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1

Johdanto

1.1

Tausta

Kauppaa voidaan pitää Suomen suurimpana toimialana. Kaupan ala työllistää Suomessa
noin 300 000 suomalaista. Kauppa työllistää myös välillisesti, kun alan hankinnat ja investoinnit luovat työllisyyttä myös muille aloille. (Pekkala, 7.)
Työ, työn mielekkyys, turvallisuus ja hyvinvointi muodostavat työympäristössä kokonaisuuden, jonka ympärille työhyvinvointi muodostuu (Sosiaali- ja terveysministeriö). Hyvinvoivalla
työympäristöllä on suuri vaikutus muuan muassa organisaation tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen, sairauspoissaoloihin, tapaturmiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Työhyvinvointi
on työnantajan ja työntekijöiden vastuulla. Johtajien, esimiehien ja työntekijöiden yhteistyöllä kehitetään, edistetään sekä ylläpidetään työhyvinvointia työpaikalla. (Työterveyslaitos
a.)
Omasta työhyvinvoinnista puhuminen nykypäivänä on yleistynyt. Erityisesti henkisestä työhyvinvoinnista tehdään entistä enemmän läpinäkyvämpää nyky-yhteiskunnassamme. Työuupumuksesta ja stressistä puhutaan nykypäivänä avoimemmin sosiaalisessa mediassa,
läheisten ja ystävien kanssa, mutta silti siitä keskusteleminen voi aiheuttaa osalle häpeää
ja epämiellyttäviä tunteita. Hakasen mukaan työuupumuksen kokeneet henkilöt voivat kokea riittämättömyyden, häpeän ja itsensä soimaamisen tunteita (Sarkkinen 2019).
Jäntin (2020) mukaan työn imulla voidaan ehkäistä työntekijöiden työuupumuksia ja tuovan
positiivisia vaikutteita työntekijöille. Työn imulla työntekijä voi kokea olevansa vireämpi, inspiroituneempi ja työn mielekkyys on korkeampi suhteessa entiseen. Silloin työn kuormittavuuskaan ei ole päällimmäisenä asiana työarjessa.
Opinnäytetyön aiheena on tutkia millainen on pääkaupunkiseudulla kaupan alalla työskentelevien työntekijöiden työhyvinvoinnin tila. Aihe on ajankohtainen kaikille kaupan alan opiskelijoille, alalla työskenteleville, alalle pyrkiville ja henkisestä työhyvinvoinnista kiinnostuneille.

1.2

Tavoite

Tässä opinnäytetyössä käsitellään henkistä työhyvinvointia pääkaupunkiseudun päivittäistavara-, sisustus- ja vaatekaupoissa. Tavoitteena on selvittää, miten kuormittavat tekijät näkyvät työntekijöiden henkisessä työhyvinvoinnissa.
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Elinkeinoelämän keskusliiton (2018) selvityksen mukaan työntekijöiden vaihtuvuus on
suurta kaupan alalla. Opinnäytössä tutkitaan, mikä yhteys työhyvinvoinnilla on työntekijöiden henkiseen jaksamiseen ja työn sitoutuneisuuteen.
Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on: Millainen on pääkaupunkiseudun kaupan alalla
työskentelevien työntekijöiden henkisen työhyvinvoinnin tila?
Pääkysymyksen tukena ovat seuraavat alatutkimuskysymykset:
•

Miten kaupan alalle ominaiset piirteet vaikuttavat henkiseen työhyvinvointiin?

•

Mitkä kaupan alalle ominaiset piirteet edistävät tai kuormittavat työntekijöiden jaksamista?

•

Mikä yhteys työhyvinvoinnilla on työntekijöiden sitoutuneisuuteen?

•

Kuinka hyvin työntekijät palautuvat töistään?

Opinnäytetyön aihe on rajattu työntekijöiden henkiseen työhyvinvointiin. Hyvinvointi tutkimuskohteena on laaja, eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta. Monet asiat vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja heidän kokemuksensa ovat hyvinkin yksilöllisiä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia henkisen työhyvinvoinnin nykytilaa kaupan alan työntekijöiden
keskuudessa.

1.3

Tietoperusta ja tutkimusmenetelmät

Tietoperusta
Työhyvinvointi-käsitteenä pitää sisällään hyvin laajan kirjon, joten aiheesta löytyy paljon
sähköisiä- ja painettuja julkaisuja, tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Esimerkiksi vuonna 2017
Kaupan liitto loi jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena oli tehdä selvitys kaupan alan työntekijöiden kohtaamista häiriöistä. Kyselyn jäsenyritykset työllistivät vähän päälle 34 000 työntekijää. Jokainen yritys kertoi asiakaskunnassaan esiintyvän jonkinasteista epäasiallista
käytöstä. Tutkimuksessa selvisi myös, että pääkaupunkiseudulla noin 40 prosenttia asiakkaista olivat viime vuoden aikana kohdanneet tilanteita, joissa toinen asiakas oli aiheuttanut
häiriötä tai kohdellut epäasiallisesti henkilökuntaa. (Kurjenoja 2017.)
Mielenterveyden keskusliiton mukaan henkistä väkivaltaa on muuan muassa kiristäminen,
haukkuminen ja väkivallalla uhkaaminen. Henkistä väkivaltaa voi olla eriasteisia ja sitä voi
kohdata eri paikoissa, kuten työpaikalla tai kotona. Tämän kaltaiseen väkivaltaan usein liittyy pelontunnetta. Seuraukset tästä voivat olla psyykkisiä, jotka voivat edetä itsetunnon laskemiseen, ahdistukseen ja masennukseen. Työpaikkakiusaamisesta kokevat työntekijät
voivat kokea kiusaamista henkisenä väkivaltana. (Suomen Mielenterveys a.)
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Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Guy Ahosen mukaan Suomessa vallitsee heikko
henkilöstöjohtaminen, joka voi saada aikaiseksi työpahoinvointia työyhteisöissä. Tämä johtaa työntekijän sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyteen ja lopulta sitoutumattomuuteen työpaikkaansa kohtaan. Syyksi hän nostaa yritysten johdon raportointijärjestelmää, jossa tulokset ovat heidän prioriteettinsa kärjessä ja henkilöstön tuloksia katsotaan vain lukuina.
Ahonen on ollut mukana tutkimassa puutteellisen johtamisen ja työhyvinvoinnin vaikuttavan
organisaation tuottavuuteen. (Mikkonen 2016.)
Työikäisten mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet viime vuosina. Tämän vuoksi sairauspäivärahaa haetaan myös enemmän. Lisäksi pitkittyneen mielenterveyden sairauden seurauksena haetaan ennen aikaista työkyvyttömyyseläkettä. Vuonna 2019 kaikista eläkeläisistä noin 43 prosenttia oli työkyvyttömyyseläkkeensaajia. Samana vuonna mielenterveyden vuoksi haettiin sairauspäivärahaa 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Kaikista
yhteenlasketuista sairauspäivärahakauden hakijoista 25 prosentilla oli jonkin asteisia mielenterveyden häiriöitä. (Juntunen 2021.)
SAK:n tuoreessa tutkimuksessa kävi ilmi, että johtamisella ja esimiestyöllä on suuria vaikutuksia henkilöstön työn kuormitukseen ja henkiseen työhyvinvointiin. Organisaation kulttuurilla, toimintatapamalleilla, arvoilla, asenteilla ja tiedolla tiedetään olevan vaikutusta työntekijöiden henkiseen työhyvinvointiin. Hyvillä esimiestaidoilla ja esimiesten ammatillisuudella
on tärkeä rooli työntekijöiden henkiseen työhyvinvointiin. Käänteisesti puutteelliset esimiestaidot lisäävät työntekijöiden henkistä kuormitusta. Vuorotyössä korostuu työvuorosuunnittelun tärkeys, josta esimies on vastuussa. Hyvä työvuorosuunnittelu sallii työntekijöille riittävän palautumisen, joka tukee ja turvaa työntekijöiden jaksamista. Mikäli työntekijöiden
siviilielämän menoja ei osata ottaa huomioon tai työntekijöille asetetaan ylikuormittavia työvuoroja ja työvuorojaksoja, voi seuraukset olla hyvin raskaat työntekijöille. Lopulta ongelma
voi negatiivisesti vaikuttaa koko työyhteisöön. Teknologian kehittyessä työpaikoilla koetaan
uudistuksia ja uusia toimintatapoja jatkuvasti, jonka seurauksena tiedonkulku ohjeistuksista
kuuluu esimiehelle. Hyvän esimiestyön taustalla nähdään oleelliseksi hyvät vuorovaikutus
ominaisuudet ja taito luoda työyhteisöön avoin keskustelukulttuuri sekä luotettava työilmapiiri. (Juntunen 2021, 5–7.)
Juntunen (2021, 8) mainitsee, että SAK:n tutkimuksen perusteella jotkin esimiesten toimintatavat olivat puutteellisia. Esimerkiksi esimies ei välttämättä osannut puuttua työntekijöiden
keskuudessa tapahtuviin konfliktitilanteisiin tai epäasiallisiin käytöksiin.
Tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyössä hyödynnetään kahta tutkimusmenetelmää: kvantitatiivista- ja kvalitatiivista
tutkimusmenetelmää.

Määrällisellä

tutkimuksella

eli

kvantitatiivisella

tutkimuksella
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tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa kerätään tietoa tilastomalleja hyödyntäen tietyltä
väkijoukolta. Tämän kaltaisessa tutkimusmenetelmässä on tärkeätä luoda mahdollisimman
tarkkoja kysymyksiä, jotta vastauksia pystytään tulkitsemaan mahdollisimman tarkkaan. (Tilastokeskus a.)
Tässä opinnäytetyössä kerätään määrälliseen tutkimusmenetelmään tilastovastauksia
Webropol-alustaa hyödyntäen. Webropol on verkkokyselyn työkalu ja sitä käytetään erilaisissa tutkimuksissa. Webropolissa on erilaisia tiedonkeruumenetelmä vaihtoehtoja.
(Webropol.) Anonyymi kysely lähettiin kahdeksaan eri liikkeeseen vastattavaksi. Kyselyyn
osallistui 23 myyjää. Kyselyssä oli 26 strukturoitua monivalintakysymystä ja yksi avoin tekstikenttä. Kysely oli avoinna 25.3.2021–6.4.2021 välisellä ajalla. Vastauksien avulla voitiin
analysoida erikseen ja yhdessä eri kaupan alojen mielekkyyttä, työhyvinvoinnin tilaa, työn
kuormittavuutta ja sitoutuneisuutta kaupan alaan.
Laadullisella tutkimuksella eli kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään selvittämään tutkimusta
syvemmin hankkimalla tietoa muun muassa syvähaastatteluilla. Kvalitatiivista tutkimusta
hyödynnetään yhdessä kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa. Tämän tyyppisessä tutkimuksessa vastaajat saavat vastata kysymyksiin vapaamuotoisesti, jolloin vastaukset voivat olla
hyvinkin laajoja ja tarkkoja. (Tilastokeskus b.)
Tutkimuksessa hyödynnettiin tilastovastauksien lisäksi haastatteluja. Haastatteluun osallistui neljä kaupan alan myyjää. Haastattelut suoritetiin Webropol-kyselyn jälkeen, joka antoi
mahdollisuuden tutkia ensiksi kyselylomakkeen vastauksia ja tämän jälkeen syventyä niihin
epäkohtiin, jotka nousivat kyselyn vastauksissa esiin. Haastattelun kysymykset luotiin kyselyn tuloksien pohjalta. Haastatteluissa vastaajilla oli mahdollisuus vastata kysymyksiin
omin sanoin, jolloin vastaukset olivat moniulotteisempia ja syvensi tutkimustulosten analysointia. Tutkimuskysymyksien avulla kartoitettiin työhyvinvoinnin tilaa ja sen epäkohtia.

1.4

Opinnäytetyön rakenne

Opinnäytetyö koostuu johdannosta, tietoperustasta, tutkimuksesta sekä johtopäätöksistä
(kuvio 1). Opinnäytetyön tietoperusta käsittelee henkistä työhyvinvointia. Tutkimus toteutettiin anonyyminä Webropol-kyselynä sekä haastattelemalla kaupan alalla työskenteleviä
myyjiä. Tutkimusta käsittelevässä osiossa esitellään kyselyn vastaukset ja analysoidaan
niitä tietoperustaan nojaten. Opinnäytetyö päätetään johtopäätöksiin ja kehitysehdotuksiin.
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Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne
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2
2.1

Työhyvinvointi
Työhyvinvointi käsitteenä

Työhyvinvointi-käsitteellä tarkoitetaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä. Työntekijät
ja työyhteisö nauttivat työnteosta ja he kokevat, että se on palkitsevaa ja sopivat heidän
elämäänsä. Työpaikalla työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu yrityksen koko henkilöstölle:
johdolle, esimiehille ja työntekijöille. Tärkeässä asemassa seisoo myös työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet ja työterveyshuolto. (Työterveyslaitos a.)
Vaikka työhyvinvointiin kuuluu koko organisaation henkilöstö, on johtoryhmällä ja esimiehillä sen edistämiseksi suuri asema. Sairauspoissaolojen välttämiseksi ja työntekijöiden sitouttamiseksi organisaatioon, täytyy työnantajan panostaa työhyvinvointiin entistä enemmän. Työnantaja voi esimerkiksi tukea työntekijäänsä tarjoamalla lounasseteleitä ja työntekijät voivat yhdessä pitää lounastaukoja. Taukojen periaatteena on virkistää mieltä, sosiaalisoitua kollegoidensa kanssa ja antaa mahdollisuuden saada palautetta työstä. Lounasseteleiden lisäksi työnantaja voi myös tukea työntekijöitään erilaisilla kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. Työntekijät voivat siten myös viettää aikaa työn ulkopuolella ja irtautua työasioista
yhdessä. Tärkeää on myös osata näyttää arvostusta toisen työhön ja antaa palautetta siitä
heille. Työhyvinvoinnin kannalta on merkityksellistä, että työympäristö on yhteisöllinen ja
jossa asioita tehdään myös yhdessä. (Manka.)
Esimiehen tärkeä rooli työhyvinvoinnin edistämisessä näkyy jo siinä, että he ovat yksinkertaisesti lähempänä työntekijöitään kuin organisaation johtoryhmä. Nykypäivänä ei ole kovin
suositeltavaa pitää yrityskulttuurissa työnarkomania kulttuuria yllä. Työntekijöiden on hyvä
rauhoittua vapaalla, lomilla ja pitää kiinni työajoistaan. Työhyvinvoinnin ja yrityksen tuottavuuden kannalta on tärkeämpää pitää vapaat vapaina kuin se, että vapaallakin paiskitaan
töitä, sillä työntekijät saattavat ylikuormittua tästä. Ehkäisemällä ylityöntekoa ja pitämällä
lepoja työpäivien välissä, pystytään edistämään tehokkaampaa ja mukavampaa työtä. (Viitala 2007, 234.)
Työhyvinvointi-käsite liitetään yleensä ensimmäiseksi fyysisen kunnon ylläpitoon. Kysyttäessä työpaikoilta työhyvinvointiohjelmista ensimmäisinä vastauksina yleensä kerrotaan työpaikan tarjoamista liikuntaseteleistä, työkykytoiminnasta ja järjestettävistä liikuntatapahtumista. Fyysisien tekijöiden lisäksi työhyvinvointiin kuuluu kaksi muuta tärkätä osa-aluetta,
jotka ovat sosiaaliset- ja psyykkiset tekijät. Psyykkisillä tekijöillä tarkoitetaan työntekijän
henkistä puolta, johon lukeutuu muun muassa henkinen kuormittavuus, merkityksellisyyden
tunne ja työntekijän omakohtainen kokemus työstä. Sosiaalisiin tekijöihin kuuluu muun
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muassa viestintä ja vuorovaikutus, työyhteisön tuki, työntekijän huomioon ottaminen ja tasaarvoinen kohtelu. (Pakka & Räty 2010, 6.)
Toivonen (2015) toteaa, että työhyvinvointi on sisällöltään laaja kokonaisuus, johon kaikilla
on työpaikoilla mahdollista vaikuttaa. Työhyvinvointi ei rajoitu ainoastaan yksilön fyysisen
ja psyykkisen hyvinvointiin, vaan lisäksi siihen liittyy koko henkilöstön kokemus organisaatiossa, niin yksilönä kuin työyhteisönäkin. Oikeasta johtamistyylistä, toimivasta organisaatiokulttuurista, avoimesta keskustelukulttuurista, yksilön hyvinvoinnista ja osaamisesta sekä
työnkuvan läpinäkyvyydestä muodostuu työhyvinvointia. Tämä vaikuttaa niin yksilötasolla
kuin organisaatiotasollakin. Työhyvinvoinnin kehittäminen kuuluu kaikille työntekijöille, esimiehille ja johdolle. Jokainen voi työyhteisössä vaikuttaa työpaikan työhyvinvointiin, sen tavoitteisiin ja toimintatapoihin.

2.1.1 Fyysinen työhyvinvointi
Fyysisellä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan työntekijöiden energiatasoa työpaikalla. Työntekijät
voivat vaikuttaa omaan fyysiseen työhyvinvointiin erilaisilla terveellisillä elintavoilla, kuten
ruokavaliolla, venyttelyllä, liikunnalla ja nukkumisella. Fyysisellä työhyvinvoinnilla voidaan
vaikuttaa ihmisen terveyteen neljänneksen. Onnistunut fyysisen työhyvinvoinnin ylläpito
edistää työntekijöiden onnellisuutta, sitoutuneisuutta ja tuottavuutta yrityksessä. (Vitality
Works 2018.)
Työterveyslaitos (b) kertoo, että työntekijöiden fyysistä työhyvinvointia heikentää tupakointi,
liiallinen alkoholin käyttö, liikkumattomuus, epäterveellinen ruokavalio sekä mielenterveysongelmat. Edellä mainitut tekijät heikentävät työkykyä ja altistavat monenlaisiin kansansairauksiin. Ne voivat aiheuttaa jopa ennenaikaisia kuolemia. On tutkittu, että liikunnalla pystytään vaikuttamaan positiivisesti työkykyisten fyysiseen ja psyykkisiin voimavaroihin samalla vähentäen riskiä altistua useisiin sairauksiin. Liikunta katsotaan yhdeksi keskeisimmäksi kulmakiveksi työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Säännöllisellä liikunnalla on merkittävä vaikutus työntekijöiden sairauspoissaolojen vähenemiseen, työkyvyn paranemiseen ja terveellisiin elinvuosiin. Liikunnalla on vaikutusta myös rentoutuksen ja työstressin hallinnassa, unen laadun parantamisessa, itsetunnon kohenemisessa. Lisäksi se edesauttaa parempaan työsuoritukseen ja
työkykyyn.
Kun vertaa hyväkuntoista ja huonokuntoista henkilöä, hyväkuntoinen työntekijä palautuu
paremmin ja nopeammin. Turvallisen fyysisen työhyvinvoinnin kannalta on tärkeätä tarjota
turvallinen työympäristö ja huomioida työntekijän toimintakyky ja fyysisen kunnon tila
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suhteessa työn tuomiin rasituksiin. Työntekijöiden elintapoihin ja terveyteen on panostettava, jotta tulevaisuudessakin Suomessa on riittävästi työkykyisiä ihmisiä. (Työterveyslaitos
b.)

