. (Lowther 2012, 173 – 175.) 



13 

  

 

Strategia määrittää organisaation toiminnan suuntaviivat muuttuvassa maailmassa ja yri-

tyksen ylin johto on aina keskeisessä roolissa strategiatyöskentelyssä (Kauhanen 2016, 

64). Manka kirjoittaa, että tavoitteellinen organisaatio tuntee visionsa, strategiansa ja ar-

vonsa, jolloin jokainen tietää oman merkityksensä strategian toteutumisen kannalta 

(Manka 2007, 6 - 7).  

 

3.3 Henkilöstö 

 

Oppiva työyhteisö syntyy osaamisen kehittämisestä. Tämä edellyttää, että organisaation 

osat tiedostavat tulevaisuuden vaatimukset sekä osaamisensa ytimen. Koska muita tuo-

tannontekijöitä yrityksissä pystytään kopioimaan, osaamisesta tulee koko ajan merkittä-

vämpi kilpailutekijä yrityksille (Manka 2007, 9.) 

 

Kun organisaatiossa ymmärretään sen eri osien osaaminen, alkaa myös muiden arvos-

taminen parantua ja mahdollistetaan hyvän hengen syntyminen (Manka 2007, 9). Uu-

denlaisen, avoimemman, kulttuurin luominen vaatii vanhoista toimintamalleista luopu-

mista sekä uudenlaisia asenteita ja ajattelumalleja (Manka 2007, 17). Otalan mukaan 

vuorovaikutus onkin keskeinen osa älyllisiä resursseja sekä olennainen älyllisen kunnon 

tekijä (Otala 2011, 181).  

 

Avoin vuorovaikutus edellyttää myös avointa palautekulttuuria. Paljolti palautteen avulla 

työntekijä saa tiedon oman toimintansa vaikutuksista ja sen avulla myös käytöstään voi 

myös muuttaa tarvittaessa. Kun työpanokseen ollaan tyytyväisiä, sekin tulee kertoa, jol-

loin työntekijä ei ole epävarma omasta toiminnasta (Järvinen 2014a, 75 – 76.) 

 

Manka korostaakin, että ihmisten ollessa työtä tehdessään vuorovaikutuksessa keske-

nään, he keskustelevat organisaatiossa vallitsevista arvoista ja pelisäännöistä. Kun py-

ritään dialogisempaan suuntaan vuorovaikutuksessa, täytyy ymmärtää, että muutos ei 

tapahdu hetkessä. Sille on varattava aikaa ja sitä pitää harjoitella. Dialogin avulla pääs-

tään kuitenkin yhteisymmärrykseen siitä, miten organisaatiossa odotetaan ihmisten työtä 

tekevän (Manka 2007, 17.) 

 

Yhteiset pelisäännöt tuovat työyhteisöön myös turvaa, niiden avulla määritetään, miten 

työtä hoidetaan ja millä tavoin yhteistyötä tehdään. Pelisäännöt kytkeytyvät itse asiassa 

työsopimuslaissa olevaan työntekijän lojaliteettivelvollisuuteen, jonka perusteella 
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työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti työnantajan määräysten mukaisesti. (Järvinen 

2014a, 73.) 

 

Pelisäännöt ja erilaiset organisaation ohjeistukset luovatkin organisaatiolle pohjan sisäi-

selle toimintakulttuurille. Näiden perusteella työpaikalla yksittäinen työntekijäkin tietää, 

kuinka hänen toivotaan työpaikalla käyttäytyvän ja toimivan.  Pelisääntöjen rikkomiseen 

täytyy esimiehen reagoida nopeasti, muuten pelisääntöjen merkityksellisyys katoaa, 

vaikka pelisääntöjen rikkominen johtuisikin virheellisistä tai puutteellisista tiedoista (Jär-

vinen 2014a, 73 – 75.) 

 

3.4 Oma työ 

 

Pelkästään toisten työn arvostaminen, avoimuus ja onnistuminen eivät riitä, vaan jokai-

nen haluaa tehdä itselleen merkityksellistä työtä (Manka 2007, 9). Oma työ on keskei-

sessä roolissa työhyvinvoinnista keskusteltaessa. Vaikutusmahdollisuudet omassa 

työssä lisäävät innostumista ja ehkäisevät työhön kyllästymistä. (Työterveyslaitos 2016, 

15.) Hyvien työn sisällön vaikutusmahdollisuuksien on myös todettu olevan yhteydessä 

työn imuun, johon liittyy innostumista ja positiivista uppoutumista työhön (Työterveyslai-

tos 2016, 28). 

 

Edenredin haastattelututkimuksen mukaan työhyvinvointi käsitteenä on jo vanhanaikai-

nen ja nykyisin puhuttaisiin mieluummin työn imusta, jolloin pääosaan nouseekin työn 

mielekkyys ja motivoivuus. Näin työntekijällä on mahdollisuus voida hyvin. Myös työhy-

vinvoinnin kokonaisuus, johon liittyy vahvasti myös arki työn ulkopuolella sekä uniaika, 

voivat lisätä tai heikentää työhyvinvoinnin kokemusta. Tämän tutkimuksen mukaan tär-

keintä on kuitenkin työn merkityksellisyys sekä yhteiskunnallinen arvokkuus nousevat 

työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä listan kärkeen (Edenred Finland 2017.) 

 

Parhaimmillaan työ on kevyttä ja voimavaroja kerryttävää ja työntekijä tuntee olevansa 

työssä, josta hän on haaveillut. Työn tulee tällöin tarjota sopivia haasteita ja siitä tulee 

saada palautetta. Kun kaksi tärkeää tekijää, osaaminen ja työmotivaatio kohtaavat, työ 

tuntuu mielekkäältä (Juuti & Vuorela 2015, 79.) 

 

Signin teettämän kyselyn vastaajista peräti 42 % valitsi mielekkäät työtehtävät viiden 

merkityksellisimmän tekijän joukkoon työhyvinvointia ja työssä motivoitumista määritet-

täessä. Asiantuntijatehtävissä työn mielekkyys korostuu, kun taas puhtaasti 
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suorittavassa työssä työtehtävien merkitys ei ole niin tärkeä, kuten alla olevasta kuvio 

7näyttää. (Siqni.) 

 

 

 

Kuvio 7. Työn sisällön merkitys työn mielekkyyteen (Siqni). 

 

Kuvion 7 ja Siqnin kyselyn perusteella voidaan myös osoittaa, että asia on erityisen mer-

kityksellinen asiantuntija- ja tietotyötä tekeville. Näissä tehtävissä mielekkäät tehtävät 

kehittävät merkittävästä myös työntekijän osaamispääomaa. Usein kuitenkin henkilöstön 

hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät projektit liityvät johonkin aivan muuhun kuin mie-

lekkäiden työtehtävien etsimiseen tai työn mielekkyyden lisäämiseen. Kun lähes puolet 

vastaajista valitsi mielekkäät työtehtävät kaikkein merkityksellisimmäksi tekijäksi, on tä-

män asian huomioiminen kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. (Siqni.) 

 

SAK:n työolobarometrin tuloksissa todettiin, että jos työntekijä kokee yrityksen johtami-

sen olevan oikeudenmukaista ja vaikutusmahdollisuudet hyviksi omassa työssään, hän 

on sekä fyysisesti että psyykkisesti terveempi kuin henkilö, jonka työpaikalla ei pääse 

vaikuttamaan omaan työhönsä ja jossa johtaminen on epäoikeudenmukaista. (Pietari-

nen 2013.) 

 

Vaikutusmahdollisuuksista on hyvä myös keskustella yhteisesti ja oivalluttaa työnteki-

jöitä huomaamaan asioita, joihin he voivat vaikuttaa, kuten kuvio 8 osoittaa (Hautala 

2018). 
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Kuvio 8. Vaikutusmahdollisuuksien kehä (Hautala). 

 

Yrityksen toimintaan vaikuttaa monet asiat, joihin yksittäinen työntekijä ei välttämättä 

suoranaisesti voi vaikuttaa. Silloin on turha käyttää energiaa näihin asioihin. Monesti 

myös sen huomaaminen, että omassa työssä on asioita, joihin voi vaikuttaa, auttaa hen-

kilöä palautumaan paremmin ja helpottaa käyttämään voimavarojaan tarkemmin. (Hau-

tala.) 

