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Tiivistelmä   

Tutkittava konteksti on työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen. Tutkimus on laadullinen 

haastattelututkimus, jonka kohderyhmänä on seitsemän eri aloja edustavan ison julkisen organisaation 

tai yksityisen yrityksen ylintä johtajaa. Kohderyhmän taloudellinen ja yhteiskunnallinen painoarvo on 

merkittävä: henkilöstön määrä oli yhteensä v. 2011 58 860, yritysten liikevaihto oli v. 2011 15,5 Mrd 

€ ja julkisten organisaatioiden toimintamenot v. 2010 tai v. 2011 yhteensä 2,3 Mrd €. Tutkimuksen 

aineistona on ko. johtajien teema- ja syvähaastattelun tekniikalla toteutetut haastattelut vuosina 2010 

ja 2011. Haastattelurunko tehtiin etukäteen, haastattelut äänitettiin ja litteroitiin. 

Työhyvinvointia koskevassa kirjallisuudessa johtajien omaa näkökulmaa asiaan ei ole juuri käsitelty 

ja tutkimuksessa halutaan selvittää, miten johtajat määrittelevät ja hahmottavat työhyvinvoinnin ja 

työhyvinvoinnin johtamisen toimintana.  

Aineiston analyysissa tukeudutaan sosiaalisen konstruktionismin, diskurssianalyysin ja kehittävän 

työntutkimuksen periaatteisiin ja metodologiaan. Aineisto jaetaan nelikenttäanalyysin avulla osa-

alueisiin ja osa-alueet jäsennetään kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmämallin mukaisesti. 

Näin saadun jäsennyksen avulla voidaan havaita, että työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen 

määritteleminen johtajien työnä noudattelee hyvin ajankohtaista ja asiantuntijoiden tuottamaa 

määrittelyä. Toisaalta analyysi paljastaa työhyvinvoinnin johtamisen syvärakenteen ja kokonaisuuden, 

joka ei ole yhtenäinen, selkeä ja johdonmukainen. Analyysin perusteella työhyvinvoinnin johtaminen 

koostuu historiallisesti erilaiseen teoreettiseen taustaan ja ajattelutapaan nojaavista osa-alueista, joiden 

välillä on jännitteitä ja ristiriitaisuuksia. Nämä tuntuvat johtamisen arjessa mm. päätöksenteon 

haasteina, työn sujuvuuden ongelmina ja ne myös pakottavat käymään monenlaisia neuvotteluja eri 

osapuolien kanssa. 

Johtajien tietoinen pyrkimys on tukea monin tavoin työntekijöitä ja työhyvinvointiin halutaan 

panostaa. Laissa ja asetuksissa annettuja velvoitteita noudatetaan huolellisesti. Työhyvinvoinnin 

johtaminen on toimintana sekä työntekijöitä auttavaa ja heidän autonomiaansa tukevaa, mutta toisaalta 

tehokkuutta, järjestelmällisyyttä ja tuottavuutta painottavaa. Johtajien arvoissa korostuvat tasa-arvo ja 

oikeudenmukaisuus. Johtajat myös velvoittavat työntekijöitä kantamaan vastuuta paitsi omasta 

työstään, myös työkyvystään ja hyvinvoinnistaan. Rajanvetoa vastuiden ja velvollisuuksien suhteen 

käydään monen tasoissa neuvotteluissa ja verkostoyhteistyössä. Johtajien tärkeimmät 

yhteistyökumppanit ovat paitsi henkilöstöasioista vastaavat tahot, myös erityisesti työterveyden ja 

työsuojelun asiantuntijat sekä monet muut konsultit ja kouluttajat. 

Tutkimustulosten yleistettävyyttä puolustaa kohdeyritysten ja – organisaatioiden laajuus ja 

merkittävyys yhteiskunnallisina toimijoina sekä aineiston saturaation testaaminen, huolellinen 

analyysi ja raportointi. Tutkimustulokset auttavat tehdyn jäsennyksen pohjalta ymmärtämään, 

suunnittelemaan ja kehittämään työhyvinvoinnin johtamista erilaisilla työpaikoilla. Tutkimuksen 

tulokset antavat myös pohjaa tarkentaville tutkimuksille pyrittäessä esim. pidentämään työuria, 

kehittämään uusia yhteistyökäytäntöjä, toimintatapoja sekä työhyvinvoinnin johtamisen paradigmaa.  

 

Asiasanat      
työkyky, hyvinvointi, sosiaalinen konstruktionismi, kehittävä työntutkimus, toimintajärjestelmä 

Muita tietoja     
 



 

ESIPUHE 

 

Tämän tutkimuksen fokuksessa on työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen. 

Tutkimuksessa ei lähdetä liikkeelle siitä, mitä sen pitäisi asiantuntijoiden ja 

kouluttajien mielestä olla, vaan siitä, mitä se on käytännön vastuullisten toimijoiden 

eli johtajien itsensä tekemänä työnä tai kertomuksina ja kuvauksina siitä työstä, mitä 

he tekevät.  

Tutkimusta varten olen saanut käydä haastattelemassa seitsemää johtajaa eri puolilla 

Suomea. Näiden seitsemän johtajan johtamat organisaatiot ja yritykset ovat suuria ja 

monitasoisia. Olen saanut heidän kauttaan kurkistaa maailmaan, joka herättää laajan 

yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa takia varmasti paljon kiinnostusta, arvailuja siinä 

missä hämmennystä ja kritiikkiäkin. Tässä tutkimuksessa on tehty tiettyjä 

johtopäätöksiä haastatteluaineiston perusteella. Johtopäätöksiä ja tutkimuksen 

merkitystä täytyy luonnollisesti arvioida sekä tiedeyhteisössä että johtajien itsensä 

toimesta. Toivon kuitenkin, että tutkimuksesta on haastatelluille johtajille 

itselleenkin hyötyä ja apua heidän vaativassa työssään. 

Olen kiitollinen monille ihmisille heidän tuestaan ja kiinnostuksestaan tutkimuksen 

eri vaiheissa. Muita henkilöitä erikseen mainitsematta haluan tässä välittää erityiset 

ja lämpimät kiitokseni tutkimukseen osallistuneille johtajille, jotka kiireisen työnsä 

ohessa paitsi osallistuvat haastatteluun, myös tarkistivat ja kommentoivat aineistoa 

sekä kannustivat tutkijaa työn eri vaiheissa. 