2.1.2 Psykososiaaliset tekijät työhyvinvoinnissa
Psykososiaalisella tarkoitetaan psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Käsitteen ominaisia piirteitä ovat muun muassa työntekijän kokemus työympäristöön yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunteesta, esimiesten ja kollegoiden tuesta, tasa-arvoisesta kohtelusta, hyvästä johtamisesta, työn hallinnasta ja henkisestä kuormittavuudesta. Osoittaakseen työntekijöille arvostusta ja luottavaisuutta, esimies antaa työntekijöille mahdollisuuden oman
työn järjestelyiden päätöksien tekoon. Esimies myös johtaa työyhteisöä ja yksilöitä tasaarvoisesti ja oikeudenmukaisesti sekä osoittaa arvostusta. Näin esimies osoittaa työntekijöilleen, että he ovat tärkeä voimavara koko organisaatiolle. (Pakka & Räty 2010, 6.)
Psyykkiset ja sosiaaliset suhteet ovat väistämättä liitoksissa toisiinsa. Yksilöiden kokemukset erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa vaikuttavat yksilöiden kokemukseen psyykkisesti ja
henkisesti. Sosiaalisella työhyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisten välisiä suhteita työympäristössä. Sosiaalisella työhyvinvoinnilla on suuri merkitys yksilön tuottavuuteen. (Binns 2020.)
Työympäristössä sosiaalinen hyvinvointi yhdistetään vuorovaikutteisiin suhteisiin kollegoiden ja esimiehien kanssa, organisaation arvoihin ja yhteiskuntavastuuseen, osallistamiseen
ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen sekä tunteeseen, jossa työntekijä kokee arvostusta ihmisenä, kollegana ja työntekijänä (Employee benefits 2020). Psyykkisellä työhyvinvoinnilla
tarkoitetaan yksilöiden henkisiä tuntemuksia työympäristössä. Työntekijä viihtyy työssään,
työ vastaa työntekijän osaamistaan ja työntekijä on työympäristössä, missä hän pääsee
toteuttamaan itseään. Henkisen työhyvinvoinnin kuormittavia tekijöitä ovat esimerkiksi kiire,
stressi, työuupumus, työpaikkakiusaaminen, masennus, työn mielekkyys ja sitoutuminen
sekä työn johtaminen. (Sinokki 2010; Manka 2011, 12–25.)
Psykososiaaliset suhteet eivät ole yksiselitteisiä asioita. Jokainen meistä kokee, tuntee ja
käsittelee asiat eri tavalla nojaten omiin kokemuksiin ja näkökulmiin. Yksilöt kokevat eri asioista eri tunnetiloja. Yksittäiset kokemukset (psyykkinen) heijastuvat lopulta työyhteisöön
vaikuttaen työilmapiiriin (sosiaalinen). Esimerkiksi yksilön tai yksilöiden negatiiviset kokemukset työpaikalla voivat melko nopeasti kehittyä suuremmaksi ongelmaksi vaikuttaen
koko työyhteisöön. Tällöin nousee tärkeäksi tekijäksi ennaltaehkäistä tällaiset tilanteet vaikuttamalla heti alussa jokaisen yksilön ja työyhteisön työhyvinvointiin. Hyvinvoiva työntekijä
kokee positiivisia kokemuksia työssään. Positiiviseen työkokemukseen on tietyt perusedellytykset. Niitä ovat muun muassa se, kun työntekijä pääsee hyödyntämään potentiaaliaan
työssään, saa aikaiseksi onnistumisen tunteita ja kun työ on mielekästä sekä
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merkityksellistä. Kun työntekijä kokee hyvinvointia työssään, se myöskin tuo esiin positiivisia vaikutteita koko työyhteisöön ja nostaa työilmapiiriä. Organisaatiot voivat edistää työhyvinvointia panostamalla organisaation kulttuuriin ja toimintatapoihin, yksilöiden osaamisen
kehittämiseen, työyhteisöön, työn sisältöön, ja siihen, miten johtaa työntekijöitä oikein ja
tasa-arvoisesti. Lisäksi on tärkeää, että työntekijöiden mielipiteitä sekä ideoita huomioidaan. Lopputulos näkyy hyvinvoivana työyhteisönä ja työntekijöillä on suurempi mahdollisuus menestyä työssään. (Pakka & Räty 2010, 7.)
Manka (2011, 12) toteaa, että työpaikoilla vallitsee työn mielekkyyden puutos. Vuoden 2010
työolobarometrin mukaan yhä useammat työntekijät kokivat työn mielekkyyden heikentyneen viime vuosikymmenen ajan. Mielekkyyden puutokseen vaikuttavat työnantajan antama vähäinen vaikutusmahdollisuus omaan työhön sekä globalisaation myötä kasvanut
pelko. Globalisaation myötä työntekijät ja johtajat eivät voi olla enää varmoja työpaikastaan.
Henkilökunnan alipalkkaus näkyy yksilön työmäärän kasvuna, joka ilmenee työn teossa kiireenä, stressinä, epävarmuutena, mielekkyydentason laskuna ja voi lopulta johtaa työuupumukseen. Pienellä stressitasolla katsotaan olevan positiivisia vaikutuksia työntekijöihin,
mutta käänteisesti liiallinen stressitaso voi laukaista yksilöissä negatiivisia vaikutuksia. Tällaisia negatiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi masentuneisuus, erilaiset sairaudet, unettomuus, ahdistuneisuus, hermostuneisuus ja itsetunnon lasku. Pitkittyneellä työstressillä voi
pahimmillaan olla vaikutus työntekijän autonomisen hermoston ja hormonitoiminnan muutoksiin. Nämä tekijät lisäävät sydän- ja verisuonitautiin altistumista. (Manka 2011, 15–17.)
Sosiaalinen tuki työympäristössä vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin. Eräässä suomalaistutkimuksessa on todettu sosiaalisella tuella olevan vaikutusta mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöihin. Sen tuloksissa ilmeni, että työntekijät, jotka tunsivat saavansa vain vähän tukea
esimieheltään (verrattuna heihin, jotka saivat paljon tukea) olivat kokeneet todennäköisemmin jonkin asteisia mieliala- ja ahdistuneisuushäiriötä. Esimiehen ja kollegoiden vähäinen
tuki myös lisäsivät työntekijöiden mielialalääkkeiden käyttöä todennäköisemmin. Tutkimuksessa todettiin myös, että puutteellinen tuki vaikuttaa työntekijöiden unihäiriöihin. (Sinokki
2010.)

2.2

Hyvinvoiva työntekijä

Hyvinvoivalle työntekijälle tärkeitä tekijöitä työpaikassaan ovat niin työn mielekkyys, turvallisuus, työympäristö kuin työyhteisössä vallitseva positiivinen ilmapiirikin. Lisäksi on tärkeää, että työ edistää yksilöiden terveyttä. Nykypäivän työelämässä tapahtuu paljon muutoksia ja työntekijöiltä odotetaan valmiutta muutostilanteisiin. Tutkimusten mukaan hyvinvoivalla työntekijällä on suuri vaikutus organisaation menestykseen, sillä hyvinvoiva
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työntekijä on motivoitunut tekemään työnsä tuottavammin, mikä taas vaikuttaa yksilöiden
työhyvinvointiin. Hyvinvoiva työyhteisö toimii organisaatiolle strategisena kilpailuvalttina nykyisten työntekijöiden kiinnipitämisessä ja uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. (Björkstam
2019.) Työterveyslaitos (a) osoittaa, että työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus organisaation maineeseen ja tulosmittareihin, kuten tuottavuuteen, tuloksiin, asiakaskokemuksiin,
työntekijöiden sitoutuneisuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.
Hyvinvoiva työntekijä kokee vahvaa sitoutuneisuutta työpaikkaansa. On tärkeää missä, miten ja minkä eteen työntekijä tekee töitä. Sitoutunut työntekijä kokee omien arvojensa sopivan yhteen organisaation arvomaailman kanssa ja tavoitteet ovat yhtenäisiä molemmilla
osapuolilla. Tällöin työntekijällä on vahva tahto tehdä työnsä hyvin, hän on sitoutunut työhönsä, hän haluaa olla osa organisaatiota ja hän haluaa panostaa työssään organisaation
tavoitteiden ja arvojen saavuttamiseksi. (Pyöriä 2012, 42.)
Tutkijat ovat tarkastelleet mitkä osatekijät kuuluvat hyvään työhön. Pohdinnan kohteena
ovat olleet työelämän laadun tarkasteleminen, työmotivaation syntyperä ja mitkä asiat vaikuttavat työtyytyväisyyteen. Myös työympäristö, työolosuhteet ja työn tausta ovat tärkeitä
elementtejä hyvään työhön. Työelämän sosiaaliset suhteet, yhteistyö ja työhön liittyvät konfliktit ovat nostattaneet keskustelua. Tutkimusten mukaan keskeisempiä osatekijöitä hyvään
työhön ovat työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, työntekijöiden osallistaminen ja heidän mahdollisuutensa toimia itsenäisesti työssään. Esimerkkinä vaikutusmahdollisuudet oman työn aikataulutukseen, toimintatapoihin ja työn suoritukseen. Työtä
kehittäessä lähtöviivana on kehittää työtä työntekijälähtöisesti. Tutkijat ovat huomanneet,
että on tärkeää pystyä kehittämään sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia pitkällä aikatähtäimellä. On pyrittävä siihen, ettei työntekijä kuluta loppuun inhimillisiä ja sosiaalisia voimavarojaan. (Pyöriä 2012, 80; Juntunen 2021, 7.)
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3

Henkisen työhyvinvoinnin keskeisimmät vaikuttavat tekijät

3.1

Kiire ja stressi

Kiire
Nykyinen työelämän tahti voi johtaa helposti ylisuorittamiseen (Nortio 2018). STTK tutki
vuonna 2019 suomalaisen työelämän turvallisuutta kyselyn avulla. Tutkimuksessa 37 prosenttia vastanneista kertoi henkisen kuormituksen johtuvan pääosin kiireestä. Kiirettä voidaankin pitää yhtenä työelämän yleisimmistä kuormitustekijöistä (Auvinen 2019; Sutela
2020). Kiireen tunnetta koettiin sitä enemmän, mitä suuremmasta työpaikasta oli kyse (Auvinen 2019). Kiire voidaan mieltää työelämässä jopa hyvänä asiana. Kiire nähdään tehokkuutena ja ahkeruutena, eikä sen kuormittavuutta usein ymmärretä. (Auvinen 2019.) Lyhytaikainen koettu kiire voi toki auttaa suoriutumaan työtehtävistä, mutta pitkittyneenä sillä ei
ole enää tällaista positiivista vaikutusta. Jatkuvan kiireen tunteminen laskee työtehokkuuden lisäksi suunnitelmallisuutta sekä loogista päättelykykyä. Monet tutkimukset ovat myös
osoittaneet ihmisen älykkyyden laskevan 10–15 prosenttia ollessaan jatkuvan kiireen alaisina. (Nortio 2018.)
Kiireen aiheuttamiin ongelmiin ei ole välttämättä vain yhtä ratkaisua, sillä sen taustalla voi
olla monia eri tekijöitä ja vaikuttajia. Kiire voi olla todellista tai kuviteltua, ja yhtä lailla se voi
olla omaa syytä tai toisen aiheuttamaa. Itse aiheutettu kiire voi johtua sekä persoonallisuudesta että omista arvoista ja arvostuksista. Usein työpaikalla kiireen vähentäminen vaatii
koko työyhteisön ja keskeisten sidosryhmien panoksen. Työpaikoilla on tärkeää arvioida
kiirettä työtehtävien jakoon, työtehtävien sisältöihin, toimintatapoihin, työvälineisiin, aikatauluihin ja osaamiseen liittyvien tekijöiden kautta. STTK:n tutkimukseen vastanneista noin 10
prosenttia arvioi, että heidän henkinen kuormituksensa pienentyisi kiirettä vähentämällä.
(Auvinen 2019.) Jatkuvaa kiirettä ei tarvitse hyväksyä ja siitä kannattaakin puhua, sillä pitkään jatkuneena kiire aiheuttaa stressiä ja heikentää hyvinvointia sekä tuottavuutta (Puttonen 2017; Auvinen 2019).
Stressi
Työelämän vaatimusten kasvaessa myös työntekijöiden stressiä ilmenee yhä enemmän
(Puhti 2021). Vaikka työstressiä ei lueta sairaudeksi, on sen todettu aiheuttavan sairauspoissaoloja. Useat tutkimukset ovat osoittaneet työstressin vaikuttavan työntekijöiden terveyteen. (Kinnunen-Amoroso 2017; Kivimäki ym. 2019.) Stressin oireet ovat aina yksilöllisiä ja merkit stressistä voivat oireilla hyvin moninaisesti (Puhti 2021).
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Suomessa noin 25 prosenttia työntekijöistä kokee työstään stressiä. Työstressiä aiheuttavat muun muassa työtehtävät ja työjärjestelyiden tai vuorovaikutusten eri ominaisuudet.
Työstressiä kokeva henkilö ei tunne pystyvänsä selviytymään itseensä kohdistuvista vaatimuksista ja työhönsä kohdistuvista odotuksista. On kuitenkin huomioitava, että työntekijöiden stressiherkkyys on yksilöllistä. Sama työntekijä voi myöskin reagoida stressiin eri tavoin
eri elämäntilanteissaan. (Työterveyslaitos e.)
Stressillä voi olla pahimmillaan erittäin kohtalokkaat seuraukset henkilön hyvinvoinnin kannalta. Stressistä kärsivillä on suurempi riski sairastua mielenterveyden häiriöihin, sepelvaltimotautiin ja diabetekseen. Sairaalahoitoa vaatinutta aivohalvausta, diabetesta tai sepelvaltimotautia sairastavilla stressi on yhdistetty jopa kaksinkertaiseen kuolemanriskiin. Heillä
stressi voi olla infarktin tai rytmihäiriön laukaiseva tekijä. (Kivimäki ym. 2019.) Stressin oireiden pitkittyessä on viimeistään hyvä hakeutua hoitoon esimerkiksi psykiatrille, psykologille tai muulle stressihäiriöiden hoitoon erikoistuneelle hoitoyksikölle (Puhti 2021).
Koetun stressin ja uupumuksen hoidon kannalta tärkeintä on riittävä lepo ja palautumisen
lisääminen. Työtaakan vähentäminen, työaikojen muutos, työajan lyhentäminen ja työn sisällön muutokset voivat auttaa vähentämään työperäistä stressiä. Usein myös unenlaadun
parantaminen ja vuorotyön lopettaminen vähentävät koettua stressiä. Stressin syitä voi olla
vaikea huomata varsinkin silloin, jos stressi on pitkittynyt. Tällaisessa tilanteessa stressiä
kokevan olisi hyvä tarkastella elintapojaan ja -ympäristöään kokonaisvaltaisesti. (Puhti
2021.)

3.2

Työuupumus

Noin neljäsosa suomalaisista työikäisistä henkilöistä kärsii lievästä työuupumuksesta. Vakavasta työuupumuksesta kärsii vastaavasti noin 2–3 prosenttia. Työuupumuksen oireita
ovat voimakas yleistynyt väsymys, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon lasku. Oireet
ilmenevät tavallisesti tässä järjestyksessä. Kun väsymykselle ei löydy selkeää syytä eivätkä
uni tai lepo auta vireyteen, voidaan puhua yleistyneestä väsymyksestä. Kyynistynyt työntekijä ei koe työtään enää tärkeäksi ja hänen asenteensa työtä kohtaan muuttuu. Ammatillisen
itsetunnon laskiessa työntekijä kokee itsensä huonommaksi työntekijäksi kuin muut tai huonommaksi työntekijäksi kuin ennen oli. Monella työuupumus oireilee myös univaikeuksina,
sydämen rytmihäiriöinä tai selkäkipuina. Työuupumus lisää myös masennukseen sairastumisen riskiä. (Mehiläinen.)
Ihminen tottuu asteittain yhä suurempaan kuormitukseen, josta se ei kuitenkaan pysty palautumaan riittävästi. Tämä johtaa ajan mittaan elimistön säätelyjärjestelmien vikoihin ja
keskushermoston toiminnan muutoksiin. Lopulta muutokset voivat johtaa siihen, että kehon
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on yhä vaikeampi palautua normaaliin toimintaansa. (Mielenterveystalo a.) Usein työuupumuksen mielletään johtuvan pelkästään kohtuuttomasta työmäärästä, mutta tosiasiassa
työuupumuksen kehittymiseen vaikuttavat myös muutkin työntekijää kuormittavat tekijät.
Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa epäselvät tavoitteet, yksipuolinen työ, huono johtaminen, epäasiallinen kohtelu ja työntekoa hankaloittava byrokratia. (Björklund 2016; Sarkkinen 2019.) Työuupumukselle altistavia tekijöitä ovat lisäksi työntekijän omat korkeat tavoitteet työstään, vahva sitoutuminen työhön ja korostunut velvollisuudentunto (Mehiläinen).
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Hakanen tutki työuupumusta vuonna 2005 väitöskirjassaan. Hänen mukaansa työntekijöiden yksityiselämän kriiseillä ei näytä olevan merkittävää roolia työuupumuksen synnyssä. Hakanen on kuitenkin huolissaan siitä, ettei nykyiseen työelämään mahdu elämään kuuluvia vastoinkäymisiä, pettymyksiä tai kriisejä ilman
seurauksia. Työelämä ja työelämän vaatimukset ovat muuttuneet. Työntekijöiltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, jatkuvaa halua oppia uutta, tehokkuutta, muutostilanteisiin
sopeutumista, laajojen kokonaisuuksien hallintaa, vastuunottokykyä sekä kykyä sietää ristiriitoja ja epävarmuutta. Jo lievä mielenterveyden häiriö voi vaikutta työstä suoriutumiseen
ja erityisesti tänä päivänä nämä ongelmat aiheuttavat haittaa enemmän kuin aiemmin. (Sinokki 2010; Sarkkinen 2019.)
Työuupumuksen ehkäisemiseksi on tärkeää huolehtia voimavaratekijöistä, jotka vahvistavat työn imua. Työuupumukselta suojaavia tekijöitä ovat muun muassa hyvät vaikutusmahdollisuudet, palautteen saaminen, työyhteisön hyvä yhteishenki ja yhdessä jaettu käsitys
työpaikan olemassaolon tarkoituksesta. (Sarkkinen 2019.)
Henkinen hyvinvointi ja sairausloma
Työntekijälle maksetaan pääsääntöisesti sairausajalta palkkaa, kun hän on toimittanut työnantajalle työkyvyttömyydestä luotettavan selvityksen. Tällainen on yleensä lääkärintodistus
(Vainio 2021.)

