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Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia suunnitelma Helsingin kaupungin nuori-
soasiainkeskuksen nuorten toimintakeskus Hapen henkilöstön työhyvinvoinnin
rakentamiseksi. Tarkoituksena oli kartoittaa työyhteisön mahdollisia ongelmia
sekä pohtia keinoja ongelmien poistamiseen. Tavoitteena oli täydentää henki-
löstön omaa tietoa siitä, että työhyvinvointi syntyy toimivasta tavasta tehdä työ-
tä. Työhyvinvointi sisältyy työhön ja prosesseihin. Nuorten toimintakeskus Happi
avattiin kesäkuussa ja opinnäytetyöni sopi ajallisesti hyvin tarkastelemaan uu-
den yksikön käynnistymistä.

Käytin opinnäytetyössä toimintatutkimuksellista työotetta. Alkukartoitus oli läh-
tökohtana opinnäytetyölleni. Aluksi tein sähköisen starttikyselyn 50:lle Hapen
työntekijälle. Kyselyyn vastasi 11 henkilöä ja vastauksia tuli jokaisesta tiimistä,
joita Hapessa oli 6. Vastauksissa tuli esille, että toimintakeskukseen kaivattiin
rakenteita, sääntöjä, linjoja ja aikatauluja. Vastaajat olivat myönteisiä tiimien
väliselle yhteistyölle. Vastaajien vahvuutena oli vahva osaaminen ja uhkakuvina
nähtiin huono johtaminen ja talon sisäinen kaaos.

Prosessin aikana työntekijät yhdessä määrittelivät toimintojen kehittämisen läh-
tökohdat, joita olivat asiakastarpeiden tiedostaminen ja selvittäminen, nuorten
ohjaus toimintaan, omat toiminnot ja prosessit sekä miten toimintaa arvioidaan
ja kehitetään. Aluksi tiimit määrittelivät Nuorten toimintakeskus Happeen muut-
tavien toimintojen välisen tiimityön periaatteet, joissa kuvattiin tiimin sisäistä
toimintaa. Henkilökunta tuotti tiimisopimukset, joihin kaikki sitoutuivat. Tiimeille
valittiin tiiminvetäjät. Tiimit kokoontuivat säännöllisesti arvioimaan ja keskuste-
lemaan yhteisistä asioista.

Työyhteisö oli valmis ja innostunut toimimaan tiimeissä ja tekemään yhteistyötä
tiimien välillä. Työntekijöiden motivaatio kasvoi ja vuorovaikutus työyhteisössä
lisääntyi. Työyhteisömme tulisi askel askeleelta edetä ja luoda pohjaa työhyvin-
voinnin toteutumiselle arjen käytännöissä. Tiimien tehtävänä oli tehdä yhteinen
työhyvinvointisuunnitelma.
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ABSTRACT
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Youth workers’ wellbeing at a youth center called Happi
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Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Nursing,
Upgrading of Qualifications. Degree: Nurse.

Abstract

In this study I wanted to create a scheme about youth workers’ wellbeing and
about how their wellbeing is constructed at an activity center for youth. My
intention was to survey some problems and consider recourses to delete
problems.
The goal of this study was to increase these workers own knowledge on
wellbeing at work, and increase interaction inside the work community. Workers
wellbeing be included in the work and processes.  The youth center Happi was
opened in June and this study was well-suitable to examine the start of a new
unit.

During the process in this study, I used features of action research. First, I sent
out a questionnaire over the Internet to the 50 youth workers at Happi.  The
inquiry was completed by 11 people. Happi has 6 teams and I got responses
from every team. The responses showed that the workers felt need to some
more cleaner structure, rules, boundaries and schedules. The workers
completing the questionnaire where ready for co-operation between the teams.
The questionnaires showed that the workers strength was expert knowledge.
Bad leadership and internal chaos were seen as threats.

In the scheme, workers defined together the key aspects of the development
operation. The key aspects were to know their own functions and processes
and to know how to evaluate and develop the actions. The workers listed
together as teams all the team work principles and made an agreement they all
committed to. In their team agreement, there was a description of the teams’
internal action, how the leader and staff will work together and the relationship
between a team and the whole staff. The workers agreed that the actions must
be evaluated continuously by having meetings regularly.

The staff was ready and interested in to work in teams and work together. The
workers’ motivation increased and interaction inside the work community
increased during my study. The workers had to go ahead and create conditions
to carry out the workers’ wellbeing. They had to do the scheme about their
wellbeing.

Keywords: Wellbeing at work, team, interaction, new working place
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1 JOHDANTO

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja elämme vahvassa yhteiskunnallisessa

murroksessa, jossa teollinen yhteiskunta järjestelmineen ja arvoineen on jää-

mässä taakse ja edessä on tietoyhteiskunta, jossa menneillä järjestelmillä ja

uskomuksilla ei enää tulla toimeen.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa on suunniteltu pitkään moni-

muotoista ja monipuolista nuorten toimintakeskusta. Tavoitteena on ollut vasta-

ta ajan haasteisiin ja nuorten toimintaympäristöjen muutoksiin sekä kehittää

nuorisotyön tulevaisuuden työmuotoja ja sisältöjä. Nuorisotoimen työkenttänä

on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, tukea nuorten elämänhallintaa ja heidän yh-

teisöllisyyttään sekä yhteiskunnallista osallistumistaan tarjoamalla kulttuuri- ja

vapaa-ajanpalveluja, edistämällä nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja vai-

kuttamalla heidän elinolosuhteita koskeviin päätöksentekoihin.

Toimintakeskuksen henkilöstö koostuu eri nuorisotalojen ja hallinnon henkilöis-

tä. Tavoitteena on rakentaa ilmapiiriltään ja tiimeiltään hyvä, viihtyisä ja sopivas-

ti haasteellinen työpaikka kaikille toimintakeskuksen työntekijöille. Opinnäytetyö

sopii ajallisesti hyvin tarkastelemaan uuden yksikön aloitusta, kartoittamaan

mahdollisia ongelmia sekä pohtimaan keinoja ongelmien poistamiseen.

Opinnäytetyössäni kuvaan nuorisoasiainkeskuksen nuorten toimintakeskus Ha-

pen henkilöstön edellytyksiä saavuttaa mahdollisimman hyvä työhyvinvoinnin

tila ja tarkastelen kehittämisprosessin kulkua. Hyödynsin työssäni toimintatutki-

muksellista työotetta. Pyrin teoriatietoa ja käytännön kokemuksellista tietoa yh-

distämällä ratkaisemaan työyhteisössä ilmeneviä ongelmia ja saamaan aikaan

muutoksia.

Kehittämismenetelmiä ja johtamisfilosofioita on monia, mutta olen valinnut tä-

hän työhön mielestäni tärkeimmät. Jos hallitaan kehittämisen kokonaiskuva se-
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kä toiminnan tulevaisuus, voi prosessi toteutua onnistuneesti ja nopeasti. Tie-

toisuus siitä, mitä asiakkaat eli nuoret meiltä odottavat, auttaa meitä rakenta-

maan toimintaamme oikeaan suuntaan. Toimintaa tulee kehittää asiakaslähtöi-

sesti ja sitä on mitattava ja arvioitava koko ajan. Henkilöstö on saatava ymmär-

tämään, miten kehittäminen, strategiset tavoitteet ja tulevaisuuden turvaaminen

liittyvät toisiinsa. Toiminnan keskeiseen onnistumiseen tarvitaan hyvää johta-

mista.

2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS

Helsingin kaupungin laatiman tilastrategian mukaan toimitilojen käyttöä tulee

järkeistää ja saada aikaan säästöjä esimerkiksi yhdistämällä ja karsimalla toi-

mintoja. Toimintakeskusta oli suunniteltu pitkään ja nyt se oli mahdollista toteut-

taa. Toimintakeskus Hapen tavoitteena on toimia innovoivana, uusien tuulien,

ekologisuuden ja kansainvälisyyden keskuksena. Keskus tulee toimimaan yh-

teisenä paikkana, jossa nuoret voivat löytää ja kehittää yhteisiä ratkaisuja, joilla

luodaan uskoa tulevaisuuteen, yrittämiseen ja jotka mahdollistavat oman elä-

mäntilanteen hallintaan. Toimintakeskukseen tulee työntekijöitä useasta eri yk-

siköstä ja kyselyn avulla etsin vastausta siihen, mitä odotuksia ja edellytyksiä

henkilökunnalla on tehdä Hapesta hyvä työpaikka kaikille työntekijöille.

Toimijoiden yhteiset eettiset periaatteet ja arvot nostetaan esiin ja kaikki sitou-

tuvat niihin. Kestävä kehitys ja eettinen johtaminen mahdollistavat henkilöstön

hyvinvoinnin. Nuoret otetaan mukaan suunnitteluun.

Talon suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään erilaiset synergiaedut,

esimerkiksi tietotekniikkaa ja kädentaitoja, teatteria ja tanssia, mediaa ja teatte-

ria käyttäen. Yhteinen suunnittelu ja tekeminen rakentavat yhteisön ja yhteisölli-

syyden. Kokonaiskuvio on tärkeätä hahmottaa.
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Olen mukana uuden yksikön aloittamisessa ja haluan tutkia työntekijöiden työ-

hyvinvoinnin edellytyksiä toiminnan aloittaessa.

Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia suunnitelma Nuorten toimintakeskus Ha-

pen henkilöstön työhyvinvoinnin rakentamiseksi. Tarkoituksena on kartoittaa

työyhteisön mahdollisia ongelmia sekä pohtia keinoja ongelmien poistamiseen.

Tavoitteena on täydentää henkilöstön omaa tietoa siitä, että työhyvinvointi syn-

tyy toimivasta tavasta tehdä työtä. Työhyvinvointi sisältyy työhön ja prosessei-

hin.

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

Opinnäytetyössäni tarkastelen omaa työpaikkaani nuorisoasiainkeskusta, joka

on julkishallinnon organisaatio. Virastomme on osa laajaa organisaatiota, jossa

on n. 38 000 työntekijää. Organisaatiomme ylintä johtoa ovat pormestari ja si-

vistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja, jotka johtavat toimialaam-

me. Kaupungin tärkein päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuus-

to päättää kaupungin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallin-

non perusteista. Virastomme ylintä päätösvaltaa käyttää nuorisolautakunta ja

virastoamme johtaa nuorisotoimenjohtaja. Virastossamme on henkilökuntaa n.

450 henkilöä. Virastopäälliköllä on alaisuudessaan kolme osastoa ja suorassa

alaisuudessa kehittämistiimi. Osastoja johtavat kolme osastopäällikköä. Osasto-

ja ovat alueellisten palvelujen osasto, keskitettyjen palvelujen osasto ja hallinto-

palvelujen osasto. Keskitettyjen palvelujen osastolla osastopäällikön alaisuu-

dessa työskentelee 3 toimistopäällikköä, joiden alaisuudessa työskentelevät

toiminnanjohtajat, nuorisosihteerit ja nuoriso-ohjaajat.

Organisaatiorakenteen pohjalta voidaan toimintaa suunnitella, järjestää, ohjata

ja valvoa. Rakenne määrittää ihmisten tehtävät, vastuualueet, työroolit ja suh-

teet sekä viestintäverkostot. Alueellisten palvelujen osasto huolehtii nuorten
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elämänhallinnan tukemisesta ja edistää heidän yhteisöllisyyttään sekä yhteis-

kunnallista osallistumistaan. Keskitettyjen palvelujen osasto huolehtii sosiaali-

sen vahvistamisen työmuotojen ja kulttuurisen nuorisotyön järjestämisestä ja

kehittämisestä sekä nuorisojärjestöjen ja nuorten vapaiden toimintaryhmien

toimintaedellytyksistä. Hallintopalvelujen osasto huolehtii viraston henkilöstö- ja

taloushallinnon palveluista, viestinnästä, tietotekniikkapalveluista ja nuorisotyön

toimintayksiköiden tukemisesta.

