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Tämä opinnäytetyö käsittelee työmotivaation astetta palkattomassa työkokeilussa. Opin-
näytetyö toteutettiin toimeksiantona Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle. Työssä 
on tarkoitus syventyä tarkemmin työmotivaatioon, kun työsuhteesta ei makseta palkkaa. 
Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimustyyppinen. 
 
Ennen opintojeni aloittamista olin yrityksessä työkokeilussa. Ollessani työkokeilussa huo-
masin, että työntekijöiden motivaatiotasot työtä kohtaan olivat hyvin vaihtelevia. Täten 
kiinnostuin myös aiheesta ja työn tarkoitus on syventyä niihin seikkoihin, jotka motivaati-
oon vaikuttavat.  
 
Tutkimuksen viitekehityksessä on käytetty klassikkoja motivaatioteorioita ja yleistä moti-
vaatioon liittyvää kirjallisuutta. Kirjallisuus on koostunut tasapainoisesti ulkomaisesta kirjal-
lisuudesta sekä suomalaisista teoksista. Teoriaosuudessa keskitytään tarkemmin työmoti-
vaation käsitteeseen, sen historiaan ja siihen liittyviin tieteellisiin tutkimuksiin, motivaatio-
teorioihin sekä palkitsemiseen.  
 
Tutkimuksessa on käytetty sekä kvantitatiivista menetelmää että kvalitatiivista. Tutkimuk-
sessa on käytetty sähköinen kyselylomake ja kolme avointa kysymystä. Tämän tueksi on 
myös haastateltu työntekijöiden lähiesimiestä. Tutkimustuloksissa keskitytään tuloksien 
tulkintaan, johtopäätöksiin ja kehittämisehdotukseen. 
 
Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 26%. Tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että 
yleisen työmotivaation taso ja sosiaalinen tuki ovat työyhteisössä erittäin hyvät kyselyn 
vastanneiden keskuudessa. Palkitsemisen osuus sai alhaisemman keskiarvon johtuen 
palkattomasta työkokeilun luonteesta. Lopuksi kohdeyritykselle on tehty kehittämiesehdo-
tus. 
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1 Johdanto 

Työmotivaatio on tärkeä osa työelämää ja kiinnostaa lähes jokaista. Ilman motivaatiota 

olisi hankalaa ryhtyä yhtään mihinkään. Se määrää meidän polkuamme kohti mielekästä 

tekemistä. On ilmiselvää, että palkkauksella ja sen suuruudella on vääjäämätön vaikutus 

motivaatioon edes hitusen verran. Jos emme saisi mitään palkkaa työstä, olisi meidän 

vaikea elättää itseämme. Vaikka kuinka olisimme sisäisesti motivoituneita työhön, niin 

ilman palkkaa se ei nyky-yhteiskunnassa ole kauhean realistista. Meidän täytyy maksaa 

vuokraa ja hankkia itsellemme ruokaa. On myös sellaisia ulkoisia tekijöitä, joita ajan henki 

tuo mukanaan ja sisäisen motivaation osuus saattaa jäädä pieneksi. Paneudumme myö-

hemmin tarkemmin sisäiseen- ja ulkoiseen motivaatioon, jossa avaamme tarkemmin tätä 

osuutta. 

 

Tämän aiheen tutkimista tekee mielenkiintoiseksi se, että työkokeilusta ei makseta palk-

kaa eikä työntekijän ja työnantajan välille muodostu virallista työsuhdetta. Työkokeilijat 

ovat työttömyysturvan piirissä. Palkaton työ on myös useasti ollut vilkkaana keskustelun-

aiheena erilaisissa keskustelupalstoilla ja LinkedInissa, jossa on kritisoitu korkeakoulu-

opiskelijoiden palkatonta työharjoitteluja. Opiskelijoihin kritiikki ei kohdistunut, vaan lähin-

nä kritiikki on kohdistettu itse yrityksiin, jotka tarjoavat palkatonta työharjoittelua. 

 

Työmotivaatiota työkokeilijoiden osuudessa ei ole aikaisemmin tutkittu kohdeyrityksessä. 

Toimeksiantoyritystä kiinnostaa erityisesti niiden työttömien työnhakijoiden työmotivaatio, 

joita Työ- ja elinkeinotoimisto on määrännyt sinne. Tämä edellinen lause saattaa kuulos-

taa omituiselta, mutta tietyn ajan jälkeen työttömyysturvan maksamisen edellytyksenä on, 

että työntekijä on aktiivinen työnhakija ja mikäli työtä ei löydy niin hän pystyy kokeilemaan 

eri kuntoutusmahdollisuuksia. 

 

1.1 Toimeksiantajan esittely 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on voittoa tavoittelematon kierrätystoimintaan 

erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 1990. Yrityksellä on yhteensä yhdeksän 

myymälää ympäri Helsinkiä, Espoota ja Vantaata. Nihtisillan Espoossa sijaitsee suurin 

tavaratalo sekä logistiikkakeskus. Yrityksellä on myös verkkokauppa. Liiketoiminnan yti-

menä on luonnonvarojen vähentäminen, ympäristötietoisuuden lisääminen sekä työllistä-

minen (Kierrätyskeskus). Yksityishenkilöiden tai yritysten tavaralahjoitukset ovat myös osa 

liiketoimintaa, jonka käsittelyn ja huoltamisen jälkeen tavarat laitetaan joko myyntiin tai 

ilmaisosastolle, mikäli tavaroiden kunto on huono. Kierrätyskeskuksen saama voitto me-

nee kaikki toiminnan edistämiseen, ympäristöasioihin ja työllistämiseen eikä voittoja jaeta 
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omistajien kesken (Kierrätyskeskus). Kierrätyskeskuksessa työskentelee noin 450 työnte-

kijää ympäri vuoden palkkasuhteessa, työkokeilussa, harjoittelussa tai palkkatuetussa 

työsuhteessa. Suurin osa henkilöstöstä on kuitenkin vakituisia tai määräaikaisia. (Kierrä-

tyskeskus) Yritys myös työllistää monta työelämän ulkopuolella jääneitä henkilöitä juuri 

työkokeilujen tai palkkatukipaikkojen avulla, joten henkilöstön vaihtuvuuskin on hyvin 

yleistä. Kierrätyskeskuksessa työskentelee myös paljon maahanmuuttajataustaisia, joiden 

suomen kielitaito ei ole vielä toivotulla tasolla ja heillä on mahdollisuus erikseen opetella 

kieltä viikoittaisten kielikurssien avulla. Kierrätyskeskus myös kouluttaa työntekijöitään. 

Työntekijät osallistuvat kestävän kehityksen ja kiertotalouksien koulutuksiin siellä olles-

saan ja suoritettuaan kurssit he saavat muun muassa Eko-passin. Pidempään oleskelevil-

la on myös mahdollisuus suorittaa erilaisia turvallisuuskortteja sekä trukinajokortteja. 

 

1.2 Johdatus työkokeiluun 

Työkokeilu on työllistymistä edistävä urapolku. Työkokeiluvaihtoehtoja voivat miettiä muun 

muassa pitkäaikaistyöttömät. Myös he, jotka ovat alanvaihdon tarpeessa pakosta, kuten 

terveydellisistä syistä ja kokonaan vailla ammattia olevat, kuntoutuksessa olevat sekä 

yrittäjyyden mahdollisuutta miettivät henkilöt voivat osallistua työkokeiluun. (TE-Toimisto 

2020)  

 

Työkokeilua pidetään eräänlaisena tienä kohti työelämää. Työkokeilumahdollisuuksista 

vastaa Työ -ja elinkeinotoimisto, joka yhteistyössä yrityksien kanssa tekevät näistä pää-

töksiä. Työkokeilusta ei varsinaisesti makseta palkkaa eikä työntekijän välille muodostu 

työsuhdetta, vaan se on Työ -ja elinkeinotoimiston piirissä ja siitä maksetaan samalla ta-

valla kuin työttömänä työnhakijana ollessa. Työkokeilun pituus ja työajat vaihtelevat, kui-

tenkin kestoltaan enintään kuusi kuukautta. (Suomi 2020) 

 

1.3 Palkkatuki 

Palkkatuki on myös Työ- ja elinkeinotoimiston piiriin kuuluva tuki, joka korvaa osan työn-

tekijän kustannuksista. Palkkatukeen on oikeutettu vain sellainen henkilö, joka on työttö-

mänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa. Tuki on enintään 50% työnantajan kus-

tannuksista. Palkkatuetun työn on myös tarkoitus parantaa työnhakijan ammatillista 

osaamista. Palkkatuki eroaa työkokeilusta siten, että siitä maksetaan myös osittain ihan 

tavallista palkkaa tehdystä työstä. (TE-Toimisto) 
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1.4 Työn tavoitteet ja rakenne 

Mielenkiinto aihetta kohtaan heräsi, kun olin itse työkokeilussa yrityksessä ennen opinto-

jeni aloittamista. Työntekijöiden panokset työtä kohtaan olivat vaihtelevia ja silloin heräsi 

ajatus, että onko työmotivaatio täysin sisäistä vai onko kenties palkkauksella merkittävä 

osuus asiaan. Mistä syystä toinen työkokeilija jaksoi tehdä työnsä täysillä, kun toinen 

saattoi olla tekemättä paljoakaan. Tämän pohjalta haluan tutkia, mikä työkokeilijoita moti-

voi tekemään työnsä hyvin ja toisaalta tutkimaan sitä, mikä ei motivoi niiden työkokeilijoi-

den keskuudessa, jotka eivät tee työnsä yhtä mallikkaasti. Työssäni haluan tutkia työko-

keilijoiden yleistä työmotivaatiota sekä palkitsemisen ja sosiaalisten tukien vaikutusta sii-

hen – olisivatko asiat eri tavalla työmotivaation suhteen, mikäli työkokeilusta maksettaisiin 

palkkaa, vai onko työmotivaation perusta sisäinen.  