 

Työn mielekkyyden muutos on työelämän tutkijoille työelämän kehityksen mittari. Viime 

vuosikymmenellä tämä mittari on laskenut; noin 30 %:n mielestä työn mielekkyys on 

muuttunut huonompaan suuntaan, kun vain 18 % arvioi sen menneen parempaan suun-

taan. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön vaikuttavat lukuihin merkittävästi. Kun hen-

kilö saa vaikuttaa työhönsä, hän ajattelee työnantajan luottavan häneen ja arvostavan 

hänen työpanostaan. (Pietarinen 2013.) 

 

Euroopan viidennen työolotutkimuksen (2010) mukaan Suomi on myös joustavien työ-

aikojen edelläkävijä. Vähintään liukuva työaika on käytettävissä lähes 70 %:lla suoma-

laisista työntekijöistä ja etätyökin mahdollista noin 40 %:lle, kuten seuraavasta kuviosta 

9 näkee.  
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Kuvio 9. Mahdollisuus etätyöhön organisaatioissa (Työterveyslaitos 2016, 19). 

 

Vaikka etätyön tekeminen on mahdollista, säännöllisesti sitä tekee kuitenkin vain kuuti-

sen prosenttia työntekijöistä, kuten kuviosta 9 voi todeta. Etätyön mahdollisuuksiin vai-

kuttaa toki myös työn piirteet. (Työterveyslaitos 2016, 17 - 19.) 

 

Työajoista puhuttaessa, on nykyään myös läsnä puhe kiireestä ja sen hallinnasta. Työ-

terveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kiire on yksi suurimmista psykososiaalisista kuor-

mitustekijöistä. Kiire saattaa myös tehostaa työskentelyä, mutta se voi pahimmillaan 

myös lisätä stressiä. Pitkittyessään kiire voi johtaa hyvinvoinnin ja tuottavuuden heiken-

tymiseen. Kiireen hallinta on jatkuva prosessi, joka toteutuu keskustelun ja kehittämisen 

kautta. (Työterveyslaitos 2016, 27.) 

 

Kiirettä hallitaan ajankäytön hallinnalla. Vaikka työntekijä olisi kiireinen, ajanhallintakei-

noilla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia työn hallinnan kokemukseen. Kiireen hal-

linnan tavoitteena tuleekin olla töiden organisointi ja yhteisöllisten pelisääntöjen raken-

taminen. Kun vahvistetaan avoimen keskustelun kulttuuria ja saadaan tukea muilta työn-

tekijöiltä sekä esimiehiltä, voidaan jakaa kiiretaakkaa. (Työterveyslaitos 2016, 27.) 

 

Kiireen hallinnassa ratkaisevaa on myös organisaation käytännöt. Kiirettä voidaan hallita 

ajankäytön tehostamisella, mutta jos työyhteisön kiirettä luovat käytännöt eivät samalla 

muutu, ei ajankäytön tehostaminen ole kestävä ratkaisu. Siksi muutoksessa pitää huo-

mioida yksilön ja itsensä johtamisen lisäksi myös organisaation käytännöt. Kun uskalle-

taan haastaa suorittamista korostavia käytäntöjä, voidaan päästä yhteisölliseen toimin-

tatapaan, eikä mietitä asioita vain omassa kuplassa. (Valtaamo.) 
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3.5 Esimiestyö ja johtaminen 

 

Esimiestyötä ohjaavat monet eri lait, esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki, vuosiloma-

laki, työturvallisuuslaki ja yhteistoimintalaki. Näiden lakien lisäksi myös alan työehtoso-

pimukset ovat moninaisia. Esimiehen tulisikin tietää perusteet toimintaansa ohjaavista 

laeista ja työehtosopimuksista, jotta hän ymmärtää myös omat juridiset oikeutensa. Hä-

nen täytyy myös tarvittaessa uskaltaa toimia lain suomien valtuuksien mukaisesti. Vaikka 

esimiehillä on direktio- eli työnjohto-oikeus tiiminsä työntekijöihin, tulee hänen pystyä 

myös ylläpitämään vuorovaikutteista kulttuuria, jossa ihmisillä on mahdollisuus voida hy-

vin. (Terävä & Mäkelä-Pusa 2012, 12.) 

 

Johtaminen on yksi keskeisimmistä tekijöistä työhyvinvoinnille. Johtamiskäytännöillä or-

ganisoidaan ja varmistetaan työhyvinvointia luovat, ylläpitävät ja kehittävät järjestelmät, 

menettelytavat ja keinot. Työnantajan tahto ja ymmärrys ovat kriittisenä tekijänä työhy-

vinvointitoiminnalle (Tarkkonen 2012, 125 - 126.) 

 

Johtamisen perustehtävä on tukea organisaation toimintaa ja luoda edellytykset hyvän 

työn tekemiselle. Hyvä johtaminen on perusedellytys menestyvälle organisaatiolle ja osa 

organisaation aineetonta pääomaa. Nykyisin johtaminen keskittyy tilannejohtamiseen ja 

vuorovaikuttamiseen, jossa sekä ihmisten että toiminnan johtaminen limittyvät keske-

nään (Manka 2007, 14.) 

 

Hyvän johtajuuden perusta on hyvä itsetuntemus, joka tarkoittaa sitä, että johtaja osaa 

tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa. Hän pystyy tarkastelemaan omaa joh-

tajuuttaan ja hakee aktiivisesti palautetta kehittyäkseen työssään. Hyvä itsetuntemus an-

taa myös perustan organisaatiokulttuurin ja arvojen rakentamiselle. Hyvä johtajuus edes-

auttaa luottamuksen ja arvostuksen syntymistä. (Kehusmaa 2011, 119 - 120.) 

 

Kiristyneiden kilpailutilanteiden, tehostamisen ja jatkuvan muutoksen vuoksi esimiehen 

tehtävinä on korostetusti myös hankalien asioiden käsittely työyhteisössä. Tällöin esi-

mieheen saattaa kohdistua työntekijöiden osalta monenlaisia kielteisiä tunteita erilaisen 

epävarmuuden tai ahdistuksen vuoksi. Negatiivisten tunteiden käsittely on haastavaa 

henkisesti myös kokeneille esimiehille ja vaaraksi muodostuukin esimiehen etääntymi-

nen työyhteisöstä. Usein haastavien asioiden käsittely jääkin esimiehillä työlistan vii-

meiseksi (Järvinen 2014a, 100 – 101.) 
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Esimies on avainasemassa, kun henkilöstö tulee saada motivoitumaan yrityksen tavoit-

teista ja sitoutumaan yrityksen strategiaan (Manka 2007, 9). Johtaja tai esimies huolehtii 

siitä, että toiminnan tavoitteet ovat kaikille selvät ja toiminta on tavoitteiden mukaista 

(Manka 2007, 14). 

 

Jatkuvassa työelämän muutoksessa esimieheen kohdistuu paljon muutoksia ja rooli on 

haastava. Esimiehen tulee pystyä vapauttamaan aikaa erityisesti läsnäoloon ja palaut-

teen antoon. Samalla hänen tehtävänään on innostaa ja kannustaa tiimiään muutok-

sessa eteenpäin. Johtamisessa ja erityisesti muutosjohtamisessa esimiehen perusteh-

tävät pysyvät yleensä suhteellisen samoina (Pirinen 2017, 61 – 62.) Perustehtävät ovat 

kuvattuna alla kuviossa 10.   

 

 

 

Kuvio 10. Esimiehen ympyrä johtamisessa (mukaeltu Pirinen 2017, 62). 

 

 

Kuten kuviosta 10 on nähtävissä, esimiehen vastuulla on laaja kokonaisuus ihmisten 

saamisessa mukaan muutokseen. Häntä ohjaavat yrityksen asettamat tavoitteet, siihen 
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liittyvät aikataulut ja perustelut ja toisaalta hänen on saatava ihmiset innostumaan uu-

desta sekä annettava heille aikaa käsitellä asiaa. Hänen on siis toimittava suunnannäyt-

täjänä koko prosessille (Pirinen 2017, 61 – 65.)  