Oulussa tammikuussa 2013 

Jaana Salomäki 
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1  JOHDANTO 

1.1   Johdatus aiheeseen 

Työhyvinvointi tuntuu tänä päivänä herättävän laajaa kiinnostusta ja työhyvinvointia 

tutkitaan erilaisten tieteenalojen piirissä. Työtieteen, työlääketieteen ja 

työterveyshuollon tutkimuskohteena työhyvinvointi koetaan luonnolliseksi ja 

haastavaksikin alueeksi, mutta taloustieteiden tutkimuskohteena työhyvinvointi on uusi, 

koko ajan lisääntyvän kiinnostuksen kohde. (ks. esim. Järvinen 2012, Suonsivu 2011)  

Mielenkiinto työhyvinvointia kohtaan on Suomessa kulkenut samaa tahtia taloudellisten 

resurssien niukkenemisen, työikäisen väestön vähenemisen ja työssä vielä olevan 

väestön ikääntymisen ja vajaakuntoistumisen kanssa. Muutaman viime vuoden ajan on 

jo uskallettu keskustella eläkeiän nostamisesta ja työurien pidentämisestä, sekä 

alkupäästä että loppupäästä. Asia on kokonaisuutena vaikea ja vaatii yhteiskunnallisia 

muutoksia ja poliittisilta päättäjiltä pikaisia linjauksia. Erilaisia toimikuntia ja 

työryhmiä on perustettu luotaamaan aihetta ja antamaan taustamateriaalia päätösten 

tueksi. (Työuratyöryhmä 2011, Suonsivu 2011) 

Työelämän toimijat yrityksissä ja organisaatioissa, asiantuntijat ja ammattiliittojen 

edustajat ovat työhyvinvointiasiassa yhteisen haasteen edessä. (ks. esim. 

www.tyohyvinvointi.info; Tarkkonen 2012, Suonsivu 2012, Suutarinen & Vesterinen 

2010) Työsuojelua, työterveyshuoltoa ja työhyvinvointia tukevia rakenteita ja 

toimintoja on rakennettu kaikkien edellä mainittujen tahojen toimesta hyvin pitkään. 

Johtamisen historiassa johtamistavat suhteessa työntekijöihin ovat vaihdelleet riippuen 

siitä, millä tavalla johtamistapojen on nähty vaikuttavan tuottavuuteen. (Virkkunen, 

2009) Ammattiliitot ovat aktiivisesti vaatineet ja vaativat yhä vahvemmin erilaisia 

etuisuuksia ja suojelua jäsenilleen sellaisissa töissä, missä nähdään olevan riskejä 

sairastumiselle ja vammautumiselle.(ks. esim. www.proliitto.fi) Asiantuntijoiden, kuten 

Työterveyslaitoksen, rooli työhyvinvoinnin saralla on jatkuvasti laajentunut ja 

monimutkaistunut. Ammattisairauksien ja työssä vaarallisten altisteiden tutkimuksesta 

mielenkiinto on yhä enemmän siirtynyt koko työpaikan ja työyhteisön toimivuuteen, 

työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen. (Mäkitalo 2001) Myös lainsäätäjät, poliittiset 

vaikuttajat ja toimijat, ovat halunneet varmistaa työkyvyn, työssä jaksamisen tai 

http://www.tyohyvinvointi.info/
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työhyvinvoinnin kehittymistä säätämällä niitä turvaavia lakeja ja asetuksia. (ks. Manka 

et al. 2007, www.finlex.fi) 

Työhyvinvoinnin avaimet ovat todennäköisemmin siellä, missä työtä tehdään eli 

työpaikoilla. (Mäkitalo 2001, 2003a ja b, 2005, 2008) Tämän vuoksi on alettu puhua 

yhä enemmän työhyvinvoinnin johtamisesta. Tähän sisältyy monia kysymyksiä. 

Ensinnäkin, työhyvinvointi on käsitteenä epäselvä. Se näyttää olevan vähän kaikkea. 

Moni työnantaja saattaa miettiä, mitä se on tai mitä se ei ole. Onko työhyvinvointi 

hyvää kuntoa ja säästymistä työn kuormitustekijöiden haitallisilta vaikutuksilta, työssä 

viihtymistä vai motivoitumista ja innostumista työn tavoitteiden saavuttamisesta ja 

työssä onnistumisesta? Minkälaisia haasteita jatkuvat laajat muutokset työelämässä 

tuovat mukanaan ja onko niillä työhyvinvoinnin kannalta merkitystä? Toiseksi, kun 

työhyvinvoinnin käsite on epäselvä, mitä tarkoittaa työhyvinvoinnin johtaminen? Onko 

se liikuntaseteleiden jakamista, hammashuollon kustantamista vai organisaation 

kehittämistä ja muutoksen hallintaa? Opaskirjoja on saatavissa (Manka & Hakala 2011), 

mutta ohjeita on sovellettava aina kulloisenkin yrityksen kehitysvaiheeseen ja 

tilanteeseen taloudelliset resurssit ja henkilöstö huomioiden. (Launis ja Pihlaja 2005) 

Vastuukysymykset ovat työterveyden, -turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kannalta 

myös juridisesti melko tarkkaan määriteltyjä. (ks. Tarkkonen 2012) 

Miten johtajat ja esimiehet osaavat soveltaa olemassa olevia ohjeita ja oppeja omaan, 

ehkä kiivaassakin muutoksessa olevaan yritystoimintaansa? Tätä tarvetta ovat tulleet 

paikkaamaan mm. työpaikoille koulutettavat sisäiset työhyvinvointivalmentajat  

(Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma 2012) ja työhyvinvointikoordinaattorit  

(Työhyvinvointikoordinaattorin koulutus 2012), joiden tehtävänä on perehtyä 

työhyvinvoinnin laajenevaan kenttään, opastaa esimiehiä ja johtajia sekä luoda 

työhyvinvoinnin toimijaverkostoa sekä organisaation/yrityksen sisälle että ulospäin. 

Heillä ei kuitenkaan ole varsinaista johtamismandaattia ja päätösvaltaa, ainoastaan 

asiantuntija- ja toimintoja koordinoiva rooli. Johtamista ja johtamisvastuuta ei voi 

siirtää asiantuntijoille ja konsulteille, vaikka heidän asiantuntemustaan ja kokemuksiaan 

voidaan paljon hyödyntää työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Vastuu organisaation/yrityksen henkilöstön työhyvinvoinnista, kuten muutoinkin 

toiminnan kokonaisuudesta, säilyy johdolla. Liiketaloudellisiin näkökulmiin vahvasti 
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nojaavissa johtamisteorioissa, johtamisopeissa ja johtamiskäytännöissä ei ole juurikaan 

käsitelty työhyvinvoinnin johtamista omana alueenaan. (Suonsivu 2011, ks. myös 

Pyöriä 2012; Wilson, DeJoy, Vanderberg, Richardson & McGrath 2004; Danna & 

Griffin 1999) Työhyvinvointi edustaa enemmänkin työntekijälähtöistä, 

terveydenhuollollista ja ehkä myös sosiaalipoliittista näkökulmaa, jonka voi helposti 

olettaa olevan työnantajaosapuolen vastapuoli – neuvottelukumppani etuisuuksista ja 