 

Tutkimustyyppisessä opinnäytetyössä ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa meillä on tutki-

musongelma, jota tutkimusten avulla on tarkoitus avata ongelmaa. Tässä tapauksessa 

sähköisen kyselyn avulla ja sen tueksi lähiesimiehen haastattelulla on tarkoitus tutkia asi-

aa. Tietoperustan on tarkoitus tukea tutkimusta. Sähköisessä kyselyssä tutkimuskysy-

mykset koostuvat yleisestä työmotivaatiosta, palkitsemiseen liittyvillä kysymyksillä ja sosi-

aalisen tuen merkityksellä työmotivaatioon sekä lisäksi kolmella avoimella kysymyksellä. 

Valitsin kysymysalueeksi nuo edellä mainitut kolme pääluokkaa, sillä niiden avulla tutki-

muksessa saadaan mitattua validiteettia tarkemmin. Aihealueet ovat relevantteja liittyen 

palkattomaan työkokeiluun, jossa otetaan selvää henkilökohtaisesta työmotivaatiosta, 

työkavereiden ja esimiehen vaikutuksesta motivaatioon sekä palkattoman työkokeilun 

vaikutusta. Tutkimalla näitä edellä mainittuja seikkoja, tutkimuksen tulisi mitata juuri sitä 

asiaa, mitä olemme alun perinkin halunneet mitata. 

 

Tutkimuksissa esille tulleisiin tuloksiin on tarkoitus tehdä kehittämisehdotus kohdeyrityk-

selle, joka sitä kautta pyrkii työmotivaation kohentamiseen. Kehittämisehdotus on tärkeä, 

sillä siitä tehdään parannusehdotuksia, joita tutkimuksen pohjalta on tullut esille. Haluan 

työssä myös syventyä siihen, mikä konkreettisesti motivoi työkokeilijoita. Tämä saadaan 

tarkemmin selville, kun tutkimuksen avoimia kysymyksiä tarkastellaan.  

 

Työn ensimmäisessä osassa tutustutaan yritykseen ja avataan työkokeilua ja palkkatukea 

termeinä sekä kerrotaan tutkimustyyppisestä opinnäytetyöstä. Toisessa osassa syvenny-

tään tarkemmin motivaation käsitteisiin, sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon, työn imuun, 

sekä flow-tilaan. Esimiehen roolista motivaation puhutaan myös kohdassa kaksi. Kolman-

nessa osassa käydään läpi muutama tärkeä motivaatioteoria, jotka ovat relevantteja pal-

kattomassa työssä. Neljännessä osassa otetaan huomioon palkitseminen ja sen oikeu-
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denmukaisuuden toteutuminen. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmät ja 

niiden vertailu, sekä niiden käyttö samanaikaisesti tutkimuksessa. 

 

Lähiesimiehen haastattelun avulla on tarkoitus saada esimiehen ajatuksia työntekijöiden 

tämänhetkisestä motivaatiosta ja siihen, miten esimies pystyy tähän vaikuttamaan omilla 

teoillaan kuten palautteen antamisella, kannustamisella sekä motivoinnilla. Esimieheltä on 

myös tarkoitus kysyä omia kokemuksia ja ajatuksia liittyen työkokeilijoiden työkokeilun 

tyytyväisyyteen. Esimiehen haastattelu toimii tutkimuksessa sähköistä kyselylomaketta 

täydentävästi. 
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2 Mitä motivaatio on? 

Motivaatio sanana on peräisin latinan kielestä, movere. Se tarkoittaa liikkeeseen ryhtymis-

tä tai liikkumista. Eli sellainen asia, joka pistää meidät toimintaan. Motivaatiota on tutkittu 

runsaasti ja siitä on lukuisia teorioita, mutta mikään niistä ei yksin ole pystynyt selittämään 

sen, mikä saa itse motivaation aikaan. Sigmund Freud, joka on tunnettu psykologian pii-

reissä laajasti, jaotteli aikoinaan motivaation tiedostamattomaan puoleen. Hänen mukaan-

sa tämä tiedostamaton, alitajuinen motivaatio on merkittävämpi kuin tietoinen puoli. Tie-

dostamaton puoli ohjaa ihmisiä, eikä ihminen Freudin mukaan edes välttämättä tiedä mo-

tivaation perimmäistä syytä (Moran 2010, 4). Freud otti usein esimerkkinä jäävuoren hui-

pun, jossa vain pieni osa jäävuorea on tietoista, loput tiedostamatonta eli alitajuista. 

 

 

Kuva 1 Sigmund Freudin tietoisen ja tiedostamattoman kuvaus havainnollistettuna jäävuo-

ri esimerkillä. (Psykodynaaminen näkökulma persoonallisuuteen, muokattu) 
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Motivaatiota ei myöskään pidetä ominaisuutena, vaan se on tulos tietystä prosessista. 

Motivaation voimakkuus vaihtelee ja ajalliset olosuhteet vaikuttavat siihen. (Niermeyer & 

Seyffert 2004, 12) 

 

2.1 Työmotivaatio 

Työmotivaatio määritellään eräänlaisena prosessina, joka huomio yksilön intensiteettiä eli 

tilannekohtaista voimakkuutta, tiettyä suuntaa ja sinnikkyyttä kohti tiettyjen tavoitteiden 

saavuttamista. Intensiteetillä tarkoitetaan, kuinka kovaa henkilö yrittää siinä hetkessä. 

Intensiteettiä voidaan pitää tuloksellisena vasta silloin, kun sillä on päämäärä tai suunta, 

mikä loppujen lopuksi hyödyntää organisaatiota jollakin tavalla. Sinnikkyydellä tarkoitetaan 

paneutumista ja vaivannäköä, eli sitä, miten kauan ihminen jaksaa tehdä jotakin tehtävää 

saavuttaakseen jotakin tiettyä päämäärää. (Robbins & Judge 2016, 128.) 

 

Marjo Sinokki (2016, 9) kuvailee kirjassaan työmotivaatioon vaikuttavan monet seikat, 

korostaen Antonovskyn (1979) teorian työntekijän elämänhallinnan eli koherenssin tun-

teesta. Koherenssin tunne puolestaan tarkoittaa sitä, että ihminen osaa nähdä tulevat 

tilanteet ymmärrettävinä ja mielekkäinä. Vahvan koherenssitunteen omaavat henkilöt luot-

tavat omiin kykyihinsä, ovat positiivisia työtehtävien suhteen eivätkä ota vaatimuksia rasit-

teena vaan pikimmiten positiivisena haasteena. Motivaatiota kohentaa juuri korkean elä-

mänhallinnan tunne, kun ihminen kokee, että hänen pätevyyttään ja asiantuntevuutta ar-

vostetaan ja tämän myötä luonnollisesti kokee itsensä motivoituneemmaksi. Korkealla 

koherenssin tunteella on myös vaikutusta ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvointiin, sillä on 

tutkitusti psyykkisiä ja fyysisiä oireita poistavia vaikutuksia. 

  

Työmotivaatio on lukuisten tekijöiden summa. Lähtökohtaisesti positiiviset seikat lisäävät 

sitä ja negatiiviset karsivat sitä pois. Positiivisia asioita ovat muuan muassa tunnustuksen 

saaminen, arvostus, esimiehen tuki, turvallisuuden kokeminen, työyhteisössä esiintyvä 

oikeudenmukaisuus ja itsensä kehittämisen mahdollisuus sekä yhteenkuuluvuuden tunne. 

Nämä seikat eivät pelkästään päde motivaation, vaan nämä edellä mainitut tekijät ovat 

myös kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin perusta. Motivaatioon negatiivisesti sen sijaan 

vaikuttavat myrkyllinen työilmapiiri, työssä tapahtuvaa kiusaamista, epäoikeudenmukai-

suus ja liiallinen stressi. Näitä olisi hyvä karsia pois, sillä liiallinen kuormittuneisuus vaikut-

taa pidemmän päälle myös fyysiseen terveyteen. Kiinnostus työtä kohtaan on tultava si-

sältä ja olla yhteensopivassa tilassa sekä persoonallisuuteen että henkilökohtaiseen ar-

vomaailmaan, jotta työhön olisi helpompi olla motivoitunut ja sitoutunut. (Sinokki 2016, 63) 
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Kuvio 1. Työmotivaatiota lisäävät tekijät. 

 

2.2 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Kun motivaatiota tutkitaan, siinä usein erotellaan sisäinen ja ulkoinen motivaatio toisis-

taan. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan sitä, kun aito kiinnostus asiaa kohtaan tulee si-

sältä ja asiasta pystytään nauttimaan ilman ulkoista hyödykettä, kuten palkka. Sisäinen 

motivaatio on yhteyksissä itseohjautuvuusteoriaan, josta kerrotaan lisää kohdassa kolme. 

Tutkijat Ryan ja Deci aikoinaan myös huomasivat, että mikäli sisäistä motivaatiota ulkois-

tetaan liikaa, eli vaikkapa kasvatetaan palkkion määrää kohtuuttomasti, niin tämä yleensä 

horjuttaa sisäistä motivaatiota. (Salmela-Aro & Nurmi 2017,43) 

 

Ulkoinen motivaatio taas on sidoksissa ulkoiseen tekijään, eli konkreettisesti työstä saata-

vaan palkkioon. Ulkoinen motivaatio voidaan myös yhdistää siihen, jos opiskelee vain 

hyvien arvosanojen vuoksi eikä itse opiskelujen sisältö ole kiinnostavaa. Mikäli tienaa hy-

vin ja tekee työtä vain sen vuoksi, piittaamatta kummemmin työtehtävistä, niin silloin moti-

vaation perusta on myös ulkoinen. 

 

2.3 Työn imu 

Työn imu on suhteellisen uusi käsite työmaailmassa. Sen juuret ovat positiivisessa psyko-

logiassa ja sitä on alettu harjoittamaan käytännössä vasta muutama vuosi sitten, vaikka-

kin professori William Kahn on kirjoittanut siitä ensimmäisen kerran jo vuonna 1990.  