4 Työhyvinvoinnin kehittäminen 

 

Suomessa moni työhyvinvointiin liittyvä asia on keskimäärin suhteellisen hyvällä tasolla, 

mutta työpaikkojen välillä voi olla suuriakin eroja, kuten aiemmin GPW:n tutkimukseen 

viitaten todettiin. Kiireen hallinta sekä työn tekemiseen ja työaikaan liittyvät tekijät ovat 

kuitenkin tekijöitä, joita on yleisestikin tarpeen kehittää Suomessa. Työterveyslaitoksen 

mukaan yleiset havainnot ovat kuitenkin vain tukena työpaikan tunnistaessa omaan ti-

lanteeseen sopivia kehittämistarpeita ja tavoitteita sekä keinoja tavoitteiden saavutta-

miseksi. (Työterveyslaitos 2016, 21.) 

 

Työhyvinvoinnin kehittäminen on yhteistyötä, johon osallistuu koko organisaatio; johto, 

esimiehet ja työntekijät. Työhyvinvoinnin kehittäminen edellyttää, että eri osatekijöille 

kohdistetaan kokonaisvaltaista suunnittelua, toimenpiteitä ja niiden resursointia sekä toi-

menpiteiden vaikutusten seurantaa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen tietoon ei ole tullut, 

että työhyvinvoinnin edistämisestä voisi seurata jotakin kielteistä, joten sen edistäminen 

todennäköisesti vähentää työntekijöiden terveysriskejä ja poissaoloja, parantaa työmoti-

vaatiota, työssä viihtymistä ja työtehoa. Se myös parantaa tiedonkulkua ja vuorovaiku-

tusta, kun ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö paranee. (Työterveyslaitos 2012, 

27 – 28.) 

 

Katriina Grönqvist Great Place to Work® Finlandista kertoo, että työhyvinvoinnin kehit-

täminen vaatii vuosia aikaa, varsinkin jos kyseessä on pitkäikäinen yritys, jossa alan toi-

minnot ja kulttuuri ovat pitkään olleet ”kiveen hakatut”. Grönqvistin mukaan muutos on 

kuitenkin mahdollista ja vaatii erityisesti ylimmän johdon sitoutumista, tiedottamista ja 

systemaattista muutostyötä tavoitteineen. Näiden tavoitteiden tulee kuulua ja näkyä jo-

kaiselle työntekijälle arjen työssä sekä omissa tavoitteissa. (Grönqvist 2018.) 
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4.1 Kehittämisen vaiheet 

 

Työhyvinvoinnin kehitystyössä voidaan käyttää prosessikonsultaatio -menetelmää (ku-

vio 11). Siinä edetään kehittämisvaiheittain muutostarpeen tunnistamisesta ja määritte-

lystä uusien toimintatapojen käyttämiseen. 

 

 

Kuvio 11. Työhyvinvoinnin kehittämisen vaiheet (Työterveyslaitos 2016, 21). 

 

Kuten kuviossa 11 todetaan, muutostarpeen tunnistamisen jälkeen tehdään analyysi, 

jossa mietitään konkreettisia kehittämistarpeita. Tämän jälkeen mietitään keinoja ja muu-

toksia toimintatavoissa. Uusien toimintatapojen käyttöönotto on tärkein ja usein myös 

vaikein vaihe, johon erityisesti pitää panostaa, jotta saavutetaan hyvä lopputulos. Kehi-

tystyön ei tule päättyä projektin päättämiseen, vaan tuloksia täytyy seurata. (Työterveys-

laitos 2016, 21.) 

 

Toimeksiantajayrityksessä muutostarve nousi esiin henkilöstötutkimuksen tuloksissa ja 

keskusteluissa eri tiimeissä. Näiden pohjalta kehittämistarve työhyvinvoinnissa nousi 

keskeisenä kohteena esiin ja tämän työn tutkimuksellinen osuus toimii uudistamisvai-

heena haastatteluineen. Organisaatio ottaa käyttöön kehityssuunnitelman mukaisia toi-

mintatapoja strategian mukaisesti. Työhyvinvoinnin kehittämistä ei kuitenkaan saa lopet-

taa, vaan tuloksia tulee seurata organisaatiossa ja tehdä mahdollisesti uusia, korjaavia 

toimenpiteitä jatkuvasti. 

 

4.2 Kehittämisen tasot 

 

Jotta voidaan arvioida kehittämiskohteiden lähtö- ja tavoitetasoja, tulee määritellä myös 

kehittämisen tasot. Työhyvinvointi paremmaksi -dokumentissa tasot on jaettu kolmeen 

luokkaan tason mukaan: 

 

A. (Hyvä) perustaso 
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a. Työhyvinvoinnin perusasiat ovat kunnossa ja arki sekä velvoitteiden hoito 

on sujuvaa. Muutoksiin reagoidaan hitaasti ja kehittäminen on rajoitettua 

tai satunnaista. 

B. Kehittäjätaso 

a. Tämä tason työpaikoilla kehittämiseen panostetaan monipuolisesti ja 

suunnitelmallisesti erilaisilla projekteilla ja hankkeilla. 

C. Edelläkävijätaso 

a. Tälle tasolle sijoittuvat erinomaiset työyhteisöt, joissa työhyvinvoinnin ke-

hittäminen ja toimenpiteiden seuraaminen on jatkuvaa. Nämä yhteisöt 

suuntautuvat tulevaisuuteen ja omaksuvat nopeasti ja ketterästi uusia ta-

poja toimia hyvinvoinnin edistämiseksi. (Työterveyslaitos 2016, 22.) 

 

Näiden tasojen pohjalta voitaneen todeta, että toimeksiantajayritys on organisaationa 

hyvällä perustasolla, koska perusarki yrityksessä toimii suhteellisen hyvin ja yritys pärjää 

tiukassa kilpailutilanteessa hyvin. Tahtotila kehittämiseen on kuitenkin johdon osalta kor-

kealla ja siksi yritys voikin nousta kehittämisen tasoilla nopeastikin, kun se osaa ottaa 

työntekijöille merkitykselliset asiat kehityskohteiksi. 

 

4.3 Osallistuminen 

 

Koska jokainen työntekijä on erilainen ja heidän välillään on suuria eroja kuormittavuu-

den kokemuksessa ja sen oireissa, on työntekijöiden osallistaminen tärkeää. Henkilöstö 

on oman työnsä paras asiantuntija ja siksi he ovat välttämättömiä kehitettäessä työtä ja 

työympäristöä. Osallistumismahdollisuudet tarkoittavat, mm. mahdollisuutta osallistua 

heidän työtään ja työolosuhteitaan koskevien päätösten suunnitteluun. Osallistuminen-

kin on vuorovaikutusta, jossa tietoa saadaan molemminpuolisesti sekä hyödynnetään 

työntekijöiden kokemuksia ja osaamista. (Työterveyslaitos 2016, 29.) 

 

Vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen on keino vastata muuttuvan työ-

elämän haasteisiin. Mahdollisuus käyttää tietojaan ja taitojaan edellyttää vuorovaikut-

teista ja osallistavaa johtamista, muuten henkilöstö saattaa olla vastahakoinen osallistu-

maan erilaisiin kehityshankkeisiin. (Työterveyslaitos 2016, 29.) 
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen menetelmä, joka antaa tut-

kittavasta aiheesta syvällisemmän näkemyksen. Laadullisessa tutkimuksessa kysymyk-

set eivät voi olla kovin yksityiskohtaisia, koska jos ilmiö jo tunnettaisiin hyvin, ei siihen 

olisi syytä tuhlata resursseja. (Kananen 2014, 16.) 

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ja tutkittavan asian kuvaaminen, ymmärtäminen ja 

tulkinnan antaminen, joiden avulla pyritään ymmärtämään ilmiötä. Laadullisessa tutki-

muksessa ei voida etukäteen määritellä, mitä tietoa ja kuinka paljon kerätään. Aineistoa 

kerätään niin kauan kuin tutkimusongelma ratkeaa ja tutkija ymmärtää ilmiön. Laadulli-

sessa tutkimuksessa ollaankin kiinnostuneita siitä, kuinka ihmiset kokevat ja näkevät 

maailman ja millainen merkitys niillä on. (Kananen 2014, 18 – 19.) 