Opinnäytetyössäni tarkastelen omaa työpaikkaani nuorisoasiainkeskuksen

nuorten toimintakeskus Happea. Virastomme toimintatavat perustuvat toiminta-

ajatukseen, jossa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kan-

salaisuutta ja heidän kansalaisvalmiuksiaan. Nuorisoasiainkeskuksen visio vuo-

teen 2010 asti on, että Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on suomalai-

sen nuorisotyön edelläkävijä ja eurooppalaisen nuorisotyön suunnannäyttäjä.

Nuorisoasiainkeskuksen arvot ovat toisesta välittäminen, osaaminen, tavoitetie-

toisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Päämäärinä ovat nuorten keskuudessa teh-

tävä osallisuuden tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. (Nuorisoasiain-

keskuksen toimintasääntö 27.11.2006.)

Toimintakeskuksen henkilöstö tulee koostumaan eri nuorisotalojen ja hallinnon

henkilöistä. Henkilöstöä siirtyy yhteisiin uusiin tiloihin toimintakeskukseen alu-

eellistenpalvelujen osastolta ja keskitettyjen palvelujen osastolta sekä hallinto-

palvelujen osastolta. Henkilöitä saman katon alle tulee muuttamaan noin viisi-

kymmentä ja lisäksi talossa toimivat samanaikaisesti nuorisojärjestöt, joiden

henkilökuntaa on tiloissa myös viitisenkymmentä. Eri toimipaikkojen työntekijät

ovat tehneet erilaisia suunnitelmia ja nyt on annettava tilaa, rauhaa ja aikaa

suunnittelulle sekä prosessien kululle eri toimijoiden kanssa. Nyt on mahdolli-

suus luoda uudenlaisia rooleja osastojen/toimistojen/toimipaikkojen kesken.

Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on yksilöiden yhteisöjen omien voimava-

rojen käyttöönottaminen ja osallisuuden lisääminen.
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4 TYÖHYVINVOINTIIN LIITTYVÄ TEOREETTINEN TIETO

Julkisuudessa ovat tällä vuosisadalla nousseet keskeiseksi teemaksi työhyvin-

vointiin liittyvät kysymykset. Aikaisemmin puhuttiin työkyky-käsitteestä, joka ei

pitänyt yhtä laajasti sisällään kaikkea sitä, mitä työhyvinvointi käsitteenä sisäl-

tää. On alettu entistä enemmän panostamaan ihmisten johtamiseen, huolehti-

maan henkilöstön jaksamisesta ja tekemään toimenpiteitä, joilla voidaan paran-

taa työntekijöiden ja koko työyhteisön hyvinvointia. Työhyvinvointia on alettu

tutkia ja tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvinvoiva henkilöstö tuottaa parem-

man tuloksen ja sitoutuu paremmin työhönsä. Tässä työssä tarkastelen työhy-

vinvointiteorioita eri näkökulmista, joita ovat esimerkiksi terveen organisaation

periaatteiden-, toimivan työyhteisön-, hyvän johtamisen-, työkyvyn-, ja motivaa-

tion ja perustarpeiden mukaan olevat työhyvinvointiteoriat. Alkukyselyni vasta-

uksista tuli esille, että toimintakeskukseen kaivattiin rakenteita, pelisääntöjä,

aikatauluja ja linjoja. Työhyvinvointi voi toteutua vain jos organisaatiossa perus-

asiat ovat kunnossa työn tekemiselle ja että ihminen voi hyvin työssään ja on

toimintakykyinen. Työhyvinvoinnin toteutuminen vaatii hyvää johtamista ja töi-

den organisointia. Motivoitunut työntekijä sitoutuu organisaatioon.

4.1 Työhyvinvointi terveessä organisaatiossa

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen (2006) pohtii terveen organisaation peri-

aatteita ja hän kuvaa toimivaa työyhteisön hyvinvointia talomallilla. Talon perus-

ta muodostuu selkeästä organisaation perustehtävästä. Perustan päälle raken-

tuvat pilarit, joita ovat työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva joh-

taminen, selkeät töiden järjestelyt, työyhteisön yhteiset pelisäännöt, avoin vuo-

rovaikutus sekä toiminnan jatkuva arviointi. Näistä rakenteista, perustasta ja

pilareista, muodostuu talo, joka symbolisesti kuvaa toimivaa työyhteisöä. Jos

jokin pilareista kaatuu, sortuu koko talo. Toimivassa työyhteisössä perusta on

kunnossa ja pilarit sen päällä pystyssä.
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Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan organisaation kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja

tuloksellisuuden tasapainoa. Työhyvinvointia edistetään niin organisaation si-

säisten kuin ulkoistenkin toimijoiden kesken (Rauramo 2004, 33) ja edistämisen

tavoitteena on yksilön ja yhteisön voimavarojen käyttöön ottaminen ja osallisuu-

den lisääminen sekä rakenteiden ja toimintamallien tekeminen työhyvinvointia

tukevaksi. Menestyville työyhteisöille on ominaista vilkas keskinäinen vuorovai-

kutus. Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee tietää, mitä työyhteisössä suunnitel-

laan ja mitä siellä tapahtuu. Työyhteisön jäsen itse osallistuu ja vaikuttaa näihin

tapahtumiin ja jokaisella on vahva tunne osallisuudesta työyhteisön elämään.

Työyhteisössä jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja jokaisen näkemykset

otetaan huomioon, vaikka asioita luonnollisesti ei aina voidakaan ratkaista siten,

että ne vastaisivat kaikkien mielipiteitä. Onnistuneen vuorovaikutuksen ja kes-

kustelun ansiosta jokaiselle työyhteisön jäsenelle muodostuu selkeä näkemys

työyhteisön toiminnan todellisuudesta ja tavoitteista sekä omista perustehtävistä

ja roolista osana toiminnan kokonaisuutta. Reilun työyhteisön ilmapiiriin kuulu-

vat avoimuus, peittelemättömyys, luottamuksellisuus ja rehellisyys. Hyvässä

työyhteisössä ollaan avuliaita toisilleen sekä tuetaan toinen toisiaan. Työyhtei-

sön on opeteltava sietämään erilaisuutta ja erilaisia näkemyksiä. (Nakari & Val-

tee 1995, 23.)

Ihminen on tyytyväinen, kun hän viihtyy työssään. Ihminen kokee työn mielek-

kääksi ja haastavaksi, kun siinä on saavutettavissa olevat hyväksytyt tavoitteet

ja hän saa työstä palkkiota ja työympäristöön voi olla tyytyväinen. Hyvä työ

merkitsee työskentelyn vapautta ja itsenäisyyttä. Se sisältää mahdollisuuden

säädellä itse työn arviointia ja valvontaa sekä tehdä työtä koskevia päätöksiä.

(Viitala 2004, 135, 136.) On myös todettu, että organisaation ja yksilön arvojen

yhteneväisyys ennustaa työtyytyväisyyttä ja vahvuutta. Jaetuilla arvoilla on to-

dettu olevan yhteyttä myönteisiin asenteisiin työtä kohtaan. Työn vaatimusten ja

organisaation arvojen ymmärtäminen vaikuttaa myönteisesti yksilön tyytyväisyy-

teen ja sitoutumiseen. (Åhman 2004, 102–103.)

Työhyvinvointi merkitsee hyvää työelämän laatua, jossa työoloja kehittämällä

lisätään yksilön työhyvinvointia. Hyvinvointia edesauttaa työssä jaksaminen.
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Terve organisaatio turvaa työilmapiirin, jossa toteutuvat johtamisen oikeuden-

mukaisuus, osallistuminen, tasa-arvo ja erilaisuuden hyväksyminen. (Kangas-

mäki 2008, 11.)

Työtyytyväisyys on henkilön kokonaisvaltainen myönteinen kokemus työstä.

Työtyytyväisyys voi toteutua silloin, jos tyytyväisyyden edistämistä tuetaan yksi-

lön, työn ja organisaation tasolla. Sisäinen tyytyväisyys muodostuu työntekijän

henkilökohtaisista persoonaan ominaisuuksista ja asenteista sekä tarpeista.

Työ tuo tyydytystä silloin, kun työntekijä voi havaita saavuttaneensa hyvän työ-

suorituksen tehtävässä, jonka hän kokee merkitykselliseksi. (Haukka 2009, 9.)

4.2 Työhyvinvointi toimivassa työyhteisössä

Toimivan työyhteisön mukaisesti työhyvinvointi tarkoittaa yksilön näkökulmasta

sitä, että ihminen voi työssään hyvin ja on toimintakykyinen. Yhteisön näkökul-

masta työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että ihmisten muodostama työyhteisö on

toimiva ja aikaansaava. Työhyvinvointia parantamalla vähennetään henkilöstön

poissaoloja ja organisaation kilpailukyky parane. Kun työ on mielekäs kokonai-

suus, jonka päämäärät henkilö näkee mielessään tavoiteltavina ja hyvinä asioi-

na, hän saa päämäärien tavoittelusta energiaa itselleen. Työ vetää henkilön

mukaansa ja tarjoaa perustan henkilön mielekkäälle olemassaololle. Jokainen

meistä haluaa saada hyväksyntää ja tahtoo tuntea tekevänsä hyvää ja arvokas-

ta työtä. (Kanerva 2006.)

Dosentti Sirpa Syvänen (2006) on tutkinut työn sisäisen tehottomuuden lähteitä

ja vaikutuksia sekä osallistavan toiminnan kehittämistä, teoriaa että menetelmiä.

Esimerkkikohteina ovat olleet vanhuspalveluja tuottavat työyhteisöt. Esitelmäs-

sään hän kriittisesti tuo esille nykyisen voimakkaan markkinaohjauksen ja ta-

louden sopeutuksen ja säästöjen vaikutukset työhön. Palveluja pitää tuottaa

mahdollisimman kustannustehokkaasti ja silloin työntekijät uupuvat työtaakan

alle ja voivat huonosti. Hän kertoo hyvästä työnantajuudesta, jossa työhyvin-

vointi ja osaaminen ovat tuottavuus- ja tehokkuustekijöitä. Keskeisessä roolissa
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työhyvinvoinnin ja osaamisen sekä työn hallinnan kokemuksessa ovat työnanta-

japolitiikka ja vaaka- ja pystysuora yhteistoiminta. Yhteistoiminnalla hän tarkoit-

taa, että työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikan asioihin ja työntekijäl-

lä on tunne, että on osa työyhteisöä ja kuuluu siihen. Työntekijällä on kyky ai-

dosti käyttää harkintaa ja olla vastuussa sekä saada vastuuta ja olla osallinen.

Työntekijä kokee aidon ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen työyhteisössä.

Dosentti Sirpa Syväsen mielestä on reagoitava perustarpeiden tasolla. Organi-

saatiota pitää kehittää sisältäpäin. Kokemus työn hallinnasta on työhyvinvointi.

4.3 Työhyvinvointi hyvän johtamisen mukaan

Hyvä johtaminen on edellytys sujuvalle toiminnalle ja ihmisten työhyvinvoinnille.