 



 

 

8 

Työn imulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin ja motivaation tilaa, jossa työn-

tekijä lähtee ilomielin töihin – hän nauttii työstään, on ylpeä ja vaikka vastoinkäymisiä oli-

sikin, niin ne eivät työntekijää lannista (Hakanen 2011, 20). Bakker & Leiter (2010, 3) ku-

vailevat työntekijöitä, joilla on työn imua energisiksi ja innostuneella otteella sitoutuneiksi 

työhönsä. Työn imu pätee missä tahansa tarpeeksi haastavassa työssä ja se kuvaa työn-

tekijöiden kykyä tuoda täyttä, henkilökohtaista kapasiteettiä esimerkiksi ongelmanratkai-

sussa, vuorovaikutustilanteissa ja kehittämisessä. Työn imu mielletään motivaatioon ja 

työn imua kokevat työntekijät ovat sitoutuneita tiettyyn päämäärään, heitä yhdistää positii-

vinen, tarttuva energia, jota he myöskin jakavat työssään. (Bakker & Leiter 2010,4-7). 

 

Bakker & Leiter (2010,13) mukaan työn imussa liittyvät kolme eri tasoa, jotka ovat tarmo, 

omistautuminen ja uppoutuminen. Tarmokkuudella tarkoitetaan korkeiden energiamäärien 

kokemista ja ponnistelua työtehtävään, vaikka työtehtävä tuottaisikin hieman haasteita. 

Omistautumisella tarkoitetaan voimakasta sitoutumista, merkityksen kokemista, ylpeyttä, 

inspiraatiota ja innostuneisuutta työtä kohtaan. Uppoutumisesta puhutaan, kun henkilö on 

keskittynyt täysillä työhönsä, jolloin aika kulkee nopeasti ja työstä irtaantuminen voi olla 

hankalaa. Uppoutumisen osa-alueessa voidaan löytää samankaltaisuuksia flow-tilan 

kanssa. 

 

 

Kuvio 2. Työhyvinvoinnin erilaiset mallit. (Työterveyslaitos) 

 

Hakanen (2011, 21-24) mukaan työssä voidaan kokea samanaikaisesti sekä mielipahaa 

että mielihyvää. Tästä hän kertoo esimerkkinä stressin ilmeneminen työssä ja uupumuk-

sen. Stressiä lyhytaikaisesti kokeva pystyy suorittamaan tehtävää yleensä hyvin mutta on 

yleensä ylivirittynyt ja keskittyminen on vaikeaa ja pitkällä tähtäimellä tämä on uuvuttavaa 
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ja voimavaroja karsiva, matala vireystila ja aktivaatiotaso sen sijaan ei välttämättä aiheuta 

negatiivisia oireita niin voimakkaasti mutta useimmiten työntekijä kokee alakuloisuutta ja 

on tylsistynyt. 

 

Työn imu usein verrataan flow-tilaan, mutta työn imu on siitä erilaisempi, että se on pitkä-

kestoisempi, joka kattaa kokonaisvaltaisen työnhyvinvoinnin eikä vain yksittäisen hetken. 

Flow- tila on nimenomaan hetkittäisempi tila, jossa ihminen on keskittynyt tai uppoutunut 

voimakkaasti työhön, jolloin esimerkiksi ajantaju on voinut kadota. (Bakker & Leiter 2010, 

15) 

 

2.4 Flow 

Flow-tila on siis syvä uppoutumisen ja keskittymisen tila. Sen kehitti tunnettu unkarilainen 

psykologi Mihály Csíkszentmihályi. Bakker & Leiter (2010, 15) viittaa Csíkszentmihályiin 

(1990) ja korostaa sen olevan nimenomaan hetkittäisempi tila kuin työn imu, kuten aiem-

min mainittiin. Flow-tilan tunnuspiirteitä ovat syvä keskittymisen tila, johon liittyy myös mie-

len ja kehon yhtenäisyys ja työn nautinto. Ajantaju helposti katoaa ja tuntuu, että aika me-

nee liiankin nopeasti.  

 

Saavuttaaksemme flow-tilan meidän on täytettävä neljä kriteeriä siihen liittyen. Ensim-

mäiseksi on siis luonnollisesti saavutettava täyden keskittymisen tila. Toisekseen on tär-

keää saada riittävästi palautetta tekemisestään, jotta voidaan tietää, missä kohtaa työtä 

ollaan. Työllä on oltava jonkinlainen merkitys Lisäksi omien taitojen ja työtehtävien vaati-

mukset eivät saa olla ristiriidassa toistensa kanssa. Tehtävän ei siis saisi olla liian helppo, 

eikä myöskään liian vaikea, vaan välimaastossa. Flow-tilaa helposti häiritsee erityisesti 

melu ja kaikki ulkopuolinen ympäristö. Tämän takia tilaan on helpompi päästä, mikäli 

työskentelee hiljaisessa ympäristössä, jolloin muut ulkopuoliset ärsykkeet on poistettu, 

kuten kännykkä. (Järvilehto 2014, 30) 
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Kuvio 5 Flow-tilaan pääsemiseksi neljä vaikuttavaa seikkaa. 

 

Flow-tilaa voidaan pitää stressitilana ja se mielletäänkin positiiviseksi stressiksi. Flow-tila 

poistaa ihmisen mukavuusalueeltaan ja saa samalla aikaan stressireaktion. Kehomuutok-

sia siihen liittyen ovat kortisolitasojen nousu ja sykkeen vaihtelu. Vireystila usein myös 

liitetään flow-tilaan. Matala vireystila saa ihmisen tylsistymään ja korkea vireystila lisää 

stressiä ja ahdistusta. Matalan ja korkean vireystilan välissä yksilön on helpompi saavut-

taa tämä tila. 

 

2.5 Esimies motivaattorina 

Esimiehellä on suuri rooli motivaation muodostumisessa ja sen ylläpitämisessä. Esimie-

hen on rakennettava luottamuksellinen ilmapiiri, eikä se ole aina helppoa. Se on enem-

mänkin aikaa vievää prosessi ja luottamus voi helposti myös rikkoutua. Esimerkiksi luo-

vuus ja innovatiivisuus ovat sellaisia tekijöitä, jotka nykytyöelämässä ovat tarpeen. (Mayor 

& Risku 2015) 

 

Esimiehen rooli palautteen antamisessa ei ole aina itsestään selvää. Alaisten mukaan 

esimiehet eivät anna riittävästi palautetta, vaikka itse esimiehet eivät ole samaa mieltä 

tästä aina. Esimies voi olla tyypiltään sellainen, joka ei pidä jatkuvan palautteen antami-

sen tarpeellisena. Tämä puolestaan voi koitua joskus ongelmaksi ja on ristiriidassa luo-

vuuden ja innovatiivisuuden kanssa. (Mayor & Risku 2015) 

 

Avoimuus ja luonteva keskustelukulttuuri ovat tärkeitä esimiehen roolissa. Esimies pystyy 

kiinnittämään tätä kautta huomiota alaisien osaamisiin, kiinnostuksen kohteisiin ja pää-
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määriin. Yksi tärkeimmistä esimiehen ominaisuuksista on kyky huomata, kun työntekijän 

motivaatio alkaa hiipua ja kadottaa työn merkityksen. Tässä vaiheessa esimiehen on erit-

täin tärkeää puuttua asiaan esimerkiksi erilaisilla kysymyksillä, jolla voidaan tutkia alaisen 

työmotivaatiota ja kenties karsia sellaisia asioita, jotka motivaatiota laskee. Palautteen 

antamista ei voida korostaa liikaa. Se lisää esimiehen ja työntekijän välistä luottamusta 

entisestään. Palautetta voidaan antaa muun muassa kehityskeskusteluissa, palavereissa 

tai vaikkapa kesken työpäivän. Esimiehen täytyy löytää sopiva palautteen kertomisen ta-

pa, sillä ihmiset ovat erilaisia ja ottavat palautteen vastaan eri tavalla, oli kyseessä positii-

vinen tai kritiikkiin liittyvä palaute. (Mayor & Risku 2015) 
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3 Motivaatioteoriat 

Motivaatioteorioilla on pitkät perinteet ja niitä on lukuisia. Motivaatioteorioita yhdistää halu 

ymmärtää ja selittää ihmisen motivaatiota. Varhaisimmat motivaatioteoriat ovat jo vuodelta 

1933, jolloin Sigmund Freud kuvaili motivaatiota voimana, joka pistää liikkeelle ja siihen 

liitettynä erilaiset vietit. Hän piti ihmisten tarpeita lähes muuttumattomina ja synnynnäisinä. 

Hän usein yhdisti tähän aggression ja seksuaalisuuden, mutta tämä teoria ei koskaan ollut 

oikein suosiossa. Samaan aikaan behavioristiset teoriat olivat nousussa. Ihmisessä halut-

tiin nähdä hyvyyttä ja positiivisia asioita negatiivisen sijaan. Freudilla oli usein kiistanalai-

sia teorioita, jotka liian paljon pitivät ihmisen menneisyyttä ratkaisevana eikä hänen kaik-

kia teorioita voitu käytännössä vahvistaa. Behavioristisen psykologian edustajat olivat 

vahvasti sitä mieltä, että perustarpeet on opittua käyttäytymistä eivätkä ne aina ole syn-

nynnäisiä. (Sinokki 2016, 50) 

 

Freudin ja muiden kinasteltuaan perustarpeiden synnynnäisyydestä, Abraham Maslow ja 

hänen tarvehierarkiansa sai myöhemmin yhdistettyä siihen molemmat, sekä biologisen – 

että psykologisen perustan. (Sinokki 2016, 52) 

 

3.1 Maslowin tarvehierarkia 

Abraham Maslow on yksi työ- ja positiivisen psykologian uranuurtajista. Hän myös loi poh-

jan humanistiselle psykologialle. Hänen tarvehierarkiansa on yksi motivaatioteorioiden 

klassikoista, jonka mukaan ihmisen täytyy tyydyttää omat fysiologiset tarpeensa ennen, 

kun voi siirtyä toiselle tasolle tai suorittamaan jotakin muuta tehtävää. (Robbins & Judge 

2016, 123). Ne etenevät hierarkkisesti seuraavasti: 

 

1. fysiologiset tarpeet (esim. nälkä, jano) 

2. turvallisuus (suojautuminen fyysisistä ja emotionaalisista vahingoista) 

3. sosiaalinen (hyväksyntä, kuulumisen tunne, ystäväsuhteet) 

4. arvonannon tarpeet (itsekunnioitus, status, saavutukset) 

5. itsensä toteuttaminen (korkeimmat saavutukset, kasvu) 
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Kuvio 6 Maslowin tarvehierarkia havainnollistettuna pyramidilla  

 

Pyramidin tulkitsemista helpottaa, kun tietää, että alhaalla ovat ihmisen fysiologiset tar-

peet ja ylhäällä itsensä toteuttaminen, psykologiseen tilaan liittyvät tarpeet. Esimerkiksi 

kovassa nälän tunteessa on vaikea toteuttaa muita tasoja ja täten fysiologiset tarpeet on 

toteuttava ensin. Maslowin mukaan jokaista edeltävää tarvetta tulee siis tyydyttää, jotta 

pääsee seuraavalle tasolle. Mikäli esimerkiksi haluamme motivoida jotakuta, meidän on 

tiedettävä missä kohtaa pyramidia kukin sijaitsee, jotta osaamme antaa oikean motivaati-

on (Robbins & Judge 2016, 129.) 