 

Ongelman ratkaisun kokonaisuutta kutsutaan tutkimusotteeksi. Ongelman luonne mää-

rää tutkimusotteen valinnan. Työelämässä kvalitatiivinen tutkimus on tärkeysjärjestyk-

sessä ensimmäisenä, koska sen avulla tuotetaan uutta tietoa. (Kananen 2014, 20 -21.) 

Oheisessa kuviossa 12 kuvataan tutkimuksen toteutusta. 

 

 

 

Kuvio 12. Tutkimusote 



24 

  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on itse tutkimusinstrumentti. Hän päättää mitä kysyy, 

paljonko kysyy ja keneltä kysyy. Koska paljon jää tutkijan oman harkinnan varaan, sub-

jektiivisuuden vaara on laadullisessa tutkimuksessa aina suuri. (Kananen 2014, 25.) 

 

5.2 Aineiston keräys ja käsittely 

 

Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat erilaiset dokumentit, havainnointi, 

haastattelut ja kyselyt (Kananen 2014, 64). Haastatteluja on monenlaisia ja kysymystyy-

pin mukaan ne voidaan luokitella lomake-, teema ja syvähaastatteluihin (Kananen 2014, 

70). 

 

Haastatteluiden etuina on niiden joustava säädeltävyys aineiston keruuta varten. Aihei-

den järjestystä on myös mahdollista säädellä. Haastattelun luotettavuutta saattaa kui-

tenkin heikentää se, haastattelussa voidaan antaa sosiaalisesti suotavaksi koettuja vas-

tauksia. Haastattelut, niihin valmistautuminen ja aineiston käsittely vievät kuitenkin pal-

jon aikaa (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 195.) 

 

Kuten edellä on kerrottu, työhyvinvoinnin parantamiseksi oli tärkeää saada yrityksen 

työntekijöiden mielipiteet työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tähän tarkoitukseen 

sopi hyvin teemahaastattelut, koska teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastatte-

lun välimuoto. Teemahaastatteluille tyypillistä on, että aihepiirit ovat tiedossa, mutta ky-

symysten tarkka järjestys ja muoto puuttuvat (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 197). 

Haastatteluihin kutsuttiin satunnaisotannalla työntekijöitä kaikilta työntekijätasoilta; johto, 

esimiehet, toimihenkilöt ja huoltomekaanikot.  

 

Haasteena haastatteluiden toteutuksessa on saada hajallaan sijoittuneilta työntekijöiltä 

varattua haastatteluaikoja. Varsinkaan huoltomekaanikoilla ei välttämättä ole tarvittavia 

tietoteknisiä taitoja haastatteluissa käytettävään Skype-puheluohjelmaan. Skypen valit-

sin käytettäväksi ohjelmaksi puhelimen sijaan, koska sen avulla jokaisen haastattelun 

pystyi äänittämään helposti litterointia varten. Haastatteluja voidaan toteuttaa myös hen-

kilökohtaisesti kasvotusten, jolloin haastattelut myös äänitetään. Tuloksen varmista-

miseksi kaikki haastattelut litteroidaan, jonka jälkeen aloitetaan tulosten luokittelu. 

 

Osa työntekijöistä kieltäytyi haastatteluista luottamuspulan vuoksi, eivätkä halunneet 

kertoa mielipiteitään avoimesti. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 20 kappaletta. 
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Äänitteiden litteroinnissa kävi ilmi, että saturaatio täyttyi jo ennen kuin kymmenen haas-

tattelua oli litteroitu. Tuloksen varmistamiseksi kuitenkin litteroitiin kaikki haastattelut, 

jonka jälkeen aloitettiin tulosten luokittelu. 

 

Luokitteluvaiheessa tulee pitää mielessä tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset (Ka-

nanen 2014, 100). Tulosten luokittelussa eli koodauksessa tiivistetään litteroitu teksti 

(Kananen 2014, 101). Tämän tutkimuksen aineistosta oli helposti koodauksen avulla löy-

dettävissä erilaisia työhyvinvoinnin tekijöitä, joilla on suuri merkitys organisaation työn-

tekijöille kaikilla tasoilla. 

6 Tutkimuksen tulokset 

 

Tuloksissa nousi esiin yhteensä 15 vastaajille yhteistä työhyvinvointiin vaikuttavaa asiaa, 

kuten kuvio 13 osoittaa. 

 

 

 

Kuvio 13. Työhyvinvoinnin vaikuttavat tekijät toimeksiantajayrityksen vastaajien vastausten mu-
kaisesti. 

 

Valtaosa haastatelluista vastasi hyvin samankaltaisesti. Tämä näkyy kuviosta 13; erilai-

sia työhyvinvoinnin tekijöitä nimettiin yhteensä vain 15 eri tekijää. Lähes kaikki vastaajat 

nimesivät työkaverit ja mielekkään työn omaan työhyvinvointiinsa vaikuttavaksi tekijäksi. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Mielekäs työ

Vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön

Työympäristö ja -välineet

Työn kuormittavuus

Työkaverit

Avoin keskustelukulttuuri

Avun antaminen ja tarjoaminen - yhteistyö

Selkeät pelisäännöt

Onnistuminen työssä

Sopivasti haasteita ja monipuolisuutta

Palautteen antaminen ja saaminen

Selkeät tavoitteet

Arvomaailman kohtaaminen

Esimies

Tukea harrastuksiin
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Useat mainitsivat myös esimerkiksi yhteistyön, työympäristön ja työvälineet sekä omat 

vaikuttamismahdollisuudet työhyvinvoinnin tekijöiksi. 

 

Haastatteluissa kysyttiin myös, mitkä tekijät ovat henkilökohtaisesti tärkeimpiä tekijöitä, 

jotka henkilöiden työhyvinvointiin vaikuttavat. 85 % haastatelluista oli sitä mieltä, että 

tärkeimpiä työhyvinvoinnin kannalta on oma, mielekäs työ ja työkaverit, kuten kuviosta 

14 näkee. 

 

 

Kuvio 14. Eniten vastauksissa toistuvat työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät toimeksiantajayrityksen 
vastaajien vastausten mukaisesti. 

 

Sen lisäksi yhteistyö, eli ryhmähenki oli monella tärkeimpien tekijöiden joukossa. Muita, 

vähintään vastaajien mielestä tärkeimpiä tekijöitä olivat kuviosta 14 näkyvät työympä-

ristö, vaikuttamismahdollisuudet työhön, työn kuormittavuus, onnistuminen työssä ja 

avoin keskustelukulttuuri. 

 

Kun merkittävimpiä tekijöitä tarkastellaan vastaajaryhmittäin, kolmen ryhmän osalta tär-

kein oli mielekäs työ, kuten seuraava kuvio 15 osoittaa. Osa vastaajista pitää työtään 

merkityksellisenä ja kokevat voivansa vaikuttaa työnsä sisältöön. Nämä vastaajat 

yleensä työskentelevät vähintään esimiestasolla, jolloin työtä saatetaan tehdä paljon 

myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Samalla heillä on kuitenkin mahdollisuus muita 

paremmin sovittaa yksityiselämän tarpeita työn vaatimuksiin. 

 



27 

  

Ainoastaan johdon osalta tärkein työhyvinvoinnin tekijä oli vaikutusmahdollisuudet 

omaan työhön, tosin asema yrityksessä jo selittänee tätä. Johto onkin rekrytoitu talon 

ulkopuolelta kehittämään Suomen maayhtiön toimintaa. 

 

 

Kuvio 15. Merkittävimmät tekijät vastaajaryhmittäin. 

 

Työkaverit olivat kaikissa vastaajaryhmissä kolmen tärkeimmän joukossa, valtaosa 

vastaajista mainitsi työkaverit avaintekijäksi hyvinvoinnissaan. Työkaverit ovat vastaa-

jien mielestä parhaimmillaan syy tulla töihin ja pitkien työsuhteiden myötä myös useat 

ovat paljon tekemisissä työajan ulkopuolellakin. Tuli myös ilmi, että henkilökemiat eivät 

välttämättä aina kohtaa ja pitkän työtoveruuden ansiosta joskus unohdetaan yhteisiä 

pelisääntöjä ja sovittuja toimintatapoja, esimerkiksi äänen- ja kielenkäytön osalta. 