On itsestään selvää, että vain innostuneet, osaavat ja terveet ihmiset saavat

aikaan hyviä tuloksia. Yhtä itsestään selvää on, että kannustavan ja ihmisten

toimintaa tukevan johtamisen myötä ihmisten innokkuus ja osaaminen kehittyy

korkealle tasolle. (Juuti & Vuorela 2004, 7.) Ryhmä tarjoaa myös monia etuja

yksilölle, ennen muuta sosiaalista tukea ja hyväksyntää, jota jokainen ihminen

iästä ja sukupuolesta riippumatta kaipaa (Juuti 1999, 109). Ennen kuin ryhmän

jäsenet todella sitoutuvat ryhmän toimintaan ja päätöksentekoon, jokainen ryh-

män jäsen arvioi, miten merkittävä ryhmän päämäärä on hänen omalta kannal-

taan (Juuti 1999, 134). Johdolla ja esimiehillä on tärkeä tehtävä pyrkiä luomaan

turvallinen ja luotettava ilmapiiri avoimelle vuorovaikutukselle. Avoimuus alkaa

ylimmästä johdosta ja jakautuu tasaisesti ruohonjuuritasolle asti. Organisaation

on myös luotava puitteet ja annettava resurssit tiedon oikea aikaiselle jakami-

selle. On todettu, että avoin, avulias, keskinäiselle kunnioitukselle, tuelle ja luot-

tamukselle perustuva ihmisten välinen vuorovaikutus työpaikalla tukee ihmisen

työskentelyä. (Juuti 1999, 98.) Rasulzadan (2007) on tutkinut, että johtamista-

valla oli yhteys työntekijöiden luovuuteen. Innostaminen luovuuteen lisäsi työyh-

teisön työhyvinvointia.

Työhyvinvointi syntyy toimivasta tavasta tehdä työtä. Työhyvinvointi ei ole erilli-

sen kehittämisen ja johtamisen kohde. Työhyvinvointityö sisältyy työhön ja työ-
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prosesseihin. Esimiehelle ja johdolle työhyvinvointi tarkoittaa töiden sujuvuutta

tavoitteiden suuntaan. Työntekijälle se merkitsee työn mielekkyyttä. Hyvinvointi

työssä on seurausta hyvin tehdystä työstä. Hyvän työn johtamiseen kuuluvat

työn tavoitteet, työolot, työtaidot ja työkyky.  Johtajuus on tärkein työhyvinvoin-

nin osatekijä. Hyvä johtaminen on läsnä ja toimii esimerkillisesti. (Pohjonen &

Liira 2008, 9.)

Samoilla linjoilla on Kaistila (2005), jonka mukaan työhyvinvointiin vaikuttavat

monet tekijät – erityisesti johtaminen, osaaminen sekä työyhteisön ja työn kehit-

täminen. Työhyvinvoinnin johtaminen on henkilöstön osaamisen pitkäjänteistä

kehittämistä ja strategista suunnittelua, mutta myös arkista esimiestyötä. Yksi-

lön työhyvinvointia lisäävät toiminta, jossa yhdistyvät yksilön, työyhteisön, työ-

ympäristön ja osaamisen toiminta-alueet. (Kaistila 2005, 14.)

Luottamus esimiehen ja alaisen välillä on edellytys työyhteisön hyvinvoinnille ja

toiminnalle. Luottamuksen edellytyksenä ovat luottamuksen kohteen aikeet se-

kä riittävä ammattitaito tehtävän hoitamiseen. Työntekijöiden kanssa keskuste-

leminen, tuen antaminen, motivoiminen ja tavoitteiden selkiyttäminen auttavat

rakentamaan kestävää luottamussuhdetta esimiehen ja alaisen välille. (Laine

2009.) Työntekijöiden ja johtajien yhteiset  samansuuntaiset tavoitteet takaavat

mahdollisimman hyvän tuloksen. Arviointi ja molemminpuolinen vuorovaikutus

on älykkään johtamisen perusta. (Kvist 2004, 62.) Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan

työolojen kehittämistä, työn sisällön rikastuttamista, töiden järjestämistä ja joh-

tamista yksilön ja organisaation näkökulmasta molempia tyydyttävällä tavalla.

Kaikkia näitä osa-alueita on kehitettävä samanaikaisesti parhaan tuloksen saa-

vuttamiseksi. (Kauhanen 2004, 188.)

Riittävä ja avoin vuorovaikutus, hyvät henkilösuhteet sekä kokemus vaikutus-

mahdollisuuksista vahvistavat myönteisiä kokemuksia. Kokemus oikeudenmu-

kaisuuden toteutumisesta henkilöstön keskuudessa on erityisen olennainen te-

kijä luottamuksen rakentumiselle. Tässä yhteydessä oikeudenmukaisuus tar-

koittaa organisaation sääntöjä ja normeja, jotka määrittelevät, miten palkinnot

jaetaan ja miten ihmisiä kohdellaan erilaisissa tilanteissa. (Mattila P. 2008, 15.)
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Esimiehet ovat avainasemassa työhyvinvoinnin luomisessa. Tärkeää olisi saada

käyntiin työntekijöiden, johdon, työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshenkilöstön

yhteistyö yhteisesti luotujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuorovaikutteinen

kehittämistyö ei vaadi suuria taloudellisia ponnistuksia, mutta työnantajan pitäisi

pystyä järjestämään työntekijöille aikaa ja mahdollisuuksia paneutua kehittämis-

työhön. (Kivimäki, Karttunen & Yrjänheikki 2003.) Ihmisellä on luontainen oppi-

mismotivaatio jos siihen tarjotaan resurssit ja välineet. Ihmiset pystyvät toimi-

maan aloitteellisesti, työntekijöille luodaan puitteet ja mekanismit, jotka rohkai-

sevat heitä siihen ja että ihmiset kykenevät yhteistyöhön, kun ympäristö muova-

taan yhteistoimintaa edistäväksi. (Viitala 2004, 104.)

Monet työntekijät ovat kokeneet, että heillä ei ole riittävää valtaa toteuttaa sitä

tehtävää, josta heidän pitäisi vastata. Johtamisen ollessa eettisesti korkeata-

soista ja tasapuolista, se ajaa kaikkien osapuolten etua ja hyvää edistävää toi-

mintaa ja jossa organisaation perustehtävä toteutuu antaa esimiehille ja alaisille

mahdollisuuden voida hyvin. (ETENE 2008.)

4.4 Työhyvinvointi yksilön työkyvyn mukaan

Ihmisen työkyky yksinkertaisimmillaan on jokapäiväistä selviytymistä omasta

työstään omilla voimavaroillaan. Työterveyslaitoksen vakiintuneen määritelmän

mukaan työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa ovat työntekijä, työ ja työolot,

osaaminen sekä työyhteisö ja – organisaatio. (Forma, Väänänen & Saari 2003,

7.)

Työterveyslaitoksen professori Juhani Ilmarinen (2006) kuvaa työkykyä talona.

Työkyky –talon kuvaus perustuu työterveyslaitoksen tutkimuksiin. Talomallissa

perinteinen, terveyttä korostava työkyky-käsite laajenee kattamaan muun mu-

assa arvot, osaamisen, työn asettamat vaatimukset, työn ulkopuoliset ihmissuh-

teet ja yhteiskunnan vaikutukset. Työkyvyn osa-alueiden tasapaino yksilön ja

yhteisön näkökulmasta synnyttää työhyvinvointia. Yksilön työkyvyn perusta
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muodostuvat omasta toimintakyvystä, osaamisesta sekä omista arvoista ja

asenteista. Perustan täytyy kestää työn aiheuttamat paineet kuten työn sisällöl-

liset vaatimukset, työyhteisön ja organisaation asettamat paineet ja johtajuuden

ja esimiestyön asettamat vaatimukset. Työterveyslaitoksen mallissa työkyky

tarkoittaa työntekijän voimavaroja suhteessa työn asettamien vaatimusten suh-

teen. Tätä taloa ympäröivät perhe, lähiyhteisö ja yhteiskunta, jossa elämme.

Talon kaikkia kerroksia tulee kehittää koko ihmisen elämän ajan.

Kuvio 1. Työ-kyky–talo kuvattuna professori Juhani Ilmarisen
mukaan. (Ilmarinen 2006)

Tuulikki Petäjäniemi (2004) luennossaan Hyvinvoiva työyhteisö luennoi hyvin-

voinnista näin: ”Työhyvinvointi koostuu työn ja muun elämän kokonaisuuden

hallinnasta eli elämänhallinnasta. Yksilöllinen suorituskyky, työyhteisön toimi-

vuus, työympäristö ja työolot ovat osa työhyvinvointia, jossa oma osaaminen ja

kehittymismahdollisuudet ovat kantavana voimana. Hyvinvointiin vaikuttavat

myös työsuhteen laatu, työn sisältö ja palkkaus sekä oikeudenmukainen kohte-

lu. Työilmapiiriin vaikuttavat esimiehet, työntekijöiden väliset suhteet ja jokainen

työntekijä itse.”

Yksilön hyvinvointiin vaikuttaa, että henkilön kunto on korkealla. Kun hänen

ammatillinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kuntonsa ovat kun-

nossa, hän on tehokas ja voi hyvin kaikilla osa-alueilla. Hyvä itsensä johtaminen

vapauttaa energiaa ja antaa uusia sisäisiä voimavaroja. (Sydänmaalakka 2003,

219.) Yksilön ihmisyyden ja yhteisyyden tiedostaminen antaa voimaa. Jokainen
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saa olla omana itsenään yhtenä joukossa ponnistelemassa eteenpäin tavoittee-

na kehittäminen ja uuden oppiminen. Jokaiselle sallitaan itselle mielekäs paikka

työyhteisössä eikä ihmistä sysätä epävirallisiin rooleihin. (Mattila H. 2008, 99.)

Työtyytyväisyydellä tarkoitetaan myös henkilön työhön asennoitumiseen vaikut-

tavien tekijöiden yhteistulosta. Työtyytyväisyys on työn henkilössä herättämä

tunnepitoinen reaktio. Työtyytyväisyyteen vaikuttavat monet tekijät, kuten työn

sisältö, työmäärät, työryhmä, esimiehet ja organisaatiossa omaksutut toiminta-

tavat. Työhyvinvointi syntyy ja kasvaa työn hyvästä sujumisesta. Yksilötasolla

tämä tarkoittaa onnistumisen kokemusta omassa, itselle tärkeässä perustehtä-

vässä. Työpaikoilla työyhteisön toiminnan sujuvuus ja tätä edistävä johtaminen

vähentävät olennaisesti työn kuormittavuutta. (Hakulinen 2008, 40.) Työtyyty-

väisyys voidaan määritellä sen mukaan, miten työntekijä kokee saavuttavansa

omassa työssään sille asettamat tavoitteet ja missä määrin työlle asetetut ta-

voitteet ovat toteutuneet. Työtyytyväisyydessä voivat korostua myös yksilölliset

tunnepitoiset seikat, kuten myönteinen asenne työhön. (Bräysy 1998, 32.)

Jouko Lönnqvist (2009) pohtii esitelmässään Esimiestyö henkisenä ja henkilö-

kohtaisena haasteena työhyvinvointia, jaksamista ja mielenterveyttä. Henkilös-

tön hyvinvointi ja mielenterveys on voimavara, joka liittyy voimakkaasti organi-

saation toimintakykyyn. Yksilön mielenterveyden ulottuvuudet kuten vuorovaiku-

tustaidot, tiedollinen ja tunnepitoinen kyvykkyys, myönteisyys, joustavuus, toi-

veikkuus ja muutokseen sopeutuminen tukevat yksilön hyvinvointia. Henkisesti

hyvinvoiva yksilö on paras johtaja ja myös johdettava. Tehokkaan toiminnan

perustana tulisi olla yhteisesti jaettu ja mahdollisimman totuudenmukainen nä-

kemys omasta organisaatiosta. Myönteinen kehitys toimii työyhteisön moottori-

na. Myönteiseen kehitykseen kuuluvat onnistumisen tunteet, innostuneisuus,

hyvä maine, oma kehitys ja kasvu, luottamus hyvä ilmapiiri sekä jatkuva laadun

parantamien. (Lönnqvist 2009b.)

Antti Aron mukaan (2004) työhyvinvointi on seurausta hyvästä työstä. Työhy-

vinvointi ei ole erillinen asia, vaan työyhteisön perustoiminnan piirre, jossa ihmi-

sellä on edellytyksiä tehdä hyvää työtä ja hän voi psyykkisesti hyvin. Hän koros-
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taa, että työhyvinvoinnin ydinkäsite on työn hallinta, jossa työntekijä saavuttaa

tehtävänsä tavoitteet kuormittumatta liikaa. Tavallisimmin kuormittumisen syy

on yleensä kaikkien hoidettavien ja hoitamattomien asioiden yhteisvaikutus.