 

Tätä teoriaa ovat soveltaneet monet yritykset ja johtajat, sillä se on melko looginen ja 

helppo ymmärtää. Vaikka sitä onkin sovellettu runsaasti, teoriaan liittyy myös kritiikkiä. 

Maslowin tarvehierarkiaan on osoitettu myös jonkin verran kritiikkiä siitä, että teoriaa ei ole 

pystytty vahvistamaan käytännössä ja sitä on syytetty myös liiallisesta yleistämisestä. 

(Robbins & Judge 2016, 129) 

 

3.2 Itseohjautuvuusteoria 

Itseohjautuvuusteorian ytimessä ovat yksilön vapaus ja itsensä toteuttamisen mahdolli-

suus, josta nykykäsityksen mukaan muodostuu myös sisäinen motivaatio. Edward Reci 

aikoinaan jakoi nämä kolmeen eri perustarpeeseen. Omaehtoisuudella eli autonomialla 

hän tarkoitti vapautta päättää omista tekemisistään ja täten tekeminen on sisäistä moti-

vaatiota. Ajatus lähtee liikkeelle siitä, että yksilö on vapaa päättämään omista asioistaan 

ja tekemään, eli oikeastaan vastakohta pakotetulle tekemiselle. Toisen perustarpeen Reci 

nimittää kyvykkyydeksi. Sillä tarkoitetaan yksilön omaa luottamusta työtehtävää kohden. 
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Yksinkertaisesti tällä tarkoitetaan sitä, että yksilö tietää mitä tekee ja osaa työnsä hyvin. 

Kolmas taso, yhteisöllisyys on taso, jossa ihminen on vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

ja kokee yhteisöllisyyden tunnetta. Kun nämä kolme tarvetta on otettu huomioon, niin syn-

tyy motivaatio, joka lähtee liikkeelle sisältä. (Ryan & Reci 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Sisäisen motivaation muodostuminen ohjautuvuusteorian kolmesta tasosta. (Ny-

lander & Hakonen 2015, 104, muokattu) 

 

 

Robbins & Judge (2016,123) kuvaili kirjassaan hyvin itseohjautuvuusteoriaa esimerkkinä 

myös käytännön työssä. Eräs työntekijä teki vapaaehtoistyötä ja muutenkin tykkäsi todella 

paljon työstään ja oli kaikkeen tyytyväinen. Kolmen kuukauden jälkeen hänelle alettiin 

maksamaan tuntipalkkaa, hän teki edelleen täysin samaa työtä, mutta työntekijä ei pitänyt 

työtään enää niin mielekkäänä. Tämä esimerkki kuuluu itseohjautuvuusteorian piiriin, jon-

ka mukaan ihmisellä on ominaista pitää jonkinlainen kontrolli tehtävistään ja tuntea va-

pautta. Kun hänelle aletaan maksamaan palkkaa, työntekijä pitää sitä jonkinlaisena vel-

voitteena tai pakotteena sekä vapaudenriistona ja tätä kautta se saattaa vaikuttaa työn 

motivaatioon laskeutuvasti.  

 

Aito kiinnostus ja sisäinen motivaatio työtehtävää kohtaan ovat tärkeimpiä ja ovat pitkä-

kestoisempia prosesseja, jotka mahdollistavat työssä viihtymisen kauemmin kuin ulkoinen 

motivaatio. Ulkoinen motivaatio voi olla lyhytkestoista juuri sen takia, koska tehtävä työ ei 

herätä sen kummemmin mielenkiintoa vaan ajatus on yleensä palkkion suuruudessa. 

Ihannetilanne olisi, jos työntekijä on motivoitunut työhönsä samaan aikaan kun palkkiokin 

olisi itselle tarpeeksi riittävä. 

 

Yhteisöllisyys 

Omaehtoisuus 

Kyvykkyys 
Sisäinen mo-

tivaatio 



 

 

15 

Robbins & Judge (2016) korostaa, että yksilöiden nimenomaan pitäisi valita työtehtävää 

oman kiinnostuksen mukaan. Esimiesten sen sijaan on tarkoitus tehdä työstä mahdolli-

simman mielenkiintoisen, jossa alaisille mahdollistetaan itsensä kehittäminen. Esimiesten 

tulisi myös antaa positiivista palautetta ja työntekijän tulisi saada tunnustusta tekemästä 

työstään. Tämä vain vahvistaa motivaatiota, lisää työtyytyväisyyttä ja on kokonaisvaltai-

sen työhyvinvoinnin kannalta olennainen. 

 

3.3  Teoria X ja Y 

Toinen samantapainen motivaatioteoria, jota kutsutaan X ja Y teorioiksi, on Douglas 

McGregorin laatima teoria. Teoria X:ää kannattavat esimiehet tai johtajat uskovat, että 

työntekijät eivät pidä työstään ja heitä on suorastaan pakotettu tekemään se. Teoria Y:n 

mukaan työ on yhtä tavallista kuin muutkin arjen asiat, eli työntekoa ei pidetä vastenmieli-

senä tai taakkana. Työ voi jopa johtaa siihen, että opitaan hyväksymään työn tuomaa vas-

tuuta, ellei jopa tavoittelemaan sitä ajan kuluessa. McGregor uskoi, että Teoria Y on paik-

kansapitävämpi ja se tuottaa motivoituneimpia työntekijöitä pitkällä aikavälillä. (Robbins & 

Judge 2016, 130) 
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4 Palkitseminen 

Palkitsemisella sekä yksilö että työnantaja hyötyvät. Työntekijä antaa panoksensa työteh-

tävään ja työnantaja maksaa tästä rahallisen korvauksen. Palkitsemiseen vaikuttavat 

muun muassa vallitsevat olosuhteet, kuten voimassa olevat lait ja työehtosopimuksien 

noudattaminen. Palkitsemiseen liittyy kokonaisuus, jotka ovat aineettomat ja aineelliset 

tavat palkita. (Nylander & Hakonen 2015, 8-13) 

 

 

Kuvio 8. Palkitsemisen entiteetti muodostuu aineellisesta ja aineettomasta palkitsemises-

ta. 

 

Nylander & Hakonen (2015, 16, 24) mukaan aineellinen palkitsemiseen kuuluu konkreetti-

sesti rahallinen palkinto ja aineettomaan palkitsemiseen muun muassa hyvä työympäristö, 

palautteen saaminen ja erilaiset kehittymisen mahdollisuudet. Molemmat palkitsemiseen 

liittyvät tavat ovat yhtä tärkeitä työmotivaation ylläpitämiselle ja kehittymiselle, vaikkakin 

niiden toimintamekanismit ovat erilaisia. Palkitsemisen filosofia perustuu siihen, että työn-

tekijät ovat erilaisia ja jokaisen työpanos vaihtelee. Työntekijät panostavat eri tavalla työ-

hönsä ja tätä kautta palkitsemisen tulee olla oikeudenmukainen jokaiselle. Loppujen lo-

puksi yritys itse määrittelee, mitkä kaikista tekijöistä muodostuu palkitsemisen koko-

naisuus. 

 

4.1 Oikeudenmukaisuus palkitsemisessa 

Oikeudenmukaisuus on palkitsemisessa keskustelua herättävä asia. Siitä puhutaan use-

asti myös työpaikoillakin kavereiden kesken. Työntekijöiden kokema oikeudenmukaisuus 
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palkkaukseen on vaihtelevaa ja sillä on vaikutusta kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. 

Oikeudenmukaisuudelle ei ole yhtä oikeaa määritelmää, vaan se on enemmänkin subjek-

tiivinen kokemus, johon vaikuttaa kulttuurilliset seikat ja ympäristö. (Nylander & Hakonen 

2015, 88) 

 

Distributiivisen oikeudenmukaisuusteorian mukaan oikeudenmukaisuuden toteutumista on 

tarkasteltava ihmisten ja ryhmien välillä ja niiden vertailemiseen. Adams (1963) loi tämän 

teorian pohjalta tasasuhdeteorian, jonka mukaan työpanoksen on vastattava palkkiota ja 

olla verrattavissa toiseen henkilön palkkaan. Työtehtävien vaativuus on pidettävä mieles-

sä, kun tehdään palkkioon perustuvia päätöksiä. Samoja työtehtäviä tekevien työntekijöi-

den tulisi saada samaa palkkaa, mutta mikäli toinen työntekijöistä tekee työt reippaammin 

ja saa aikaan asioita paremmin, niin hänelle kuuluisi maksaa enemmän palkkaa jaon oi-

keudenmukaisuusteorian mukaan. Omaa palkkaa verrataan toisten, samaa työtä tekevien 

kanssa ja epäoikeudenmukaisuuden tunne syntyy silloin, kun palkkauksessa on eroja, 

vaikka työpanokset ja tehtävät ovat samoja. 