 

Kuvio 15 näyttää, että esimiesten ja mekaanikkojen osalta kolmen tärkeimmän tekijän 

joukossa on myös työn kuormittavuus. Työn kuormittavuuden osalta henkilöstö lähinnä 

totesi, että tämän hetkinen työtilanne on todella kuormittava yrityksen voimakkaan kas-

vun ja hetkittäisen resurssipulan vuoksi ja tämä vaikuttaa työhyvinvointiin heikentävänä 

tekijänä. 

 

Toimihenkilöiden osalta kolmanneksi tärkein työhyvinvoinnin tekijä oli yhteistyö. Useat 

henkilöt totesivat oman tiiminsä henkilöiden parantavan hyvinvointia ja työilmapiiriä, 

mutta organisaation eri osastojen yhteistyön olevan heikohkolla tasolla. Osalla 
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vastaajista myös oman tiimin yhteistyö ei välttämättä vastaajien mielestä toimi erilaisten 

henkilökemioiden vuoksi.  

 

Valtaosa vastaajista koki yhteistyön haasteeksi matriisiorganisaation erilaiset tehtävät, 

joissa ei aina tiedetä työn priorisoinnin kannalta tärkeitä asioita. Vastaajien mielestä hen-

kilöstö ei koe voivansa vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja kokevat tekevänsä töitä lä-

hinnä rutiininomaisesti. Tällainen työskentelytapa yleisesti ottaen ei vastaajien mielestä 

ollut hyväksi työhyvinvoinnille. 

 

Myös sovitut pelisäännöt ja niiden noudattaminen nousivat vastaajien mukaan tekijöiksi, 

jotka vaikuttavat yhteistyön onnistumiseen. Henkilöstön mielestä asiakkaiden tarpeiden 

priorisointi korostuu ja resurssipulan vuoksi asiakkaiden tarpeisiin ei aina pystytä vas-

taamaan, koska pyyntöjä pitkin organisaatiota tulee määrällisesti paljon. Vastaajien mu-

kaan yrityksen ylin johtokin saattaa ohittaa esimiehen ohjeistukset, kun asiakas kontaktoi 

suoraan heitä. 

 

Johdon osalta ei noussut varsinaista kolmatta, selkeästi erottuvaa ja merkittävää tekijää. 

Erilaisia työhyvinvoinnin tekijöitä mainittiin, mutta löydöksenä ei aineistosta löytynyt yh-

teistä tekijää johdon henkilöille. 

 

6.1 Tutkimustulosten vertailu 

 

Vaikka kirjallisuuden mukaan esimies on todella suuressa roolissa työhyvinvointiin liit-

tyen, yllättäen aineistosta ei tämän yrityksen kohdalla noussut esimiehen tärkeyttä esiin. 

Yrityksessä on panostettu esimiesten koulutukseen ja yhdenmukaiseen toimintaan viime 

vuosina todella paljon.  

 

Esimiehillä on myös oma fooruminsa, jonka mukaisesti he tapaavat joka toinen kuukausi 

ja käyvät ajankohtaisia asioita läpi. Heille on myös yrityksen Euroopan organisaation ta-

solla oma koulutusohjelmansa ja tavoitteena onkin, että jokainen yrityksen esimies Suo-

messa on käynyt koulutusohjelman läpi.  

 

Tutkimuksen tuloksista voidaan siis tehdä johtopäätös, että esimiestyö on sen verran 

hyvällä tasolla, ettei siihen nyt tässä kohdassa vastaajat kiinnittäneet niin paljoa huo-

miota. Se ei kuitenkaan vähennä tarvetta pitää niitä myös jatkossa hyvällä tasolla, koska 

yleisesti ottaen niillä on suuri merkitys työhyvinvointiin, kuten luvussa 3 on kerrottu. 
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Vastauksista on myös tulkittavissa, että sovittuja pelisääntöjä ja toimintatapoja ei aina 

huomioida, vaikka ne olisivatkin kirjattuja ja läpikäytyjä. Kun pelisääntöjä on ohitettu, ne 

ovat menettäneet merkitystään. 

 

Luvussa 3 on käsitelty työn sisällön merkitystä työhyvinvointiin. Kuten Manka ja Työter-

veyslaitos ovat todenneet, on vaikutusmahdollisuuksien ja mielekkään työn avulla mah-

dollista päästä työn imuun, jossa henkilöt voivat kokea olevansa parhaimmillaan. Vas-

tauksien perusteella on kuitenkin tulkittavissa, että nopean muutoksen ja sen myötä kii-

reen vuoksi henkilöstöllä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta kokea onnistumisia työs-

sään. (Manka 2007, 9: Työterveyslaitos 2016, 28.) 

 

Great Place to Work Finlandin toimitusjohtaja Katrina Grönqvist kertoi haastattelussa, 

että heidän tutkimuksiensa mukaan pitkät työurat vaikuttavat työhyvinvointiin heikentä-

västi. Tutkittavassa yrityksessä työurat ovat perinteisesti pitkiä, keskimäärin työnteki-

jöistä yli puolet ovat työskennelleet yrityksessä yli kymmenen vuotta. Grönqvistin mu-

kaan kymmenen vuoden työsuhteen pituus on se raja, jonka jälkeen työntekijät helposti 

kyllästyvät omaan työhönsä eivätkä aina näe työn antamia mahdollisuuksia. (Grönqvist 

2018.) 

 

Kuten Järvinenkin toteaa, pelisäännöt tuovat työyhteisöön turvaa ja antavat raamit laa-

dukkaalle toiminnalle sekä yhteistyölle. Pelkät pelisäännöt eivät itsessään kuitenkaan 

auta, jos niistä poikkeamiseen ei puututa. Vastaajien vastauksien perusteella pelisään-

töjä saatetaan kiertää kaikilla organisaatiotasoilla, jolloin henkilöstö kokee olonsa myös 

hieman turvattomaksi ja epävarmaksi. (Järvinen 2014b.) 

 

Pelisääntöjen kiertäminen vaikuttanee myös ryhmähenkeen ja työilmapiiriin heikentä-

västi. Järvisen mukaan pelisääntöjen avulla jokainen tietää, kuinka heidän tulee työyh-

teisössä toimia. Vastaajien mukaan kuitenkin henkilökemiat vaikuttavat paljon yhteistyön 

onnistumiseen ja vuorovaikutus ei ole avointa. Vastauksista nousi myös esille se, ettei 

käytöstavat aina ole kaikilla sovitun mukaisia. (Järvinen 2014b.) 

 

6.2 Tutkimuksen arviointi 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli toisin sanoen pyritään arvioi-

maan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi & co 1997, 216). Objektiivisen 
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luotettavuuden saavuttaminen on laadullisessa tutkimuksessa lähes mahdotonta, koska 

luotettavuus on tutkijan arvioinnin ja näytön varassa (Kananen 2014, 146 – 145). 

 

Koska tutkimus on tehty laajalla otannalla yrityksen omaa henkilökuntaa haastatellen, on 

tutkimuksen tulokset kiistattomia kyseisessä organisaatiossa tällä hetkellä. Tutkimuksen 

toistettavuus kuitenkin oletettavasti elää, jos työntekijöitä haastatellaan pitkän aikavälin 

jälkeen ja yrityksen henkilöstö olisi vaihtunut. Kutenkin on myös mahdollista, että tutkijan 

ollessa nyt osa työyhteisöä, henkilöstön vastaukset ovat voineet olla kaunisteltuja. 

 

Validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin 

mitata (Hirsjärvi & Co 1997, 216). Tässä tutkimuksessa on aineiston keruussa sekä kä-

sittelyssä koko ajan peilattu tutkimusongelmaa ja tutkimuskysymyksiä toteutukseen. 

Tällä on pyritty keskittymään siihen, että mitataan tavoitteen mukaisia asioita. 

 

6.3 Kehitysehdotukset 

 

Tutkimuksesta nousi selkeästi esiin tekijöitä, joita kehittämällä työhyvinvointia voidaan 

yrityksessä parantaa: 

 

• Mielekäs työ 

• Työkaverit, yhteistyö ja erilaisuuden ymmärtäminen sekä 

• Työn kuormittavuuden hallinta. 

 

Näiden tekijöiden kehittämisehdotuksia käsittelen seuraavissa alakappaleissa. 

 

6.3.1 Mielekäs työ 

 

Mielekäs työ nousi siis tutkimuksessa merkityksellisimmäksi tekijäksi. Perusajatus on 

siinä, että henkilö haluaa tehdä sitä työtä, jota hänen odotetaan yrityksessä tekevän.  