”Ihmisen mieli on kuin säiliö. Kun se täyttyy, vuotaa asioiden virta astian reunan

yli.” (Lönnqvist 2009a.) Hyvä työ huomioi tekijänsä inhimilliset ominaisuudet ja

kohtuullinen työn kuormitus ja kehitettävyys tarjoavat toimintakentän aktiivisuu-

delle. (Rauramo 2004, 379.)

”Jotta voi palaa loppuun on ensin oltava tulessa.” Kirsi Aholan (2005) mukaan

työn piirteet voidaan jakaa vaatimuksiin ja voimavaroihin. Siinä työn voimavarat

ovat yhteydessä työn imuun ja työhön sitoutumiseen ja ne voivat lieventää työn

vaatimusten vaikutuksia. Runsaat työn vaatimukset ovat suorassa yhteydessä

työuupumukseen ja terveysongelmiin. ”Ihmisen työhyvivointi parhaimmillaan on

”flow”–tila, jossa työntekijä kokee syvän keskittyneisyyden tilan ja paneutumisen

työhön ja näistä koettu nautinto ja ajan kuluminen on lähes huomaamatonta.”

Työn imussa työntekijä kokee myönteisiä tunnetiloja ja motivaatio ja tarmokkuus

sekä omistautuminen työhön ovat huipussaan. Työn imu on yhteisöllistä ja tart-

tuvaa.

4.5 Työhyvinvointi motivaation ja perustarpeiden mukaan

Teoreetikko Abraham Maslowin motivaatioteorian mukaan ihmisen tarpeet

muodostavat hierarkian, jossa ylimpänä tavoitteena ja eettisenä ihanteena on

itsensä toteuttamisen motiivi, aidon inhimillisen toiminnan voimanlähde. Huma-

nistinen psykologia korostaa ihmisen arvoa, ainutlaatuisuutta ja luovuutta. Ihmi-

sen voi pakottaa tekemään työtä, mutta ei tahtomaan tekemistä. (Rauramo

2004, 39.) Maslowin tarvehierarkiassa alin porras kuvaa psykologisia tarpeita

kuten terveyttä, ruokaa, liikuntaa ja lepoa. Toisessa portaassa kuvataan turvalli-

suuden kokemisen tarvetta. Kolmannessa portaassa kuvataan liittymisen tarvet-

ta. Neljännessä kuvataan arvostuksen tarvetta ja viidennessä portaassa kuva-

taan itsensä toteuttamisen tarvetta. Jokaisen tarpeen on vuorollaan toteudutta-

va, jotta portaissa päästäisiin eteenpäin.
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Työpaikan ihmissuhteilla on voimakas motivoiva merkitys ihmiselle. Pyrkimys

ystävyyssuhteisiin motivoi, ja samalla ystävät vaikuttavat käyttäytymiseen. (Juu-

ti 1999, 36.) Selkeät roolit ja hyvä kommunikaatio sekä oikein mitoitettu työ

edistävät henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Huolehtimalla

fysiologisista perustarpeista, liittymällä osaksi useiden ihmisten muodostamaa

ryhmää, saamalla hyväksyntää ja arvostusta sekä toteuttamalla itseään, työnte-

kijän työhyvinvointi lisääntyy. (Sallinen, Kandolin & Purola 2002, 24.)

Professori Satu Lähteenmäki (2006) käsittelee luennossaan, miten motivaatio

työhön rakentuu – millaisia ura-ankkureita meillä on että, jokaisella on halu kuu-

lua ryhmään ja silloin halu sitoutua organisaatioon ja sen kehittämiseen. Edelly-

tyksenä on, että työntekijä on osa organisaatiota ja sen hyväksytty jäsen. Työn-

tekijän tulee tunnistaa roolinsa ja merkityksensä osassa kokonaisuutta. Työnte-

kijä hyväksyy asetetut tavoitteet ja kantaa vastuun niiden saavuttamisesta sekä

kokee työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi. Ihmisen kilpailuvietti ja pätemisen

halu aiheuttaa sitoutumisen omaan uraan. Ihmisellä on halu kehittyä ammatilli-

sesti, tunnistaa omat kehittymistavoitteensa ja olla valmis panostamaan niihin.

Yksilön omat tavoitteet käyvät yleisten tavoitteiden edelle, joten haasteena on

luoda toimintaympäristö, jossa organisaation tavoitteet ja myös toimijoiden omat

uratavoitteet edesauttavat niiden toteutumista.

Organisaatiopsykologiassa on esitetty psykologisen sopimuksen käsite, jolla

tarkoitetaan niiden työntekijän odotusten kokonaisuutta, jotka kohdistuvat työ-

hön ja työorganisaatioon. Psykologisen sopimuksen täyttymiseen ei kiinnitetä

yleensä riittävästi huomiota ja kuitenkin ihmisen sisäsyntyinen työmotivaatio,

motivaatio ja sitoutuminen työhön ovat täysin psykologisen sopimuksen riittävän

täyttymisen varassa.

Kun työntekijä tulee organisaatioon, hän yrittää tehdä mahdollisimman hyvän

psykologisen sopimuksen. Mitä useammille odotuksilleen hän saa vastakaikua,

sitä vahvempi sopimuksesta tulee. Sopimuksen komponentteja voivat olla esi-

merkiksi seuraavanlaiset: ”Pääsen mukavan työryhmän jäseneksi, jossa olemi-
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nen on tyydyttävää”, ”opin uusia asioita” ja ”jos teen työni hyvin, minulle tarjo-

taan etenemismahdollisuuksia”. ”Jos teen sen mitä minulta odotetaan kohtuulli-

sen hyvin, saan nauttia turvallisesta työpaikasta aina eläkeikään saakka”. ”Jos

työskentelen lujasti, minulle aukeaa mahdollisuus tehdä kansainvälinen ura”.

”Saan auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä, josta he ovat minulle kiitollisia”. ”Kehi-

tyn arvostetuksi asiantuntijaksi omalla ammattialallani”. Psykologisen sopimuk-

sen ongelmana on, että sopimus on yleensä epävirallinen ja kirjoittamaton. (Aro

2005.)

Jos ihminen on organisaatiossa arvostettu, kunnioitettu ja häneen luotetaan,

niin ihmisestä kasvaa ja kehittyy luottavainen, joustava ja vapautunut persoo-

nallisuus, jonka elämä ja työ tuntuvat mielekkäältä. Tunteet toimivat myönteisen

motivaation, innokkuuden, itsevarmuuden, sitoutumisen ja tarmokkuuden perus-

tana. (Lämsä & Hautala 2005, 50, 60.)

5 HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Kartoitusvaihe

5.1.1 Toimintatutkimuksellinen työote

Käytän tutkimusmenetelmänä toimintatutkimuksellista työotetta, jossa pyrin teo-

riatietoa ja käytännön kokemuksellista tietoa yhdistämällä ratkaisemaan toimin-

nallisessa yhteisössä ilmeneviä ongelmia ja saamaan aikaan muutoksia (Lauri

2006, 114). Tutkimusmetodi on empiirinen tutkimusmetodi, jossa analyysivai-

heessa lähdeaineistoja tuottavien henkilöiden tunnistettavuus yksilönä häivyte-

tään.

Osallistavassa toimintatutkimuksessa käytännöllisellä lähestymistavalla tutkija

on kiinteässä yhteydessä tutkittavan työyhteisön kanssa ja tuntee työyhteisön
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toimintatavat. Toimintatutkimuksessa parhaisiin tuloksiin päästään silloin, kun

kehittämishalut nousevat työyhteisöstä ja työyhteisö tietää, mihin ollaan menos-

sa. Johtajan tulee tuntea toimintatutkimus menetelmänä ja hänellä on mahdolli-

suus sekä halu vaikuttaa työyhteisössään. Johtajan ja työyhteisön on myös si-

touduttava tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. (Lauri 2006,

120-121.)

Toimintatutkimus kuvataan syklisenä prosessina, joka sisältää seuraavat vai-

heet: 1) kartoitusvaihe, 2) prosessointivaihe, 3) sitoutumisvaihe, 4) suunnittelu-

vaihe, 5) toteuttamisvaihe, 6) arviointivaihe ja 7) hyväksymisvaihe (Lauri 2006,

115). Toimintatutkimusta kuvataan prosessina, jossa työyhteisön jäsenet joutu-

vat miettimään toimintaansa ja omia arvojansa sekä suhtautumista työhön ja

työtovereihin sekä työkulttuuriin.

Toimintatutkimuksen ongelmana kerrotaan olevan tulosten epäluotettavuus ja

toistuvuus sekä yleistettävyys, mutta yritän minimoida ongelmat määrittelemällä

tarkasti prosessin eri vaiheet.

Prosessin vaiheet:

Prosessointi-, Toteuttamisvaihe Arviointivaihe

sitoutumis-  ja

suunnitteluvaihe

Kuvio 2. Prosessikuva

Toimintatutki-

mus

Konkreettisen

toteuttamisoh-

jelman laatimi-

nen ja käynnis-

tys

Arviointikriteerit

Väliarvioinnit

Loppuarvi-

ointi

Tutkijan ja

henkilökunnan

vuorovaikutus,

prosessin

ymmärtäminen

Lähtöti-

lanteen

kartoi-

tus

Palautteesta

oppiminen
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5.1.2 Aineiston keruu

Tutkimuksessa on kyse myös laadullisesta tutkimuksesta. Laadullinen tutkimus

sisältää erilaisia lähestymistapoja ja aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä ih-

misen ja hänen elämänsä tutkimiseksi, joten se ei ole minkään tietyn tieteen-

alan tutkimusote tai vain yhdenlainen tapa tutkia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara

2004, 151-157.)

Valitsin kyselyn alkukartoituksen tekoon, koska ajallisesti kysely oli nopein ja

kattavin tapa saada haluamaani tietoa. Kyselyssä käytin avoimia ja pisteytettyjä

kysymyksiä, jotka laadimme yhdessä esimieheni kanssa. Otin kyselyyn myös

swot-analyysistä osion, mitä vahvuuksia ja uhkakuvia henkilökunta näkee toi-

minalle. Kyselylomake sopi hyvin aineistonkeruumenetelmäksi.

Nuorten toimintakeskus Hapessa työskentelee noin 50 työntekijää, joille kartoi-

tusvaiheessa alkukesällä 2009 tein sähköisen starttikyselyn (liite 1) Webropolin

avulla.

Kysyin henkilökunnan kokemuksia heidän kuulemisestaan ja siitä mikä tässä

työssä on kiinnostavaa ja miten jokaisen oma työhyvinvointi tällä hetkellä toteu-

tuu. Yritin kyselyn avulla selvittää, miten uusi henkilökuntamme ymmärtää toi-

mintakeskuksen toimintaidean ja mitkä ovat heidän mielestään toimintakeskuk-

sen asiakasryhmät. Lisäksi halusin tietää tunnistavatko he toimintakeskuksen

tavoitteet ja perusarvot. Selvitin myös ovatko työkalut kunnossa työn tekemisel-

le hyvin. Halusin tietää miten valmis henkilökunta on tekemään tiimien välistä

yhteistyötä ja millaisia odotuksia heillä on esimiehen suhteen.

5.1.3 Aineiston analyysi

Tulosten analysoinnissa käytin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysillä voidaan

tehdä monenlaista tutkimusta. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan, että kirjoitettuja,

kuultuja ja nähtyjä sisältöjä analysoidaan luokittamalla ja teemoittamalla sekä
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tyypittämällä haettua tietoa ja tieto järjestetään, jotta sitä voi analysoida. (Tuomi

& Sarajärvi 2002, 93, 95.)