Työnantaja voi kieltäytyä sairausajan palkanmaksusta, jos todistukseen merkitty sairaus ei ole virallisessa tautiluokituksessa mainittu sairaus tai sitä ei työehtosopimusta
sovellettaessa olisi pidettävä sairautena (Vainio 2021).

Tautiluokituksen F-koodit liittyvät erilaisiin stressitekijöihin ja häiriöihin, eivätkä ne välttämättä oikeuta työntekijää saamaan sairausajalta palkkaa. Työtuomioistuin on kuitenkin katsonut, että eri asteiset masennukseksi diagnosoidut sairaudet oikeuttavat työntekijän
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saamaan palkallisen sairausloman. Lähtökohtaisesti myöskään Z-koodilliset diagnoosit eivät oikeuta palkalliseen sairauslomaan. Tällaisista diagnooseista esimerkkejä ovat muun
muassa laboratorio- ja seulontatutkimukset, rutiinitarkastukset, esteettiset kauneusleikkaukset ja elämäntapoihin liittyvät ongelmat. Työuupumus ja stressi luetaan Z-alkuisiin koodeihin. (Vainio 2021.)

Työtuomioistuin on ratkaisukäytännössä kuitenkin pitänyt työuupumusta palkkaan oikeuttavana sairautena, silloin kun asiassa esitetyn lääketieteellisen arvion mukaan
työuupumus/exhaustio on aiheuttanut työkyvyttömyyden (Vainio 2021).

3.3

Työn johtaminen

Nykyään johtamistyylejä on monenlaisia ja ne ovat riippuvaisia muun muassa työpaikan
työkulttuurista, arvoista ja sijainnista. Tutkimuksen mukaan, suomalainen johtamistapa on
selkeää, suoraa ja rehellistä. Suomalaiset ovat matalahierakisia verrattuna esimerkiksi
Keski-Euroopan maihin. Yleisesti suomalaiset johtajat eivät tuo omaa titteliään esiin työntekijöilleen. Monissa maissa johtajat istuvat eri ruokapöydissä kuin työntekijät, kun taas
Suomessa johtajat voivat syödä lounasta samassa pöydässä työntekijöiden kanssa. Työntekijöiden ja johdon välillä on hyvä luottamus ja matala hierarkia, joka mahdollistaa avoimen
keskustelukulttuurin työpaikoilla. (Ahleskog ym. 2018, 14.)
Suomalaiset johtajat pyrkivät tulevaisuudessa entistä enemmän hierarkiattomaan johtamistyyliin. Hierarkiattoman johtamisen lähtökohtana on johtaa ihmisiä tasavertaisesti ja osallistuttaa työntekijät mukaan työn kehitykseen. Manka (2011, 95–96) toteaa, että ennen ja vielä
nykypäivänäkin esimiestoiminnassa nousee esiin kaksi johtamisen puolta: suorituksen johtaminen ja ihmisten johtaminen. Suorituksen johtamisen pääpisteenä on tavoitteiden asettaminen, työn ohjaus ja neuvonta sekä lopuksi palautteen anto työsuorituksesta. Ihmisten
johtamisessa on empaattisempi lähestymistapa, jossa työntekijöitä johdetaan kuuntelemalla, rakentamalla luottamussuhde ja kohdellaan oikeudenmukaisesti. Nykypäivänä suorituksen johtaminen on edelleenkin pääpisteenä useimmissa johtamiskulttuureissa.
Esimiehellä ja johtajalla on keskeinen rooli työyhteisön hyvinvointiin. Jokaisen organisaation piirteisiin kuuluu tavoitteellisuus. Tavoitteellisuus kertoo siitä, että organisaatiolla on
visio, johon organisaatio haluaa päästä. Strategisen toimintasuunnitelman lisäksi organisaatio tarjoaa henkilöstölle selkeän suunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi. Esimiehen taidot nousevat keskeiseksi tekijäksi, joista vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä asemassa,
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sillä esimiehen on osattava välittää visio ja toimintasuunnitelma selkeällä ja tavoitteellisella
vuorovaikutteisella tavalla henkilöstölle. Esimiehen rooli työyhteisössä on laaja ja tarkoituksena on organisaation tavoitteiden pääsemisen lisäksi ylläpitää ja edistää yksilöiden suorituksia sekä innostaa henkilöstöä. Työntekijöiden työhyvinvoinnin lähtökohtana on luoda
heille perusturvallisuuden tunne. Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä, kun yhteistyö on
toimivaa esimiehen ja työntekijöiden välillä, esimiehen johtamistyyli on oikeudenmukaista,
ja esimies osaa osoittaa arvostusta ja kunnioitusta työntekijöilleen. (Sinokki & Virtanen
2014, 147.)
Oikeudenmukaisella johtamisella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia työntekijöiden
työhyvinvointiin ja työn laatuun. Oikeudenmukainen johtamistyyli on selkeää, johdonmukaista ja kaikilla pätevät samat säännöt. Epävarmoissa toimintatilanteissa työntekijä pystyy
luottamaan ja toimimaan sovittujen toimintaperiaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Epäoikeudenmukainen johtaminen voi altistaa monille terveysongelmille ja lisätä stressiä. (Sinokki & Virtanen 2014, 152–153.)
Päätöksentekoprosessin aikana esimies kuuntelee ja osallistuttaa työntekijöitä mukaan
päätöksentekoon. Jokaisella työntekijällä on oikeus mielipiteeseen, kun asia koskee heitä.
Esimiehen tehdessä päätöksiä on tärkeää ottaa huomioon muiden näkemykset ja kerätä
mahdollisimman monipuolista sekä oikeaa tietoa. Päätöksenteon vaikutuksista ja niiden sisällöistä pitää tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi työntekijöille. Päätöksenteon vaikutuksista on ilmoitettava ja tarvittaessa henkilöstölle on annettava lisätietoa sen perusteista.
Kun työntekijöitä kuunnellaan ja otetaan mukaan päätöksentekoon, se lisää arvostuksen
tunnetta työyhteisössä. Näin toimiessa he myös pystyvät hyväksymään omien ideoiden kielteiset päätökset helpommin. Päätöksenteossa kuuntelun tärkeyden lisäksi nousee esiin oikeudenmukaisen kohtelun tärkeys. Jotta henkilöstö pystyy luottamaan esimieheensä, esimiehen täytyy pystyä edustamaan henkilöä, joka on puolueeton, kuuntelee alaisiaan, kunnioittaa, kohtelee tasavertaisesti ja ystävällisesti sekä osallistuttaa työntekijöitä päätöksentekoprosessiin. Terveellisessä työyhteisössä työntekijä luottaa esimieheensä ja siihen, että
säännöt ovat johdonmukaisia ja samoja kaikille. (Sinokki & Virtanen 2014, 152–153.)

3.4

Vaikutusmahdollisuus

Vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisesti työhyvinvointiin
sekä lisäävät innovatiivisuutta työntekijöiden kesken. Työn kuormitustekijät, kuten jatkuva
kiire, työmäärän paljous ja töiden kasautuminen aiheuttavat muun muassa väsymys- ja
stressitiloja työntekijöille. Kuuntelemalla työntekijöitä ja antamalla heille vaikutusmahdollisuuksia itse työhön ja sen kehittämiseen, pystyy organisaatio hallitsemaan kuormittavien
tekijöiden määrää. Työntekijä tietää oman työnsä sisällön, minkä vuoksi työntekijällä ja
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työyhteisöllä tulisi olla osallisuutensa myös työn kehittämisessä. Keskustelut johdon ja työntekijöiden välillä (esimerkiksi työn ongelmista puhuminen ja niiden ratkaisukeinojen etsiminen) ovat tärkeitä tekijöitä työntekijän osallistamiseen, vaikuttaen työntekijän ammatilliseen
kehittymiseen ja sitoutuneisuuteen työpaikkaa kohtaan. Keskusteluista syntyy uusia näkökulmia ja ratkaisuja ongelmien ratkomiseksi. (Ala-Laurinaho 2017.)
SAK:n kehittämispäällikkö Antilan mukaan SAK:n työolobarometrin tutkimuksessa selviää,
että vaikutusmahdollisuuksilla on suuri merkitys sairauslomien ja uupumisen kanssa. Johtaminen ja johtamisfilosofia määrittää sen, miten paljon työntekijällä on vaikutusmahdollisuuksia. Joidenkin johtajien mielestä työntekijällä on hyvä olla selkeä ja rajattu työnkuva,
jota he voivat seurailla. Tällöin työntekijä suorittaa tietyn työn annetulla tavalla rutiiniomaisesti, mikä hidastaa työntekijän kehittymistä ja työn kehittämisen mahdollisuuksia. Työntekijän jatkuva oppiminen pysähtyy, sillä osaaminen keskittyy ainoastaan siihen kyseiseen
annettuun tehtävään. Työolobarometrin tulokset kertovat vaikutusmahdollisuuksien tärkeyden. Mitä enemmän työntekijällä on vaikutusmahdollisuuksia työhönsä, sitä enemmän hän
viihtyy työssään ja jaksaa paremmin. Vaikutusmahdollisuudella on vaikutusta myös sairauslomien vähenemiseen. Vaikutusmahdollisuuksilla on suora yhteys työn tuottavuuteen ja tuloksen tekemiseen. Kehittämällä omaa johtamista, voi johtaja itsekin havaita työntekijöiden
vaikutusmahdollisuuden lisäämisen tärkeyden. Antilan mielestä vuosittaiset kehityskeskustelut eivät riitä yksin työn kehittämiseen, vaan keskusteluita pitäisi käydä viikoittain työntekijöidensä kanssa. Keskusteluissa jutellaan esimerkiksi yhteisistä tavoitteista, vastuista ja
tulevan viikon tilanteista. (Luoma-aho 2018.)
Työn kehittäminen yhdessä työntekijöidensä kanssa kasvattaa tuloksia. Tulevaisuuteen
suuntaavaa kehittämistä, uudistettujen toimintatapojen kehittämisen ideat ja sen nopea
vastaanotto nähdään tärkeäksi tekijäksi koko organisaation sisäisessä yhteistyössä. Vaikutusmahdollisuuksiin kuuluu, että työntekijät saavat osallistua työn-, työolosuhteiden- ja työympäristön kehitykseen ja uudistamiseen. (Ala-Laurinaho 2017.)
Työntekijän työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Manka on havainnollistanut näitä tekijöitä laatimassaan kuviossa. Kuviosta näkee, kuinka yksilö, organisaatio, johtaminen, työyhteisö ja työ ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat osaltaan työhyvinvointiin. (Manka
2011, 76; kuvio 2.)
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Kuvio 2. Työhyvinvointiin vaikuttavat teemat (Manka 2011, 76)

3.5

Työn merkityksellisyys ja motivaatio

3.5.1 Merkityksellisyys
Suomen Ekonomit -järjestö pitää merkityksellisyyden tunnetta työssä tärkeimpänä työmotivaation ja hyvinvoinnin lähteenä. Ihmiselle tärkeimpiä tekijöitä on kokea oman työnsä tekemisen merkitykselliseksi. Ihmiset tekevät töitä yli puolet valveilla olo ajastaan, joten on tärkeää, että ihminen kokee työnsä merkitykselliseksi. (Suomen Ekonomit 2020.)
Tutkija Frank Martela on todennut, että työntekijän työn merkityksellisyys koostuu neljästä
peruskokemuksesta (Suomen Ekonomit 2020):
•

Autonomian tunteessa työntekijällä on vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten hän
suorittaa työnsä ja tiedostaa tavoitteensa.

•

Hyväntekemisen tunteessa työntekijä kokee, että hänen tekemällään työllään on
positiivinen vaikutus ihmisiin ja muuhun maailmaan.

•

Kyvykkyyden tunteessa työntekijä kokee, että hän oppii jatkuvasti uutta ja pääsee
käyttämään osaamistaan.

•

Yhteenkuuluvuuden tunteessa työntekijä kokee olevansa osa työyhteisöä, arvostettu ja välitetty.

Työn merkityksellisyys ei ole sidonnainen työntekijän palkkaan. Ihminen kokee merkityksellisyyden tunnetta, kun nämä neljä peruskokemusta täyttyvät. Merkityksellisyyden tunne
työssä edistää työntekijän työhyvinvointia.
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3.5.2 Motivaatio
Motivaation peruspohjana on motiivi. Motiivilla tarkoitetaan kaikkea ihmisen tarpeita, haluja,
palkkioita ja rangaistuksia. Motivaatio syntyy siis motiiveista, joka voi olla tiedostettua tai
tiedostamatonta. Motivaatio niin sanotusti ohjaa ihmisen käyttäytymistä, esimerkiksi sitä miten vireästi hän toimii tietyssä asiassa. Samalla motivaatio myös ohjailee ihmisen mielenkiintoa. (Terveysverkko.)
Motivaatio on jakautunut kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio ohjaa tekemistä, minkä tavoitteena eivät ole aineelliset palkinnot. Aineellisia palkintoja ovat esimerkiksi rahapalkkiot tai jonkin tietyn työtehtävän onnistumisen jälkeen positiiviset palautteet ja kiitokset. Tämän tyyppisessä motivaatiossa ihminen toimii itse omasta
tahdostaan ja kokee iloa sekä tyydytystä omasta toiminnastaan. Kun taas ulkoisessa motivaatiossa ihminen tavoittelee ulkoisia palkintoja tehdylle työlle. Ulkoisessa motivaatiossa
työntekijän toiminta on siis riippuvainen ympäristöstä. Tällöin jokin tietty toiminta ei ole enää
oman halun takia tehty, vaan motivaattorina toimii ulkoiset palkkiot kuten rahapalkkiot, lahjakortit ja esimiehen kehu. Ero näissä kahdessa motivaatiossa on sisäisen motivaation pitkäkestoinen vaikutus, kun taas ulkoiset motivaatiot ovat lyhyt vaikutteisempia. Sisäiset palkkiot ovat tehokkaampia kuin ulkoiset palkkiot. (Terveysverkko.)
Pink (2009) toteaa, että 1900-luvulla on tutkittu aineellisten palkitsemisien, eli ulkoisten motivaattorien toimivan, mutta vain lyhyellä aikatähtäimellä. Bonukset ja rahalliset palkkiot eivät välttämättä ole palkitsemisen keinoista kaikista tehokkaimpia. Pitkään on luultu, että
niillä ylläpidettävään työntekijöiden motivaatiota, vaikkei näin todellisuudessa ole. Ulkoiset
palkkiot voivat käänteisesti vaikuttaa negatiivisesti ihmisten toimintatapoihin, ja Pink:n mukaan ulkoiset motivaattorit ovatkin vaikuttaneet negatiivisesti ihmisiin, kun sisäisiä ja ulkoisia motivaatiota on verrattu keskenään.
Pink:n (2009) mukaan yritykset voivat tehostaa liiketoimintaansa, mikäli työntekijöiden sisäisiin motivaattoreihin panostetaan enemmän. Näitä ovat esimerkiksi itsenäisyys, osaaminen ja tarkoitus. Tutkimuksien mukaan, ulkoiset motivaattorit (esimerkiksi rahapalkkiot) vähentävät työntekijän mielikuvitusta ja rajoittaa jollain määrin työn tehokkuutta. Työntekijöiden katseet niin sanotusti kapenevat, eivätkä löydä ratkaisuja yhtä tehokkaasti kuin he, joilla
vallitsee sisäinen motivaatio työtä kohtaan. Sisäiset motivaattorit ovat työn sitoutuneisuuden kannalta merkityksellisiä. Kun työntekijöille annetaan itsenäisempää otetta työhön ja
heidän osaamistaan huomioidaan, se motivoi työntekijöitä työnteossa ja he saavat työstä
paljon enemmän irti.
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Työelämään on siirtymässä sukupolvi, joka poikkeaa arvoiltaan edeltäjistään ja suhtautuu työhön uudella tavalla vaatien siltä merkityksellisyyttä (Pyöriä 2012, 80).