Mielekästä työtä voidaan kuvata sillä, että henkilöllä on vähintään 80:20 suhteessa mah-

dollisuus päättää itse, miten hän työtä tekee ja missä järjestyksessä. Perusoletus mie-

lekkäässä työssä on myös mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen. Kun työssä moti-

vaatiota tuottaa sopivan haasteelliset tehtävät, tulisi osaamisen olla aina tarvittavalla ta-

solla. Henkilön pitäisi myös itse päästä osallistumaan itseään koskevien päätöksien to-

teutuksiin. Ei siis välttämättä itse päätökseen, mutta edes sen toteutukseen. 
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Työterveyslaitoksen artikkelin mukaan edellytys mielekkään työn kokemukseen on se, 

että henkilö itse tunnistaa siihen vaikuttavat tekijät (Työterveyslaitos). Myös Sirpa 

Laakso kertoo haastattelussa, että kaikkein tärkeintä työn tekijälle vaikuttaa olevan se, 

että hänen työllään on merkitystä (Laakso 2018). Suosittelen siis varsinkin esimiehiä 

avaamaan keskustelua työntekijöiden kanssa siitä, miten itse voi vaikuttaa työn mielek-

kyyden kokemukseen, esimerkkinä Työterveyslaitoksen esittämä kuusiportainen työn 

tuunaamisen portaikko kuviossa 16. (Työterveyslaitos.) 

 

 

 

Kuvio 16. Työn tuunaaminen mielekkääksi – miten innostua työstä uudestaan? (Työterveyslai-
tos). 

 

Kuten kuvio 16 näyttää, ensimmäisellä portaalla työntekijän tulee pohtia omaa työtänsä 

ja mitkä työssä kiinnostavat tai tylsistyttävät. Samalla myös häntä kehotetaan miettimään 

omaa toimintatapaansa, etsiikö hän ratkaisuja vai haluaako vain kritisoida asioita. Hallit-

seeko hän aikaansa optimaalisesti ja tarvitseeko hän siihen apua? Toisella portaalla hä-

nen tulisi arvioida omaa tapaansa tehdä työtään ja sitä vastaako hänen ajatuksensa to-

dellisuutta ja voiko hän itse sanoa olevansa rehellinen esimerkiksi oman tuotteliaisuu-

tensa osalta? (Työterveyslaitos.) 

 

Seuraavaksi ajattelutetaan työntekijään siitä, kuinka hän ottaa vastuuta ja jakaa tietoa 

itse. Neljännellä portaalla olisi hyvä keskustella, kuinka ja minkälaisista asioista työnte-

kijä haluaa saada palautetta ja onko hänelle ymmärrys siitä molemminpuolisesta palaut-

teen antamisesta. Kun työntekijä miettii mahdollisia uusia toimintatapoja hänen tulisi 
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jaksaa jatkaa uusia rutiineja vähintään kolme viikkoa Työterveyslaitoksen mukaan, jolloin 

myös myönteisiä muutoksia on mahdollista havainnoida. (Työterveyslaitos.) 

 

Viimeisellä portaalla työntekijän olisi hyvä muistaa armollisuus itseään kohtaan eikä sor-

tua liialliseen itsekritiikkiin. Esimiehen tulee myös tukea työntekijää jokaisella portaalla ja 

palata aiheisiin myös myöhemmin, esimerkiksi parin kuukauden kuluttua. (Työterveys-

laitos.) 

 

Manka & co kirjoittavat kirjassaan työn imusta, eli flow-tilasta, jossa työntekijä kokee 

työnsä mielekkääksi ja hallitsevansa työnsä mukavassa työilmapiirissä. Työn imua ku-

vataankin kirjassa työhyvinvoinnin lähteeksi, jonka avulla ihmiset voivat myös henkisesti 

hyvin ja innostuvat työstään. Kehittäminen ei heidän mukaansa vaadikaan suuria mullis-

tuksia, vaan jo pienetkin askelet auttavat eteenpäin. (Manka & Co 2011, 10 – 11.) Siksi 

yllä esitellyt työn tuunaamisen portaat voivat auttaa ajatteluttamaan omaa suhtautumis-

taan omaan työhönsä. 

 

6.3.2 Työkaverit, yhteistyö ja erilaisuuden ymmärtäminen 

 

Kuten luvussa 3 on kirjoitettu, pelisäännöt luovat työyhteisöön turvaa ja niiden avulla 

määritetään, miten yhteistyötä yrityksessä tehdään (Järvinen 2014a, 73). Siksi yhteis-

työn onnistumisen kannalta on tärkeää määrittää työyhteisöön pelisääntöjä, joiden mu-

kaat ihmiset osaavat erilaisissa tilanteissa toimia.Pelisäännöillä luodaan raamit hyväk-

syttäville tavoille toimia ja niiden avulla myös osallistetaan ihmisiä mukaan. Erityisen tär-

keää on myös se, että jos joku toimii pelisääntöjen vastaisesti ja siihen ei puututa, on se 

valtuutus toimia eri tavalla. (Manka 2011, 40.)  

 

Kun pelisääntöjä luodaan, yrityksen kannattaa miettiä, millaisiin tilanteisiin kannattaa 

tehdä pelisääntöjä, jotta niiden noudattamisessa voidaan pysyä. Myös henkilöstö tulee 

osallistuttaa pelisääntöjen tekemiseen mahdollisimman laajasti. Henkilöstöllä on selkeä 

käsitys siitä, mitkä käytännöt ovat toimivia arjessa ja mitkä eivät. (Terävä & Mäkelä-Pusa 

2012, 20 - 21.) 

 

Jotta pelisäännöt toimisivat ja työyhteisötaidot paranisivat, on tärkeää ymmärtää ihmis-

ten erilaisuutta. Kun tiedämme ja tiedostamme, miten muut luontaisesti toimivat, 

osaamme lähestyä heitä oikealla tavalla. Samalla myös yhteistyö helpottuu ja voimme 
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huomioida myös toisen näkökulman. Tämän eteen on kuitenkin tehtävä työtä, koska ih-

misillä on erilainen kyky ymmärtää erilaisuutta. 

 

Erilaisuuden ymmärtämiseen ja avoimen vuorovaikutuskulttuurin luomiseen on useita 

keinoja, joista osa on koottu alla olevaan kuvioon 17. 

 

 

 

Kuvio 17. Keinoja erilaisuuden ymmärtämiseen. 

 

Keinoja erilaisuuden ymmärtämiseen on monia ja tässä esitellään ehdotukset toimeksi-

antajan työyhteisöön: 

 

1. Yritys ostaa henkilöstön luettavaksi Idiootit ympärilläni -kirjoja. Kirjalla ei ole to-

dettu varsinaista tieteellistä pohjaa, mutta kirjassa käydään läpi erilaisia persoo-

nallisuustyylejä ja se avaa erilaisuutta aivan erinomaisella tavalla. Kun henki-

löstö saadaan ymmärtämään erilaisuutta, vuorovaikutus paranee huomaamatta 

(Laakso 2018). Tämä olisi hyvä hankinta vaikkapa joululahjaksi henkilöstölle.  

 

Kirja perustuu DiSC-analyysille, jonka tekemistä suosittelen vähintään toimihen-

kilötasolla organisaatiossa. DiSC-analyysi on globaalisti arvostettu työkalu ih-

misten erilaisuuden ja käyttäytymisen kuvaamiseen. Sen avulla voidaan helpot-

taa yksilön ymmärrystä omasta tavasta käsitellä asioita. Myös esimiehet saavat 

analyysin avulla ymmärrystä siitä, miten johtaa ihmisiä, jotka ovat täysin erilai-

sia kuin esimies itse. (Wasatalent 2020.)  
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DISC-analyysi organisaatiolla on prosessi, jossa ensin tehdään verkkokysely ja 

sen perusteella henkilö saa oman DISC-profiilin. Persoonallisuustesti ei mittaa 

älykkyyttä eikä järjestä ihmisiä millään tavalla paremmuusjärjestykseen (Wasa-

talent 2020). Palveluntuottajat yleensä myös käyvät profiilit läpi tiimeittäin, jol-

loin ymmärrys varsinkin oman tiimin henkilöiden erilaisuudesta laajenee.  