Analysoin kyselyä aineistolähtöisesti. Nostin kyselystä esiin kiinnostavimman

tiedon hankkeen kannalta. Kuvailin vastauksia sanallisesti ja analyysissäni pyrin

saamaan selkeyttä aineistoon.

Teemoittelin opinnäytetyössäni esittelemieni kysymysten vastaukset siten, että

samaa asiaa tarkoittavat asiat luokittelin samaan aihe alueeseen. Luin vastauk-

set läpi ja huomasin, että vastaajat olivat monesti hyvin yksimielisiä aiheesta.

Tosin muutamia poikkeuksia esiintyi. Vastaajia kyselyssä oli 11 ja aineistoa oli

helppo analysoida vastauksien vähyyden takia. Vastaukset olivat kuitenkin laa-

dullisesti hyviä.

Työstin vastauksia ja yritin selvittää, miten nostaisin vastauksista esiin halua-

mani ytimen työstääksemme työhyvinvoinnin edellytyksiä toimintakeskuksessa.

Vastauksia voitiin käyttää toimintamme kehittämisen suuntaamiseen tärkeimpi-

nä pitämiimme asioihin. (liite 3)

5.2. Prosessointi- ja suunnitteluvaihe

Prosessointi- ja suunnitteluvaiheessa henkilökunta keskusteli ja määritteli yh-

dessä kehittämistoiminnan realistiset tavoitteet ja osatavoitteet, aikataulun ja

vastuuhenkilöt. Henkilökunta tiedosti sekä nosti esiin kehittämiskohteita, kuten

työntekijöiden selkeän perustehtävän, tiimien välisen yhteistyön, informaation

kulun ja selkeän johtamisen. Kehittämiskohteet määriteltiin selvästi ja työn ke-

hittämiseen sitouduttiin ja muutosta haluttiin yhdessä. Tämä vaihe alkoi elokuun

puolen välin jälkeen.

Jokainen tiimi sai tehtäväkseen kirjata tiimin perustehtävän ja miettiä perusteh-

tävää suhteessa asiakkaisiin eli nuoriin ja suhteessa toimintakeskuksen muihin

tiimeihin. Aikaa tähän työskentelyyn annettiin syyskuun alkuun. Henkilökunta
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kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa yhdessä ja kerran viikossa

omissa tiimeissään tiiminvetäjien johdolla.

Hyvinvointiprosessin tulisi olla perussävyltään positiivinen. Huomion olisi kiinni-

tyttävä hyvinvointia ylläpitäviin ja edistäviin tekijöihin ja tavoitteena pitäisi olla

terveyden säilyttäminen sekä työn hallintakeinojen lisääminen niin, että hyvin-

vointi ja työvireys paranisivat ja säilyisivät mahdollisimman pitkään.

Sovimme, että asiat kirjataan sähköiselle Happi-wiki alustalle, josta kaikki voivat

saada yhtenäistä informaatiota ja tiedottaa meitä koskevista asioista.

Johtamisen osalta tiimit valitsevat itselleen tiiminvetäjän, joka tulee toimimaan

myös Hapen johtokunnassa. Toimintakeskukselle valitaan myös talon hallitus,

joka tulee koostumaan nuorista ja jokaisen tiimin edustajasta.

5.2.1 Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteena on, että haasteista selviytymisen ydin on työyksiköissä eli perusta-

solla. Keskeistä on luottamus sosiaaliseen tukeen. Myös tietämyksen johtami-

nen on tärkeää. Tiedon ja osaamisen hallinnan perusyksikkönä on hyvin toimiva

työryhmä, jolla on päämäärä, suunta ja tavoitteet. Tiimin jäsenet sitoutuvat ryh-

mään – hyvässä ryhmässä ei voi olla sivustakatsojia. Tiimin jäsenet voivat olla

samanaikaisesti sekä ryhmässä sisällä että myös sen ulkopuolella. Tiiminjäse-

nyyteen kuuluu omien rajoittuneiden näkökulmien ja sidosten ylittäminen, rajo-

jen murtaminen.

Työryhmän tulee toimia yhdessä jakaen kokemuksia, jolloin yhteisen kokemuk-

sen pohjalta voidaan vaihtaa hiljaista tietoa. Yhteinen kokemus auttaa ymmär-

tämään, mitä toinen tarkoittaa. Työryhmällä on hyvä olla avoimet rajat. Kerää-

mällä muiden kokemuksia, menestyksistä ja epäonnistumisista voi jokainen

moninkertaistaa oppimismahdollisuutensa.
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Selkeänä yhteisenä tavoitteena on rakentaa toimivat tiimit. Tiimeissä yhdessä

keskustellaan työn rooleista ja jakamisesta, tiedon kulusta ja arjen käytännöistä.

Tiimien välistä yhteistyötä opettelemme yhdessä työn käytäntöjen kautta. Jokai-

sen osaamista tarvitaan yhteisissä tapahtumissamme. Sovimme, että työhyvin-

vointi tulee sisältyä kaikkeen arjen toimintaan.

5.3 Toteuttamisvaihe

Toteuttamisvaihe sisältää kehittämisohjelman toteutuksen ja arvioinnin sekä

palautteen keruun. Tuloksia ei voida arvioida vain lopputuloksen perusteella

vaan täytyy ottaa huomioon koko prosessinkulku, väliarvioinnit ja mahdollisesti

suunnan muuttaminen. Loppuarvioinnissa käytetään koko aineistoa.

Tiimien yhteiset eettiset periaatteet, arvot, nostetaan esiin ja kaikki sitoutuvat

niihin. Kestävä kehitys ja eettinen johtaminen mahdollistavat henkilöstön hyvin-

voinnin. Nuoret otetaan mukaan suunnitteluun. Eriytymistä on vältettävä. Koko-

naiskuvion hahmottaminen ja kohdennetun sekä moniammatillisen työn kytke-

minen luontevaksi osaksi toimintaa on hyvin tärkeää. Toimintakeskuksen hallin-

tomalli ja rakenteet, henkilöstön fyysinen sijoittuminen, henkilöstön selkeät roolit

ja johtaminen luovat pohjan kaikelle hyvinvoinnille.

Ensimmäisenä tiimit laativat tiimisopimuksen (liite 4), jossa määritellään tiimin

perustehtävä ja vastuut sekä valitaan tiimille vetäjä. Tiimi asettaa toiminnalleen

tavoitteet ja sitoutuu työhön. Tiimit laativat itselleen suunnitelman työhyvinvoin-

nin rakentamiseksi. Tiimit itse toteuttavat työhyvinvointia kaikessa, mitä he te-

kevät. Toiseksi tiimit määrittelevät keskinäisen yhteistyönsä sekä rajapinnat

toimintoja koskeviin muihin yhteistyötahoihin. Kolmanneksi tiimit tekevät kuu-

kausittaisen toimintakalenterinsa, jossa määritellään tiimin rooli nuorten toimin-

taryhmien ja järjestöjen toiminnan tukemisessa erityisesti Hapen alakerran toi-

minnan osalta sekä siihen varattava aika työsuunnittelun yhteydessä. Olen itse

mukana kehittämistyössä ja tarkastelen kehittämistyön etenemistä.
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5.4. Prosessin arviointi ja tulos

Toimintaa seurataan ja arvioidaan neljännesvuosittain sekä kehitetään oikeaan

suuntaan. Työyhteisö on työntekoa varten ja jotta sillä olisi myös hyvä tulevai-

suus, sitä on hoidettava. Ajan mittaan löytyvät sitten ne oikeat ja hyvät toimin-

tamallit.

Työyhteisön kehittäminen työkykyä tukevaksi voidaan aloittaa sen näkyvistä

osista kuten työpaikan fyysisistä puitteista, välineistä, organisaatiosta, taloudel-

lisista resursseista ja ihmisistä. Työyhteisön piilorakenteet ns. hiljainen tieto,

ihmissuhteissa vaikuttavat tunteet, valtasuhteet, asenteet ja uskomukset vaikut-

tavat yhteistyöhön. Työn tekemisen puitteet pitäisi luoda tarkoituksenmukaisiksi.

Työhyvinvointisuunnitelmassa jokainen tiimi sai tehtäväkseen perustehtävän

selkiinnyttämisen. Terveessä organisaatiossa perustehtävän on oltava kunnos-

sa ja kaikkien yhteisessä tiedossa, jotta työyhteisö voi voida hyvin. Jokaisella

työntekijällä tulee olla selkeä näkemys työyhteisön toiminnan todellisuudesta ja

tavoitteista sekä omista perustehtävistä ja roolista osana toiminnan kokonai-

suutta.

Työhyvinvointisuunnitelmassa jokainen tiimi laati tiimien yhteiset pelisäännöt

työpaikalle. Toimivassa työyhteisössä työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa

työpaikan asioihin ja työntekijällä on tunne, että hän on osa työyhteisöä ja kuu-

luu siihen. Hyvät henkilösuhteet sekä kokemus vaikutusmahdollisuuksista vah-

vistavat myönteisiä kokemuksia. Kokemus oikeudenmukaisuuden toteutumises-

ta henkilöstön keskuudessa on erityisen olennainen tekijä luottamuksen raken-

tumiselle.

Työhyvinvointisuunnitelmassa tiimit määrittelivät keskinäisen yhteistyönsä. Työ-

paikan ihmissuhteilla on voimakas motivoiva merkitys ihmiselle. Selkeät roolit ja

riittävä ja avoin vuorovaikutus sekä oikein mitoitettu työ edistävät työntekijän

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
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Työhyvinvointisuunnitelmassa tiimit määrittelivät esimiehen suhteen toiveita,

joita pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Toiveina oli luottamukselli-

nen, avoin keskusteleva ilmapiiri ja oikeudenmukainen johtaminen. Työntekijöi-

den ja esimiehien yhteiset samansuuntaiset tavoitteet takaavat mahdollisimman

hyvän tuloksen. Luottamus esimiehen ja alaisen välillä on edellytys työyhteisön

hyvinvoinnille. Esimies on avainasemassa työhyvinvoinnin luomisessa. Esimies

voi toiminnallaan vaikuttaa työn sisältöihin ja kehittää toimintaa yksilön ja orga-

nisaation näkökulmasta molempia tyydyttävällä tavalla sekä luoda turvallisen ja

luotettavan ilmapiirin avoimelle vuorovaikutukselle. Keskinäinen kunnioitus ja

luovuuden innostaminen lisäävät kaikkien työhyvinvointia.

Työhyvinvointisuunnitelmassa tiimit päättivät, miten he ratkaisevat työyhteisön

ristiriitatilanteet. Työhyvinvointi syntyy ja kasvaa työn hyvästä sujumisesta. Yksi-

lön ihmisyyden ja yhteisyyden tiedostamien antaa voimaa. Työympäristö on

muovattava yhteistoimintaa edistäväksi. On todettu, että avoin, avulias, keski-

näiselle kunnioitukselle, tuelle ja luottamukselle perustuva ihmisten välinen vuo-

rovaikutus työpaikalla tukee ihmisen työskentelyä. Reiluus, avoimuus, peittele-

mättömyys, luottamuksellisuus ja rehellisyys tukevat myös työyhteisön ilmapii-

riä.

TYöhyvinvointisuunnitelmassa tiimien viestintä ja tiedonkulku on kaikkien tehtä-

vä. Menestyvälle organisaatiolle vilkas keskinäinen vuorovaikutus on ominaista.

Työyhteisön jäsen osallistuu ja vaikuttaa kaikkiin tapahtumiin ja jokaisella on

vahva tunne osallisuudesta työyhteisön elämään.
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6 HANKKEEN TULOKSET, LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS

Vastauksissa työhyvinvoinnin toteutumista tukevia asioita olivat henkilökunnan-

vahva osaamisen, sosiaalisuus, kiinnostus erilaisiin asioihin, suvaitsevuus ja

halu tehdä yhdessä Hapesta hieno, toimiva suunnannäyttäjä nuorisotyössä.