muista vastaavista neuvoteltaessa – kuin yhteistyökumppani luotaessa molempien 

kannalta toimivaa ja sujuvaa työelämää ja liiketoimintaa. Lisäksi liiketalousopit ovat 

tuontitavaraa lähinnä englantia puhuvasta maailmanosasta, Yhdysvalloista ja 

Britanniasta, ja ne mielletään usein koviksi ja vieraiksi pohjoismaisen 

hyvinvointiyhteiskunnan yhteisöllisiä arvoja vasten. (Asunmaa 2007, Seeck & 

Kuokkanen 2010, ks. myös Haavisto 2010) Johtamisen haasteena on muitakin 

ajankohtaisia kokonaisuuksia, kuten yritysten osaamisen turvaaminen tai yhteiskunta- ja 

ympäristövastuun kysymykset. (Järvinen 2012) Tavoitteena onkin todennäköisesti 

hahmottaa johtaminen uudella tavalla niin, että siihen kuuluvat luontevasti ja 

lähtökohtaisesti paitsi työhyvinvointi myös yhteiskunta- ja ympäristövastuun agendat, 

liiketalouden periaatteita unohtamatta tai ehkä niitä myös uusintaen. 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Koko yli 30 vuotta kestäneen työurani ajan olen ollut tekemissä ihmisten hyvinvoinnin 

ja terveyden kanssa ja n. 20 vuoden ajan läheisemmin työkyky- ja työhyvinvointiin 

liittyvien asioiden kanssa. Minulla on terveydenhuollon ja kasvatustieteen koulutus ja 

olen toiminut työhyvinvoinnin parissa kehittäjänä ja kouluttajana useiden vuosien ajan. 

Suomessa 1990-luvulla koettu taloudellinen lama koetteli monia yrittäjäasiakkaitani  

rankalla tavalla ja jo silloin kaipasin lisää ymmärrystä talouselämästä ja liiketaloudesta. 

Myöhemmin asiantuntijatehtävissä toimiessani ja esimiehiä ja johtajia konsultoidessani 

aloin yhä enemmän tarvitsemaan liiketaloudellista osaamista senkin takia, että asiakkaat 

kaipasivat konsulteiltaan myös taloudellisia ja strategian suunnitteluun ja toteutukseen 

liittyviä neuvoja, työkyky- ja työhyvinvointiasioiden ohella. 

Nyt taloustieteitä, johtamisteorioita ja –oppeja opiskellessani olen alkanut yhä enemmän 

kiinnittämään huomiota siihen, että johtajille esitetään kovasti vaatimuksia, mutta 

heidän oma kantansa näihin vaatimuksiin ei kuulu ja näy oikein missään. Kuitenkin 
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oman työkokemukseni pohjalta tiedän, että monilla johtajilla on suuria haasteita saada 

integroitua lukuisat erilaiset ja keskenään jopa ristiriitaiset elementit mielekkäiksi 

kokonaisuuksiksi ja haasteita myös siinä, miten itse jaksaa ja säilyttää työhyvinvointinsa 

kaiken keskellä. Erityisesti työhyvinvoinnin johtaminen on sellainen johtamisen alue, 

joka on niin suurelta osin muiden kuin johtajien itsensä alulle panemaa ja muotoilemaa, 

että johtajien oma rooli ja vastuu näyttää yleisessä keskustelussa epäselvältä.  

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitä johtajat itse ajattelevat 

työhyvinvoinnista ja miten he kytkevät sen osaksi omaa johtamistoimintaansa. Lisäksi 

tutkimuksen tarkoitus on antaa johtajille oma ”ääni” koko työhyvinvointikeskusteluun, 

missä asiantuntijoiden, lainsäätäjien ja ammattiliittojenkin ääni kuuluu vahvana. 

Johtajien omaa näkökulmaa suhteessa tähän asiaan ei ole juuri käsitelty. 

Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmana on, minkälaista materiaalia, millaisia 

konteksteja ja millaista kontekstiin liittyvää määrittelyä johtajat itse ja oma-

aloitteisesti tuottavat, kun haastatteluiden teemana on työhyvinvointi ja 

työhyvinvoinnin johtaminen.  

Tutkimusongelmaan haetaan vastausta seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

1. Miten johtajat määrittelevät työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin 

johtamisen?  

2. Minkälaisena toimintana tai tekoina johtajat hahmottavat työhyvinvoinnin 

johtamisen?  

1.3 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen eteneminen oli monivaiheinen ja varsin polveileva prosessi, joka on 

laadulliselle tutkimukselle tyypillistä. (Alasuutari, 1999, 252) Tutkimuksen 

aihevalintaan vaikutti oma aiempi työ- ja opiskelukokemus ja niissä esille nousseet itseä 

kiinnostaneet kysymykset. Taustateorioita ja kirjoitettua materiaalia haettiin osittain 

kirjallisuushaun avulla (hakusanoilla työkyky, työhyvinvointi, työhyvinvoinnin 

johtaminen, johtaminen, management, leadership, work wellbeing, work wellfare ja 
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näiden sanojen yhdistelmät) ja osittain materiaali oli jo ennalta tiedossa aikaisempiin 

opintoihin ja omassa työssä käytettyyn materiaaliin perustuen. (ks.Salomäki 2002, 2004 

ja 2011) Itse asiassa kirjallisuushaku ei olisi ohjannut tutkijaa kattavasti sellaisen 

teorianmuodostuksen äärelle, kuin mitä tässä tutkimuksessa on hyödynnetty. Näin siksi, 

että kirjallisuus tai julkaisut eivät todennäköisesti olisi aihepiiriin soveltuvien ja haussa 

käytettyjen hakusanojen myötä tulleet tutkijan tietoon. Tässä tutkimuksessa tarvittiin 

siten laaja-alaisempaa ymmärrystä aiheesta kuin mitä vain kirjallisuushaku olisi 

tuottanut. Toisaalta aiheen ajankohtaisuuden vuoksi uutta julkaistua materiaalia 

ilmestyy koko ajan ja haasteena on ollut seurata, minkälaisia jäsennyksiä uusi aineisto 

tuo tutkittavana olevaan kontekstiin. Teoriaosuus ja keskeiset käsitteet on esitelty 

yksityiskohtaisemmin luvuissa 2 – 4. Teoriaosuudessa ja osin analyysiosassa on 

hyödynnetty tutkijan aiemmissa tutkielmissa esitettyjä koosteita ilman erillistä 

lähdemerkintää. (ks. Salomäki 2002, 2004 ja 2011) 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu johtajien haastatteluista, joita on yhteensä 

seitsemän. Aineisto on koottu vuosien 2010 ja 2011 aikana. Tutkimuksen kohderyhmän 

muodostavat tiettyjen suomalaisten julkisten organisaatioiden ja yritysten ylimmmät 

johtajat tai johtajat, jotka kuuluvat johtoryhmään tai muutoin ovat keskeisessä 

johtavassa asemassa omassa organisaatiossaan. Haastatellut johtajat edustavat 

monipuolisesti yhteiskunnan eri sektoreita. Voisi jopa sanoa, että heidän johtamansa 

organisaatiot ja yritykset muodostavat osaltaan suomalaisen yhteiskunnan taloudellista, 

sosiaalista, kulttuurista ja uskonnollista perustaa. (Ks. Liite 5) Näin ollen voidaan 

olettaa, että heidän ajatuksensa ja kokemuksensa työhyvinvoinnin johtamisen 

kontekstista edustavat hyvin suomalaista johtamisajattelua ja johtamiskäytänteitä.  