Motivaatiosta on lukuisia motivaatioteorioita. Alla on lyhyesti kerrottuna vahvistamisen teoriasta, kaksifaktoriteoriasta, tavoitteen asettamisen teoriasta ja työn imusta.
Vahvistamisen teoria
Tämän teorian ydinajatus on se, että ihminen on kiinnostunut ainoastaan työn lopputuloksesta. Eli tässä teoriassa työn mielekkyys ja kiinnostavuus eivät ole niitä tekijöitä, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa, vaan ihminen on ainoastaan riippuvainen työn lopputuloksesta.
Esimiehet voivat kannustaa työntekijöitä palkitsemisella hyvästä suorituksesta pian onnistuneen suorituksen jälkeen tai jopa toiminnan aikana. Tämän kaltainen palkitsemisen ajankohta vahvistaa haluttua toimintaa. (Hakonen & Nylander 2015, 139.)
Kaksifaktoriteoria
Kaksifaktoriteorian tarkoitus on motivoida työntekijöitä palkitsemalla heitä aineettomasti. Aineetonta palkitsemisista on esimerkiksi vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, osallistaminen organisaation kehitysmahdollisuuksiin ja tunnustus. Ihmiset ovat kaikki erilaisia, joten
ihmisiä motivoi erilaiset tekijät. Aineellinen palkitseminen, esimerkiksi työntekijän kuukausittainen palkka, ei välttämättä toimi motivaation tekijänä. Ajatellaan, että palkka helpottaa
työntekijää ja poistaa tyytymättömyyttä, mutta ei varsinaisesti motivoi työntekijää. (Hakonen
& Nylander 2015, 142–143.)
Tavoitteen asettamisen teoria
Tässä teoriassa yritys pyrkii asettamaan työntekijöilleen tavoitteita, jotka ovat haastavia,
helposti ymmärrettäviä ja hyväksyttyjä. Toiminnan aikana esimies antaa kannustavia palautteita työntekijöilleen, jotta työntekijät suoriutuvat mahdollisimman hyvin. Tavoitteen
asettamisen teoriassa palkitsemisen rooli on edistää tavoitteellista suoriutumista sekä tavoitteeseen sitoutumista. (Hakonen & Nylander 2015, 145–146.)
Työn imu
Työn imu kuvaa työntekijän myönteistä työhyvinvointikokemuksia: tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa. Se koostuu tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta työssä.
Työntekijän myönteistä työhyvinvointikokemusta voi edistää muun muassa aineeton palkitseminen eli esimerkiksi positiivinen palaute, tunnustus ja vaikutusmahdollisuudet. (Hakonen 2015, 148–152.) Työn imua kokeva työntekijä kokee työnsä mielekkääksi, nauttii työstään ja menee mielellään töihin (Suomen Ekonomit 2020).
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Työntekijöiden tavoitteellisten suorituksien avulla yritykset pääsevät tavoitteisiinsa. Tärkeätä on motivoida työntekijöitä ja pitää heidät motivoituneina. On tutkittu, että menestyminen työelämässä ei perustu älykkyyteen, kykyihin tai palkkaukseen, vaan motivaatioon. Motivoitunut työntekijä on hyvinvoiva sekä yrityksen elintärkeä voimavara. Työntekijä kokee
työnsä merkitykselliseksi, mielekkääksi ja hän sitoutuu työhönsä, mikäli yritys sallii työntekijöilleen vaikutusmahdollisuuksia ja antaa heille vastuuta. Näin työntekijä kokee olevansa
osallinen yritykseen. Esimiesten ja johtajien työ on motivoida työntekijöitään, mutta motivaation on myös lähdettävä työntekijän sisältäpäin. (Huttu 2016.)
Jakamalla vaikutusmahdollisuuksia työntekijöille on havaittu selkeästi vaikuttavan työntekijöiden motivaatioon. Yksi keskeisin motivaatiotekijä on antaa vaikutusmahdollisuus työntekijän oman työtehtävän sisältöön ja vapaudet sen toteuttamistapaan. Esimies voi sallia
työntekijälle itsenäisemmän mahdollisuuden työntekoon (esimerkiksi mahdollisuuden tehdä
etätyötä) ja vaikutusvallan vaikuttaa päätöksiin sekä työaikoihin. Esimies toimii joustavasti
työvuorosuunnitteluissa ja antaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa omiin työaikoihin.
Luomalla työyhteisössä avoimen ja rennon työilmapiirin, voi työntekijöillä olla helpompaa
puhua esimiehilleen. Tällöin työntekijät tuntevat, että heitä kuunnellaan ja kohdellaan hyvin.
(Sote-navigaattori.)
Edellä mainittujen lisäksi esimiesten ja johtajien on tärkeää osoittaa heidän työntekijöilleen,
miten heidän työpanoksensa yksilöinä näkyvät yrityksen menestyksessä. Bonuksien antamisen sijasta huomion osoittaminen sanoin työntekijöille tai tiimille työn suorituksesta on
tärkeää. Useasti työntekijät saavat motivaatiota, kun sanoin osataan osoittaa kiitosta ja arvostusta. Sanoilla ”Kiitos” ja ”Hei, tosi hyvin tehty” on suuri positiivinen vaikutus työntekijöiden motivaatioon. Työntekijä kokee ylpeyttä, kun he saavat tehdä töitä kyseiselle yritykselle
ja ovat osa yhteisöä. Kiittäminen lisää työntekijöissä tunnetta, jossa halutaan työskennellä
entistä paremmin ja tehokkaammin. Koko henkilökunnan motivaattorina voi toimia esimerkiksi kuukausipalaveri, jossa on tarjolla lounasruokaa. (Svärd.) Aineettomia palkitsemisia
ovat esimerkiksi oma kehitys, saatu arvostus, työn kiinnostavuus, työsuhteen pysyvyys ja
vaikuttamismahdollisuudet (Viitala 2007, 147).
Holst (2017) toteaa, että on tärkeää ottaa huomioon erilaiset ihmiset työympäristössä ja
panostaa vuorovaikutukseen. Ihmiset ovat kaikki erilaisia ja heidän persoonallisuutensa
poikkeavat toisistaan, jolloin heitä motivoivat erilaiset asiat. Nousee tärkeäksi tekijäksi panostaa vuorovaikutukseen, työntekijöiden kuuntelemiseen ja yksilön vahvuuksien ymmärtämiseen. Holst jatkaa, että pienetkin arjen teot voivat johtaa suuriin tavoitteisiin. Jokapäiväinen työnteon johtaminen, edistymisen mahdollistaminen, seuranta ja palautteenannon
antaminen useasti ovat avain haluttuun tavoitteeseen, tulokseen ja lopulta työntekijöiden
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motivaatioon. Holst painottaa, että esimiehen roolin yksi merkittävimpiä tehtäviä on saada
työntekijät innostumaan ja ymmärtämään heidän työnsä tärkeydestä. Positiivisen asiakastyytyväisyyden avulla esimies pystyy luomaan työntekijöilleen ymmärrystä ja kokemusta
siitä, että heidän työnsä on tärkeää ja merkillistä. Tämä luo esimiehelle ja työntekijöille onnistumisen tunteen. Holst neuvoo yrityksiä ylläpitämään positiivista Can Do-asennetta. Viimeiseksi Holst painottaa johtoryhmän ja esimiehen roolin tärkeyttä johtajuudessa. Työntekijöille on tärkeätä antaa selkeä kuva perustehtävistä, tavoitteista, toimenkuvista ja odotuksista. Työntekijöiden työelinkaaren aikana on muistettava tarpeen tullessa selventää, auttaa, osallistuttaa ja antaa vastuuta. Jan Holstin sanoin: Tee muista tähtiä (Holst 2017).
Työn johtamiseen sisältyy monia osa-alueita. Kuviosta 3 ilmenee työnjohtamisen keskeisimmät osa-alueet ja miten ne ovat kaikki kytköksissä toisiinsa. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Työn johtaminen

3.6

Työpaikkakiusaaminen

Yli 100 000 palkansaajaa tuntee olevansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Kiusatuksi
tuleminen on vakava konfliktitilanne, joka lisää työntekijän stressiä ja vaikuttaa heikentävästi hänen työhyvinvointiinsa. Työyhteisössä ilmenevä kiusaaminen heijastuu myös sitä
sivusta

seuraaviin

henkilöihin

ja

työyhteisön

toimivuuteen.

(Työterveyslaitos

c.)

22
Työpaikkakiusaaminen on järjestelmällistä ja toistuvaa negatiivista kohtelua. Työpaikkakiusaamisella voi olla monia muotoja ja sitä voi ilmetä sanoina, tekoina tai asenteina. (Tehy;
YTK-Yhdistys.)
Pitkään jatkuvalla kiusaamisella on paljon negatiivisia vaikutuksia niin työnantajalle kuin itse
kiusaamista kokevalle. Kiusaamisen ja kiusaamiskokemusten selvitteleminen aiheuttavat
työnantajalle monia kuluja. Tällaisia kuluista esimerkkeinä ovat muun muassa sairauspoissaolot, töiden uudelleen järjestelyt, kiusaamisen tutkimiseen ja selvittelyyn kuluva työaika,
mahdolliset oikeudenkäyntikulut ja ulkopuolisille asiantuntioille maksettavat palkkiot. Kiusaaminen saattaa ilmetä työyhteisössä myös tuloksellisuuden ja yleisen työtehon heikkenemisenä. Pitkään jatkunut työpaikkakiusaaminen voi tuntua hyvin traumaattiselta kokemukselta. Pitkään kiusaamisen kohteena olleilla on myös diagnosoitu posttraumaattisia
stressioireyhtymiä. Vakavimmillaan pitkään jatkunut työpaikkakiusaaminen voi johtaa jopa
masennukseen sairastumiseen. (Suomen Mielenterveys b.; Työterveyslaitos d.)
Epäasiallisesta kohtelusta on säädetty työsopimus- ja työturvallisuuslaissa. Työpaikkakiusaamista voi olla muun muassa jatkuva ja toistuva
•

liiallisen työmäärän antaminen ja kohtuuton aikataulutus

•

työntekijän kykyihin nähden liian vaatimattomien tehtävien antaminen

•

syrjintä ja eristäminen työyhteisöstä

•

sortaminen, pilkkaaminen, nöyryyttäminen ja mustamaalaaminen

•

uhkailu

•

esimiesaseman väärinkäytös

•

fyysinen väkivalta tai seksuaalinen häirintä. (Tehy; YTK-Yhdistys.)

Kaikki ristiriidat työyhteisössä eivät ole työpaikkakiusaamista. Työpaikkakiusaamiseksi ei
lueta
•

työpäätöksistä tai tulkinnoista syntyneitä ristiriitoja

•

työpaikan ongelmatilanteiden asiallinen käsittelyjä työntekijöiden kesken

•

esimiehen puuttuminen epäasiallisuuksiin työsuorituksiin. (Tehy.)

Työpaikkakiusaamiseen tulisi aina puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siihen
puuttuminen on määritelty työturvallisuuslaissakin. Erilaiset työyhteisön ristiriidat lisäävät
työpaikkakiusaamista, joten myös niihin tulisi puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työilmapiirin kehittämisellä voidaan ennaltaehkäistä kiusaamistilanteiden syntyä.
On myös hyvä pyrkiä luomaan työpaikalle kiusaamisvastainen ilmapiiri, sillä se ehkäisee
ongelmatilanteiden syntymistä. On tärkeää, että kiusaamisen kohteeksi joutunut työntekijä
tulee kuulluksi. Kiusaamistilanteissa voi kääntyä esimiehen, kollegan, luottamusmiehen tai
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työterveyshuollon puoleen. Edellä mainittujen lisäksi myös viranomaiset voivat olla avuksi,
jos konfliktitilanteet ovat erityisen hankalia. (Salo 2020; Tehy.)

3.7

Masennus

Pitkään jatkunut työpaikkakiusaaminen voi johtaa pahimmillaan kiusatun masentumiseen
(Suomen Mielenterveys b). Masennus on yksi Suomen yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä
(Mielenterveystalo b). Noin 5–7 prosenttia suomalaisista kärsii siitä tälläkin hetkellä. Masennus on naisilla lähes kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä. (Tarnanen ym. 2020.) Masennus kehittyy asteittain, joten on tärkeää hakea apua jo masennuksen varhaisessa vaiheessa. Toiminta- ja työkyky voivat näyttäytyä pitkään hyvänä, vaikka henkilö kokisi masennuksen oireita. Ajoittainen suru tai mielipaha eivät suoraani tarkoita, että henkilö on masentunut. Pitkittynyt suru voi kuitenkin johtaa henkilön masentumiseen. Masennuksesta voidaan puhua silloin, kun masennukseen liittyvät oireet esiintyvät yhtäjaksoisesti pidemmän
aikaa. Masentunut henkilö kokee tyypillisesti seuraavia oireita (Mielenterveystalo b):
•

pitkittynyt alakuloisuus, surullisuus

•

uupumus, väsymys

•

laskenut toimintakyky, aikaansaamattomuus

•

itseluottamuksen lasku, itsesyytösten kasvu

•

päätöksenteon vaikeus

•

ruokailutottumusten muutokset, unihäiriöt, erilaiset fyysiset oireet

•

kuolemaan liittyvät ajatukset.

Mielenterveydenhäiriöt, masennus mukaan lukien, vaikuttavat työn tuottavuuteen ja hoitamattomana saattavat johtaa työkyvyttömyyteen. Masennukseen liittyvät oireet voivat alentaa työkykyä ja hankaloittaa työskentelyä. Työpaikoilla masennus voi enteillä työntekijästä
seuraavina asioina (Työterveyslaitos f):
•

väsymys, kuormitusherkkyyden lisääntyminen

•

tahattomat virheet tai laiminlyönnit, aiempaa hitaampi työsuoritus

•

vetäytyminen, työn ilmapiiriongelmat ja riidat

•

tunteiden hallitsemisen vaikeudet, ärtyneisyys, herkkyys

•

työstä suoriutumisen vaikeus

•

kielteinen palaute asiakkailta

•

poissaolojen lisääntyminen.

Masennus ei vaikuta vain sairastuneeseen itseensä. Masennus vaikuttaa taloudellisesti
koko yhteiskuntaan. Masennus on yksi kalleimmista sairauksista maksaen yhteiskunnalle
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vuosittain yli miljardi euroa. Lukua selittää se, että masennus aiheuttaa Suomessa paljon
sairauslomia. Kelan myöntämistä sairauspäivärahakausista masennus on toiseksi yleisin
myöntämisen syy. Yli kolmen kuukauden yhtäjaksoisista sairauslomista mielenterveyshäiriöt ovat yleisimpiä. Lisäksi noin 3 000 henkilöä jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle
masennuksen vuoksi. (Kärkkäinen.)
Masennuksen hoito tulisi aloittaa sairauden mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hoito
on paras toteuttaa yhteistyössä työterveyslääkärin ja työnantajan kanssa. Samalla on hyvä
suunnitella työntekijälle yksilöllisiä keinoja työkyvyn tukemiseksi. (Kärkkäinen.) Vuosittain
tuhannet suomalaiset toipuvat vaikeasta masennuksesta ja palaavat työelämään tai opiskelemaan (Suomen Mielenterveys c). Sairausloman jälkeen työtä voisi aluksi suorittaa kevennettynä, osa-aikaisena tai työkokeiluna. Oleellista on pitää henkinen kuormitus mahdollisimman vähäisenä. Töihin paluuta voidaan helpottaa myös räätälöimällä työtehtäviä masentuneelle sopivimmiksi. Esimerkiksi hetkellinen vuorotyöstä päivätyöhön siirtyminen voi
helpotta työntekijän töihin paluuta. (Kärkkäinen.)
Mielenterveyden häiriöt voivat koskettaa ketä tahansa. Kuvassa 1 esitellään koko Suomen
mielenterveyden häiriöiden tilaa. (Kuva 1.)

Kuva 1. Mielenterveyden häiriöt Suomessa (mukailtu Suomen Mielenterveys 2020)
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4
4.1

Kaupan ala
Kaupan alan erityispiirteitä

Kaupan ala keskittyy tavaroiden ostamiseen ja myyntiin (Rauramo 2020, 2). Kauppa muodostaa noin 10 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, ja sillä mitattuna kauppa onkin
Suomen elinkeinoelämän suurin toimiala (Kaupan liitto a). Kauppa on yksityisten toimialojen
suurin työllistäjä Suomessa: kaupan ketjussa työskentelee yhteensä noin 450 000 suomalaista (Kaupan liitto b).
Kauppa jakautuu vähittäiskauppaan ja tukkukauppaan sekä tuotevalikoimansa perusteella
vielä päivittäistavara-, erikoistavara- ja tekniseen kauppaan (Kaupan liitto c). Tässä opinnäytetyössä käsitellään henkistä työhyvinvointia pääkaupunkiseudun päivittäistavara- ja
erikoistavarakaupoissa. Pääkaupunkiseudulla tarkoitetaan aluetta, jonka muodostavat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa (Kotimaisten kielten keskus).
Vähittäiskauppoihin kuuluva päivittäistavarakauppa myy nimensä mukaisesti päivittäistavaroita. Päivittäistavaroihin luetaan muun muassa ruoat, juomat, tupakkatuotteet, teknokemian tuotteet sekä päivittäiskosmetiikka. Päivittäistavaramarkkinoihin luetaan itsepalveluperiaatteella toimivien marketmyymälöiden lisäksi elintarvikkeiden erikoismyymälöiden,
huoltamoiden ja halpahallien päivittäistavaroiden myynti. Myös alkoholijuomien vähittäismyynti kuuluu päivittäistavaramarkkinoihin. (Kaupan liitto c.) Ketjuuntuminen on päivittäistavarakaupoille ominaista (Päivittäistavarakauppa ry).
Erikoiskaupat kuuluvat vähittäiskauppoihin. Erikoiskauppoihin luetaan muun muassa vaateja kenkäkaupat, kirjakaupat, kulta- ja kellokaupat, huonekalu- ja sisustuskaupat, kodintekniikkakaupat, rauta- ja rakennustarvikekaupat, optikkoliikkeet ja apteekit. Erikoiskauppojen
toiminta perustuu henkilökohtaisempaan palveluun, myyjien korkeaan asiantuntemukseen
ja erikoistuneeseen tuotevalikoimaan. Erikoiskaupoille on ominaista hakeutua lähelle toisiaan, esimerkiksi kauppakeskuksiin, sillä tiiviissä palvelukeskittymissä on vetovoimaa. (Kaupan liitto c.)