 

2. Yksi vaihtoehto erilaisuuden ymmärtämiseen on, että mahdollisimman moni 

suorittaisi työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortin. Työhyvinvointikortista 

on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken vuonna 2010 osana työhyvinvoinnin 

edistämistoimia (Työturvallisuuskeskus).  

 

Työhyvinvointikortti-koulutus on tarkoitettu työhyvinvoinnin kehittämisestä kiin-

nostuneille ja koulutuksella saadaan työhyvinvoinnin kehittäminen työpaikalla 

alkuun. Koulutuksella saadaan myös laajennettua ajattelua perinteisestä suori-

tusajattelusta myös siihen, miten työhyvinvoinnin tekijät vaikuttavat työn hallin-

taan. Työhyvinvointikorttikoulutus on käytännönläheinen ja siellä käsitellään 

oman työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavia asioita. (Työturvallisuuskeskus.) Yri-

tyksen ulkopuolinen kouluttaja saattaisi myös auttaa avaamaan ihmisten ajatte-

lua omasta työyhteisöstä, koska yrityksessä on perinteisesti todella pitkiä työ-

suhteita ja työntekijät ovat saattaneet tehdä koko työuransa samassa yrityk-

sessä.   

 

Koulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi yrityksen eläkevakuutusyhtiön kanssa 

yhteistyössä, jolloin rahoitusta voidaan jakaa eläkevakuutusyhtiön kanssa. Kou-

lutuksessa käsitellään paljon myös ihmisten erilaisuutta.  

 

3. Varteenotettava vaihtoehto on myös erilaiset NLP-koulutukset tai luennot, joissa 

käytetään paljon käytännön tilanteita erilaisuuden ymmärtämiseen. NLP on arki-

psykologinen suuntaus, joka perustuu kielitieteeseen, kognitiiviseen ja neuro-

psykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen sekä informaatio- ja sys-

teemiteoriaan. NLP:ssä lähtökohtana on, että todellisuus ja yksilön tulkinta siitä 

ovat eri asioita. Jokainen luo omaa karttaansa ympäristöstään omien kokemuk-

siensa pohjalta. (Suomen NLP-yhdistys ry 2020.) 

 

NLP on saanut alkunsa tieteestä, mutta vain pieni osa NLP-kirjallisuudesta 
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täyttää tieteellisiä kriteerejä. NLP tutkii ihmisen subjektiivista kokemusta käytän-

nönläheisesti ja on käytännöllistä sekä toimivaa. Suomessa tieteellistä uskotta-

vuutta on saatu professori Markku Ojasen johdolla tehdyssä psykoterapian vai-

kuttavuustutkimuksessa sekä Rita Ahvenniemen vuonna 2014 tekemässä väi-

töstutkimuksessa ”Mental Management: NLP ja relaksaatio opettajien jaksami-

sen edistäjinä”. (Suomen NLP-yhdistys ry 2020.) 

 

Kustannukset vaihtelevat paljon näiden yllämainittujen keinojen välillä, mutta suurem-

matkin kustannukset maksavat itsensä takaisin henkilöstön tyytyväisyyden kautta. Sa-

malla saadaan yrityksessä lisättyä ymmärrystä omasta työyhteisöstä, sen erilaisista jä-

senistä sekä ylipäätään lisättyä hyväksymistä myös erilaisille kulttuureille. Tämä on tär-

keää siksikin, että yrityksen kansainvälisen organisaation kautta vastaan voi kenelle ta-

hansa tulla hyvinkin monimuotoisia työkavereita. 

 

6.3.3 Työn kuormittavuuden hallinta 

 

Tässä työturvallisuuskeskuksen kuviossa 18 näkyy, että kuormittavuustekijöitä saattaa 

olla todella paljon, eikä välttämättä yksi yksittäinen asia ole selittävä tekijä. 
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Kuvio 18. Työn kuormittavuuden hallintakeinot (Työturvallisuuskeskus). 

 

Kuviosta 18 huolimatta, tehtyihin haastatteluihin perustuen, yrityksessä työn kuormitta-

vuuteen vaikuttavat haastatteluiden mukaan eniten työn sisältö, työyhteisön sosiaalinen 

toimivuus ja yhteistyö sekä työn järjestelyt ja mahdollisuudet vaikuttaa. Jo ottamalla hen-

kilöstön mukaan suunnittelemaan mittareita ja tehtävien jakoa, voidaan työn kuormitta-

vuuteen vaikuttaa. Joskus tilanne saattaa olla myös se, että työtä on liikaa yhdelle hen-

gelle. Tällöin organisaation, käytännössä esimiehen, on toimittava kuormituksen vähen-

tämiseksi, jo työsuojelulainkin perusteella. (Laakso 2018.) 

 

Kaiken toiminnan perustana on avoin viestintä- ja erityisesti avoin palautekulttuuri. Pa-

lautteen antamista täytyy harjoitella myös tässä yrityksessä, se ei välttämättä ole kaikille 

luontaista ja helppoa. Palautteessa tulisi keskittyä työhön, ei henkilön persoonaan. Po-

sitiivista palautetta tulisi muistaa antaa myös, mieluiten niin, että työntekijä saa positii-

vista palautetta vähintään kolme kertaa yhtä rakentavaa palautetta kohden. Rakentavan 

palautteen pitäisi taas olla ensisijaisesti kehittävää ja oikea-aikaista, asioita ei kannata 

keräillä pitkään. (Manka & Co 2011, 41 – 43.) Suosittelen yrityksen esimiehille palaute-

koulutusta ja yhteistä palautekyselyä, jolla yhdessä työntekijän kanssa voidaan määri-

tellä, miten työntekijä toivoisi palautetta saavansa. Koulutuksessa esimiehien on mah-

dollisuus myös ohjatusti pohtia omia rektioitaan ristiriitatilanteissa ja samalla saada oppia 

siitä, miten huomioida työntekijöiden vahvuuksia ja niiden hyödyntämistä. Koska palaut-

teenantamisen taito ei ole synnynnäistä, sitä voi opetella. (Manka & Co 2011, 42 – 43.) 

 

Palautteenanto yrityksessä voi olla haastavaa, koska esimies ei välttämättä työskentele 

samalla paikkakunnalla työntekijöidensä kanssa ja kasvokkaista vuorovaikutusta ei ole 

mahdollisuutta toteuttaa kuin joitakin kertoja vuodessa. Siksi onkin tärkeää keskustella 

työntekijän kanssa palautteenannosta, jotta molemmilla on yhteinen käsitys siitä, miten 

palautetta toivotaan saavan ja mitä palaute käytännössä on. 

 

6.3.4 Yhteenveto 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työnhyvinvointi kuuluu kaikille ja työn mielekkyyteen 

vaikuttaa jokainen itse. Yrityksen henkilöstön kannattaakin aktiivisesti miettiä, haluai-

siko itse työskennellä henkilöiden kanssa, jotka käyttäytyvät samalla tavalla? Kuormit-

tuvatko he itse työstä vai kiireen tunteesta? Oma muutoskyky on myös tärkeää löytää 

nykyajan muuttuvassa työelämässä. 



37 

  

 

Vaikkakaan tässä tutkimuksessa ei tullut esille mitään erityisen uutta ja alaa mullista-

vaa, on tärkeää muistaa, että tästä saadut havainnot ovat nyt organisaation itsensä sa-

nelemia. Niihin panostamalla yrityksen työhyvinvointi mitä todennäköisimmin paranee, 

yhdessä yrityksen tuloksen kanssa. Tärkeää yrityksen onkin nyt ensimmäisenä avata 

tämän tutkimuksen tulokset myös koko henkilöstölle. 

 

Ehdotan, että yritys ottaa seuraavan vuoden tavoitteiksi palautteen annon, työyhteisö-

taitojen ja vuorovaikutuksen kehittämisen. Alustavasti ehdotan tekemäni kuvion 19 vuo-

sikellon mukaista suunnittelutapaa, jolloin koko henkilöstö tietää, millaisia asioita työhy-

vinvointiin liittyen yrityksessä milloinkin käsitellään. 

 

 

 

 

Kuvio 19. Työhyvinvoinnin vuosikello yritykselle. 