 

Yrityksien on hyvä miettiä, mitä he palkkausjärjestelmästään haluavat työntekijöilleen ko-

rostaa. Työntekijöitään kiinnostaa erityisesti palkkauksen reiluus ja haastavampien työteh-

tävien palkkaus suhteessa omaan tämänhetkiseen palkkaan. Johtajien ja esimiesten olisi 

hyvä keskustella alaistensa kanssa palkankorotuksesta ja siihen liittyvästä oikeudenmu-

kaisuudesta. (Nylander & Hakonen 2015, 89-90) 

 

4.2 Esimiehen rooli palkitsemisessa 

Esimiehellä on myös vastuu siitä, koetaanko palkitseminen reiluna ja miten hän voisi täs-

sä pyrkiä reiluuteen. Palkitseminen on yhdistettynä hyviin työsuorituksiin ja hyvien suori-

tuksien toteutuminen on taas suurimmaksi osaksi esimiehen vastuulla. Kun esimies johtaa 

työntekijöitään kohti tiettyä päämäärää ja tavoitteiden saavuttamiseksi, hän periaatteessa 

jo soveltaa käytännössä palkitsemisen tapoja. Palkitsemisella ja esimiehen roolilla on mo-

nia yhteisiä asioita, kuten motivoiva ja mallikas tapa johtaa ihmisiä, jota jo pidetäänkin, 

aineettomana palkitsevana seikkana. (Nylander & Hakonen 2015, 147) 

 

Nylander & Hakonen (2015, 147) kertovat millä tavalla palkitsemista johdetaan ja mikä on 

esimiehen rooli. Nämä jaetaan kolmeen eri ryhmään, johon kuuluvat, suoritusperusteinen 

palkitseminen, transaktionaalinen johtaminen sekä transformationaalinen johtaminen. 

Suoritusperusteinen palkitseminen on läsnä silloin, kun työntekijöitä kehotetaan hyviin 

työotteisiin. Tähän vaikuttavat työntekijän motivaatio, päämäärä ja tavoitteet sekä palkkio. 

Transaktionaalisessa johtamisessa painottuu työntekijän suorituksien johtaminen, johon 
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vaikuttaa palkkio tai ääripäässä rankaiseminen. Sen mukaan miten on suoriutunut, vaikut-

taa myös palkkion taso tai määrä. Tässä tavassa keskitytään vain tavoitteiden saavutta-

miseen eikä niinkään muutoksiin. Transformationaalisessa johtamisessa katse on nimen-

omaan muutoksen suunnassa. Sen avulla esimies pystyy havaitsemaan sellaisia kehityk-

sen kohteita, jotka tukevat yksilöitä ja myös saavat heidät sitoutumaan. Tällä johtamistyy-

lillä on perustavanlaatuinen vaikutus työntekijän sisäiseen motivaatioon. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksessa on käytetty molempia tutkimusmenetelmiä, sekä kvalitatiivista eli laadullis-

ta menetelmää että kvantitatiivista eli määrällistä. Tutkimuksessa kvalitatiivisen osuus 

toimii täydentävästi eli komplementaarisesti. Kvantitatiivisen menetelmän osuudeksi on 

käytetty kyselylomaketta ja tähän apuna Webropolia käyttäen. Kvalitatiivisen osalta on 

käytetty kyselylomakkeen avoimia kysymyksiä ja lähiesimiehen haastattelua. 

 

Kvantitatiivista tutkimusta käytetään silloin, kun halutaan suuren joukon vastaajien mielipi-

dettä ja näissä kyselyissä käytetään yleensä samoja kysymyksiä kaikille. Muun muassa 

kyselylomakkeet kuuluvat kvantitatiivisten menetelmien piiriin. Kvalitatiivisella menetelmäl-

lä tarkoitetaan laadullista tutkimusta, jossa halutaan saada enemmän tietoa ja ymmärtää 

aihetta syvällisemmin. Tässä tutkimustyypissä voidaan ottaa huomioon erilaiset tunteet tai 

asenteet. Tutkija useimmiten tekee haastateltavasta myös tulkintoja sanattomasta viestin-

nästä ja käyttäytymisestä. Laadulliseen tutkimukseen kuuluvat esimerkiksi pienet ryhmä-

haastattelut ja henkilökohtaiset haastattelut (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 104) 

 

Pitkään on oltu sillä linjoilla, että kvalitatiivista ja kvantitatiivista menetelmää ei ollut suota-

vaa käyttää samanaikaisesti, tai niin ei vain usein tehty. Hirsjärvi & Hurme (2015, 27) mu-

kaan 1990-luvun jälkeen tämä ilmiö on menossa yleistyneempään suuntaan ja sitä on 

alettu käyttämään yhä useammin. Tutkimustavan valitseminen ei määrää tutkimuskohdet-

ta vaan pikemminkin tutkimusongelma määrää, mitä tutkimusmenetelmää halutaan käyt-

tää. Sen valinta riippuu oikeastaan siitä, mitä halutaan tutkia. Tutkimustapojen yhdistele-

misessä ei suinkaan ole kyse mistään hienoudesta tai muodista, vaan sillä on oltava jon-

kinlainen syy, miksi niin tehdään. Siihen voi vaikuttaa muun muassa tutkimusongelman 

tarkennettavuus ja lisätieto. Tässä opinnäytetyössä kvalitatiivisen tutkimuksen osuus on 

tarkoitus toimia täydentävästi ja tukea sähköistä kyselylomaketta. Kysymykset ovat luoto 

siten, että ne eivät olisi ristiriidassa keskenään, kun tarkastellaan kyselylomakkeen tulok-

sia ja esimiehen haastattelua. 

 

Kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmää voidaan käyttää vuorottelumaisesti tutkimuk-

sessa. Sillä voidaan kuvata kohteiden järjestystä, eli missä järjestyksessä ne tulee esille. 

Tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää peräkkäin, rinnakkain tai samanaikaisesti. (Hirsjärvi 

& Hurme 2015, 29) 
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Taulukko 1. Menetelmien vaihtuvuus havainnollistettuna. 

 

 

Ohessa kuvailtiin luokittelua sen mukaan, missä järjestyksessä niitä käytetään. Seuraa-

vaksi luokittelu keskittyy tarkoitukseen, eli mihin niitä käytetään. 
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Taulukko 2. Tarkoitukseen perustuva menetelmien käyttö. 

 

 

 

5.1 Sähköinen kyselylomake 

Valitsin kyselylomakkeen keskeiseksi tutkimusmenetelmäksi opinnäytetyössäni, koska 

haluan saada mahdollisimman isolta joukolta vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Kyselylo-

makkeen avulla pystyy myös kysymään suhteellisen monta kysymystä. Sähköisten kyse-

lyiden määrä on kasvanut runsaasti viime vuonna. Ne ovat suosittuja helppouden, vaivat-

tomuuden ja nopeuden takia ja niitä on helppo jakaa eteenpäin esimerkiksi sähköpostin 

välityksellä (Ojasalo ym. 2015, 128.) 

 

Sähköisen kyselyn suunnittelussa on otettava huomioon lomakkeen pituus ja selkeys. 

Kysely ei saisi olla liian pitkä, koska monet eivät jaksa keskittyä siihen kauemmin kuin 15-

20 minuuttia. Kyselylomakkeeseen laitetaan vain olennaiset kysymykset, jotka auttavat 

tutkimusongelman vastauksien etsimisessä ja kaikki aiheettomat kysymykset eivät ole 

tarpeellisia. (Ojasalo ym.2015, 128-129) 

 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2004) ovat luoneet ohjeen, mitä kyselylomakkeeseen on 

hyvä sisällyttää. 
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1. Yksiselitteisyys. Kysymyksien on oltava selkeitä.  

2. Tarkkuus. Tarkkoja kysymyksiä suositaan pitkien ja epäselvien sijaan. 

3. Kysymyksien on mieluummin oltava lyhyitä, kuin liian pitkiä. 

4. Yhtä asiaa kerrallaan on hyvä kysyä, jotta kyselystä ei tule monimutkainen. 

5. ”En osaa sanoa” vaihtoehto olisi hyvä sisällyttää. 

6. Mieti, kuinka monta kysymystä aiot kysyä ja niiden järjestystä. 

7. Monivalintakysymyksiä on myös suositeltavaa käyttää. 

8. Kielen täytyy olla sellaista, jota kyselyn vastaajat ymmärtävät.  

 

5.2 Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimuksessa käytetään apuna Kierrätyskeskuksen IT-ryhmää. He laittoivat kyselyn yri-

tyksen omiin intrasivuihin ja yhteyskäyttötietokoneisiin. Lähes kaikissa taukopisteissä on 

tietokoneita käytössä ja tämä helpottaa tutkimukseen osallistumista samalla kuin työnteki-

jät ovat esimerkiksi tauolla. 

 

Kyselyn alussa olen halunnut tietoja taustoista kuten, ikä, sukupuoli, koulutus, toimipiste ja 

äidinkieli. Tutkimuskysymykset koostuvat kolmesta osasta: Yleisen työmotivaation tarkas-

teluun, palkitsemiseen ja sosiaalisen tuen vaikutuksen motivaatioon sekä kolmeen erilli-

seen avoimeen kysymykseen. Kysymykset olen pyrkinyt muotoilemaan mahdollisimman 

ymmärrettävään muotoon, sillä osa työkokeilijoista eivät puhua suomea äidinkielenään ja 

heille saattaa tulla hankaluuksia ymmärtää kysymyksiä. Sähköinen kyselylomake oli auki 

kaksi ja puoli viikkoa. 

 

Suurin osa väittämistä ovat positiivisia, mutta muutama väittämä on negatiivinen. Keskiar-

voa tarkasteltaessa negatiiviset väittämät on karsittu pois, jotta tutkimustuloksista ei anne-

ta vääränlaista kuvaa.  
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6 Tutkimuksen tulokset 

Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 26% ja kyselyyn vastasi 33 työkokeilijaa 128 työ-

kokeilijoista, joita on siis kaiken kaikkiaan. Kyselyn vastausvaihtoehdoksi on käytetty Li-

kertin asteikon mallia, jossa 1 on täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. 