Vastaajien työhyvinvointi toteutuu silloin, kun ihmiset ottavat toisensa huomioon

työpaikalla, asioista puhutaan avoimesti, tiedottaminen on avointa ja asioihin

suhtaudutaan asiallisesti ja positiivisesti. Vastaajat olivat kiinnostuneita uudesta

ympäristöstä, uusista työmuodoista, talon tarjoamista mahdollisuuksista ja uu-

den luomisesta sekä toimintojen kehittämisestä.

Tiimien valmiutta yhteistyöhön olivat Hapen perusarvoiksi mainitut yhteisölli-

syys, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja että yhdessä luodaan yhteistä toimintaa ja

että nuoret ovat päättämässä mukana. Tiimeillä haluttiin olevan selkeä perus-

tehtävä ja informaation kulku pitäisi olla tiimien välillä aukotonta, että tiimit voisi-

vat toimia hyvin yhteen.

Esimieheen kohdistuvat odotukset olivat suuria. Esimieheltä odotettiin mm. sel-

keää työnjakoa, tasapuolisuutta, inhimillisyyttä, avointa tiedottamista, luotetta-

vuutta, turvallisuutta, avointa keskustelevaa ilmapiiriä, esimiehen antamaa pa-

lautetta ja joustavuutta ym. Esimiehen tulisi tarjota resursseja ja vapautta työn

tekemiseen sekä arvostaa alaistaan. Happeen kaivattiin selkeitä rakenteita, lo-

gistiikkaa, sääntöjä, linjoja ja aikataulua.

Hapen toiminnan uhkakuviksi nähtiin sivusta johtaminen, tiimien epäaito yhteis-

työ ja talon sisäinen kaaos, jossa jokainen tekee vain omia juttujaan. Olemassa

olevia perustehtäviä aletaan väkisin muokkaamaan muiden toimesta ja työnteki-

jät ymmärtämättömyydellään ja yhteistyökyvyttömyydellään estävät kokonai-

suutta toimimasta.
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7 POHDINTA

Valitsin opinnäytetyön aiheeksi työyhteisön työhyvinvoinnin, koska asia on aina

ajankohtainen ja se on pitkään kiinnostanut minua. Olen vuodesta 2000 seu-

rannut työhyvinvointitutkimusta ja keskustelua työhyvinvoinnista julkisuudessa.

7.1 Hankkeen toteuttamiseen liittyvää pohdintaa

Tämän hankkeen tarkoituksena oli tarkastella työyhteisön edellytyksiä työhyvin-

voinnin saavuttamiseksi nuorten toimintakeskuksen aloittaessa. Tarkoituksena

oli selvittää aluksi kyselyn avulla, mitä työntekijät odottivat uusilta tiimeiltä ja

esimieheltä ja mitä tiimiläiset olivat itse valmiita panostamaan toiminnan onnis-

tumiseen.

Aineiston keruumenetelmänä kysely toimi hyvin. Aloituskyselyyn vastanneita

henkilöitä oli yksitoista. Kysely sai laimean vastaanoton. Kyselyn ajankohta oli

huono, koska suuri osa työntekijöistä oli kiireisiä kesäkuussa ja heinäkuussa

suurin osa henkilökunnasta oli kesälomilla. Tulos oli niukka, mutta vastaajien

mielipiteet olivat sitäkin arvokkaampia. Vastaajia oli kaikista 6 ryhmästä yksi tai

kaksi. Vastaajat mielsivät asiakasryhmän varsin yksimielisesti eli asiakkaitam-

me tulevat olemaan aikuistuvat nuoret iältään 15–25 vuotta. Kaksi vastaajista

kertoi suoraan, ettei tiedä asiakasryhmää.

Kyselyn voi toteuttaa nopeasti ja vähillä kustannuksilla. Kysymykset laadimme

esimiehen kanssa yhdessä. Aineiston niukkuus ei kertonut koko työyhteisön

kantaa asioista. Minun oli pienestä aineistomäärästä muodostettava suuntaa

kehittämistyöllemme syksyksi.

Koko prosessi on lähtenyt hyvin liikkeelle. Prosessin käynnistämisen ainoana

heikkona kohtana on ollut ajan puute. Työntekijät ovat olleet innolla mukana

kehittämispäivissä ja olemme saaneet pientä liikettä aikaan toimintamme kehit-

tämisessä.
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Henkilökunta tuotti hankkeen avulla työhyvinvointia edistävää tietoa. Kyselyn

tulosta analysoimalla henkilöstö pystyi arvioimaan toimintaansa suhteessa or-

ganisaation vaatimuksiin. Tulosta tarkasteltaessa voitiin eri tiimien tilannetta

tarkastella ja kehittää yksilöllisesti. Hankkeen avulla voitiin saada selville, millai-

sia kehittämistarpeita tiimeissä oli. Jokainen tiimi erikseen sai tehtäväkseen laa-

tia oman työhyvinvointisuunnitelman.

Voimme toiminnan kautta vaikuttaa tiimien perustamiseen sekä työotteen ja

menetelmien kehittämiseen. Tietoisella toiminnalla kyetään kohtalaisen helposti

vaikuttamaan työyhteisön yhteishenkeen ja yhteistyöhön. Ystävyyden, yhteis-

työn ja avunannon kehittämiseen työpaikalla voimme pyrkiä laatimalla työjärjes-

telyt ja työprosessit sujuviksi. Mitoitetaan työt oikein ja ne jaetaan oikeudenmu-

kaisesti. Jaetaan riittävästi tietoa oikeaan aikaan ja keskitytään pääasioihin ku-

ten ajankäytön suunnitteluun sekä annetaan aikaa yhteistoimintaan. Pekka Jär-

vinenkin kuvaa teoriassaan, että jos työyhteisön rakenteet ovat kaikilta osin

kunnossa ja työyhteisö on terve niin se toimii hyvin. Hapessa panostetaan työ-

hyvinvointiin ja osaamiseen, varataan aikaa kehittymiseen, huolehditaan pereh-

dytyksestä ja työn opastuksesta sekä arvostetaan ikääntyvien kokemusta.

Suuntaamme kohti hyvää laatua ja tulosta. Hapessa taataan turvalliset työväli-

neet ja –tilat. Pyrimme poistamaan työprosessin ongelmat ja toteuttamaan sen

mitä lupaamme. Ajattelemme kokonaisuuksia ja ajattelemme asiakaskeskeises-

ti. Kannustamalla, antamalla palautetta, huomaamalla saavutukset, joustamalla,

tiedottamalla ja puhumalla hyvää työtovereista luomme hymyilevän ja toimivan

työyhteisön.

Suunnitteluvaiheessa henkilökunta määritteli yhdessä kehittämistoiminnan rea-

listiset tavoitteet ja osatavoitteet, aikataulun ja vastuuhenkilöt, jokainen tiimi

erikseen omansa. Selkeänä tavoitteena oli rakentaa toimivat tiimit. Henkilökunta

kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa yhdessä ja kerran viikossa

omissa tiimeissään tiiminvetäjien johdolla.
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Toteuttamisvaiheessa tiimit kävivät läpi yhteiset eettiset periaatteet ja arvot.

Tiimit kävivät läpi oman perustehtävän. Nuoret otetaan mukaan suunnitteluun.

Toimintakeskukseen valittiin myös hallitus, joka muodostui nuorista ja jokaisen

tiimin jäsenistä.

Työyhteisön hyvinvointisuunnitelmaa arvioidaan tekemällä työhyvinvointikysely

vuosittain ja tänä vuonna se tapahtui marraskuun alussa. Tuloksia minulla ei

vielä ole käytössä.

7.2. Hankkeen luotettavuus

Valitsin tutkimusmetodiksi toimintatutkimuksen, jota sitten soveltaen olen käyt-

tänyt opinnäytetyössäni. Toimintatutkimuksen ja käytännöllisen tutkimuksen

ongelma on samanlaisen selkeän lähestymistavan puuttuminen, joka teknises-

sä tutkimuksessa on. Tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta toimintatutkimuk-

sen tulokset eivät ole niin luotettavia kuin teknisen lähestymistavan tulokset.

(Lauri 2006, 121.)

Sisällönanalyysissä voi löytyä aineistoa, jota ei etukäteen ole osattu odottaa.

Näin aineisto voi paisua ja kaikkea ei voi kuitenkaan analysoida. Tutkimusta on

rajattava. Analyysillä on haettava vastauksia vain tutkittavaan ongelmaan.

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 94.) Hankkeessa aineisto ei paisunut, mutta vastauk-

sien hakeminen tutkittavaan ongelmaan pysyi niukkana. Jouduin pienestä ai-

neisto määrästä hakemaan asioita koko työyhteisön kehittämisen tueksi.

7.3 Hankkeen eettisyys

Hankkeeseen osallistuvien tulee tietää hankkeen tarkoituksesta ja siihen liitty-

vistä asioista. Hanke vaatii hankkeeseen osallistuvien suostumuksen ja sen

pitää olla vapaaehtoista. Kyselyssä tulee huolehtia osallistuvien anonymiteetin

toteutumisesta ja aineiston asianmukaisesta käytöstä ja hävittämisestä. (Hirs-
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järvi, Remes & Sajavaara 2004, 26–27.) Ennen opinnäytetyöni aloittamista tein

sopimuksen työyhteisön esimiehen kanssa, joka kertoi sopimuksesta työyhtei-

sölle ja työyhteisö antoi hankkeelleni hyväksynnän.

Kyselyn saatekirjeessä kerroin, että vastaaja voi pysyä tuntemattomana kaikis-

sa kyselyn vaiheissa. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista. Suoritin kyselyn

sähköisesti ja kohdistin kyselyn suoraan vastaajan sähköpostiin. Vastaukset

sain nimettömänä Webropol-ohjelman kautta. Aineiston käsittelyssä ja analyy-

sissä tarkastelin vastauksia tasa-arvoisesti ja pyrin lopputuloksessa eettisesti

hyvään. Aineistoa säilytän omalla tietokoneellani ja hävitän vastaukset tehtyäni

tämän opinnäytetyön päätökseen.

7.4 Oma kehittyminen

Työhyvinvointiteoriat tukivat hyvin hankettani. Työhyvinvointi on arjen työhön

sisältyvää ja jokaisen työntekijän on omalta osaltaan sitouduttava tekemään

työtä työhyvivoinnin rakentamiseksi. Eniten minua viehätti psykologisen sopi-

muksen käsite ja ihmettelen miten vähän todellisuudessa kiinnitetään huomiota

psykologisen sopimuksen täyttymiseen. Mitä useammille odotuksilleen työnteki-

jä saa vastakaikua, sitä motivoituneempi hän on työhön.

Opinnäytetyöni oli haastava arjen työstä kumpuava kehittämistehtävä. Kehittä-

mistyössä en toiminut yksin vaan koko työyhteisö oli innokkaana mukana kehit-

tämässä uutta yksikköämme. Olimme haasteellisen tehtävän edessä. Suomes-

sa ei ole tämän kokoluokan nuorten toimintakeskusta ollut aikaisemmin. Olim-

me motivoituneita tekemään Hapesta menestyksen. Keväällä opintojen ollessa

puolivälissä sain tietää, että tulen siirtymään hallintosihteeriksi uuteen nuorten

toimintakeskus Happeen. Oli luontevaa tehdä opinnäytetyöni minulle tärkeästä

asiasta, työhyvinvoinnista. Opinnäytetyöni ajoittui sopivasti uuden yksikön aloit-

tamiseen ja sain olla heti alusta asti mukana Hapen henkilökunnan työhyvin-

voinnin rakentamisessa. Tosin virallinen toiminta alkoi vasta lokakuussa ja näin

ollen opinnäytetyöni kannalta olemme työyhteisönä vasta alku metreillä.