Tämä kohderyhmä valittiin tutkimuksen empiiriseen osaan  suurelta osin sen vuoksi, 

että johtajien näkökulmaa suhteessa työhyvinvointiin ja työhyvinvoinnin johtamiseen ei 

ole juuri tutkittu tieteellisesti. Lisäksi oman työkokemukseni kautta lähiesimiesten ja 

väliportaan johtajien arjen kokemukset ja ajatukset työhyvinvoinnista ovat tutumpia. 

Mielenkiintoni kohdistui nyt enemmän sellaisiin johtajiin, joilta työhyvinvointiin 

liittyviä asioita ja mielipiteitä ei olla totuttu kysymään, yleisen tiedonhalun kohdistuessa 

pääasiassa heidän johdossaan olevien organisaatioiden ajankohtaisiin kysymyksiin, 

palveluihin ja haasteisiin. Lähtökohtana oli myös oletus siitä, että tähän kohderyhmään 

kuuluvat johtajat vaikuttavat omilla kannanotoillaan ja esiintymisellään  
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työhyvinvointia koskevaan keskusteluun, koska he esiintyvät julkisuudessa, puhuvat 

seminaareissa ja ovat monin tavoin osa merkittävää johtamisverkostoa. 

Yksinkertaisemmin sanottuna he kuuluvat yhteiskunnan vaikuttajiin. Haastatteluiden 

oletettiin antavan siten syvällistä tietoa tämän päivän johtamisajattelusta, erityisesti 

ajankohtaisen työhyvinvoinnin johtamisen teeman suhteen. Aineiston keruu on kuvattu 

tarkemmin luvussa 5. 

Aineiston analyysi tehtiin laadullisen tutkimuksen metodilla, joita sovellettiin aineiston 

analyysin ja tutkimuskontekstin kannalta tässä tutkimuksessa mielekkäiksi katsotuilla 

ratkaisuilla. Tutkimuksessa tukeudutaan sosiaalisen konstruktionismin teoriaan, jota 

analyysissa hyödynnetään. Lisäksi aineiston analyysissa on sovellettu laadullista 

tutkimusmetodia, jota kutsutaan diskurssianalyysiksi. Tutkimuksen metodologissa on 

käytetty kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan pohjautuvaa kehittävän 

työntutkimuksen teoreettista ja menetelmällistä lähestymistapaa. Analyysin eteneminen 

on kuvattu luvussa 5.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Ensimmäisessä luvussa johdatellaan tutkimuksen aihepiiriin, perustellaan ja esitetään 

tutkimuskysymykset sekä kuvataan tutkimuksen etenemisen prosessi, tutkimuksen 

rakenne ja keskeiset tutkimustulokset. Toisessa luvussa kuvataan työhyvinvoinnin 

kontekstia, josta käytävään keskusteluun tutkimus osaltaan kuuluu ja ottaa osaa. 

Kolmannessa luvussa luodaan katsaus johtamisen teorioihin ja menetelmiin siinä 

laajudessa, minkä olen katsonut tarpeelliseksi tutkimuskontekstin ymmärtämisen 

kannalta. Työhyvinvoinnin johtamista lähestytään neljännessä luvussa, missä käydään 

läpi ne perustelut, joihin yleisessä työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvässä 

keskustelussa viitataan ja joilla työhyvinvoinnin johtamista motivoidaan. Samalla 

luodaan katsaus siihen, minkälaisena kokonaisuutena työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin 

johtaminen näyttäytyy johtamisoppien valossa. Viidennessä luvussa kuvataan 

tutkimuksen suorittaminen ja koko tutkimusprosessi. Tässä luvussa esitellään myös 

tutkimuksen laadulliseen tulkintaan ja analyysiin vaikuttava teoriaperusta, johon 

tutkimusprosessin aikana päädyttiin. Kuudennessa luvussa esitellään tutkimustulokset ja 

johtopäätökset analyysista. Seitsemännessä luvussa käydään läpi johtopäätökset, 
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pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja merkitsevyyttä sekä tuodaan esille 

jatkotutkimustarpeita aihealueeseen liittyen. 

1.5 Keskeiset tutkimustulokset 

Johtajien tapaan määritellä työhyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen ei löydy 

suoraan vastausta haastatteluvastauksista. Lähes kaikki johtajat toivat esiin, että heidän 

mielestään ei ole olemassa erikseen työhyvinvoinnin johtamista, vaan se kuuluu 

johtamisen kokonaisuuteen ja sitä ei voida erottaa siitä omaksi saarekkeekseen. Vasta 

aineiston tarkempi analyysi paljastaa, että johtajat ovat omaksuneet hyvin useimpien 

työhyvinvoinnin asiantuntijoiden ja ajankohtaisen yhteiskunnallisen diskurssin 

mukaisen tavan määritellä työhyvinvointia ja työhyvinvoinnin johtamista. 

Työhyvinvointi on johtajien, kuten monien asiantuntijoidenkin näkökulmasta, laaja 

kokonaisuus, joka sisältää yksilöllisen hyvinvoinnin, työyhteisön sujuvan toiminnan, 

työn turvallisuuden, työn kehittämisen ja työssä oppimisen, vaikutusmahdollisuudet 

oman työn suhteen sekä työn tuloksellisuuden. Työhyvinvoinnin johtamisen johtajat 

määrittelevät aineiston perusteella sellaiseksi osaksi johtamisen kokonaisuutta, joka 

huomioi erityisellä tavalla työntekijöiden kokonaishyvinvoinnin, työssä kehittymisen ja 

oppimisen, työturvallisuuden ja työn tuloksellisuuden organisaation ja yrityksen 

toiminnassa. 

Johtamistoimintana ja johtamistekoina työhyvinvoinnin johtaminen ei ole selkeä, 

johdonmukainen ja yhtenäinen kokonaisuus. Se päinvastoin jakaantuu erilaisiin osa-

alueisiin, joiden taustalla voidaan nähdä omanlainen johtamisoppien ja johtamisen 

teorioiden historiaan liittyvä perinne. Osa-alueet ovat historiallisesta taustastaan ja 

näiden alueiden erilaisista johtamisen kohteista ja välineistä johtuen jännitteisessä 

suhteessa toisiinsa. Tämä luo jännitteitä ja ristiriitaisuutta myös työhyvinvoinnin 

johtamiseen sekä arjen työn että kontekstin teoreettisen ymmärryksen kannalta.  