 

6.1 Taustatiedot 

Taustatiedoissa kysyin sukupuolta, ikäjakaumaa, toimipistettä, äidinkieltä, koulutusta sekä 

kotikaupunkia. Suurin osa vastaajista olivat naisia, muodostaen 70% vastaajista. Miesten 

osuudeksi jäi tällöin 30%. Ikäjakauman enemmistön muodistivat ikähaarukka väliltä 25-50 

vuotiaat, prosenttimäärältään 55. Alle 25-vuotiaiden osuudeksi jäi 15% ja yli 50-vuotiaiden 

määräksi 30%. Tästä voidaan päätellä, että moni yli 50-vuotiaskin on myös työkokeilussa. 

Enemmistö vastaajista tulivat Helsingistä, muodostaen 67% prosentin työkokeilijoista. 

Espoosta olivat 21% ja Vantaalta 9% vastaajista. Asuinkunnaksi 3% vastasi muu vaihto-

ehdolla. 82% vastaajista oli merkinnyt äidinkieleksi suomen tai ruotsin, ja loput olivat va-

linneet vastausvaihtoehdoksi muu.  

 

Suurin osa vastanneista olivat käyneet ammatillisen koulutuksen, vastaajista näin 55%. 

Korkeakoulutkinnon olivat suorittaneet 6% vastaajista. Loput olivat käyneet pelkästään 

peruskoulun (27%) ja lukion (6%). 

 

Taulukko 3. Koulutuksen vastausmäärä 
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Halusin myös tietää, missä toimipisteessä kukin työskentelee ja tämä antaa myös vas-

tauksen siihen, mistä toimipisteestä on kyselyyn eniten vastattu. 

 

Taulukko 4. Vastaukset toimipisteen mukaan. 

 

 

 

Nihtisillasta ja Itäkeskuksesta saimme eniten vastauksia kyselyyn, tasapuolisesti 9 henki-

löä vastasi molemmista. Kontulan työkokeilijat olivat myös aktiivisia vastaamisessa, ottaen 

huomioon, että se on toiminnaltaan paljon suppeampi kuin Nihtisillan toimipiste, johon 

kuuluu myös logistiikkakeskus ja verstaat. Nihtisillan vastausaktiivisuus ei siis ollut kauhe-

an suuri loppujen lopuksi, vaikka se on suurin toiminta-alue. Kyläsaaresta, Koivukylästä ja 

Suomenojasta tuli muutama vastaus myös. Oulunkylästä, Porttipuistosta ja Myyrmäestä 

emme valitettavasti saaneet yhtäkään vastausta. 
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6.2 Työmotivaatio 

Työmotivaatioon liittyviä väittämiä oli yhteensä 7, joista yksi väittämistä oli negatiivinen ja 

kysymyksien viimeisenä. Loput kysymykset olivat positiivisia väittämiä. 

 

Taulukko 5. Yleinen työmotivaatio 

 

 

Kuten näemme, kaksi ensimmäistä väittämää ovat saaneet hyvin positiivisen keskiarvon, 

4,7/5. Enemmistö työkokeilijoista kokee itsensä motivoituneeksi työkokeilussa. Kysymys 

koskien työtehtävien mielekkyyttä on myös saanut hyvän keskiarvon 4,5/5 ja työtehtävät-

kin koettiin mielekkäinä. Suurin osa vastaajista myös haluaisi olla jatkossakin töissä Kier-

rätyskeskuksessa, kuten palkkatuella. Tästä väittämästä keskiarvona 4,6. ”Työkokeilu on 

hyvä ratkaisu minulle” -väittämästä keskiarvoksi muodostui 4,3. Tämä on hieman alhai-

sempi kuin muut edellä mainitut väittämät. Muita alhaisempaa keskiarvoa tulkitsen siten, 

että työkokeilu ei välttämättä ole hyvä ratkaisu siellä oleville nyt, he esimerkiksi haluavat 

olla mieluummin palkkatuella sen sijaan tai ihan tavallisessa palkkatyössä muualla. Vii-

meinen negatiivinen väittämä sai odotetusti alhaisen keskiarvon, 2/5 ja mitä alhaisemman 

keskiarvon väittämä saa, niin sitä parempi. Suurin osa työkokeilijoista ei siis koe, että hei-

tä olisi määrätty työkokeiluun, vaan kyse on enemmän omasta tahdosta. Tämän väittä-

män olen laatinut sen takia, koska kohdeyritys oli myös kiinnostunut niistä työkokeilijoista, 

jotka kokevat työkokeilun määräykseksi Kaiken kaikkiaan näistä väittämistä, lukuun otta-
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matta viimeistä väittämää, keskiarvoksi muodostui 4,4/5, mikä on erittäin hyvä ja vastan-

neet työkokeilijat ovat motivoituneita työkokeilusta, tämä siis 26% työkokeilijoista.  

 

6.3 Palkitseminen 

Tämän osion avulla halusin selvittää, millainen vaikutus palkitsemisella on työmotivaati-

oon ja miten palkattomuus tähän vaikuttaa. Väittämiä tässä osiossa on yhteensä viisi. 

 

Taulukko 6. Palkitsemiseen liittyvät väittämät keskiarvoineen. 

 

 

 

Palkitsemisen osuus oli keskiarvona paljon alhaisempi verrattuna yleiseen työmotivaati-

oon. Ensimmäinen väittämä sai keskiarvon 3,1 ja hieman yli puolet vastaajista koki, että 

palkattomuus haittaa jonkin verran työkokeilua. Halusin myös tietää, mikäli työkokeilusta 

maksettaisiin palkkaa, niin olisiko työmotivaatio silloin korkeampi. Tämä sai hieman kor-

keamman keskiarvon, kuin ensimmäinen väittämä, 3,8/5. Mielenkiintoista tässä väittä-

mässä on se, että kukaan ei vastannut ”en osaa sanoa” vaihtoehtoa. 57 % vastaajista oli 

täysin samaa mieltä, että motivaatiota kyllä kohottaisi palkkio. Kolmanteen väittämään 

jopa 18% vastaajista ei osannut sanoa onko tämänhetkinen palkkaus sopiva työmäärää 

nähden. Väittämä sai keskiarvoksi 3,5/5. ”Työkokeilijoiden palkkiojärjestelmä on jo tar-

peeksi hyvä” sai kaikkien alhaisimman keskiarvon, lukemilla 2,4/5. Tästä voidaan päätellä, 

että moni työkokeilija ei pidä tämänhetkistä järjestelmää riittävän sopivana. Tähänkin väit-

tämään 21% vastaajista ei osannut sanoa kummemmin. Viimeinen väittämä, joka liittyy 

työsuhde-etuihin, sai keskiarvoksi 3,4. Keskiarvon kautta voidaan päätellä, että työsuhde-

etuja ei saada tarpeeksi riittävästi. Loppujen lopuksi, palkitseminen sai keskiarvon 3,4/5. 

Keskiarvoltaan se on kohtalainen. Asiaa voidaan tulkita niin, että palkattomuus vaikuttaa 

melko paljon siihen. 
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Taulukko 7. Vastauksien sijoittuminen prosentuaalisesti 

 

 

 

 

6.4 Sosiaalinen tuki 

Sosiaalisen tuen osuudessa kysymykset liittyivät työkavereihin ja esimiehiin sekä niiden 

vaikutus työmotivaatioon. Väittämiä on yhteensä kuusi. 

 

Taulukko 8. Sosiaalisen tuen merkitys työmotivaatiossa keskiarvoineen 
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Kaikki väittämät olivat positiivisia. Vastaajien mukaan esimies osaa motivoida työkokeilijat 

hyvin työhön, väittämän keskiarvo on 4,4/5. Myös oikeudenmukaisuus korostui ja se sai 

erittäin hyvän keskiarvon, 4,6/5. Voidaan sanoa johtopäätöksenä, että esimies toimii oi-

keudenmukaisesti ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti. Palautteen antaminenkin koettiin 

ihan hyvänä, keskiarvoltaan 4,1/5. Kuitenkin tämä on alhaisempi kuin ensimmäiset väit-

tämät. Ehkä palautteen lisääminen työkokeilijoille voisi olla hyvä keino nostaa tyytyväisyyt-

tä. ”Työkaverit ovat mukavia” väittämä sai keskiarvokseen 4,6, joka on erittäin hyvä ja on 

tekijänä tärkeä työmotivaation lisäämisessä. Työkaverit eivät välttämättä ole suurin moti-

vaation lähde, tämä antaa viitteitä siihen, sillä keskiarvo tästä väittämästä oli 3,9. Niin ei 

välttämättä kuulukaan olla, pääasia, että se jollain tapaa ylläpitää hyvää työmotivaatiota 

eikä sen tarvitse olla suurin motivaation lähde. Työilmapiiri koettiin myös avoimeksi kes-

kiarvoltaan 4,3/5. Kokonaisuudessaan sosiaalisen tuen keskiarvoksi muodostui myös 

4,3/5 ja voidaan sanoa, että se on vastaajien keskuudessa hyvällä tasolla. 

 

6.5 Avoimet kysymykset 

Avoimista kysymyksistä nousi esille monia positiivisia seikkoja, mutta myös kehitysehdo-

tuksia.  

 

Ensimmäiseen kysymykseen, jossa halusin tietää heitä parhaiten motivoivasta seikasta 

työkokeilussa, toistui useaan otteeseen hyvän ilmapiirin vaikutus ja mahdollisuus palkka-

tukipaikkoihin. Työilmapiiriä kuvailtiin myös rennoksi. Hyvät työkaverit pidettiin myös moti-

voivana ja se, että saa olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Uuden oppimi-

nen, merkityksellisyys, halu pitää yllä työkykyä sekä työkokemuksen kertyminen olivat 

myös sellaisia tekijöitä, jotka saivat työkokeilijat motivoitumaan. 

 

Toisessa kysymyksessä halusin tietää ajatuksia työkokeilijoiden tämänhetkisestä palk-

kiojärjestelmästä ja tarvitsisiko heidän mielestään siihen tehdä muutoksia. Moni vastasi, 

että työmarkkinatuen korotus pitäisi olla suurempi työkokeiluun osallistuville työkokeilijoille 

sekä matkakulujen kustannukset, ottaen huomioon, että työssä ollaan seitsemän tuntia 

päivässä. Myös muutaman euron korotuksia työmarkkinatukeen ehdotettiin siten, että joka 

kuukausi määrää kasvatettaisiin, mikäli työkokeilija on ollut mallikkaasti työkokeilussa. 