32

Opinnäytetyöni aikana olen hankkinut ja käsitellyt nykyaikaisinta teoriatietoa

hyvinvoinnista ja tutkimuksen kulusta. Olen oppinut hakemaan tietoa tietokan-

noista ja lukenut suuren määrän sivuja teoriaa ja opetellut soveltamaan luke-

maani käytäntöön.

Tässä työssä opin, että käytännön tietoa ja teoriatietoa yhdistelemällä saatiin

aikaan hienoa arkea. Opinnäytetyöni merkitys antaa sisällöllisesti ja menetel-

mällisesti tietoa hankkeen etenemisestä. Oppimani asiat lisäsivät sairaanhoita-

jan asiantuntijuuttani. Opinnäytetyön tekeminen myös kasvatti minua ihmisenä.

Olen ylpeä saadessani mahdollisuuden lisätä hoitotyön asiantuntijuuttani ja

ammatillista osaamistani ja soveltaa tietoani työyhteisöömme. Työyhteisö on

tukenut hankettani ja ollut täysillä mukana parantamassa arkeamme.

Haasteellisimpana tässä työssä ja koko opiskelussa on ollut ajankäytön hallinta.

Olen tehnyt opiskeluni työn ohessa. Olen kuitenkin tyytyväinen, että ryhdyin

näinkin suureen urakkaan. Elämässä ei koskaan ole liian myöhäistä oppia uut-

ta.

Työyhteisön työhyvinvoinnin saavuttamisen ehdoksi nousivat hyvä johtaminen

ja esimiestyö, informaation kulku ja osallistuminen, työilmapiiri sekä työn orga-

nisointi ja työaika. Henkilöstön hyvinvoinnissa johdolla on keskeinen rooli. Joh-

don on oltava myönteinen, kannustava esimerkki työntekijöille. Henkilöstön työ-

hyvinvointia edisti työelämän laadun parantamien ja työhyvinvointi miellettiin

normaaliksi arjen toiminnaksi.

Työyhteisön kehittyminen ja kehittäminen on jatkuvaa päivittäistä vuorovaiku-

tusta, joka perustuu yhteisiin sopimuksiin. Työyhteisömme arvotaustalla ja eetti-

sellä perustalla on suuri merkitys kuten myös sillä, että meillä on vahva ja

myönteinen työhyvinvointiajattelu. Hankkeeni osoittaa, että työyhteisö on halu-

kas tiimien väliselle yhteistyölle. Työyhteisön arvoja kunnioitetaan ja keskinäi-

selle vuorovaikutukselle sekä kanssakäymiselle ollaan avoimina.
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Aluksi tiimit määrittelivät Nuorten toimintakeskus Happeen muuttavien toiminto-

jen välisen tiimityön periaatteet, joissa kuvattiin tiimin sisäistä toimintaa. Tiimi-

työskentelyn lähtökohtana oli käsitys siitä, että tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla

on toisiaan täydentäviä taitoja ja jotka ovat sitoutuneet työskentelemään tois-

tensa kanssa saavuttaakseen tiimin päämäärät. Tiimisopimuksen muoto oli va-

paa. Tiimiläiset halusivat olla yhteisvastuullisia tiimin saavuttamista tuloksista.

Tiimien tavoitteena on edistää nuorisotyön, menetelmien ja sisäisten prosessien

kehittämistä Nuorten toimintakeskus Hapessa käytännön toiminnan kautta, se-

kä edistää ulkopuolisten kumppanuuksien ja henkilökunnan osaamista ja työ-

ajan joustavaa käyttöä. Toimintakeskuksen keskeiset asiakasryhmät; aikuistu-

vat nuoret, heidän ryhmänsä ja järjestönsä saavat tiimityön tuloksena joustavas-

ti tukea ja toimintamahdollisuuksia Nuorten toimintakeskus Hapessa. Työsken-

telyn onnistuminen edellyttää nuorisoasiainkeskuksen linjajohdon ja esimiesten

sekä henkilökunnan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Toiminnan sujuvuus ja

työhyvinvoinnin myönteinen kehittyminen takaavat työskentelyn onnistumisen.

Työhyvinvointia tukeva kulttuuri on perustana toiminnallemme. Työmme jatkuu

edelleen.
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Liite 1: Kyselyn saate

Hyvä Vastaaja

Toimintakeskus Hapen nyt aloittaessa pyydän sinua vastaamaan oheiseen Hapen henkilökun-

nalle tarkoitettuun kyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa työyhteisömme nykyistä tilan-

netta ja selvittää yhteisiä kehittämiskohteita työskentelyymme syksyllä. Kyselyyn voit vastata

anonyyminä. Kyselyn toteuttamiselle on osastopäällikkö Leena Ruotsalaisen lupa.

Vastausaikaa sinulla on elokuun 12. päivään asti.

Muistathan vastata, vastauksesi on arvokas.

Ystävällisesti ja kiitoksin

Jaana Mäkinen

Liite 2: Kyselylomake Nuorten toimintakeskus Hapen henkilökunnalle

Toimintakeskus Hapen starttikysely

1. Mihin ryhmään kuulut?

ESR-Myötätuulessahanke
Netari.fi
Avara
Pelitalo
Nuorten Media
Tapahtumatuotannot
Narri
I-kerroksen väki

2. Onko sinulla kirkkaana mielessä Hapen toimintaidea?

3. Nimeä mielestäsi keskeiset Hapen asiakasryhmät?

4. Tunnistatko Hapen tavoitteet ja päätoiminnot? Mitkä ne mielestäsi ovat?

5. Mitkä ovat mielestäsi Hapen perusarvot? (3- 5 arvoa)

6. Ovatko työkalut mielestäsi kunnossa Hapessa?

7. Jos ei, niin mitä kaipaat?

8. Millä tavalla olet valmis tekemään tiimien välistä yhteistyötä?

9. Millaisia odotuksia sinulla on esimiehesi suhteen?
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10. Kerro omat vahvuutesi. Mitä annettavaa sinulla on muille Happilaisille/Hapen toi-
mintaan?

11. Kerro omat pelkosi/uhkakuvasi Hapen suhteen?
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei

12. Koetko, että sinua ymmärretään/kuunnellaan riittävästi työyhteisössäsi?

13. Jos ja kun olet aloitteellinen. Miten koet, että aloitteesi otetaan huomioon?

14. Mikä sinua Hapessa kiinnostaa/ei kiinnosta?

15. Miten sinun työhyvinvointisi toteutuu Hapessa?

16.  Sana on vapaa. Mitä haluat sanoa?



39

LIITE 3: Kyselyn analyysi

Sisällön Analyysi

Kysymys 1. Mihin ryhmään kuulut?

Kysymys 2. Onko sinulla kirkkaana mielessä Hapen toimintaidea?

Kyllä vastauksia 4

Ei  vastauksia 7

Kysymys 3. Nimeä mielestäsi keskeiset Hapen asiakasryhmät?

Aikuistuvat nuoret

Aikuistuivat nuoret

AIKUISTUVAT

NUORET

15 – 25-VUOTIAAT

Toiminnoissa jo mukana ole-

vat nuoret

Toimintoihin osallistuvat nuo-

ret

Ulkopuoliset käyttäjät

Nuoret 15 – 25 -vuotiaat

Nuoret 15 – 20 -vuotiaat

Nuoret 15- 17 -vuotiaat
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Kysymys 4. Tunnistatko Hapen tavoitteet ja päätoiminnot

Uusi, nuorista ja ryhmistä läh-

tevä toiminta

Tavoitteena on yhdistää

nuorten tarpeita yhden katon

alle.

Yhteisöllisyys, puitteiden tar-

joaminen

Tarjota toimintaa saman ka-

ton alle

Tavoittaa nuoria ja kehittää

heille järkevää tekemistäEn

En tunnista

nuorisoasiainkeskuksen stra-

teginen linjaus

Nuorista lähtevä toiminta.

Tuetaan ja tarjotaan tekemistä

saman katon alla
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Kysymys 5. Mitkä mielestäsi ovat Hapen perusarvot? (3-5 arvoa)

Yhdenvertaisuus

Yhdessä tekeminen, yhdenver-

taisuus

Yhteisöllisyys, tasa-arvo, huomi-

oonottaminen

Yhteisöllisyys, matala kynnys,

nuorekkuus

Tasa-arvo toiminnassa, toisten

huomioonottaminen, työrauha,

luonnon kunnioittaminen

Suvaitsevuus, avoimuus, hyvä

yhteishenkiNk:n arvot

Nk:n arvot

Nuorten vaikuttaminen, nuorten

kunnioittamien, nuorten ohjaami-

nen

Palvelut kaikkien saatavilla

En tiedä

Yhteisöllisyys

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo

Yhdessä luodaan yhteistä toimin-

taa

Nuoret päättämässä mukana
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Kysymys 6. Ovatko hapen työkalut kunnossa?

Kyllä vastauksia 5

Ei vastauksia 6

Kysymys 7. Jos ei, niin mitä kaipaat?

Rakenteita, sääntöjä, linjoja,

aikataulua

tiimirakenne

Lisää kalusteita

Lisää tekniikkaa

Haluan pajan

Siivoojan

rakenteita, sääntöjä, linjoja,

aikataulua
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Kysymys 8. Millä tavalla olet valmis tekemään tiimien välistä yhteistyötä?

Melkein mitä vaan

Miten vaan

Miten vain kykene

Tarvittaessa

Sovitulla tavalla

Halukkuutta yhteistyöhön

Luonnolliset tiimit pitää säilyttää

Selkeät projektien ja tehtävien ympä-

rille rakentuvat tiimit

Halukkuus tiimien väliselle yh-

teistyölle
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Kysymys 9. Millaisia odotuksia sinulla on esimiehelle?

Selkeä työnjako, esimiehen palaute, tasa-
puolisuus, inhimillisyys. Avoin keskusteleva
ilmapiiri, päätöksenteko ja tiedottaminen
avointa.

Esimies on luotettava turvallinen ja jousta-
va. Antaa rauhassa tehdä ja kuuntelee ide-
at. Linjaa ja rajaa tekemistä ja pitää huolta
yhteishengestä pienessä yhteisössä ja suh-
teessa koko Happeen.

Esimiehen tulisi hoitaa vakityö ja kunnolli-
nen palkkaus. Esimiehen tulee tarjota re-
sursseja ja vapautta tehdä työtä sekä ar-
vostaa alaistaan.

Omaan esimieheeni luotan vahvasti. Us-
kon, että hän pitää kiinni perustehtävämme
toteutumisesta ja meidän työntekijöiden
työhyvinvoinnin toteutumisesta.

On aikaa ottaa työntekijöiden hyvinvointi
riittävästi huomioon. Ei tarvitse olla mikään
selvännäkijä, mutta on aikaa keskustelulle
tarvittaessa.

Ku asiat hoituu ni sit on jees

Että olisi joku joka ottaisi vastuun ja osaisi
organisoiden oikeat työtehtävät oikeille
ihmisille.

Esimies organisoi, tukee ja ohjaa sekä
hoitaa suhteet hallintoon

Toivon tukea ja ohjausta sekä yhteisölli-
syyden "rakentamista" alusta asti.

Esimieheen kohdistuvat odotukset olivat suuria. Esi-

mieheltä odotettiin mm. selkeää työnjakoa, tasapuoli-

suutta, inhimillisyyttä, avointa tiedottamista, luotetta-

vuutta, turvallisuutta, avointa keskustelevaa ilmapiiriä,

esimiehen antamaa palautetta ja joustavuutta ym. Esi-

miehen tulisi tarjota resursseja ja vapautta työn tekemi-

seen sekä arvostaa alaistaan.
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Kysymys 10. Kerro omat vahvuutesi. Mitä annettavaa sinulla on muille Happilai-

sille/Hapen toimintaan?

Miten talon väki sitoutuu tekemään koko talon toimintaa yhdessä(ei jäädä omiin kerroksiin pakertamaan pelkästään)Työaikojen jakautuminen tasaisesti.