4.2

Kuormittuminen kaupan alalla

Työnantaja on velvollinen tunnistamaan tai selvittämään työstä, työajoista, työtilasta ja
muista työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Jos vaara- tai haittatekijöitä ei voida
poistaa, on niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle arvioitava. Työn
kuormitustekijät ovat yksi arvioitavista vaara- ja haittatekijöistä. (Työturvallisuuslaki
738/2002, 10 §.)
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Työkuormittumista syntyy, kun työntekijä käyttää fyysisisä, psyykkisiä, sosiaalisia ja kognitiivisia omaisuuksiaan työssään. Kuormitustekijät voivat liittyä niin työhön, työyhteisöön, organisaation toimintatapoihin kuin työympäristöönkin. (Työturvallisuuskeskus.) Työntekijän
kokonaiskuormitus muodostuu työn ja vapaa-ajan yhteisvaikutuksesta. Sopiva työkuormitus on työntekijälle terveyttä, työ tehokkuutta ja työkykyä edistävä tekijä. Liiallisen kuormittumisen vaikutukset ovat sen sijaan päinvastaiset aiheuttaen työntekijöille erilaisia oireita.
(Rauramo 2020, 39.)
Työssä fyysisiä kuormitustekijöitä ovat työliikkeet, työasennot ja muu fyysisen voiman
käyttö. Kaupan alalla erityisesti käsin tehtävät tavaroiden siirrot ja toistuvat yksipuoliset liikkeet ovat yleisimpiä fyysisistä kuormitustekijöistä. Kassatyöskentelyä voidaan pitää esimerkkinä yksipuolisista toistuvista liikkeistä. Äkilliset raskaat nostot, pitkäkestoinen paikallaanolo ja samankaltaisina toistuvat työvaiheet ovat myös hyvin yleisiä kaupan alalla työskentelyssä. Kaupan alalle ominaiset fyysiset kuormitustekijät lisäävät niska-hartia-, selkäja alaraajasairauksien riskiä. (Rauramo 2020, 39–40.)
Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työpaikan, työyhteisön, työn johtamisen,
työn suunnittelun, työympäristön, työtehtävien ja vuorovaikutusten ominaisuuksia, joilla on
vaikutusta työntekijöihin. Kognitiivinen kuormitus liittyy aivojen toimintaan, muistiin ja tiedonkäsittelyyn. Vaativien työtehtävien suorittaminen kuormittaa työntekijöiden työmuistia.
Työmuisti kuormittuu lisäksi silloin, kun huomio täytyy suunnata pois varsinaisesta työtehtävästä usein tai pitkäksi ajaksi. (Rauramo 2020, 47.)
Kaupan alalle yleisiä psykososiaalisia haasteita ovat toimintaympäristön muutokset, osaamisvaatimusten lisääntyminen, kiire sekä uhka väkivallasta. Psykososiaalista työhyvinvointia voidaan edistää merkittävästi työn ja kiireen hallinnalla, työn mielekkyyden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä sekä työilmapiirin vahvistamisella. Työn monipuolisuudella ja
tauotuksella on merkittävä rooli työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Niiden
avulla ehkäistään työntekijää kokemasta voimakasta väsymystä ja pyritään pitämään työvire hyvänä työpäivän ajan. (Rauramo 2020, 47–48.)
Myös työjärjestelyihin, työvälineisiin ja työskentely paikkaan liittyvät tekijät vaikuttavat työntekijöiden kuormittuneisuuteen. Kaupan alalla tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi (Rauramo
2020, 48):
•

usean työtehtävän samanaikainen suorittaminen, esimerkiksi asiakaspalvelu, rahastus, sekä arpa- ja tupakkatuotteiden myynti

•

uusien toimintatapojen oppiminen ja jatkuvasti kehittyvän teknologian hallinta

•

erilaisten häiriötilanteiden selvittäminen

27
Vuorotyö merkittävä tekijä hyvinvoinnissa
Kauppojen aukioloaikojen rajoitukset poistuivat vuoden 2016 alussa (Työ- ja elinkeinoministeriö). Aukioloaikojen rajoitusten poistuttua kaupan alalle on muodostunut myös enemmän yötyötä, joka kuormittaa työntekijää niin fyysisesti että henkisesti enemmän kuin päivätyö. Työajoilla on merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin, jaksamiseen ja työkykyyn. (Rauramo 2020, 48–50.)
Työvuorot, jotka kohdistuvat yöhön tai aamuyöhön vaikuttavat negatiivisesti työntekijän
vuorokausirytmiin. Työvuorot häiritsevät työntekijän unirytmiä. Tämä johtaa vuorotyötä tekevien yleisiin uniongelmiin ja väsymykseen. Noin 10 prosenttia vuorotyöntekijöistä kärsii
jopa vuorotyöunihäiriöstä, jossa unettomuutta ilmenee jatkuvasti normaaliin nukkumisaikaan osuvina työaikoina. Uniongelmien, väsymyksen, onnettomuusriskin ja vuorokaudenajan välillä on selvä yhteys. Yhteys ilmenee muun muassa työtapaturmien lukumäärässä. Yötyötä tekevien tapaturmariski on jopa 1,36-kertainen säännöllistä päivätyötä tekeviin verrattuna. Väsymys vaikuttaa työntekoon monin tavoin. Väsymyksellä on negatiivinen
vaikutus muun muassa keskittymiskykyyn, muistiin, huomiointikykyyn, reaktioaikaan ja mielialaan. Pitkät työajat, yötyöt ja valvominen voivat aiheuttaa työntekijälle myös painon nousua, sydämen rytmihäiriötä ja altistaa hänet kohonneen verenpaineen kehittymiselle. (Partonen 2020.)
Väsymyksen lisäksi vuorotyöllä on laajempi vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin. Vuorotyöntekijöillä erilaiset ruoansulatuselimistön oireet ovat yleisiä. Myös mahdollinen sairastumisen riski diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin kasvaa. Yötyö lisää tätä sairastumisen riskiä seitsemän prosenttia jokaista viiden vuoden lisäaltistumista kohden. Maailman terveysjärjestön kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC on lisäksi luokitellut
(luokka 2A) vuorokausirytmin kannalta haitallisen vuorotyön todennäköiseksi syöpää aiheuttavaksi tekijäksi, eli karsinogeeniksi. (Partonen 2020.)
Työaika säätelee siis osaltaan työntekijän hyvinvointia ja palautumista. Se määrittelee myös
työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamisen. Puutteellinen palautuminen ilmenee erilaisina epätoivottuina oireina ja pitkällä aikavälillä terveyden heikkenemisenä. (Rauramo 2020, 48.)
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5

Tutkimus kaupan alan hyvinvoinnista

5.1

Tutkimuksen toteutus

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin pääkaupunkiseudun kaupan alalla työskentelevien henkistä työhyvinvointia. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia päivittäistavara-, sisustus- ja vaatekauppojen työntekijöiden henkistä työhyvinvointia. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää
ensin teorian pohjalta mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden henkiseen työhyvinvointiin.
Sen jälkeen teoriaan nojaten tutkittiin työntekijöiden nykyistä henkisen työhyvinvoinnin tilaa
ja sitoutuneisuutta kaupan alalla.
Tutkimustulosten tarkoituksena on selvittää työntekijöiden henkisen työhyvinvoinnin nykytilaa. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten työntekijät jaksavat töissään ja työn ulkopuolella.
Aihealueen laajuuden vuoksi tutkimus toteutettiin hyödyntäen määrällistä (kvantitatiivista)
tutkimusta ja laadullista (kvalitatiivista) tutkimusta. Määrällisen tutkimusmenetelmän ominaispiirteitä ovat tilastolliset tiedonkeruumenetelmät. Laadullisen tiedonkeruumenetelmän
ominaispiirteitä ovat haastattelut, jossa haastateltavat pääsevät vastaamaan aihealueeseen liittyen vapaamuotoisesti omin sanoin omista mielipiteistään ja kokemuksistaan. (Tilastokeskus b.)
Teoriaan perehtymisen jälkeen lähestyttiin tutkimusta luomalla kysely hyödyntäen Webropol-alustaa. Webropol-alustan avulla pystyttiin tuomaan osallistujien vastaukset Excel-taulukkoon ja analysoimaan tuloksia ryhmittäin. Kysely oli strukturoitu haastattelu, joka on virallisin haastattelumuoto sisältäen monivalintakysymyksiä vaihtoehtoineen. Kysely oli kaikille vastaajille samanlainen eli kysymykset olivat samassa järjestyksessä, joista vastaajat
valitsivat itselleen sopivimman vastaus vaihtoehdon. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2006a.) Yritykset valittiin pääkaupunkiseudun keskeisimmiltä alueilta. Anonyymi kysely lähettiin sähköisesti kahdeksaan eri liikkeeseen. Liikkeiden esimiehet jakoivat Webropol-kyselylinkin työntekijöilleen. Kyselyyn osallistui 23 myyjää. Kyselyssä oli 26 strukturoitua monivalintakysymystä ja yksi avoin tekstikenttä. Kysely oli avoinna 25.3.2021–6.4.2021 välisellä ajalla.
Kun määrällisen tutkimuksen vastaukset saatiin, luotiin laadullisen tutkimus hyödyntäen
puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puolistrukturoitu haastattelu sisälsi samat kysymykset kaikille, jotka esitettiin myöskin samassa järjestyksessä. Puolistrukturoitu haastattelu
tunnetaan myös nimellä teemahaastattelu. Teemahaastattelussa on tarkat kysymykset tiettyihin teemoihin, mutta ei ole välttämätöntä käyttää samoja kysymyksiä jokaisen haastateltavien kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Haastattelut pidettiin Microsoft

29
Teams-viestintäalustan välityksellä ja ne nauhoitettiin sekä litteroitiin. Haastattelukysymykset pohdittiin Webropol-kyselytuloksien jälkeen ja niitä kertyi yhteensä 16 kappaletta. Yksilö
haastatteluihin osallistui neljä kaupan alan myyjää. Haastateltavat valittiin kaupan alan eri
työtehtävistä. Tutkimusaihetta haluttiin tutkia mahdollisimman monipuolisesti, joten haastatteluun osallistui kaksi kokoaikaista työntekijää ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

5.2

Tutkimuksen analyysimenetelmät

Opinnäytetyön kvantitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin tilastollisesti kuvaavaa analyysiä. Tässä analyysimenetelmässä tutkimusaineistoa kuvataan tilastollisesti
ja sitä havainnollistetaan graafisesti. Tilastollisella analyysillä pystytään toteamaan aineistosta esimerkiksi tulosten jakautumista, yleisyyttä ja jäsentymistä luokkiin. (Lähdesmäki,
Hurme, Koskimaa., Mikkola & Himberg 2015.)
Kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Keskeisiä aiheita,
eli teemoja muodostetaan etsimällä tekstimassasta sen eri haastattelujen, vastausten tai
kirjoitusten yhdistäviä (tai vastaavasti erottavia) tekijöitä. Teemahaastatteluaineiston analysoimisessa luonteva tapa edetä on käyttää teemoittelua. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) Opinnäytetyön kvantitatiivisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelu sijoittuu muodollisuudessaan lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. Teemahaastattelu ei etene tarkkojen, yksityiskohtaisten tai valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin teemoihin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c.)
Opinnäytetyötä varten lähteinä käytettiin monipuolisesti painettuja- sekä sähköisiä lähteitä.
Teoreettista viitekehystä kootessa tekstimassassa toistuivat keskeisesti tietyt aiheet, eli teemat. Opinnäytetyössä analysoidaan seuraavia teemoja:

5.3

•

kiire, stressi ja työuupumus

•

työn johtaminen

•

vaikutusmahdollisuudet

•

työn merkityksellisyys, mielekkyys ja sitoutuminen

•

työpaikkakiusaaminen, masennus.

Kyselyn ja haastatteluiden tulokset

Kvantitatiivista tutkimusta tuettiin kvalitatiivisella haastattelulla, johon osallistui neljä kaupan
alan myyjää. Haastattelut pidettiin Teams:n välityksellä.
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Perustietoa vastanneista
Kyselyssä kysyttiin perustietoa vastaajien työsuhteista. Kyselyyn osallistujista suurin osa oli
osa-aikaisia työntekijöitä ja kokoaikaisia työntekijöitä oli huomattavasti vähemmän (kuvio
4).
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Kuvio 4. Työsuhde

Kyselyyn vastanneista suurin osa oli päivittäistavarakaupassa töissä. Sisustuskaupassa
työskenteleviä vastaajia oli vähiten. Kuviossa 6 näkyy, että sisustuskaupoissa ei ollut yhtäkään kokoaikaista myyjää töissä. (Kuvio 5; Kuvio 6.)
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Kuvio 5. Työskentelypaikka
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Kuvio 6. Työskentelypaikka. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Suurimman osan työvuorot olivat painottuneet aamu- ja iltavuoroihin. Kokoaikaisista työntekijöistä neljäsosalla työ oli aamupainotteisia. Osa-aikaisista työntekijöistä vajaalla puolella
työvuorot olivat käänteisesti painottuneet iltavuoroihin. (Kuvio 7; Kuvio 8.)
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Kuvio 7. Työvuorojen painottuminen
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Kuvio 8. Työvuorojen painottuminen. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Kiire, stressi ja työuupumus
Kyselyyn vastanneista kukaan ei kokenut työpäiviään täysin kiireettömiksi. Noin viidesosa
koki, että työt jäivät kesken kiireen takia. Reilu kolmasosa koki työpäivänsä sopivan kiireiseksi. Sopiva määrä kiirettä työpäivän aikana voikin tilapäisesti tehostaa työskentelyä ja
suoriutumista (Puttonen 2017). Todella paljon kiirettä kokivat ainoastaan osa-aikaiset työntekijät. Kun kiirettä oli todella paljon, työt jäivät usein heiltä kesken. (Kuvio 9; Kuvio 10.)
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Kuvio 9. Työpäivien kiireisyys
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Kuvio 10. Työpäivien kiireisyys. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Haastattelusta nousi esiin, että kiirettä koettiin ruuhka-aikoina kassatyöskentelyssä (haastattelu 4). Kyselyn avoimeen tekstikenttään mainittiin kiireen lisääntyneen henkilöstövajauksen vuoksi. Lisäksi myymälän henkilökunnan väliset radiopuhelukeskustelut aiheuttivat kiireen ja levottomuuden tuntua. (Kyselyn avoin tekstikenttävastaus.)

Ruuhka-aikoina joo on kiire, ja sehän on tosi epätasaista mille kassoille ihmiset ajautuu. Ykkös- ja kakkos kassat ovat tyhjiä, sinne ei tuu ihmisiä. Sitten loppupään kassat,
niille tulee kaikki ihmiset. Niin siinä mielessä joo, on kiireistä, mutta ei sitten muuten,
koska mun tehtäviin ei kuulu muuta kuin olla kassalla. (Haastattelu 4.)
Osastoilla on kiire lisääntynyt, kun toimeen pitää tulla vähemmällä henkilömäärällä
samaan aikaan työtehtävien lisääntyessä. Lisäksi radiopuhelinten käyttö on lisännyt
kiireen tuntua, kun koko myymälän henkilökunnan väliset radiopuhelinkeskustelut
kuuluvat kaikkien korvanappeihin - toisaalta ne ovat käteviä, mutta sen seurauksena
iltaisin soi korvissa ja on koko päivän jotenkin levoton olo. (Kyselyn avoin tekstikenttä
vastaus.)

Kuvioissa 11 ja 12 kuvataan kaupan alan työntekijöiden kokemuksia kiireen tunteesta koko
työpäivän ajalta. Vastaukset jakautuvat suhteellisen tasaisesti osa-aikaisten työntekijöiden

34
välillä. Huomattavin ero kiireen tunteesta näkyi kokoaikaisten työntekijöiden välillä. Työsuhteesta riippumatta vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. (Kuvio 11; Kuvio 12.)
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Kuvio 11. Kiireen ilmeneminen
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Kuvio 12. Kiireen ilmeneminen. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä.

Haastattelussa ilmeni kiireen syntyvän siitä, kun henkilökuntaa oli liian vähän suhteutettuna
työmäärään. Kiire vaikutti työhön lisääntyneenä työpaineena. Vastannut koki, että työtä oli
suoritettava nopeammin, mikä puolestaan vaikutti heikentävästi asiakaspalvelulaatuun.
(Haastattelu 3.)
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Kiire muodostuu monesti siitä, jos on esimerkiksi liian vähän henkilökuntaa suhteutettuna työmäärään. Siitä tulee sellanen kiireen tunne, mutta myöskin silloin kun on tosi
paljon asiakkaita. Työhön se vaikuttaa silleen, et kokee olevan enemmän paineita
suorittaa sitä työtä nopeammalla tahdilla ja tottakai se voi vaikuttaa asiakaspalvelun
laatuun sitten siinä vaiheessa. Et jos palvelee asiakkaita yhtä aikaa kiireessä, niin
kuinka pitkäjäänteisesti sä voit sitä asiakasta palvella hyvin sitten. (Haastattelu 3.)

Kiireen kuormittavuuden kokeminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa moni asia (Terveystalo 2018). Kaikista vastanneista vain harva ei kokenut kiireen kuormittavan ollenkaan heitä.
Suurin osa vastaajista koki kiireen kuormittavan heitä joko melko paljon tai sopivasti. Kokoaikaisista työntekijöitä suurin osa koki työnsä kuormittavan sopivasti. Osa-aikaisten työntekijöiden kesken vastauksissa oli nähtävissä enemmän vaihtelua kuin kokoaikaisten työntekijöiden välillä. Lähes puolet osa-aikaisista työntekijöistä koki kiireen kuormittavan melko
paljon. (Kuvio 13; Kuvio 14.)
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Kuvio 14. Kiireen kuormittavuus. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Kyselyn avoimen kenttään jätettiin vastauksia työn kuormittavuudesta. Vastauksissa ilmeni
työmäärän laajenemisen ja asiakaspalvelutyön aiheuttavan kuormitusta henkiseen hyvinvointiin. Lisäksi vastauksissa mainittiin kiireen, stressin ja puutteellisen esimiestyön olevan
kuormittavia tekijöitä. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)
Koen että henkinen hyvinvointini kuormittuu fyysisen työmäärän ja asiakaspalveluroolin yhdistelmän seurauksena. Kun palkkana on tes:in mukainen palkka ja työmäärää vain laajennetaan niin jaksaminen ei kestä kauaa. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)
Myymälämme on auki aamu 6:30-23 asti. Vuoroissa on liian vähän työntekijöitä, meitä
on siis 2 per vuoro. Kiire, stressi ja puutteellinen esimiestyö kuormittaa. Asiakaspalvelun työ on ihan mukavaa, mutta muiden kuormittavien tekijöiden kanssa aspa
homma on alkanyt kyrsiä... (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)

Kuvioissa 15 ja 16 nähdään vuorotyön vaikutus vastanneiden henkiseen jaksamiseen. Kun
tarkastellaan vastauksia kuviossa 15, tulokset ovat jakautuneet melko tasaisesti. Osa-aikaisista työntekijöistä suurin osa koki vuorotyön vaikuttavan vain vähän, kun taas kokoaikaisista työntekijöistä suurin osa koki vuorotyön vaikuttavan todella paljon henkiseen jaksamiseen. Vastaajista jokainen koki vuorotyön vaikuttavan henkiseen jaksamiseen enemmän tai
vähemmän. (Kuvio 15; Kuvio 16.)
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Kuvio 15. Vuorotyön vaikutus
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Kuvio 16. Vuorotyön vaikutus. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Vuorotyön epäsäännölliset työajat nähtiin vaikuttavan työntekijöiden henkiseen jaksamiseen huomattavan paljon. Vastaaja mainitsi, että vuorotyössä ei ole selvää rytmiä. Vuorotyössä ei ole säännöllisiä työaikoja, joka hankaloittaa ihmisen päivärytmiä. (Haastattelu 2.)