Johtajien tietoisena pyrkimyksenä työhyvinvoinnin johtamisessa on aineiston mukaan 

tukea monin tavoin työntekijöiden hyvinvointia, työhön sitoutumista ja 

innovatiivisuutta. Ymmärretään ja hyväksytään se ajatus, että hyvinvoiva työntekijä on 

tuottavampi ja tehokkaampi työssään. Työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia tukevien 
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toimenpiteiden vaikuttavuutta tutkitaan monien erilaisten mittareiden avulla. 

Työhyvinvoinnin johtamisen taustalla johtajilla on paitsi omat arvonsa ja 

näkemyksensä, myös lakien ja asetusten luomat puitteet ja velvoitteet, joita halutaan 

noudattaa tarkasti. Johtajien tahtotila on analyysin perusteella sellainen, että halutaan 

tehdä kaikki voitava työn tavoitteiden saavuttamiseksi ja työn sujuvuuden 

varmistamiseksi ja tässä työntekijöiden osuus on merkittävä. Johtajat eivät silti ole 

pelkästään tukemassa työntekijöitä, vaan myös velvoittamassa heitä kantamaan oman 

vastuunsa sekä omasta hyvinvoinnistaan että työn tuottavuudesta. Rajanveto siitä, missä 

kunkin osapuolen vastuu alkaa ja päättyy, näyttää vaativan yhteistä neuvottelua ja 

monien eri tahojen välistä yhteistyötä. 

Työhyvinvoinnin johtaminen sisältää hyvin monenlaisia toimintoja. Ylimpien johtajien 

rooliin kuuluu useimmiten olla päätöksentekijä, joka omilla ja johtoryhmän kanssa 

yhdessä tehdyillä päätöksillä ohjaa työhyvinvointitoimintaa. Käytännön toteuttajat ovat 

usein ulkopuoliset erilaiset asiantuntijat (kuten työterveyshuolto), kouluttajat ja 

konsultit sekä luonnollisesti organisaatioiden ja yritysten henkilöstöasioista vastaavat 

tahot. Yleisesti johtajat pitävät keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri tahojen 

kanssa erittäin tärkeänä. Alaisten kanssa käytävässä keskustelussa ja 

vuorovaikutuksessa korostetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aivan normaalia hyvää 

käytöstä. Aineiston perusteella arvioituna johtajat kokevat onnistumista työssään aivan 

erityisesti silloin, kun he havaitsevat työntekijöissä oppimista, kehittymistä, 

onnistumista ja innostuneisuutta. Se näyttää olevan johtajille heidän työstään 

(työhyvinvoinnin) johtajana paras palaute, työn taloudellisten ja toiminnallisten tulosten 

ohella.  

Työhyvinvoinnin johtamiseen kuuluu aineiston perusteella myös se, että huolehditaan 

työntekijöistä irtisanomistilanteessa ja otetaan huomioon myös lähiaikoina eläkkeelle 

siirtyvän työntekijän tilanne hyvinvoinnin näkökulmasta. Johtajien kokema vastuu 

työntekijöistä ulottuu siten laajemmalle kuin pelkästään oman organisaation tai 

yrityksen toimintaan. Isoissa julkisissa organisaatioissa ja globaaleissa yrityksissä 

tiedostetaan johtotasolla myös näiden yhteiskunnallinen rooli ja vaikuttavuus 

työnantajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.  
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2     TYÖKYVYSTÄ TYÖHYVINVOINTIIN 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen kannalta keskeisen työhyvinvoinnin käsitteen 

syntyhistoriaa. Työhyvinvoinnin käsite ei ole mitenkään selkeä ja tarkkarajainen ja sen 

määrittelyyn sisältyy ristiriitaisuuksia. Tutkimuskontekstin ymmärtämiseksi on tarpeen 

käydä läpi, millä tavoin ja miksi työhyvinvoinnin käsite ja työhyvinvointiin liittyvä 

käytännön toiminta sekä tutkimusmaailmassa että arjessa työpaikoilla löysi paikkansa.  

2.1 Työhyvinvointi-käsitteen taustaa 

Työhyvinvoinnin käsitteen ja siihen liitettyjen toimintojen kehitys on suureksi osaksi 

kytkeytynyt sosiaalilainsäädännön (ks. Liite 1), työterveyshuollon ja yleensä työolojen 

ja työturvallisuuden tutkimuksen ja käytännön toiminnan kehittymiseen Suomessa. Jotta 

voisi ymmärtää työhyvinvoinnin käsitteen asemaa ja merkitystä tämän päivän 

keskustelussa, on luotava katsaus historiaan ja taustatekijöihin.  

Rantasen mukaan (1999, 27) työterveyshuollon kehityskaari alkoi teollistumisen myötä 

ja on edennyt neljän vaiheen kautta. Aluksi ennen vuotta 1850 työterveyshuolto oli 

suurten työnantajien satunnaista ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa vailla lain 

sille asettamia vaatimuksia. Toisessa vaiheessa (1850–1960) se oli korvaavaa ja 

hoitavaa edelleen vapaaehtoisuuteen perustuvaa yleislääkäripalvelua, kunnes vuodesta 

1951 lähtien Työterveyslaitos antoi työoloja ja työterveyshuoltoa koskien tietynlaisia 

ohjeita, suosituksia ja standardeja. Suunnilleen vuodesta 1960 alkaen työterveyshuollon 

katsotaan siirtyneen kolmanteen kehitysvaiheeseen, jolloin fokuksessa oli riski- ja 

työympäristölähtöinen työterveyshuolto. Kolmannessa vaiheessa tapahtui myös 

merkittävä yhteiskunnallinen siirtymä työelämässä ja työterveyshuollossa, kun 

Työterveyslaitoksen ohjeistukset ja standardit ensin vahvistuivat ja sitten 

työmarkkinaosapuolet tekivät sopimuksen työterveyshuoltoon liittyen vuonna 1971. 