Oma osaaminen, työkokemus(monessa liemessä keitetty),joustavuus, verkostot ja yhteistyökumppanit.
Raja-aitojen rikkoja, suunnittelu ja organisointikyky.
Laaja ymmärrys kokemuksen kautta kulttuurin ja taiteen
tekemisestä, nuorisotyöstä sekä koko NK:sta.
Siten avoin ja halukas yhdistämään ja kehittämään Hapen
toimintaa kokonaisuuden näkökulmasta

Laajat tiedot teknologiasta sekä luonnontieteistä. Projektien hallinta- ja organisointikyky. Tietämys nuorisokulttuureista. Avoin mieli kaikelle.
Vain huonoja ja kuluneita ideoita
Oma ammattitaito ja sosiaalisuus

Koko vahvuus on olla nuorisotyön suunnannäyttäjä.
Saman osallistavan työotteen soisin leviävän
koko taloon. Mielestäni on hassua, että esimerkiksi syksyn
tapahtumakalenteri alkaa alakerran osalta olla jo täynnä ilman,
että nuoret ovat itse saaneet kertoa, mitä haluavat talossa
järjestää.

Olen kiinnostunut erilaisista asioista, enkä pelkää lähteä uusiin
asioihin mukaan (oppia ja kokea). Mikäli joku tarvitsee apua
jossain, ojennan auttavat käteni mahdollisuuksien mukaan.
Omalla painollani pystyn myös syventämään toimintaa erilaisilla
mediajutuilla.

Pyrin auttamaan jossain asioissa jos oma työni antaa siihen  mahdollisuuden ajan puitteissa.
päämäärätietoisuus

Teatteri-ilmaisu, osallistuminen ideointiin, yhteistyöhön, arvokeskusteluun jne
Olen valmis toimimaan nuorten ja työntekijöiden yhteistoiminnassa
nuorten kanssa keskusteleminen ja kuunteleminen.
Hapen toiminnassa olen mukana innolla ja kuulun osana
kokonaisuutta

omia pelkoja ei ole, mutta luotan siihen että hapen   toiminta  lähtee hyvin käyntiin ja en näe uhkakuvia hapen   suhteen.
informaatiokatkokset, liian monta sekoittajaa sopassa, liian iso tila hallittavaksi

massiivisemman jalkoihin. Että jään hieman yksin. Että Hapessa painaisi enemmän määrä kuin laatu, esim. tunnusluvut jyräisi laadullisen ryhmätoiminnan.
Vain kuluneita, huonoja ideoita
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Kysymys 11. Kerro omat pelkosi/uhkakuvasi hapen suhteen?

Työntekijöiden sitoutumattomuus

Talon sisäinen kaaos

Työaika ei riitä töiden tekemiseen

Sivusta johtaminen

Jokainen toiminta tekee vain omia

juttujaan ja unohtaa yhdessä teke-

misen voimavarana.

Yhteistyö toimintojen välillä ei toimi.

Vanhojen toimintojen omistusrajat

saattavat säilyä

Nuorten ja työntekijöiden luovuus

tukahdutetaan.

Olemassa olevia perustehtäviä ale-

taan väkisin muokkaamaan ja työn-

tekijät ymmärtämättömyydellään ja

yhteistyökyvyttömyydellään estävät

kokonaisuutta toimimasta.
Talon turvallisuus

Sivusta johtaminen, tiimien epäaito

yhteistyö ja talon sisäinen kaaos,

jossa jokainen tekee vain omia jut-

tujaan.

Olemassa olevia perustehtäviä

aletaan väkisin muokkaamaan

muiden toimesta ja työntekijät ym-

märtämättömyydellään ja yhteis-

työkyvyttömyydellään estävät ko-

konaisuutta toimimasta.
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Kysymys 12. Koetko, että sinua ymmärretään/kuunnellaan riittävästi työyhtei-

sössäsi?

Kyllä vastauksia 8

Ei vastauksia 1

En osaa sanoa 2

Kysymys 13. Jos ja kun olet aloitteellinen. Miten koet, että aloitteesi otetaan

huomioon?

Hyvin

Otetaan huomioon

Kuunnellaan

Kyllä

Hyvin

Ei

Kyllä sitä pitää itse pitää huolta.

Olen itse aloitteellinen.

En osaa sanoa

Toivottavasti hyvin

Aloitteellisuus oli otettu tähän

asti huomioon työyhteisöissä.
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Kysymys 14. Mikä sinua Hapessa kiinnostaa /ei kiinnosta?

Uusi ympäristö, työyhteisö, uudet
talon tarjoamat mahdollisuudet yhteistyö-

hön kiinnostavat. Pakkoyhteistyö sen si-

jaan on resurssien haaskausta.

Kiinnostavaa Hapessa on nuorisotyön
sisältö. Toimintoja kehitetään ja ne saavat
erilaisia ilmenemismuotoja kuin mihin
nuorisotyössä on totuttu.

Kaikki kiinnostaa

Kahvila

Parempi happi

Vastaajat olivat kiinnostuneita uu-

desta ympäristöstä, uusista työ-

muodoista, talon tarjoamista mah-

dollisuuksista ja uuden luomisesta

sekä toimintojen kehittämisestä.
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Kysymys 15. Miten sinun työhyvinvointisi toteutuu Hapessa?

Ihmiset ottavat toisensa huomioon työpai-
kalla, henkilökunnan yhteinen tekeminen
silloin tällöin, työn suunnittelu (työajat ja
vapaat balanssissa), toivottavasti asioista
puhutaan avoimesti (ei kuppikuntia), pää-
töksenteko avointa. Tiedottaminen suju-
vaa.

Ainakaan vielä ei ole moittimista. Aika
näyttää, kuinka syksyllä toiminnan alkaes-
sa sietokykyä koetellaan uudessa tilan-
teessa. Uskon kuitenkin, että kaikki me-
nee hyvin.

Oma hyvinvointi unohtuu ja siitä pitäisi
pitää kiinni koko Hapen henkilökunnan.

Koko Hapen yleisilmapiiri on hyvä. On
ihanaa että Hapen eri toimijat ovat jo täs-
sä ajassa tutustuneet toisiinsa.  Tiimissä
taas on jännitteitä jotka saa työilmapiirin
uuvuttavaksi. Myös epäselvät työnkuvat
ovat turhauttaneet ihmisiä.

Vaikea sanoa tässä vaiheessa.

En tiedä, mut mullon ainakin pitkä joulu-
loma.

En osaa sanoa.

Huono palkka, pätkätyö, liikaa töitä, huo-
nosti johdettu, mutta asia on tärkeä.

Lomat

Vastaajien työhyvinvointi toteutuu

silloin, kun ihmiset ottavat toisensa

huomioon työpaikalla, asioista pu-

hutaan avoimesti, tiedottaminen on

avointa ja asioihin suhtaudutaan

asiallisesti ja positiivisesti.
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Kysymys 16. Sana on vapaa. Mitä haluat sanoa?

Paljon on vielä edessä, mutta avoimin mielin ilman stressiä, niin hyvä tästä tulee.
Välillä kannattaa ottaa Happi hyppely!

Olen päättänyt että Hapesta tulee menestys.

Hyvää kesää ja Juhannusta! Toivottavasti vastauksista saa edes jotain selkoa ;D
Ja hiljalleen tämä talo rakentuu yhteistyöllä.

Täysin valmis tämä ei tule olemaan vielä syksyllä, eikä saakaan olla.

Koskaan. Kehitystä ja uudistumista pitää tapahtua tulevaisuudessakin.

Kivaa päästä syksyllä luomaan yhteistä Narria ja Happea!

Kaikilla toiminnoilla on merkityksensä Hapen kokonaisuudessa, yhdessä olemme vahvoja
 ja tuemme toisiamme.

Happi on todella loistava idea!

LIITE 4: Esimerkki tiimisopimuksesta

TIIMISOPIMUS / Tuotantotiimi

Tiimi Tuotantotiimi

Tiimin jäsenet Antti, Eevi, Reijo, Ilona, Tiina ja Miia

Tiimin vetäjä Susanne

Esimies Leena

Sopimus voimassa 1.9.2009–31.7.2010, tarkastetaan 31.12.2009
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Timin perustehtävä on

 tuottaa nuorisoasiainkeskuksen päätapahtumia (Reaktori, Loistefesta-
ri, Ääni ja vimma, Lokaviikot, Dance action) Helsinkiläisten nuorten ja
nuorten ryhmien kanssa

 tuottaa isoimpien nk:n ja hapen tapahtumia Hapessa (kuten aloitus-
päivät)

 pitää yllä monimediallista julkaisukanavaa Nuorten-media, jonka kaut-
ta eri mediasisällöt kanavoidaan muihin jakelukanaviin.
Monimedia: erilaisia kanavia, välineitä, sisältöjä, teemoja ja aiheita

yhteisen nimittäjän alla on:

o WWW - Monikameraa, juttusarjoja, kuvagallerioita, blog,
o sääasemat, dynaamisia karttapalveluita ja webkameroita.
o Printti - Teemoitettuja julkaisuja, kirjoja
o Radio - Nettiradio - Vuosittainen väliaikainen radiolupa
o TV - Inserttejä ja ohjelmia

Perustehtävän lisäksi tiimi

o antaa tuotannollista tukea nuorten ryhmille ja järjestöille ensisijaisesti
Hapessa

o osallistuu kulttuurisen nuorisotyön työryhmiin
o ylläpitää yhteistyötä tapahtumien osalta pks kumppaneiden kanssa
o tukee nuorisotaloja mediatoiminnassa
o kehittää yhteistyössä kompassin ja myötätuulen kanssa Happeen ns.

tuotantojen monimedia-alusta, ns. ”rockpolis”

Palaverikäytännöt

 tiimi kokoontuu joka tiistai klo 10–11.30
 viikkokokousten pj:nä toimii tiimin vetäjä ja sihteerin tehtävä on kiertävä.

o asialistalla vakituisesti: tiimivastaavien kokousterveiset, NK:n esi-
mieskokousten terveiset, kalenteritsekki, muut asiat

o puheenjohtaja kokoaa asialistan, mutta kaikilla tiimiläisillä on oikeus
ja velvollisuus tuoda tiimin asialistalle tärkeät ja tarpeelliset asiat

 osallistumme NK:n tai/sekä Hapen yhteiskokouksiin, kehittämispäiviin
ym. tilaisuuksiin

 tiiminvetäjä osallistuu kulttuurisentoimiston esimieskokouksiin
 muistiot tallennetaan Y-asemalle Tuotantotiimin kansioon toistaiseksi.
 kerran kahdessa kuukaudessa pidämme arviointi ja kehittämispäivän

Työnjako

 Talous
 Hallinto
 Tuotannolliset
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 Viestintä / tiedottaminen
 Sijaisuudet

Ongelma ja ristiriitatilanteet

 Olemme kaikki vastuussa ongelma- ja ristiriitatilanteiden esille nostami-
sessa ja niiden ratkaisukeskessä käsittelyssä.

 Työtehtäviin liittyvät ongelmat käsitellään viikkopalaverissa
 Tiimin vetäjän keskeinen tehtävä on auttaa tiimiä perustehtävän toteut-

tamisessa ja mahdollistaa rakentava vuorovaikutus, mutta kaikki tiimin
jäsenet ovat velvollisia tuomaan esille asiat, jotka häiritsevät.

 Mikäli ongelma- tai ristiriitatilannetta ei saada käsiteltyä tiimin sisällä,
pyydämme esimiestä avuksi.

Muita periaatteita

 Sitoudumme avoimeen tiedonkulkuun tiimin sisällä ja suhteessa Hapen
muihin tiimeihin ja muihin kumppaneihin.

 Sitoudumme yhdessä tehtyihin päätöksiin, joita muutamme vain yhtei-
sestä sopimuksesta

 Tiimipalaverit ovat tiimimme päätöksentekopaikka