Todella paljon. Siinä vuorotyössä ei tosiaankaan oo kauheesti rytmiä ja välillä illasta
voi mennä aamuvuoroon. Toki siinä on se 9 tuntia lepoaikaa, mutta koti matkaan menee aikaa, ruoan tekemiseen ja muihin iltapuuhiin. Niin voi olla aamulla aika väsynyt
kun on juuri tottunut iltavuoroihin. Sit joskus kun on ollut iltoja, niin yhtäkkiä voikin olla
aamuvuoroviikko. Niin kaikki tollaset epäsäännölliset ajat vaikuttaa henkiseen
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jaksamiseen, joka voi myöskin näkyä esimerkiksi omassa ruokavaliossa, jaksamisessa tai sosiaalisissa suhteissa. (Haastattelu 2.)

Kuvioista 17 ja 18 huomaa, että suurella enemmistöllä vastanneista on ollut työperäistä
stressiä. Vajaa viidesosa vastaajista ei osannut vastata, onko heillä ollut työperäistä stressejä. Tulokset eivät poikkea huomattavasti riippuen siitä, onko työntekijä osa-aikainen vai
kokoaikainen. Enemmistö osa-aikaisista että kokoaikaisista koki heillä olleen työperäistä
stressiä. (Kuvio 17; Kuvio 18.)
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Kuvio 17. Työperäinen stressi
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Kuvio 18. Työperäinen stressi. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä
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Haastateltavilta kysyttiin stressiin vaikuttavista tekijöistä. Haastateltavat nostivat keskeisimmiksi stressin tekijöiksi asiakkaat, työn määrä, kiire, työilmapiiri ja kommunikoinnin puute.
(Haastattelu 2; Haastattelu 3.)

Mun työstä tekee stressaavan asiakkaat ja varmasti sitten myös se, että pitää ehtiä
tehdä tietyt asiat työvuoron aikana, muuten niistä sitten huomautetaan. Ja siihen
stressiin saattaa vaikuttaa työilmapiiri ja työporukka, koska se on semmonen kierre:
yks asia vaikuttaa toiseen. Päällimmäisenä mä sanon kyllä asiakkaat, kiire ja sitten
työilmapiiri. (Haastattelu 2.)
”Kiire tekee aina työstä stressaavan ja jos sulla on asioita mitä sun oletetaan tehtävän,
mutta sulle ei anneta työkaluja sen asian tekemiseen. Ja seki luo stressiä jos pitää
tehä jotakin asioita, mut sulle ei kerrota et sun pitäis tehdä jotain mut sit myöhemmin
sulle tuleekin sanomista, että miks te ette tehnyt eilen tätä, tätä ja tätä. Mut sit noista
ei oo infottu et niitä pitäis tehä. Sit se luo semmosta stressiä, että ’aijaa nyt mä suoriuduin huonosti vai’ vaikka mä en tiennyt koko hommasta. Ihan kuin olis laiminlyönnyt
sitä työtä vaikka ei oliskaan, koska sähän et voinut tietää et mitä sulta odotetaan. Niin
ehkä semmonen kommunikoinnin puute voi luoda semmosta tiedostamatonta stressiä, jos se kommunikointi ei toimi tai se katkee jossain vaiheessa. (Haastattelu 3.)

Ongelmat palautumisessa ovat kuormittumisen ensimmäinen merkki. Jos työntekijä ei
pääse palautumaan, se alkaa heijastua hänen terveyteensä. Kun työntekijän kuormittuminen pitkittyy, palautumiseen kuluu enemmän aikaa. Kuormitus voi pahimmillaan olla laukaiseva tekijä masennukselle, työuupumukselle, ahdistus- tai paniikkihäiriölle. (Terveystalo
2018.) Vähemmistö vastaajista koki, ettei töistä palautumisen kanssa ole vaikeuksia. Kyselyyn vastanneista enemmistö koki, että palautuminen saattaa kestää muutamia päiviä. Vastaajista vain osa-aikaiset kokivat, etteivät pysty juurikaan palautumaan töistään. (Kuvio 19;
Kuvio 20.)
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Kuvio 19. Työstä palautuminen
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Kuvio 20. Työstä palautuminen. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Haasteltava koki, ettei pysty palautumaan töistään vuorotyön takia. Hän koki työstään ahdistuneisuutta ja epävarmuutta siitä, oliko suoriutunut työvuorostaan hyvin. (Haastattelu 2.)
Mä en tiedä miten mä palaudun työstä. Koska sitä tekee vuorotyötä, niin ei oo minkään näköstä rytmiä ja kyllä ne työt vaan seuraa kotiin. Esimerkiksi tekikö kaiken oikein tai palveliko asiakasta jotenkin huonosti. En oikein palaudu töistäni. (Haastattelu
2.)
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Mobiilisovellusten käyttö työpaikan sisäisen viestinnän työvälineenä on yleistynyt ja hankaloittavat työntekijöiden palautumista. Etenkin kaupan alalla erilaiset viestintäalustoiden
käyttö on hyvin yleistä. Yleisin näistä viestintäalustoista on WhatsApp-pikaviestisovellus.
Sovelluksen viestiketjussa esimiehet voivat etsiä sairausloman tuuraajia, kertoa ajankohtaisista asioita tai jakaa työtehtäviä. Sovellus ei erottele työ- tai vapaa-ajan viestejä toisistaan, vaan ilmoitus viestistä tulee viestin luonteesta riippumatta. Palvelualojen ammattiliitto
PAMin työympäristöasiantuntija Kähärän mukaan elämä ajautuu päivystysluontoiseksi, kun
sovellusta käytetään työasioiden hoitamiseen työajan ulkopuolella. Sovellusten käyttö hämärtää työ- ja vapaa-ajan rajoja. Harva jättää työviestit lukematta vapaa-ajalla, vaikkei työnantaja voi niiden lukemista edellyttää. (Vallinkoski 2019.) Tällaisten viestintäsovellusten
käyttö kuormitti myös haastattelun vastanneita (haastattelu 1; haastattelu 2).

Meillä on tosiaankin meijän työyhteisössä tällainen esimiehen tekemä WhatsAppryhmä, missä ollaan me kaikki työntekijät. Siellä sitten laitetaan mitä milloinkin, erilaisia infoja, kaikki liittyy yleensä työhön. Ja sitten useasti saattaa tulla esimieheltä tällaisia sairauspoissaolojen tuurauspyyntöjä. Etsitään siis tuuraajia. Itse koen, etten
haluisi nähdä mitään viestejä työn ulkopuolella. Toki ymmärrän, että on esimerkiksi
saatava tuuraaja. Silloinkin voisi mieluummin soittaa, kuin laittaa yleisesti viestin siihen. Tulee semmoinen olo, että täytyy vastata. Ei pääse irti työstä, kun tulee niitä
viestejä. (Haastattelu 1.)
Joo tosiaan oon ollut monessa paikassa töissä ja osassa ei oo ollut tätä WhatsAppryhmää, mistä mä oon pitänyt erityisen paljon, mutta nykyisessä työssä on tämmönen
WhatsApp-ryhmä ja se ei auta yhtään palautumiseen, kun aamulla herää niihin viesteihin. Niistä tulee heti semmonen tietynlainen ahdistus ja työt muistuu mieleen. On
siis olemassa tällänen ryhmä ja siellä myöskin oletellaan, että niihin viesteihin sit vastaillaan myöskin työajan ulkopuolella, joka luo sitten myös ahistusta. (Haastattelu 2.)

Työn johtaminen
Työyhteisön ilmapiiristä kysyttäessä lähemmäs puolet vastaajista oli havainnut jonkin asteista negatiivisuutta työyhteisössään ja vastaajista suhteellisen vähän koki, että työyhteisössä olisi positiivinen työilmapiiri, jossa kaikilla olisi mukava olla. Kyselyn mukaan kuitenkin reilusti yli puolet koki työyhteisössään vallitsevan negatiivisuutta. Osa-aikaisista vastaajista suurin osa koki työyhteisössään vallitsevan jonkin asteista negatiivista ilmapiiriä.
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Puolet kokoaikaisista työntekijöistä koki työyhteisössä olevan positiivinen ilmapiiri. (Kuvio
21; Kuvio 22.)
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Kuvio 21. Työyhteisö
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Kuvio 22. Työyhteisö. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Työyhteisön hyvä työilmapiiri ja sisäinen toimivuus tukevat yrityksen menestystä ja työntekijöiden hyvinvointia. Huono työilmapiiri taas ilmenee kiusaamisena ja epäasiallisena käytöksenä. Esimiehen on puututtava epäasialliseen käytökseen. (Palvelualojen ammattiliitto
PAM 2018.) On tärkeä pyrkiä luomaan työpaikalle kiusaamisvastainen ilmapiiri, sillä se
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ehkäisee erilaisten ongelmatilanteiden syntymistä (Salo 2020). Haastatteluissa vastaajat
kertoivat kuinka huono työilmapiiri vaikutti viihtymiseen. Haastatteluissa mainittiin myös,
että toistensa selän takana puhuminen oli varsin yleistä. (Haastattelu 1; Haastattelu 2;
Haastattelu 4.)

Meillä on ihan mukava olla, tai ainakin itellä. Mut tiiän, että kaikilla ei oo. Valitettavasti
oon huomannut miten työkavereiden huonopäivä tarttuu toisiinsa ja sitten itse työhön.
Meillä ku on naisvaltainen työpaikka, nii oon huomannut miten toiset puhuvat toisistaan pahaa selän takana. (Haastattelu 1)
Meillä on tosi huono työilmapiiri. Tuntuu, et työyhteisössä on muutama, jonka kanssa
nauttii työskentelystä. Ja se työilmapiiri vaikuttaa ehdottomasti eniten itsellä työhön ja
jaksamiseen. Nykyisessä työssä se on kovin huonoa ja edellisessä ja pisimmässä
työpaikassa missä mä oon ollut töissä, niin siellä oli hyvä työilmapiiri ja siellä myös
viihdyin eniten. Se on mulle se isoin motivaatio ja jaksamisen tekijä. (Haastattelu 2.)
Ja sitten ilmapiiri oli tosi huono meillä. Siellä just puhuttiin pahaa muista työntekijöistä,
ja varsinkin kesätyöntekijöistä. Ja muullekin puhuttiin pahaa niistä, vaikka olin itekkin
silloin vielä kesätyöntekijä. (Haastattelu 4.)

Vastaajista vain pieni määrä koki, että heitä ei johdeta oikeudenmukaisesti tai ei osannut
vastata kysymykseen. Suurin osa vastaajista oli suhteellisen tyytyväisiä esimiehen oikeudenmukaiseen johtamiseen. Yli puolet osa-aikaisista työntekijöistä koki, että johtaminen oli
osittain oikeudenmukaista. Suurin osa kokoaikaista työntekijöistä koki johtamisen olevan
oikeudenmukaista. (Kuvio 23; Kuvio 24.)
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Kuvio 23. Johtamisen oikeudenmukaisuus
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Kuvio 24. Johtamisen oikeudenmukaisuus. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Haastateltava koki esimiehen roolin korostuvan entisestään pienessä työyhteisössä. Hän
oli kokenut epäoikeudenmukaista johtamista, joka ilmeni salassapitovelvollisuuden rikkomisena ja suosimisena. (Haastattelu 2.)

Esimiehen johtamisella on vaikutusta niin minun työhyvinvointiini kuin koko työyhteisöön. Me ollaan suhteellisen tiivis ja pieni porukka tässä niin se esimiehen rooli korostuu entisestään. Se on suosimista mikä on ollut tällaista epäoikeudenmukaista johtamista ja on salassapitovelvollisuutta rikottu. Ei olla oltu asianmukainen esimies niin
sanotusti. (Haastattelu 2.)
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Useammat vastaajat kokivat, että heitä kohtaan arvostuksen tunnetta puuttui työpaikoiltaan.
Reilu viidesosa ei osannut vastata, että arvostetaanko heitä heidän työpaikoillaan. Osaaikaisista työntekijöistä vajaat puolet koki arvostuksen olevan vähäistä. Kokoaikaisista työntekijöistä neljäsosa koki, ettei heitä arvosteta lainkaan. (Kuvio 25; Kuvio 26.)
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Kuvio 25. Arvostus työpaikalla

Koetko, että sinua arvostetaan työpaikallasi?
En yhtään

25%

11%

Vähän

47%
25%
21%

En osaa sanoa
Melko paljon

50%

16%

Todella paljon

5%
0%

10%

20%
Kokoaikainen

30%

40%

50%

60%

Osa-aikainen

Kuvio 26. Arvostus työpaikalla. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Kysyttäessä palautteen saannista suurin osa oli saanut palautetta esimiehiltään jonkun verran, mutta kukaan ei kokenut saavansa palautetta usein. Noin viidesosa osa-aikaisista
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työntekijöistä olivat ainoita, jotka kokivat palautteen saannin olevan täysin puutteelliset. (Kuvio 27; Kuvio 28.)
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Kuvio 27. Palautteen saaminen
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Kuvio 28. Palautteen saaminen. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Aiheeseen koskien kysyttiin, että millainen rooli esimiehellä on työyhteisössä ja kokevatko
he saavansa palautetta. Yksi haastateltavista mainitsi, että maanläheinen, helposti lähestyttävä ja kannustava esimies pystyy vaikuttamaan työyhteisöön myönteisesti. Palauteen
anto helpottuu, kun esimies on itsekin tekemässä töitä siellä missä myyjätkin. (Haastattelu
3.)
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Just sellanen helposti lähestyttävä ja kannustava ja tietyllä tapaa semmonen maanläheinen, joka ymmärtää myöskin oikeesti ne hankalat tilanteet tai jos on ollut esimerkiks kiirettä tai henkilökunnanvajausta tai muuta, että osaa suhteuttaa sen palautteen
siihen hetkeen, ettei niinkö vaadi semmosii kohtuuttomii asioita. Ja just se että, kun
esimieskin tekee meiänkaa sitä käytännön työtä niin se on semmonen mikä auttaa et
se on semmonen et pystyy herkemmin sanoo sitä palautetta suuntaan jos toiseen.
Silloin se myös on sellanen joka kannustaa, tukee ja antaa vähän sitä palautetta sitten
onnistumisista ja osaa myöskin kehuu siitä tiimin suorituksesta. (Haastattelu 3.)

Työpaikoilla on nähtävissä palkitsemisen puutetta melko paljon. Yli puolet vastaajista koki,
että heitä ei palkita työssään lainkaan ja vain kymmenes osa koki saavansa palkitsemisia
esimiehiltään. (Kuvio 29; Kuvio 30.)
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Kuvio 30. Palkitseminen. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Haastatteluissa tuli ilmi, että esimiehet palkitsevat joko materiaalisesti tai kehumalla. Vastauksista kuitenkin päätellen vastaajat eivät kokeneet palkitsemisen antavan merkityksellisyyden tunnetta. (Haastattelu 1; Haastattelu 3.)

Välillä saa Finnkino-lippuja. Esimerkiksi jos kassalla on suorittanut erinomaisesti ikärajakysymyksen tai läpäissyt mysteerishoppaajan ja siitä on saanut hyvää palautetta,
niin siitä saatetaan antaa Finnkino-lippu. Ja organisaatiolta, kun on suuresta ketjusta
kyse, niin saattaa antaa lounasruoaksi patongin ja jonkun juoman. Se on ihan kiva,
kun tolleen palkitaan. On mukava saada Finnkinoon lippuja ja ilmaista lounasruokaa,
mutta se ei tunnu merkitykselliselle. Se ei tunnu arvokkaalle. (Haastattelu 1.)
Immateriaalisilla palkinnoilla, et ei oo mitään semmosii fyysisiä palkintoja. Sanotaan
vaik et on tehty hyvää työtä, myymälä on ollut siistinä tai et vitsit on ollut hyvät myynnit.
tai et kiva jos ootte palvellut asiakkaita jos on tullut hyvää asiakaspalautetta tai muuta.
Et ehkä semmosilla kannustuksilla tai kehuilla enemmänkin, et ei oo ikinä ollut mitään
semmosii materiaalisia kannustamisia et sais mitään fyysistä palkintoa, et on ollut
enemmän sellasta kannustusta tai kehuja. (Haastattelu 3.)

Vaikutusmahdollisuudet
Kuviossa 31 näkyy, että enemmistö kokee saavansa vaikuttaa työhönsä esimerkiksi työaikoihin tai toimintatapoihin. Kuitenkin suuri osa koki, ettei tiennyt onko heillä olemassa
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vaikutusmahdollisuuksia työhönsä. Ainoastaan osa osa-aikaisista koki, että heillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia yhtään. (Kuvio 31; Kuvio 32.)
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Kuvio 31. Vaikutusmahdollisuus
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Kuvio 32. Vaikutusmahdollisuus. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Haastatteluissa ilmeni, että vaikutusmahdollisuudet rajoittuivat työvuoroihin. Itse työhön liittyvät kehitysideat olivat vaikeammin toteutettavissa organisaatiorakenteen vuoksi. (Haastattelu 1; Haastattelu 3.)

Työaikoihin voin vaikuttaa, kun puhun niistä esimiehelle. Hän parhaansa mukaan
sumplii niitä vuoroja sitten. (Haastattelu 1.)
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Mulla on aika minimaaliset vaikutusmahdollisuudet, että esimies on ehkä enempi
semmonen, joka toimii välikätenä, että hänelle voi antaa kehitysideoita, mutta hänenhän pitää se kysyä sitten joltain ylemmältä taholta. Ettei siinä oo sitten ihan hirveesti
joustovaraa kuitenkaa. Ja just kyl mielipiteitä kuunnellaan ja palautetta arvostetaan,
mut sit taas se, et meneeks se oikeesti sinne käytäntöön, niin se voi olla aika pitkä
prosessi, ettei sitä heti huomaa siinä työarjessa. Siinä voi mennä pitkiäkin aikoja ja sit
voi tulla täystyrmäys jollekkin, et ei vaan voida tehdä niinku näin, koska on kuitenki
ne kaikki ylemmän tahon säädökset. (Haastattelu 3.)