Varsinainen työterveyshuoltolaki saatiin aikaan 1978. Työterveyshuollon neljännen 

kehitysvaiheen katsotaan alkaneen työterveyshuoltolain voimaantulon jälkeen 1980-

luvun alussa, jolloin työterveyshuoltoa alettiin luonnehtia kokonaisvaltaiseksi, 

työpaikkaa ja työkykyä kehittäväksi asiantuntijatahoksi.  
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Työterveyshuollon kehittyminen on luonnollisesti kytköksissä muuhun 

yhteiskunnalliseen kehitykseen, tieteelliseen tutkimukseen ja työelämän muutoksiin ja 

kehitykseen. Työmarkkinajärjestöt ovat työterveyshuollon ohella olleet aktiivisia 

toimijoita yhteiskunnallisessa keskustelussa, samoin Kansaneläkelaitos on omalta 

osaltaan ollut tukemassa monenlaista työntekijöiden työkykyyn, sen tutkimiseen ja 

tukemiseen liittyvää toimintaa, mm. kuntoutustoiminnan kautta.(Rantanen 1999, 19) 

Työ- ja toimintakykyä tukevaa toimintaa alettiin 1980-luvulla peräänkuuluttaa 

työpaikoille. Keskeiset työmarkkinajärjestöt tekivät tulopoliittisissa neuvotteluissa 1990 

sopimuksen ja suosituksen työkykyä ylläpitävästä toiminnasta (=tyky) työpaikoilla. 

Samassa yhteydessä myös työmarkkinajärjestöt hyväksyivät mallin laaja-alaisesta 

”tyky-toiminnasta”, joka kohdistuu työntekijään, työympäristöön ja työyhteisöön. Tyky-

toiminta on sittemmin saanut erilaisia muotoja riippuen työpaikasta, osaamisen ja 

koulutuksen tasosta sekä mielenkiinnosta ja sitoutumisen tasosta. Tultaessa 2000-

luvulle laaja-alaista tyky-toimintaa ja sen vaikuttavuutta on arvioitu tiukasti ja alettu 

samalla pohtimaan uusia kehittämistarpeita. Näyttää siltä, että työpaikat omaksuivat 

1990-luvulla hyvin laajasti tyky-toiminnan erilaiset muodot. (Rantanen 1999, 19-21) 

Työkyky-käsitteen taustalla on Mäkitalon (2001) mukaan ajattelutapa, jonka mukaan 

yksilöllinen toimintakyky muodostaa yksilön tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan 

perustan. Yksilön toimintakyvyn nähdään muodostuvan fyysisestä, psyykkisestä ja 

sosiaalisesta osa-alueesta. Työkyvyksi kutsutaan sitä osaa toimintakyvystä, jonka 

yksilön työtehtävien suorittaminen vaatii. Työkyky muodostaa siten työssä jaksamisen 

ja työhön liittyvän hyvinvoinnin perustan, jota voidaan sopivalla tavalla tukea ja 

harjoittaa. Työkykyä tukeviin toimenpiteisiin lasketaan tämän ajattelutavan mukaisesti 

kuuluvan erilaiset yksilön toimintakykyyn vaikuttavat asiat, joihin liittyy myös 

ympäristöolosuhteiden aiheuttaman haitallisen kuormituksen arviointi, vähentäminen tai 

poistaminen.  

Työkyky-ajattelu ja myös siihen pohjautuva tyky-toiminta perustuivat pitkään hyvin 

yksilölähtöiseen näkökulmaan. Yksilöpainotteinen, vahvasti yksilön terveyteen, 

työyhteisöön ja työympäristöön painottunut käsitteistö täydentyi ammatillisen 

osaamisen näkökulmilla. (Lamberg, 1999). Mäkitalo (2001, 31) on kuitenkin esittänyt 

vahvaa kritiikkiä tätä yksilölähtöistä työkyky-ajattelua kohtaan. Hänen mukaansa 
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yksilöllistä työkykyä painottava näkökulma liittyi alun perin tiettyyn rajattuun 

ongelmaan: tiettyä eläkettä tai sosiaalietuutta hakevien yksilöiden arviointiin. Syy 

siihen, että näkökulma on rajattu yksilöllisiin terveydellisiin ominaisuuksiin, on 

perustunut viime kädessä sosiaalietuuksien myöntämistä säätelevään 

sosiaalilainsäädäntöön, ei niinkään sellaiseen tutkimustietoon, että työssä jaksamista 

säätelevistä tekijöistä tärkeimmät tai ensisijaisimmat olisivat työntekijän terveys ja 

työkyky. 

Teoreettisesti työkyky-malli perustuu stressiteorioihin ja ns. tasapainomalliin eli 

ihmisen katsotaan olevan työkykyinen silloin kun työn ihmiselle aiheuttamat 

kuormitustekijät ja ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ovat mahdollisimman hyvin 

tasapainossa. Mäkitalo (2001) edustaa näkökulmaa, missä työtä ja ihmisen jaksamista 

työssä on tarkasteltava, ei ainoastaan joko ihmisen tai ympäristön ominaisuuksien 

kautta, vaan sen toiminnan ja toiminnan kohteen kautta, mikä motivoi ihmisen 

toimimaan. Mäkitalo kirjoittaa, että ”ilman kohdetta tutkijat joutuvat keksimään 

toiminnan logiikan jostain muualta” (2001,40). Toiminnan kohteeseen kätkeytyy 

koko toiminnan mieli ja merkitys ja se on osoittautunut Mäkitalon tutkimuksissa 

(2005) työssä jaksamisen perustaksi. 

Ammatillisen osaamisen näkökulmilla täydennetty työkykymalli ei Mäkitalon (2001) 

mukaan tuonut ratkaisua työssä jaksamisen ongelmiin. Se vain antoi viitteitä siitä, mihin 

tyky - toiminta voisi kohdistua. Toiminnan teoriaan perustuvan tutkimuksen ja 

käytännön kokeilevan kehittämistoiminnan perusteella arvioituna työssä jaksamisen 

ongelmat ovat kiinteästi yhteydessä työprosesseihin ja yleensä kokonaisten 

tuotantojärjestelmien yhä kiihtyviin muutoksiin. Sen vuoksi työssä jaksamisen 

kysymyksissä on kiinnitettävä enemmän huomiota muutosten hallintaan ja 

käytännössä muuttuvaan työn tekemisen tapaan. Mäkitalon (2008) mukaan oman 

työn muutoksesta oppiminen on tärkeä osa työhyvinvoinnin edistämistä. Oppiminen 

auttaa työntekijää näkemään, että itsestään selväksi koettu työtapa onkin tietyn 

kehityksen ja muutoksen tuloksena syntynyt vaihe, jossa on elementtejä aiemmista 

kehitysvaiheista ja ainesosia vasta syntymässä olevasta uudesta työtavasta. 

Milloin sitten siirryttiin puhumaan työhyvinvoinnista työkyvyn sijasta? Oman 

kokemukseni mukaan tällä kentällä toimivana asiantuntijana työhyvinvointi-käsite 
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ilmaantui liukuvasti yhteiskunnalliseen ja työterveyshuollolliseen keskusteluun 

Suomessa 1990-luvun loppupuolella.(ks. myös Saarikoski 2008) Työkyky-käsitteen 

koettiin olevan liian kapea-alainen ja työhyvinvointi-käsite antoi mahdollisuuden 

laajentaa asiasta käytävää keskustelua, tutkimusta ja käytännön toimintaa.  