Ehdotettiin myös, että jollakin tapaa pitäisi työkokeilijoita palkita, mutta ei tarkalleen osattu 

sanoa miten tämä voitaisiin käytännössä toteuttaa. Tähän ehdotettiin muun muassa leffa-
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lippujen antamisella ja muilla eduilla. Tästä oltiin yksimielisiä siitä, että se vaikuttaisi työ-

motivaatioon kohentavasti. Tähän tuli myös muutama konstruktiivinen kommentti. Todet-

tiin, ettei työkokeilua pidetä kannattavana eikä taloudellisena hyötynä tuovana asiana sen 

takia, että saman korvauksen saisi kotona olemalla. Pohdittiin myös, että kulukorvaus 

sinänsä on ihan paikallaan, mutta vaikka se onkin työkokeilu niin sitä pidettiin silti työnä. 

 

Kolmannessa ja viimeisessä kysymyksessä kysyin, millainen vaikutus työkavereilla on 

työkokeilijoiden motivaatioon. Suurin osa vastasi yksimielisesti, että työkavereilla on suuri 

ja merkittävä vaikutus kokonaisvaltaiseen työmotivaatioon ja auttavat jaksamaan työssä, 

vaikkakin välillä työtehtävät eivät olisi niin mielenkiintoisia. Koettiin, että työkaverit kyke-

nevät halutessaan helposti korottamaan motivaatiota ja toisaalta myös laskemaan sitä. 

Kysymyksessä pohdittiin myös, että kaikki työkokeilijat tulevat eri lähtökohdista ja ovat 

omanlaisia, jolloin se luo vapaamman ryhmähengen, eikä työpanoksia verrata keskenään 

ja sekin antaa stressittömän vaikutuksen. Useaan otteeseen mainittiin myös se, että työ-

kokeilijat motivoivat toinen toisiaan, mikäli jollakin on huonompi päivä. 

 

6.6 Esimiehen haastattelu 

Haastattelin Nihtisillan työkokeilijoiden lähiesimiestä ja osastovastaavaa Joanna Jakimo-

wiczia. Hän kohtaa jokapäiväisessä työssään työkokeilijoita. Haastattelun avulla on tarkoi-

tus saada esimiehen ajatuksia työntekijöiden tämänhetkisestä motivaatiosta ja siihen, 

miten esimies pystyy tähän vaikuttamaan omilla teoillaan, kuten palautteen antamisella, 

kannustamisella sekä motivoinnilla. Kysymyksiä on yhteensä kahdeksan ja suoritimme 

haastattelun sähköpostin välityksellä. 

 

1. Miten koet omasta kokemuksesta, pystyykö esimies vaikuttamaan työkokeilijoiden 

työmotivaatioon? 

2. Koetko, että suurin osa ohjattavistasi ovat motivoituneita? 

3. Miten suhtaudutte niihin työkokeilijoihin, joiden työmotivaatio ei välttämättä ole toi-

votulla tasolla? 

4. Merkittävä määrä työkokeilijoista puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea. Vai-

kuttaako kielimuuri kommunikaatioon, mikäli kaikki työkokeilijat eivät ymmärrä tiet-

tyjä ohjeistuksia. Onko tästä esimerkiksi käytännön kokemusta ja miten olette asi-

an ratkaisseet? 

5. Mitä haasteita työkokeilu tuo palkitsemisen osalta, kun työkokeilusta ei lähtökoh-

taisesti makseta palkkaa. 

6. Mikä mielestänne eniten motivoi työkokeilijoita? 

7. Millainen on työkokeilijoiden ilmapiiri, tulevatko he toimeen helposti keskenään? 
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8. Miten usein työkokeilijat saavat palautetta tai kannustusta työstään esimieheltään 

ja miten työkokeilijat suhtautuvat näihin palautteisiin? 

 

Joanna kertoi, että esimies kyllä pystyy vaikuttamaan työkokeilijoiden työmotivaatioon. 

Lähiesimiehen täytyy olla luotettavin henkilö, jotta alaiset voivat puhua avoimesti hänen 

kanssaan. Hän myös koki, että suurin osa työntekijöistä ovat motivoituneita. Hän usein 

puhuu alaistensa kanssa ja tietää kuka tarvitsee apua eniten. Mikäli hän huomaa, että 

työkokeilija ei ole motivoitunut työskentelemään tai motivaatio laskee, hän puhuu heidän 

kanssaan ja kyselee, mitä asialle voitaisiin tehdä sekä yrittää tarjota apua. Joanna myös 

mainitsi, että yrityksessä on työhönvalmentaja ja häneltä saa usein apua. Kysymykseen 

koskien kommunikointiongelmiin hän vastasi, että Kierrätyskeskuksessa on monia työnte-

kijöitä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Jotkut ymmärtävät suomea enemmän, toiset vähem-

män ja pienempi osa erittäin huonosti. Hän kertoi viettävänsä enemmän aikaa työtehtä-

vien selittämiseen tai keskusteluun. Lisäksi esimies etsii etukäteen työntekijää, joka puhuu 

samaa kieltä kuin uusi työntekijä, jotta kommunikointi olisi helpompaa. Joanna kertoi käyt-

tävänsä myös melko helppoa, hidasta suomea sekä valokuvia havainnollistamaan. Haas-

tateltava kertoi tilanteen olevan vaikea, kun työkokeilusta ei makseta palkkaa. Hän kyllä 

korosti, että haastattelussa on kerrottu jokaisen uuden työntekijän aloittavan työkokeilusta 

ja kuinka kauan se kestää. Joanna oli sitä mieltä, että eniten työkokeilijoita motivoi palkka-

tuen mahdollisuus tulevaisuudessa sekä turvallinen ilmapiiri työssä. Hän myös kertoi, että 

työkokeilijat osaavat työnsä hyvin ja suurin osa haluaisi pysyä työssään niin pitkään kuin 

mahdollista. Työkokeilijat tulevat myös toimeen hyvin keskenään, sekä myös niiden kans-

sa, jotka ovat palkkatuella. Esimies ei ole huomannut mitään, joka olisi tästä poikkeavaa. 

Joanna mainitsi, että työkokeilijat saavat melko usein palautetta työstään. Hän korosti, 

että palaute on molemmille osapuolille yhtä tärkeä, riippumatta siitä onko palaute positiivi-

nen vai rakentava. Palautekeskusteluissa keskitytään työmotivaatioon ja kysymyksiin, 

mikäli jokin asia on epäselvä. 
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7 Pohdinta 

Tässä luvussa teemme johtopäätöksiä tutkimustuloksista sekä pohdimme tutkimuksen 

luotettavuutta. Tässä osiossa ehdotamme konkreettisen kehittämisehdotuksen. Pohdim-

me myös opinnäytetyöprosessia sekä omaa oppimista. 

 

7.1 Johtopäätökset  

Kaikkien kolmen osioiden yhteiskeskiarvoksi muodostui 4/5. Tutkimus puhuu sen puoles-

ta, että kysymyksen vastanneiden työmotivaatio itsessään olisi hyvällä tasolla työkokeili-

joiden keskuudessa. Tulkintoja ja johtopäätöksiä tehdessämme on edelleen siis otettava 

huomioon myös melko alhainen vastausprosentti, josta emme voi tehdä yleispäteviä yleis-

tyksiä. Johtopäätökset ja pohdinta koskevat vain niitä 26% työkokeilijoista, jotka kyselyyn 

ovat vastanneet. 

 

Työmotivaatio sai tutkimuksessa erittäin hyvän keskiarvon. Tätä kautta voidaan tulla sii-

hen tulokseen, että vastanneiden työkokeilijoiden motivaatio lähtee sisältä ja aidosta kiin-

nostuksesta tehtävää kohtaan. Tätä hypoteesia tukee myös se, että työkokeilijat eivät saa 

palkkaa eikä muutakaan korvausta vaan työmarkkinatukea. Mitään ulkoista motivaattoria 

ei tässä tapauksessa siis ole ja hyvän työmotivaation on synnyttävä sisältä. Mitä todennä-

köisemmin moni työkokeilija kokee työssään myös flow-tilaa, jolloin tämäkin kokemus on 

työmotivaatiota lisäävä tekijä. Itseohjautuvuusteoriaan nojaten (Ryan & Reci 2017) työteh-

tävien vapaus ja kiireettömyys kohentavat työmotivaatiota. Tämä tuli avoimpien kysymyk-

sien vastauksissa myös laajasti esille. Tutkimuksen avoimissa kysymyksissä ilmeni lisäksi 

se, että työkokeilijat kokevat vapautta työssään, mikä myös itsessään lisää työmotivaatio-

ta. Itseohjautuvuusteorian mukaan työssä kokema vapaus eli autonomisuus on juuri ydin-

asia sisäisen motivaation muodostumisessa (Ryan & Reci 2017). Toisaalta, aikaisem-

massa esimerkissä koskien motivaatioteorioita, itseohjautuvuusteorian kokeellisessa tut-

kimuksessa on havaittu, että liikaa ulkoista palkkiota lisäämällä työ on koettu eräänlaisena 

velvoitteena, jolloin sisäinen motivaatio on saattanut kärsitä (Robbins & Judge 2016, 123). 