Työn merkityksellisyys, mielekkyys ja sitoutuminen
Hieman vajaa puolet vastaajista koki työnsä olevan mielekästä. Ääripää, että työ ei ole mielekästä tuli esiin myös vahvasti, sillä yli kolmasosaa koki, että työstä puuttui mielekkyyden
tunne. Työn mielekkyys ei näytä olevan riippuvainen työsuhteesta. Noin viidesosa osa-aikaisista työntekijöistä ei osannut vastata, oliko työ mielekästä. (Kuvio 33; Kuvio 34.)
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Kuvio 34. Työn mielekkyys. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Haastateltavilta kysyttiin, onko heidän työnsä mielekästä ja mitkä tekijät vaikuttavat työn
mielekkyyteen. Pitkään alalla työskennellyt työntekijä koki, ettei hänen työnsä enää tunnu
mielekkäältä. Toinen haastateltava kertoi asiakaspalvelun ja työkavereiden tuovan työhön
mielekkyyttä. Myös työnkuva oli hänelle mieluisa. (Haastattelu 1; Haastattelu 2.)

Päivästä toiseen, ku on tehnyt kaupan alan duunia viimeset kaheksan vuotta, niin
työn mielekkyyden tunne on ollut hiipumaan päin. Toki välil on hyvii päivii ja tuntuu, et
töissä on kivaa ja itse työ on mukavaa. Mutta kokonaiskuvassa en sanois, että työ on
mielekästä. (Haastattelu 1.)
Hauskat hetket työkavereiden kanssa tai aivan ihanan asiakkaan palveleminen ja itse
työ. Työ on mielekästä, sillä tykkään muodista ja tykkään touhuamisesta. Se itse työn
ydin motivoi mua. (Haastattelu 2.)

Kysyttäessä työn merkityksellisyydestä suurin osa vastaajista koki, että työ ei ole heille merkityksellistä. Käänteisesti työn merkityksellisyyden tunnetta koki hieman yli kymmenesosa.
Kokoaikaisten ja osa-aikaisten välillä tuli esiin hajontaa, jossa kokoaikaisten vastauksien
puolet koki työnsä merkitykselliseksi ja toiset puolet merkityksettömäksi. Osa-aikaisten
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vastauksista reilu puolet koki työnsä olevan merkityksettömiä ja suuri osa ei osannut vastata
kysymykseen. (Kuvio 35; Kuvio 36.)
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Kuvio 35. Työn merkityksellisyys
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Kuvio 36. Työn merkityksellisyys. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Haastattelussa kysyttiin, mikä tekee työstä merkityksellistä. Hyvä fiilis, yhteinen päämäärä
ja toimeen tuleva työyhteisö olivat tärkeitä tekijöitä työn viihtyvyyteen ja koettuun merkityksellisyyteen. (Haastattelu 3.)

Asiakaskohtaamiset ja just semmonen hyvä työilmapiiri ja hyvä työyhteisö. Et on hyvä
fiilis ja kaikki haluu puhaltaa yhteen hiileen ja työkaverit tulee keskenään toimeen,
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ettei ois semmosta pahaa verta siellä työporukassa niin se on isoin motivaattori mitä
siel on et siel jaksaa olla päivästä toiseen, ku on kivat tyypit siellä töissä. (Haastattelu
3.)

Suurin osa vastanneista ei näe itseään kaupan alan myyjänä kolmen vuoden kuluttua. Noin
kolmannes ei osannut vielä sanoa, työskenteleekö kaupan alalla kolmen vuoden päästä.
Vähemmistö kyselyyn vastanneista näkee itsensä jatkavan kaupan alalla lähivuosina,
heistä kaikki olivat tällä hetkellä osa-aikaisia työntekijöitä. (Kuvio 37; Kuvio 38.)
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Kuvio 37. Kaupan alalla työskentely kolmen vuoden kuluttua

Näetkö itsesi kaupan alan myyjänä kolmen vuoden päästä?
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Kuvio 38. Kaupan alalla työskentely kolmen vuoden kuluttua. Ryhmitelty osa-aikaisten ja
kokoaikaisten välillä
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Kaupan ala on nuorten suurin työllistäjä Suomessa. Alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä henkilöistä yli viidesosa työskentelee juuri kaupan alalla. (Kaupan liitto b.) Vaihtuvuus palvelualoilla, johon myös kaupan ala lukeutuu, on suurta. Tärkein syy palvelualojen suurelle vaihtuvuudelle on sen henkilöstö- ja tehtävärakenteessa. Alalla suuri osa työntekijöistä on nuoria henkilöitä. Usein heidän ensimmäinen työpaikkansa on lyhytaikainen ja se toimii yhtenä
etappina työuralla etenemisessä. (Mankki 2018.) Haastattelussa kysyttiin, näkevätkö haastateltavat itseään kaupan alalla lähitulevaisuudessa. Kaikki vastasivat haastatteluissa, että
eivät pystyisi näkemään itseään kaupan alalla töissä lähivuosina. (Haastattelu 1; Haastattelu 2; Haastattelu 3; Haastattelu 4.)

No en oikeastaan. Vaikka itse olen tässä työssä, en usko, että tämä jatkuu pitkään.
Oon ollut alalla liki kahdeksan vuotta. Mä koen, että oon oppinut kaikki tarvittavat mitä
mä pystyn. Vaikka oon ollut osastovastaavanakin, niin koen silti et etenemismahdollisuudet ovat rajalliset. Tällä hetkellä työ tuo enemmän kuormitusta kuin sisältöä elämään. (Haastattelu 1)
En. Asiakkaat kohtelevat aivan uskomattomasti meitä asiakaspalvelijoita kohtaan ja
itsekin oon ollut nyt kuutisen vuotta tällä alalla töissä. Henkilöt, jotka on täällä ollut
pidemmän aikaa ei välttämättä nauti siitä työstä ja se vaikuttaa niin moniin asiaan Se
vaikuttaa miten itse kokee sen työn ja lisäksi mä en koe, että tää on semmonen työ
mitä haluisin tehdä esimerkiksi kymmenen vuoden päästä. (Haastattelu 2.)
En tällä hetkellä, koska olen tehnyt sitä jo niin kauan, että on aika siirtyä johonkin
muuhun työhön. Ja mikä tähän vois isompana vaikuttaa on se, että tottakai jos mietitään etenemismahdollisuuksia, jos niitä ois tarjolla niin tottakai siinä vaiheessa joo.
Se sun oma urakehitys olis jollakin tavalla niinku eksponentiaalista et on jotain mitä
sä voisit tavotella siinä sun uralla, että tietyllä tavalla voisin kuvitella, jos ois niitä etenemismahdollisuuksia ja vastuuta mahdollisuutta saada, mut perusmyyjänä niin en
enää tässä vaiheessa. (Haastattelu 3.)
En nää. En oikein osaa vastata tähän kysymykseen. Sitä ei vaan nää. Ehkä se, kun
siinä ei ole sellasta luovaa puolta ollenkaan. (Haastattelu 4.)

Asiakaspalvelutyö koettiin selkeästi olevan yksi syy kaupan alalla kuormittumiseen. Enemmistö kyselyyn vastanneista koki asiakaspalvelutyön hieman kuormittavaksi. Vain pieni osa
vastaajista koki, ettei asiakaspalvelutyö kuormita heitä yhtään. Suurin osa osa-aikaisista
työntekijöistä koki asiakaspalvelun hieman kuormittavaksi. Noin neljännes osa-aikaisista
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työntekijöistä koki asiakaspalvelutyön todella kuormittavaksi. Neljännes kokoaikaisista ei
kokenut asiakaspalvelutyön kuormittavan lainkaan. (Kuvio 39; Kuvio 40.)
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Kuvio 39. Asiakaspalvelutyön kuormittavuus
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Kuvio 40. Asiakaspalvelutyön kuormittavuus. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Kyselyn avoimessa tekstikentässä mainittiin asiakaspalvelutyön raskauden vaikuttavan työajan ulkopuolellekin. Raskaan asiakaspalvelutyön seurauksena vastaaja koki, ettei jaksanut
hakeutua sosiaalisiin tilanteisiin. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)
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Asiakaspalvelutyössä on välillä raskaita päiviä olla koko ajan positiivinen ja laittaa
omat murheet sivuun. Se vie paljon voimavaroja ja vapaapäivät usein menevätkin niin
ettei jaksa olla sosiaalinen. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)

Työpaikkakiusaaminen ja masennus
Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista ei ole kokenut toistuvaa epäoikeudenmukaista
kohtelua työyhteisössään. Yli puolet kyselyyn vastanneista on kokenut toisinaan epäoikeudenmukaista kohtelua työyhteisössään. Yli puolet heistä oli osa-aikaisia työntekijöitä.
Vain pieni osa vastaajista oli kokenut vahvasti epäoikeudenmukaista käytöstä työyhteisössään. Heistä jokainen työskenteli osa-aikaisena työntekijänä. (Kuvio 41; Kuvio 42.)
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Kuvio 41. Toistuva epäoikeudenmukainen kohtelu
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Kuvio 42. Toistuva epäoikeudenmukainen kohtelu. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

57
Haastattelussa kysyttiin, olivatko he havainneet epäoikeudenmukaista kohtelua työyhteisössä. Jos he olivat havainneet, kysyttiin tarkentava jatkokysymys. Vastanneet olivat havainneet muun muassa selän takana puhumista, syrjintää, suosimista, aliarviointia ja puutteellista perehdyttämistä. (Haastattelu 2; Haastattelu 3; Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)

Kyllä olen kokenut itseäni kohtaan ja ei olla oltu myöskään oikeudenmukaisia muita
kohtaan. Se on ollut suosimista, salassa pitovelvollisuuden rikkomista, se on ollut töykeetä käytöstä, aliarviointia ja puutteellista perehdyttämistä. Valitettavan laaja kirjo
mitä on huomannut. (Haastattelu 2.)
Kyllä olen. Esimiehen kohtelu oli vähän syrjivää tietyllä tavalla. Siellä niinku ehkä suosittiin osaa ihmisistä ja sit taas esimerkiks voi olla, että se käyttäytyminen on ollut
semmosta tiukempaa tai semmosta niinkun syrjempää tiettyjä ihmisiä kohtaan siellä.
Ollaan ehkä vähän pompoteltu hommia ja oltu vähän silleen törkeempiä ja joitakin
muita katotaan niitä asioita silleen sormien läpi vaan. Et ei sanota toiselle asioista
mitä sit taas toiselle sanotaan. Vähän semmosta käskyttämistä. Epäoikeudenmukainen käytös on johtunut siitä, että esimies on tullut tiettyjen ihmisten kanssa toimeen
ja toisten kanssa ei tuu juttuun, niin ihan selvästi sitten näyttää myöskin sen, että ei
ajatukset kohtaa sitten samalla tasolla. Osa saatto saada parempia työvuoroja tai
enemmän sunnuntai vuoroja kuin jotkut muut. (Haastattelu 3.)
Luottamuksellisuus esimiehen kanssa puuttui, työporukassa puhutaan selän takana
yms. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)

Suurin osa vastaajista on huomannut toistuvaa epäoikeudenmukaista kohtelua kollegaansa
kohtaan. Suurin osa näistä havainnoineista tehneet olivat osa-aikaisia työntekijöitä. Kokoaikaisten vastaukset jakautuivat melko tasaisesti kaikkiin kolmeen vastauksiin. Harva osaaikaisista ei huomannut minkäänlaista epäoikeudenmukaista kohtelua työyhteisössään.
(Kuvio 43; Kuvio 44.)
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Kuvio 43. Epäoikeudenmukaisen kohtelun havainnot
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Kuvio 44. Epäoikeudenmukaisen kohtelun havainnot. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Kyselyn avoimeen tekstikenttään oli jätetty vastaus, jossa työntekijä oli kertonut kokemastaan epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Hän oli kokenut epäoikeudenmukaista kohtelua
niin asiakkailta kuin työyhteisönkin sisältä. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)

Monessa eri kaupassa työskennelleenä voin sanoa että useimmissa paikoissa on todella negatiivinen ilmapiiri ja jopa ilmenee tietynlaista kiusaamista. Työ on todella kiireistä ja stressaavaa ja asiakkaat ovat usein todella asiattomia. Työ on todella
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kuormittavaa ja asiakaspalvelualan työntekijät ansaitsisivat raskaan työn lisän ja että
palkkoja nostettaisiin. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)

Suurin osa vastaajista on ollut sairauslomalla kuluvan vuoden aikana. Osa-aikaiset työntekijät olivat hakeneet eniten sairauslomaa. (Kuvio 45; Kuvio 46.)
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Kuvio 45. Sairausloma
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Kuvio 46. Sairausloma. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Suurin osa vastanneista oli ollut sairauslomalla nimenomaan fyysisen kipeystilan vuoksi.
Kolmasosa oli ollut sairauslomalla muista syistä. Vastauksissa ei ole huomattavaa eroa
osa-aikaisten ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä. (Kuvio 47; Kuvio 48.)
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Jos vastasit edelliseen "Kyllä", onko syynä ollut jokin muu kuin
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Kuvio 47. Sairausloman syy
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Kuvio 48. Sairausloman syy. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Avoimessa tekstikentässä vastaaja oli kertonut sairauslomien syiden olevan välillä muista
kyin fyysisistä syistä. Häntä pelotti ilmoittaa esimiehelleen sairauspoissaolostaan. (Kyselyn
avoin tekstikenttä vastaus.)

Sairauslomaa ottaessa pelkään aina soittaa esimiehelleni asiasta. Sairausloman syyt
ovat olleet välillä muuta kuin fyysisiä tiloja. Tuntuu, että esimies ei ymmärrä tai halua
kysyä minulta, että mikä on vointini/onko kaikki hyvin. Työpaikalla on vaikeeta olla sen
kiireellisyyden takia ja stressi alkaa jo päivä ennen vuoron alkua.. minkäs mahtaa,
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kun laskut täytyy maksaa.. vaikka sairausloman ottaminen pureekin omantuntoa. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)

Seuraavassa kuviossa on esitetty, että suurin osa työntekijöistä ei kokenut oloaan yksinäiseksi työpaikassaan. Osa-aikaisten kokemus yksinäisyydestä työyhteisössä on jakautunut siten, että vajaa puolet koki olonsa yksinäiseksi työyhteisössään. Kukaan kokoaikaisista
työntekijöistä ei kokenut yksinäisyyttä. (Kuvio 49; Kuvio 50.)
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Kuvio 49. Yksinäisyyden kokeminen
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Kuvio 50. Yksinäisyyden kokeminen. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä
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Kuvio näyttää, että suurin osa vastaajista kokevat väsymystä, joko harvoin tai usein. Suurin
osa kokoaikaisista työntekijöistä kokee väsymystä jatkuvasti, kun taas enemmistö osa-aikaisista työntekijöistä koki jatkuvaa väsymystä harvoin. (Kuvio 51; Kuvio 52.)
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Kuvio 51. Jatkuva väsymys
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Kuvio 52. Jatkuva väsymys. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä.

Suurin osa vastaajista koki, että töihin on useasti vaikeaa palata vapaiden jälkeen. Lähemmäs kolmasosaa koki työhön paluun vaikeaksi vain harvoin. Osa-aikaisten ja kokoaikaisten
työntekijöiden vastausten välillä ei ollut havaittavissa selkeää eroa. (Kuvio 53; Kuvio 54.)
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Kuvio 53. Töihin menemisen vaikeus
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Kuvio 54. Töihin menemisen vaikeus. Ryhmitelty osa-aikaisten ja kokoaikaisten välillä

Töihin paluuta hankaloitti vastausten perusteella se, että millaiseen työvuoroon oli menossa. Jos työvuorossa työskenteli mieluisan työntekijän kanssa, töihin paluu ei ollut niin
vaikeaa. Negatiivinen työilmapiiri, kiire, stressi ja mahdottomat tavoitteet hankaloittivat töihin menemistä. (Haastattelu 1; Haastattelu 2; Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)

On melko useesti vaikeeta mennä töihin. Tosi paljon vaikuttaa se, et oonko mä ihan
väsynyt ja kenenkaa oon työvuorossa. Esimerkiks jos oon esimiehenkaa seuraavana
aamuna, niin jostain syystä mä stressaan aika paljon jo sillo edellis iltana. Tuntuu et
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esimiehenkaa ollessa samas työvuoros niin mun pitäis olla jotenkin ekstra skarppi ja
suoriutua tosi hyvin. Tää sit vaikuttaa muhun ja siihen et minkälainen oon töis senkaa.
Tuntuu, etten pysty olee täysin oma itteni töissä mikä sit vaikuttaa siihen et mä en
viihdy mun työympäristös. Haastattelu 1.)
Tuntuu, että se vaihtelee. Esimerkiksi se työilmapiiri vaikuttaa, jos tietää et on menossa ihan mukavien työkavereiden kanssa sinne, niin sitten on pienempi kynnys lähtee töihin. Mutta jos tietää, että se päivä tulee olemaan vähän raskaampi henkisesti,
niin sitten se kynnyskin on isompi. (Haastattelu 2).
Meitä on liian vähän töissä suhteessa kiireeseen. Kiire synnyttää stressiä ja minulla
on tästä johtuen vaikeeta mennä töihin. Tulee tunne, että minulta ja muilta työntekijöiltä odotetaan suorituksia, mitkä eivät ole mahdollista tälläisellä henkilökunta kokoonpanolla. (Kyselyn avoin tekstikenttä vastaus.)
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6
6.1