2.2  Työhyvinvointi-käsitteen sisältö 

Pitkään työsuojelu- ja työhyvinvointiasioiden parissa toiminut Juhani Tarkkonen 

(2008, 13) määrittelee työhyvinvoinnin seuraavasti: 

”Työhyvinvointi on systeemisenä tilana organisaation, työyhteisön, 

fyysisen työympäristön, työn ja työntekijän ominaisuuksien ja 

voimavarojen muodostama vuorovaikutteinen kokonaisuus, joka 

vaikuttaa edullisesti henkilöstön hyvinvointiin; yksilöllisenä ilmiönä 

ihmistä energisoiva elämänilon, mielekkyyden, merkityksellisyyden, 

turvallisuuden ja hallinnan kokemus.”  

Työterveyslaitos määrittelee työhyvinvoinnin hieman tiiviimmin eli 

työterveyslaitoksen määritelmän (www.työterveyslaitos.fi/työhyvinvointi) mukaan 

työhyvinvointi tarkoittaa, että 

työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä 

työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. 

Tampereen yliopistossa työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Mankan johdolla 

laaditun työhyvinvointioppaan (Manka et al. 2007) mukaan modernein viitekehys on 

ns. laaja-alainen työhyvinvoinnin käsite (ks. Kuvio 2. s. 21), mikä on tuonut mukaan 

aiemmista stressimalleista puuttuneet ulottuvuudet: työmotivaation ja työn imun, 

toiminnan teorian ja transformatiivisen oppimisen. Laaja-alaisen käsityksen mukaan 

työorganisaatiossa, työn organisoinnissa, esimiestoiminnassa tai ryhmän toiminnassa 

ilmenevät kehittämistarpeet toimivat työhyvinvointiin pyrkivän muutossykäyksen 

käynnistäjinä ja oppimisen mahdollistajina.   

Otala ja Ahonen (2005) perustelevat työhyvinvointiin kiinnitettyä huomiota työn 

muutoksilla, lähtien taloudellisen laman vaikutuksista suurten ikäluokkien 

http://www.työterveyslaitos.fi/työhyvinvointi
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eläköitymiseen. Tutkijat korostavat työhyvinvoinnin merkitystä yrityksen 

kilpailutekijänä sekä hahmottelevat mittareita työhyvinvoinnin kartoittamiseksi ja 

työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden suunnittelemiseksi. Otalan (2003) mukaan 

työhyvinvointi eli hyvinvoiva työpaikka syntyy sekä yksilön että työyhteisön 

työhyvinvoinnista. Yksilön työhyvinvointi koostuu ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja 

sosiaalisesta osa - alueesta ja siihen vaikuttavat myös työssä vaadittava tiedot, 

osaaminen sekä arvot ja motivaatio. Osaamisella ja johtamisella nähdään olevan tärkeä 

merkitys sekä yksilön että työyhteisön työhyvinvoinnille. Työyhteisön hyvinvointiin 

vaikuttavat puolestaan työilmapiiri, työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä 

yhteistyö eri tahojen kesken.  

Lisääntyvä keskustelu ja alati laajeneva työhyvinvoinnin käsitteen alle sijoitettu ja 

sillä motivoitu toiminta kytkeytyy yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin. (Launis & 

Pihlaja 2005) Elämme murrosvaihetta, missä vanhat traditiot hajoavat ja uudet eivät 

ole vielä muotoutuneet tai ehkä pikemminkin niin, että uudet ”traditiot” eivät ole 

tarjoamassa sellaista, mistä ihmiset ovat tottuneet nauttimaan: turvallisuutta ja 

varmuutta. Kaikenlainen työhyvinvointitoiminta tulee kenties paikkaamaan tätä 

”turvallisuusvajetta” ja sillä yritetään taata suomalaisen työvoiman pysyvyys 

työpaikoilla. Mattila (2006, 13) on omassa väitöskirjatutkimuksessaan kirjoittanut: 

”Työn ehtojen ja sisältöjen muutos heijastuu myös niihin liittyvien ja työnantaja- ja työntekijäroolien 

välisten jännitteiden ja konfliktien olemukseen. Jos vanhassa työssä etujen vastakkaisuuden koettiin 

ponnistavan yhteiskuntaluokkien vihollisuudesta, työntekijän vieraantumisesta oman työnsä hedelmistä 

ja valta-asemien epädemokraattisuudesta, uusi työ synnyttää ristiriitoja, jotka perustuvat vaatimusten ja 

kykyjen sekä luottamuksen ja epävarmuuden väliseen asymmetriaan. Työnantajan edellyttäessä 

joustavuutta, hyvää henkeä, tehokkuutta ja kehityshalua työntekijä kaipaa turvallisuutta, 

varmuutta ja kohtuullisuutta.” 

Myös Saarikoski (2008) on omassa työhyvinvoinnin tilaa koskevassa julkaisussaan 

kysynyt, onko työhyvinvoinnin perusta kuitenkin hyvin selkeä ja yksinkertainen: 

”tosiasia on se, että ihminen on kokonaisuus, joka kaipaa samaan aikaan henkistä 

varmuutta maailman luonteesta ja arjen varmuutta omista saavutuksistaan ja 

onnistumisen mahdollisuuksista”. Ihmiselle tulisi Saarikosken mukaan tarjota 

varmuutta siitä, että kokonaisuus on organisaatiossa kunnossa ja hänellä on siinä 

selkeä oma paikkansa. 
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Jatkuvat muutokset haastavat johtajia turvallisuuden ja vakauden takaamisessa 

työntekijöille. Työpaikoilla on kova työ pysyä muutosten perässä ja työnantajalle on 

kasaantunut runsaasti lakisääteisiä velvoitteita. Työnantajat joutuvat luottamaan 

asiantuntijoihin monessa työn ja työyhteisön kehittämiseen liittyvässä kysymyksessä. 

Työhyvinvointi ja siihen liittyvät lait, asetukset ja velvoitteet (ks. esim. Manka, 

Kaikkonen & Nuutinen 2007, Liite 1) pakottavat työnantajat pitämään tietyt asiat ajan 

tasalla, kuten esimerkiksi työterveyshuollon järjestämisen. On runsaasti toimijoita 

sekä julkisella että yksityisellä puolella, jotka tarjoavat palveluja laajemminkin 

työhyvinvointiasioiden kuntoon laittamiseksi yrityksissä ja organisaatioissa. Palveluita 

perustellaan nykyisin huomattavan paljon liiketaloudellisin termein (vrt. esim. Otala 

&Ahonen 2007).  Oheisessa kuviossa (Kuvio 1.) Vakuutusyhtiö Etera esittää oman 

mallinsa työhyvinvoinnin keskeisistä osatekijöistä:  
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Eteran työhyvinvointinäkemys perustuu neljään, toistensa kanssa 
vuorovaikutuksessa olevaan yrityksen toimintaa ja työnteon 

todellisuutta kuvaavaan näkökulmaan. Työhyvinvoinnin kehittäminen 
on yrityksen kehittämistoimintaa. 