 

Palkitsemisen osalta keskiarvo oli kohtalainen, kuten aiemmin todettiin. Tähän ainoaksi 

syyksi voidaan laittaa palkattomuus ja työkokeilun luonne. Toki työkokeilu on vain kokei-

lua, mutta siihen olisi hyvä etsiä ehkä parempi tapa palkita työkokeilijoita, vaikkapa se 

matkakulujen lisääminen tai korotettu työttömyysturva. Tämähän ei tietystikään ole näin 

yksinkertaista, sillä tähän kuuluu myös toisena osapuolena Työ- ja elinkeinotoimisto, jotka 

yhteistyössä yrityksien kanssa päättävät työkokeilusta sekä palkkatuetusta työstä.  
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Oikeudenmukaisuuden tunteminen palkitsemisessa on toki hyvin subjektiivinen kokemus, 

ja työkokeilunkin alussa, ennen sopimuksen tekemistä työkokeilijat ovat tietoisia, että heil-

le ei makseta palkkaa. Silti moni tutkimuksessa koki, että palkitsemiseen olisi hyvä löytää 

jokin parempi ratkaisu. Tähän yritys voisi miettiä työsuhde-etujen lisäämistä sekä palkka-

tukipaikkojen lisäämistä entisestään. Loppujen lopuksi, yritys itse päättää omasta palkit-

semistavasta ja miten sen toteuttaa (Nylander & Hakonen 2015, 89-90). Tutkimuksessa 

tämä osio sai kohtalaisen keskiarvon ja palkkatukipaikkojen- sekä työsuhde-etujen lisää-

misellä voitaisiin parantaa työkokeilijoiden motivaatiota ja työhyvinvointia. Tämä voisi olla 

myös realistisin tavoite, sillä esimerkiksi työmarkkinatuen- ja matkakorvauksien korottami-

nen ovat laajamittaisempia prosesseja, johon tarvitaan muita osapuolia lopputuloksen 

syntymisessä, kuten Työ- ja elinkeinotoimisto. Työsuhde-edut, olivat ne mitä tahansa, 

ovat tärkeitä myös aineettomassa palkitsemisessa, sillä niistähän muodostui palkitsemi-

sen kokonaisuus (Nylander & Hakonen 2015, 16). 

 

Sosiaalinen tuki sai tutkimuksessa hyvän keskiarvon. Työkokeilijat pitivät ilmapiiriä hyvänä 

ja työkavereitakin kehuttiin. Jotkut olivat myös sitä mieltä, että työkokeilussa työkavereilla 

on myös ratkaiseva merkitys. Esimies koettiin oikeudenmukaisena, mutta esimiehen pa-

lautteen antaminen sai tutkimuksessa alhaisemman keskiarvon. Tähän kohdeyritys voisi 

ehkä tehdä parannuksia siihen liittyen. Useasti viikoittaiset tai kuukausittain pidettävät 

keskustelut alaistensa kanssa antavan hyvän pohjan esimiehen ja alaisen luottamuksen 

rakentumisessa. Kuten teoriaosuudessa aikaisemmin mainittiin, esimies on keskeisessä 

roolissa silloin, kun alaisten kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Esimiehen on pystyttävä 

luoman avoin suhde alaisiin ja olemaan alaistensa tukena. Palautteen antaminen kuuluu 

myös tähän. Esimiehen haastattelussakin korostui palkkatuen merkitys työkokeilijoita mo-

tivoivana tekijänä. Haastattelussa tuli myös paljon samoja asioita esille, mitä kyselytutki-

muksessakin tuli eivätkä ne olleet ristiriidassa toistensa kanssa. 

 

Työn ensimmäisissä luvuissa totesimme, että työn imu on kokonaisvaltaisen työhyvin-

voinnin tila (Hakanen 2011). Työssä kokema innostus ja onnistumisen tunne vahvistavat 

entisestään työmotivaatiota. Aikaisemmin puhuttiin, että työmotivaatiota pidetään proses-

sina (Robbins & Judge 2016, 128). Tämän pohjalta voidaan sanoa, että sen vahvistumi-

nen ei synny hetkessä vaan siihen tarvitaan aina aikaa. Hyvän työmotivaation muodostu-

misessa olennaisia tekijöitä ovat erilaiset vahvistimet, jotka pitävät hyvää työmotivaatiota 

yllä. Näitä ovat muun muassa hyvät työkaverit, oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä 

sekä työtehtävien mielekkyys. Vahvistimia on suuri määrä ja erilaiset negatiiviset seikat 

vähentävät motivaatiota. Työtehtävien mielekkyyteen vaikuttaa myös flow-tila ja työn imu, 

sillä uppoutuminen on yleensä merkki siitä, että työtehtäviä pidetään mielenkiintoisina. 
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7.2 Kehittämisehdotus 

Taulukko 9. Kehittämisehdotus havainnollistettuna 

 

 

 

Kehttiämisehdotukseen olen listannut kolmea tärkeää tekijää työmotivaation 

kohentamiseksi. Kiteytettynä vielä, että tärkeimmät asiat olisivat työsuhde-etujen, 

palkkatukipaikkojen sekä palautekeskustelujen lisääminen. Näiden tekijöiden avulla 

kohdeyritys pystyisi olemaan tukena työkokeilijoiden työmotivaation kohentamisessa 

entisestään. Tästä kohdeyritys voisi tehdä seurantaa myöhemmin ja katsoa, miten 

tavoitteet ovat toteutuneet ja onko ehdotuksia lisäämällä voitu kohentaa työmotivaatiota. 

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi seurannalla ja yrityksen sisäisillä kyselyillä.  

Nämä ovat prosesseja johon ei hetkessä synny tuloksia, mutta pidemmällä aikavälillä ne 

yleensä tuottavat positiivisia tuloksia. Työtyytyväisyys, työmotivaatio ja kokonaisvaltainen 

työhyvinvointi paranevat ajan myötä. 
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7.3 Tutkimuksen reliabiliteetti 

Alhaisen vastausaktiivisuuden vuoksi voidaan lähtökohtaisesti sanoa, etteivät tutkimustu-

lokset ole merkittävän luotettavia, vaan enemmänkin suuntaa antavia. Näiden perusteella 

ei myöskään voida tehdä laajoja yleistyksiä. Asiaa ei ole tutkittu yrityksessä aikaisemmin, 

joten tämä on ensimmäinen kerta, kun työmotivaatiota yrityksessä tutkittiin. Täten tämä 

opinnäytetyö antaa hyvän pohjan siihen, mitä jatkossa halutaan yrityksessä tutkia moti-

vaatioon liittyen, kun tietää että aiheesta on olemassa aikaisempia tutkimuksia. 

 

Vilkan (2015, 124) mukaan tutkimuksen luotettavuus perustuu aikaan ja paikkaan sekä 

siihen, miten tutkija osaa tuoda tutkimuksesta olennaiset asiat esille. Virheitä tulee muuan 

muassa siksi, että tutkija tulkitsee tutkimustuloksia väärin.  

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää hieman se, että tutkimuksen kohde on ymmärtä-

nyt mistä tutkimuksessa on ollut kyse ja mitä minä olen halunnut kysymyksillä saada sel-

ville, sillä vastaukset esimerkiksi avoimissa kysymyksissä ovat olleet erittäin relevantteja. 

Vastaukset eivät myöskään olleet aiheen vierestä. Tutkimuksessa luotettavuutta lisäävä 

tekijä on ollut myös tutkimustulosten objektiivinen tarkastelu. Nämä seikat voisivat ehkä 

korvata alhaisen vastausprosentin, tai ainakin antavat lisää luotettavuuspisteitä. 

 

7.4 Oman oppimisen arviointi 

Aloitin opinnäytetyöprosessin kesäkuun aikana ja toimeksianto myös varmistui silloin, 

vaikkakin opinnäytetyön aihe on ollut jo pitkään ajatuksen tasolla opiskelujen alkuaikoina. 

Oltuani itse työkokeilussa, aiheen tutkiminen oli minulle lähtökohtaisesti helpompaa. Kirjoi-

tin tietoperustan kesäloman aikana, jotta voisin keskittyä syksyn aikana enemmän tutki-

mukseen. Tähän vaikutti myös se, että toimeksiantoyrityksen uudet työkokeilijat aloittivat 

myös tuohon aikaan ja tutkimuksen tekeminen oli luontevampaa silloin. 

 

Opinnäytetyöprosessi sujui yllättävän hyvin, enkä kokenut minkäänlaista kiirettä alussa. 

Minun oli helppo kirjoittaa tietoperustaa, sillä se kiinnostaa minua yleisellä tasolla, enkä 

pitänyt sitä taakkana. HR ja johtamisen pääaineen kursseilla on myös opittu paljon, jotka 

tukivat osaamistani ja oppimistani opinnäytetyöprosessissa.  

 

Itse tutkimuksessa oli hieman haasteita. Alussa oli vaikeaa lyödä lukkoon tietty päivämää-

rä, milloin kysely lähetetään eteenpäin. Tähän myös vaikutti se, että yritin löytää sopivan 

ajankohdan, jotta kaikki työkokeilijat olisivat jo aloittaneet. Toinen haaste liittyi vastausak-

tiivisuuteen. Alussa vastaajia tuli melko hyvään tahtiin, mutta sitten loppupuolella aktiivi-
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suus hiipui, vaikkakin kohdeyrityksen vastaava kyllä aktiivisesti laittoi muistutussähköpos-

teja työkokeilijoiden esimiehille, että muistaisivat käydä vastaamassa kyselyyn. Loppujen 

lopuksi, kysely oli auki kaksi ja puoli viikkoa ja en voinut pitää sitä auki enempää, vaikka 

olisin toki halunnut, jotta vastausmäärä lisääntyisi. Minun piti kokoa sitten tutkimukset lo-

kakuun loppuun mennessä, jotta varmasti saisin opinnäytetyön valmiiksi syyslukukaudel-

la. Vaikka kyselyn vastaajien vastausmäärä ei ollut korkea, olen silti melko tyytyväinen 

opinnäytetyöprosessiin kokonaisvaltaisesti. Erityisesti yhteydenpito kohdeyrityksen kans-

sa oli erinomainen, ja he olivat vahvasti läsnä avunannossa. 

 

Oppiminen opinnäytetyöprosessin aikana oli valtava. Erilaisiin teorioihin tutustuminen ja 

tutkimustyyppiin on ollut antoisaa. Erityisesti menetelmäsuuntaukset ovat tulleet tutuksi 

opinnäytetyöprosessin aikana. Lisäksi projektinhallintataidot ovat vahvistuneet, kun olen 

päässyt pitämään kiinni erilaisista aikatauluista. 
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