Johtopäätökset
Luotettavuus ja eettisyys

Niin kvalitatiivinen kuin kvantitatiivinenkin tutkimus on aina yhdenlainen versio tutkittavasta
aiheesta. Tutkimustuloksiin ei voida koskaan luottaa täysin. Tutkimukset eivät voi tarjota
absoluuttista tietoa, mutta niiden tuloksista on mahdollista tehdä joitakin johtopäätöksiä.
Tulokset ovat aina aiheen tutkijaan, aikaan sekä paikkaan sidoksissa olevia asioita. Tiedekin on inhimillistä. Tutkimuksia toistamalla ja kehittämällä voidaan kasvattaa tulosten luotettavuutta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006d.) Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tutkimusta. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan perinteisesti reliabiliteetin ja validiteetin avulla. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006e.)
Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta ja johdonmukaisuutta
(Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola & Himberg 2010). Opinnäytetyön tutkimus on toistettavissa, mutta tutkimukseen osallistujien anonymiteetin vuoksi tutkimusta ei voida toistaa
täysin samoilla henkilöillä ja tiedoilla. Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselyllä, joka on helposti kaikkien toistettavissa. Tutkimus olisi itse asiassa suotavaa toistaa, jotta sen reliabiliteetti vahvistuisi.
Validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksessa aineiston analyysimittarit ovat päteviä: ne mittaavat sitä, mitä niiden on tarkoituskin mitata. (Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola & Himberg 2010.) Hiltusen (2009) mukaan oikea kohderyhmä ja oikeat kysymykset täyttävät validiteetin kriteerit. Jotta validiteetti kriteerit täyttyivät, tutkimuksen kohderyhmä valikoitiin tarkasti. Tutkimukseen vastanneet työskentelevät pääkaupunkiseudulla kaupan alan yrityksissä päivittäistavara-, vaate- ja sisustusliikkeissä. Vastanneet ovat niin osa-aikaisia kuin
kokoaikaisiakin työntekijöitä. Otannasta pyrittiin saamaan mahdollisimman moninainen. Tämän opinnäytetyön tutkimus täyttää validiteetin kriteerit. Vastaajat ja kysymykset ovat valittu
siten, että ne vastaavat tutkimuskysymyksiin.
Opinnäytetyön tutkimus on eettisten periaatteiden mukaan toteutettu. Tutkimuksessa kunnioitetaan tutkittavien henkilöiden yksityisyyttä, ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta ja heidän muita oikeuksia. Tärkeä eettinen periaate on välttää aiheuttamasta tutkimukseen osallistuville merkittäviä vahinkoja tai haittoja. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa on noudatettu tarkkuutta, huolellisuutta ja rehellisyyttä. (Vuori.)
Tutkimuksen saatekirjeessä tuotiin ilmi tutkimuksen luottamuksellisuus (Kuva 2).
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Kuva 2. Tutkimuksen saatekirje

6.2

Tulosten pohdinta

Opinnäytetyön tutkimuskyselyyn osallistui eri kaupan alan edustajia. Tutkimuksessa käsiteltiin henkisen työhyvinvoinnin nykytilaa ja syvennyttiin esiin nousseisiin epäkohtiin haastatteluiden avulla. Henkiseen työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat tällä hetkellä selkeästi opinnäytetyössä käsiteltävät teemat. Tutkimustulosten avulla voidaan kehittää henkiseen työhyvinvointiin vaikuttavia eri osa-alueita.
Työvoimapula, ruuhka-aika, vaikeat asiakaskohtaamiset ja suuri työmäärä aiheuttavat kiireen ja stressin tuntua, joka on kytköksissä työssä käyvien jatkuvaan väsymykseen ja siihen, että on vaikeaa palautua ja palata töihin. Työn määrä suhteutettuna työntekijöihin oli
liian suurta. Kiireys vaikutti asiakaspalvelunlaatuun ja omaan henkiseen jaksamiseen.
Muita henkiseen työhyvinvointiin kuormittavia tekijöitä koettiin olevan vuorotyön luonne,
huono työilmapiiri ja epäoikeudenmukaiset kohtelut työyhteisössä. Esimiestyössä esiintyi
puutteellista ja epäoikeudenmukaista johtamista, joka ilmeni vähäisenä perehdytyksenä,
epätasa-arvoisena kohteluna sekä luottamuksen- ja viestinnän puutteena. Muita epäoikeudenmukaisia kohteluja ilmeni työntekijöiden välillä esimerkiksi selän takana puhumisena.
Työajan ulkopuolella tapahtuva viestintä WhatsApp-sovelluksessa heikensi entisestä työntekijöiden palautumista ja aiheutti ahdistuneisuutta siihen, että viesteihin piti vastata työajan
ulkopuolella.
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Merkityksellisyyden tunnetta vähensivät vaikeat asiakaskohtaamiset, jotka ilmenivät asiakkaiden epäasiallisilla käytöksillä. Myöskin etenemismahdollisuuksien vähäisyys vaikutti siihen, etteivät työntekijät pystyneet oppimaan uusia asioita. Työ pysyi näissä tapauksissa
rutiiniomaisena päivästä toiseen. Työn mielekkyyteen vaikuttivat omat työkaverit, työtehtävät ja asiakkaat. Tutkimustuloksien perusteella kaupan alalla on jakautunut melko tasan
ajatus siitä, onko työ mielekästä.

6.3

Vastaukset tutkimuskysymyksiin

Pääkaupunkiseudun kaupan alan henkisen työhyvinvoinnin tila on tutkimustulosten perusteella se, että suurin osa kaupan alan myyjistä kokee jonkin asteista työpahoinvointia. Kaupan alalla työskentelevät olivat suurimmaksi osaksi kokeneet kiirettä, stressiä ja epäoikeudenmukaista esimiehen johtamista. Edellä mainitut tekijät vaikuttivat myöskin työntekijöiden
jaksamiseen ja työstä palautumiseen. Kaupan alalla kiire, stressi, fyysinen työmäärä suhteutettuna palkan määrään, asiakaspalvelutyö ja esimies työn johtaminen kuormittivat työntekijöiden jaksamista. Työntekijöiden henkistä työhyvinvointia edistivät mukavat työkaverit
sekä vaikutusmahdollisuudet omiin työvuoroihinsa.
Tutkimustulosten perusteella vastaajat eivät osanneet nähdä itseään kaupan alalla kolmen
vuoden päästä. Kaikista vastaajista vain neljä prosenttia näki itsensä kaupan alalla vielä
kolmen vuoden kuluttua. Haastattelutuloksista ilmeni, että monet kokivat henkilökohtaisen
kehityksensä pysähtyneen kaupan alalla. Vastanneet kokivat, että he olivat oppineet kaiken
mahdollisen työtehtävistään. Lisäksi sitoutumiseen vaikuttivat rajalliset etenemismahdollisuudet, jotka hidastivat tai täysin estivät työntekijöiden urakehityksen.
Vastauksien perusteella työntekijät eivät palaudu kovin hyvin töistään. Palautumiseen vaikuttaa työpäivän aikana koettu kiire, stressi, konfliktitilanteet työyhteisössä ja puutteellinen
esimiestyö. Lisäksi työajan ulkopuolella saadut viestit WhatsApp-sovelluksessa vaikeuttivat
työntekijöiden palautumista.

6.4

Kehitysideat

Työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittaminen edistää työhyvinvointia ja työntekijä on
siten entistä sitoutuneempi työhönsä. Ennalta sovitut työjärjestelyt ja työajat ovat parhaimpia tapoja yhteensovittaa työ omaan vapaa-ajan käyttöön. (Työturvallisuuskeskus). Kehitysideat koskien tutkimuksen tuloksia keskittyvät pääsääntöisesti esimiestyöhön.
Tutkimuksessa ilmeni, että työtä oli suhteutettuna työntekijöihin liian paljon. Työvoimapula
vaikuttaa henkilöstöön negatiivisesti. Työntekijät kokivat pahimmillaan jatkuvasti kiireen
tuntua työpäivän aikana ja stressiä siitä, pystyivätkö he työvuoron aikana suoriutumaan
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tavoitteiden mukaisesti. Työn määrää pitäisi inhimillistää, ettei se kuormittaisi liikaa. Liiallinen stressi voi aiheuttaa muun muassa työuupumusta, sairauspoissaoloja ja työpahoinvointia. Kun taas sopiva määrä stressiä auttaa työntekijöitä toimimaan tehokkaasti. Esimiehen
tulisi puuttua työntekijöiden haitalliseen stressin tilaan vähentämällä liiallisen työn määrää.
Kyselemällä useammin työntekijöiden jaksamisesta työarjen aikana (esimerkiksi tauoilla)
ajankohtaistaa myös esimiehelle, mikä on työntekijöiden yleishyvinvointi. Näin esimies
myöskin osoittaa työntekijöille välittämisen tunnetta ja luo helposti lähestyttävän keskustelukulttuurin työyhteisössä. Tarpeeksi ajoissa huomatut liiallisen stressin tilat ja niihin puuttuminen estää pitkittyneen stressin aiheuttamia sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja työpahoinvointia. Työntekijää täytyy tukea ja antaa apua tarvittaessa.
Lisäksi työntekijöiden olisi tärkeätä pitää riittävästi taukoja työpäivän aikana, jotta työntekijät
voivat rauhoittua ja palautua töistään. Riittävä lepo, terveelliset elintavat ja vapaa-aika auttavat palautumiseen. Kun työntekijä on palautunut niin psyykkisesti kuin fyysisestikin, hän
suoriutuu työstään tehokkaammin. (Työturvallisuuskeskus.) WhatsApp-viestiketjut ovat
yleistyneet työpaikoilla, sillä kyseinen viestintäalusta on nopea ja helppo. Haastattelussa
ilmeni, että WhatsApp vaikeuttaa työstä palautumista. Esimiehellä on velvollisuus perustaessaan WhatsApp-ryhmää tai lisätessään uusi työntekijä uuteen viestiketjuun tehdä selväksi viestiketjun käyttötarkoitus. Työntekijä ei ole velvollinen olemaan käytettävissä esimiehelle ja vastaamaan viestiketjun viesteihin omalla vapaa-ajallaan. Työntekijällä on oikeus keskeytymättömään vapaa-aikaan. (Väisänen 2020.) WhatsApp-sovellus on yksi suosituimpia pikaviestintäalustoja ja siksi monet työpaikat kuin yksityiskäyttäjätkin käyttävät sovellusta sen helppouden vuoksi. Työntekijä katsoo työpaikan viestit vapaa-ajallaan luultavasti siksi, koska niistä tulee ilmoitus uudesta viestistä. Samassa sovelluksessa on myös
omia henkilökohtaisia keskusteluita mukana. Työpaikat voisivat kohdistaa viestiketjuja toisia sovelluksia hyödyntäen, johon ei sekoittuisi työntekijän muita omia keskusteluita mukaan. Slack-viestintäalusta on työpaikkojen viestintäalusta, joka on suunniteltu nimenomaan työn käyttöön. Slack:ssa on mahdollista luoda ryhmäviestiketjuja ja käydä yksittäisiä
keskusteluja kahden ihmisen välillä. (Woodgate 2019.) Tämän tyyppisen viestintäalustan
avulla työntekijät pystyvät erottamaan omat henkilökohtaisen viestiketjut työstään. Teknologiakonsultti Tolvanen toteaa, että WhatsApp-sovellus on tietoturvariski, sillä kaikki WhatsApp-keskusteluiden tiedot säilyvät ryhmäjäsenien laitteessa ja varmuuskopioina pilvipalvelimella (Heikkilä 2020).
Suuri osa vastaajista koki epäoikeudenmukaista kohtelua joko itseään kohtaan tai huomasi
työympäristössään muita työkavereita kohdeltavan epäoikeudenmukaisesti. Hyvän työilmapiirin ja työpaikankulttuurin ylläpitäminen ja edistäminen kuuluu koko työyhteisölle. Hyvän
työilmapiirin perustana on luottamuksen tunne. Jokainen työntekijä on vastuussa omasta
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käytöksestään ja kaikkiin epäasiallisiin käytöksiin työntekijöiden välillä tulisi esimiehen heti
puuttua. Epäasialliset käytökset muita työntekijöitä kohtaan on pidättäydyttävä. Huomaavaisuus, reiluus, läpinäkyvä ja rehellinen vuorovaikutus edistävät työyhteisön tiimihenkeä.
Esimiehen tulisi kohdella jokaista työntekijää tasa-arvoisesti ja välttää tiettyjen työntekijöiden suosimista. Jokaisella työntekijällä on samat säännöt ja oikeudet.
Suuri osa vastaajista koki myös, että heitä johdetaan osittain oikeudenmukaisesti. Tämä
kertoo sen, että työntekijän johtamisessa on havaittavissa jonkin asteista puutteellisuutta,
sillä kaikki eivät kokenee johtamisen olevan täysin oikeudenmukaista. Lisäksi tuloksissa
ilmeni, että työntekijät eivät tienneet olivatko heillä vaikutusmahdollisuuksia työssään tai
sitten vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön oli melko vähäinen. Vaikutusmahdollisuudet
omaan työhön vaikuttavat työntekijän työtyytyväisyyteen ja estävät työuupumusta. Työntekijälle on tärkeää, että häntä kuunnellaan ja hänen mielipiteillään on merkitystä. Esimiehen
onkin erityisen tärkeää osata kohdella ja johtaa kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti,
tasa-arvoisesti, kuunnella ja välittää. Jos esimies kokee vaikeuksia johtaa työyhteisöään,
hänen työtään pitäisi pystyä tukea esimerkiksi esimies tai johtamisenkursseja hyödyntäen.
Hyvät vuorovaikutus taidot ovat keskustelukulttuurin kulmakiviä. Avoin, luottamuksellinen ja
rehellinen keskustelukulttuuri edistää koko työyhteisön kokonaisvaltaista työhyvinvointia.
Yhtenä tärkeänä kehitysideana on palautteen ja palkitsemisen anto. Palautetta pitäisi saada
useammin kuin harvoin. Palaute voi olla kehittävää tai kehumista. Monet vastaajista kokivat,
että palautetta ei saada tai sitä ei saada tarpeeksi. Kehittävän palautteen myötä työntekijä
voi kehittyä ja oppia lisää. Esimiehen rooliin kuuluu työntekijän osaamisen kehittäminen.
Siksi palautteen anto on tärkeää. Kun työntekijä pääsee asetettuihin tavoitteisiin tai suoriutuu kiireellisessä työpäivässä hyvin, on erityisen tärkeätä osoittaa työntekijälle kiitosta ja
arvostusta. Palkitsemisen muotoja on kahdenlaisia: aineellinen ja aineeton palkitseminen.
Aineelliset palkitsemiset voivat olla esimerkiksi lahjakortit, lounasruoka ja virikesetelit. Kun
taas aineettomat palkitsemiset voivat olla esimerkiksi kiitoksen osoitus kasvotusten kahden
kesken tai tiimin edessä. Kun työntekijä saa hyvää palautetta ja häntä palkitaan, se motivoi
häntä tekemään työnsä jatkossakin mahdollisimman hyvin ja lisää hänen sitoutuneisuuttaan organisaatioon.
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7

Yhteenveto

Kaupan ala on yksityisten toimialojen suurin työllistäjä. Kaupan ketjussa työskentelee kokonaisuudessaan noin 450 000 suomalaista. (Kaupan liitto b.) Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin henkistä työhyvinvointia pääkaupunkiseudun päivittäistavara- ja erikoistavarakaupoissa.
Työn mielekkyys, turvallisuus ja hyvinvointi muodostavat työympäristössä kokonaisuuden,
jonka ympärille työhyvinvointi muodostuu (Sosiaali- ja terveysministeriö). Hyvinvoivalla työympäristöllä on suuri vaikutus organisaation tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen, sairauspoissaoloihin, tapaturmiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Johtajien, esimiehien ja työntekijöiden yhteistyöllä kehitetään, edistetään sekä ylläpidetään työhyvinvointia työpaikalla.
(Työterveyslaitos a.)
Hyvinvointi tutkimuskohteena on laaja, eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta. Monet asiat
vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja heidän kokemuksensa ovat hyvinkin yksilöllisiä.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa henkisen työhyvinvoinnin tilaa pääkaupunkiseudun kaupan alan työntekijöiden keskuudessa.
Opinnäytetyön keskeisimmät teemat olivat kiire, stressi, työuupumus, työn johtaminen, vaikutusmahdollisuudet, työn merkityksellisyys, työn mielekkyys, työpaikkakiusaaminen sekä
masennus.
Opinnäytetyön tutkimusten analyysimenetelminä käytettiin teemoittelua ja teemahaastattelua. Aihealueen laajuuden vuoksi tutkimus toteutettiin hyödyntäen määrällistä, että laadullista tutkimusta. Kyselyyn osallistui 23 eri kaupan alan myyjää. Kyselyssä oli 26 strukturoitua
monivalintakysymystä ja yksi avoin tekstikenttä. Haastatteluun osallistui lisäksi neljä kaupan alan myyjää. Kaksi heistä oli kokoaikaisia työntekijöitä ja kaksi osa-aikaisia työntekijöitä.
Tutkimuksesta ilmeni työvoimapulan, ruuhka-aikojen, vaikeiden asiakaskohtaamisten ja
suuren työmäärän aiheuttavan kiireen ja stressin tuntua. Nämä olivat kytköksissä vastaajien
jatkuvaan väsymykseen ja siihen, että heidän oli vaikea palautua töistään. Työn määrä suhteutettuna työntekijöihin koettiin myös liian suureksi. Kiireys vaikutti lisäksi asiakaspalvelunlaatuun ja omaan henkiseen jaksamiseen.
Muita henkiseen työhyvinvointiin kuormittavia tekijöitä koettiin olevan vuorotyön luonne,
huono työilmapiiri ja epäoikeidenmukainen kohtelu työyhteisössä. Esimiestyössä esiintyi
puutteellista ja epäoikeudenmukaista johtamista, joka ilmeni vähäisenä perehdytyksenä,

71
epätasa-arvoisena kohteluna sekä luottamuksen- ja viestinnän puutteena. Työyhteisön ilmapiirin ongelmat koettiin myös kuormittavina.
Työajan ulkopuolella tapahtuva viestintä WhatsApp-sovelluksessa heikensi entisestään
työntekijöiden palautumista ja aiheutti ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuutta aiheutti nimenomaan se, että työntekijät kokivat velvollisuutta vastata viesteihin työajan ulkopuolella.
Merkityksellisyyden tunnetta vähensivät vaikeat asiakaskohtaamiset. Myöskin etenemismahdollisuuksien vähäisyys vaikutti siihen, etteivät työntekijät pystyneet oppimaan uusia
asioita. Työ pysyi näissä tapauksissa rutiiniomaisena päivästä toiseen. Työn mielekkyyteen
vaikuttivat omat työkaverit, työtehtävät ja asiakkaat. Tutkimustuloksien perusteella kaupan
alalla jakautui melko tasan ajatus siitä, oliko työ mielekästä vai ei.
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