 

Lopullisesti päätettyjä mittareita tulee myös avata henkilöstölle, jotta he tietävät asioi-

den etenevän. Mahdollisuuksien mukaan henkilöstö tulee ottaa myös mukaan mitta-

reita suunniteltaessa. Kuviossa 19 esitetty aikataulu on alustava ehdotus, lopullisen ai-

kataulun ja toteutettavat toimenpiteet yritys päättää itse. 
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Jotta yrityksen henkilöstölle syntyisi syvä ymmärrys eri asioiden tärkeydestä, niitä voi-

daan havainnollista Management Institute of Finlandin työhyvinvoinnin strategiakartan 

avulla, kuvio 20. 

 

 

 

Kuvio 20. Työhyvinvoinnin strategiakartta (mukaeltu MIF) 

 

Työhyvinvoinnin strategiakarttaa käyttämällä saadaan havainnollistettua eri tekijöiden 

tärkeyttä ja merkitystä myös työntekijöille. Kun toimintaa suunnitellaan arvojen pohjalta, 

on yrityksen missioon, visioon ja strategiaan helpompi sitoutua. 

 

Arvojen, mission ja vision lisäksi strategiaan tulee myös kirjata panostaminen henkilös-

tön hyvinvointiin. Näin asiasta tulee uskottavaa ja se on työntekijöille konkreettisempaa. 

Myös strategisia päämääriä työhyvinvoinnin osalta tulee kirjata, jotta henkilöstö ei odota 

ihmeitä, vaan tiedostaa, että pienillä asioilla on paljon merkitystä. 

 

6.4 Kehitystoimenpiteet ja seuranta 

 

6.4.1 Toteutetut kehitystoimenpiteet 

 

Toimeksiantajayritykselle esitellyistä kehitystoimenpiteistä on toteutettu useita: 
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• Työhyvinvointikortin suorittaminen. Kaikki yrityksen esimiehet ovat suorittaneet 

työturvallisuuskeskuksen työhyvinvointikortin, joka antaa välineitä työhyvinvoin-

nin jatkuvaan kehittämiseen työpaikalla (Työturvallisuuskeskus). Myös jokainen 

uusi esimies suorittaa työhyvinvointikortin osana perehdytystään. 

• Idiootit ympärilläni -kirja. Yritykseen on hankittu kirjoja työntekijöille luettavaksi ja 

ne ovat kiertäneet hyvin. 

• Pelisääntöjen luominen. Yrityksen eri osastojen ja prosessien pelisääntöjä on tar-

kennettu yhdessä henkilöstön kanssa yhteistyön sujuvoittamiseksi.  

• Palautekulttuurin parantaminen. Esimiehien kanssa käyty läpi palautekyselyä ja 

otettu osioksi myös kehityskeskusteluihin. Samalla saadaan henkilöstöä osallis-

tettua vuorovaikutuksen parantamiseen. 

• Työhyvinvointi kirjattuna strategiaan. Työhyvinvointi ollut selkeästi esillä jo vuo-

den 2018 teemana ja tätä on jatkettu. 

 

6.4.2 Seurantakysely 

 

Tammikuussa 2020 lähetettiin seurantakysely tutkimuksen vastaajille. Kyselyn sisältö oli 

hyvin yksinkertainen:  

”Hei,  

haastattelin sinua opinnäytetyötäni varten keväällä 2018 ennen työsuhteeni päättymistä 
XXX:llä. Halusin työssäni selvittää, millaiset asiat ovat työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä 
juuri XXX:n henkilöstölle. Haastatteluiden ja teorian perusteella tein toimenpide-ehdotuksia 
työhyvinvoinnin parantamiseksi ja nyt työni viimeistelemiseksi toivoisin saavani sinulta tie-
don, onko työhyvinvointi yrityksessä näiden toimenpiteiden ansiosta parantunut vuoden 
2018 tilanteeseen nähden. 

Voit vastata yksinkertaisesti "kyllä" tai "ei", arvostan vastaustasi suuresti!”. 

20 vastaajasta yrityksen palveluksessa on vielä 16 työntekijää ja vastaus saatiin 11 hen-

kilöltä. Kuten kuviosta 21 näkee, suurin osa vastaajista (8 hlöä) totesi, että työhyvinvointi 

on parantunut ehdotettujen ja toteutettujen toimenpiteiden ansiosta. Vastaajista 3 henki-

löä oli sitä mieltä, että parannusta ei ole tapahtunut.  
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Kuvio 21. Seurantakyselyn vastaukset 
 

Suurin osa vastaajista oli siis sitä mieltä, että työhyvinvointi on parantunut. Suuri osa 

halusi kuitenkin selventää, että vaikka työhyvinvointi on parantunut, se ei ole välttämättä 

kaikilla osa-alueilla kehittynyt haluttuun suuntaan. Vastaajien mielestä jako ainoastaan 

kyllä- tai ei-vastauksiin ei välttämättä ollutkaan oikea kysymys, koska työhyvinvoinnin 

kehitys ei ole ollut tasaista. 

7 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayrityksen työhyvinvointia. Työn avulla 

haluttiin kirkastaa yrityksen työntekijöille erilaisia työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja tehdä 

termistä kaikille ymmärrettäviä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat juuri tämän orga-

nisaation kannalta olennaisia ja merkityksellisimpiä tekijöitä, joita kehittämällä työhyvin-

vointi yrityksessä paranee.  

 

Tutkimusmenetelmänä laadullinen tutkimus toimi hyvin tämän kaltaisessa kehitystyössä. 

Kun tutkimuksen tavoite oli jatkuvasti mukana suunnittelusta tiedonkeruuseen ja kehitys-

toimenpiteiden suunnittelusta niiden toteutukseen, on lopputuloksena mielestäni saatu 

tehtyä tutkimus, joka palveli toimeksiantajan tarpeita. 

 

Viitekehys ja tutkimuksessa saatu tieto ovat mielestäni linjassa keskenään. Lähdevalin-

nat on tehty kriittisesti, mahdollisimman tuoreita ja tutkimustuloksiin perustuvia lähteitä 

valiten. Myös aiheeseen liittyviä asiantuntijoita on haastateltu ja saatu heiltä tuoretta tie-

toa käytännön tasolta. Moni teoria on vahvistunut tutkimuksen myötä, mutta myös 

Ei Kyllä
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yllätyksiä esiintyi. Erityisesti se, että kyseisessä organisaatiossa esimiestyö ei ollut mer-

kityksellisimpien joukossa työhyvinvoinnin kannalta, oli yllättävää. Tämä saattaa johtua 

myös siitä, että yritys on panostanut esimiesten koulutukseen jo aiemmin. 

 

Yritys ei toteuttanut kaikki ehdotettuja toimenpiteitä, vaan saattaa ottaa niitä käyttöönsä 

valikoiden myös tulevaisuudessa. Monet ehdotukset kuitenkin otettiin käyttöön ja suurin 

osa tutkimuksen vastaajista olikin sitä mieltä, että toimenpiteillä oli työhyvinvointia pa-

rantava vaikutus. Jokaisella on kuitenkin oma mielipiteensä siitä, mitkä asiat ovat milläkin 

hetkellä heille merkityksellisimpiä, eikä organisaatiolla välttämättä ole mahdollisuutta vai-

kuttaa kaikkeen. Seurantakyselyn vastauksien lisätiedoissa tulleet kommentit siitä, että 

työhyvinvointi on osittain parantunut, saattaa johtua myös jatkuvasti muuttuvasta toimin-

taympäristöstä. Kun muutos nykymaailmassa on jatkuvaa, ehkä myös odotukset työnte-

kijöiltä työnantajalle muuttuvat.  

 

Tärkeintä mielestäni organisaatiolla on saada aikaan keskusteleva ilmapiiri, jossa ihmi-

siä rohkaistaan keskinäiseen vuorovaikutukseen ja tämä organisaatio on nyt tämän työn 

myötä saanut vuorovaikutusta lisättyä huomattavasti. Palautekulttuuri on parantunut, tie-

toa on tarjolla erilaisten vaikuttamisen foorumien ja palaverikäytäntöjen ansiosta ja ihmi-

set ovat tietoisia siitä, mitä työhyvinvointi tässä yrityksessä tarkoittaa ja mitä sen kehittä-

misellä halutaan edistää. 
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