 
 

Työnantaja vastaa hyvinvoinnin perustasta: turvallisista työoloista, 

osaavasta johtamisesta ja työn suunnittelusta. Viime kädessä 
jokaisella on kuitenkin vastuu omasta työkunnostaan. 

Myös yrittäjän on tärkeä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Yrittäjä 

on itse yrityksensä kantava voima, johon kannattaa sijoittaa. 
Huolehtimalla itsestään yrittäjä rakentaa yrityksensä menestystä 

myös tulevaisuudessa.  

 

Kuvio 1. Vakuutusyhtiö Eteran työhyvinvointimalli (mukaillen www.etera.fi/TYOHYVINVOINTI, 

2011) 

Tampereen yliopistossa työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Manka (1999, 2007) 

on hahmotellut laaja-alaisen työhyvinvoinnin käsitteelle perustuvaa 

työhyvinvointimallia (Kuvio 2.). 

 

http://www.etera.fi/TYOHYVINVOINTI
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Kuvio 2. Laaja-alainen työhyvinvointimalli ( mukaillen Manka et al. 2007, Manka 1999) 

Sekä Mankan laaja-alainen työhyvinvointi-malli että Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

Eteran malli (2011) kuvaavat hyvin sitä kenttää, missä työhyvinvoinnin nimissä 

liikutaan. Työhyvinvointiin liitetään yksittäinen työntekijä sekä työyhteisö ja niissä 

pyritään kattamaan sekä organisaatioiden/yritysten rakenteelliset ja sisällölliset piirteet 

ja niiden välinen vuorovaikutus. Yksittäisen yrittäjän tai vaikkapa henkilöstöasioista 

vastaavan henkilön saattaa kuitenkin olla vaikeaa hahmottaa, minkälaisia palveluja 

hänen tulisi toteuttaa tai hankkia turvaamaan yrityksen tai organisaation 

työhyvinvointia. Tutkimustahot ja vaikkapa ko. vakuutusyhtiö ja monet muut tahot 

tarjoavat mm. työhyvinvointi - suunnitelman tekemiseen konsultointipalveluja. 

Työhyvinvoinnin tukitoimien laaja valikko vaatiikin johtajien taholta huolellista 

pohdintaa, koordinoimista ja päätöksentekoa ollakseen vaikuttavaa ja myös 

taloudellisesti kannattavaa. 

 
Työhyvinvoinnin tekijät 

ASENTEET

T 
          YKSILÖ 

*elämänhallinta 

*kasvumotivaatio 

*terveys ja fyysinen 

   kunto 

 

ORGANISAATIO 

*tavoitteellisuus 

*joustava rakenne 

*jatkuva kehittyminen 

*toimiva työympäristö 

 

RYHMÄHENKI 

*avoin 

  vuorovaikutus 

*ryhmän 

  toimivuus 

    ESIMIES 

*osallistava ja 

  kannustava 

  johtaminen 

 

                   TYÖ 

*vaikuttamismahdollisuudet 

*kannustearvo: oppiminen 

*ulkoiset palkkiot 
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Työhyvinvointikeskustelussa näyttää olevan (edelleen) ikään kuin kaksi pääasiallista 

paradigmaa tai traditiota. Perinteisen (lääketieteen) tutkimustradition taustalla ovat 

stressiteoreettiset ja ns. tasapainomalliin perustuvat oletukset, joihin oman tulkintani 

mukaan kuuluu ihmisen ulkoisen maailman näkeminen eräänlaisena ihmiseen 

kohdistuvien vaatimusten, uhka- tai kuormitustekijöiden joukkona, jota pyritään 

hallitsemaan mitä moninaisimmin keinoin. (vrt. Mäkitalo 2001) Ihminen on ikään kuin 

alistettuna näiden kuormitustekijöiden vaikutuksille ja kärjistetysti sanottuna suojelun 

ja hoivan kohde.   

Kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan pääosiltaan perustuva kehittävä 

työntutkimus alkoi liukua Suomessa työprosessien kehittämistoimintaan ja 

kuntoutukseen 1980-luvulla. Syntyi ajatus siitä, että työssä jaksaminen on perustaltaan 

yhteydessä työssä oppimiseen ja mahdollisuuteen kehittää omaa työtä. Näitä ajatuksia 

alettiin soveltaa 1980-luvun lopussa ammatilliseen kuntoutukseen, jolloin kehitettiin 

voimakkaasti Kansaneläkelaitoksen ja kuntoutuslaitosten yhteistyönä ammatillisen 

kuntoutuksen menetelmiä. Sittemmin kehittävän työntutkimuksen vaikutus alkoi 

näkyä tutkimustoiminnassa (esim. Mäkitalo 2005) ja käytännössä tähän paradigmaan 

perustuvassa konsultointitoiminnassa (ks. www.verve.fi).  

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen perusajatus 

työhyvinvoinnista on hyvin toisenlainen kuin edellä kuvattu (perinteisempi) 

paradigma. Tiivistäen voidaan sanoa, että kun kehittämisessä lähdetään liikkeelle 

toiminnan näkökulmasta, siinä tarkastellaan ihmistä tekijänä ja toimijana, ei 

yksinomaan ulkopuolisten vaikutusten kohteena, ikään kuin uhrina. (ks. esim. 

Mäkitalo 2003). Työ on siten työntekijän toimintaa, jossa ihminen työtä tehdessään 

vaikuttaa myös itseensä. Ihminen on aktiivinen vaikuttaja ja oppija. Hyvinvoinnin 

nähdään syntyvän, kun ihminen voi kokea mielihyvää toimintansa tuloksista sekä 

omasta oppimisestaan toiminnassa. Toisaalta tähän lähestymistapaan liittyy myös 

yhteisöä koskeva näkökulma: yksilön toiminta kohdistuu johonkin (esineelliseen), 

mutta se tapahtuu aina yhteisössä, sosiaalisessa kentässä. Yhteisö jakaa yhteisen työn 

kohteen. Sen vuoksi työn kehittämisessä on kehittävässä työntutkimuksessa olennaista 

osallistaa kehittämisprosessiin työn tekijät ja koko työyhteisö johtajia mukaanlukien. 

Kehittävän työntutkimuksen soveltaminen työhyvinvoinnin tutkimukseen ja 

käytännön sovelluksiin on tuottanut hieman toisenlaista käsitteistöä perinteisemmän 

http://www.verve.fi/
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käsitteistön rinnalle. Mäkitalo (2005) on väitöskirjassaan esittänyt 

kohdehyvinvoinnin ja häiriökuormituksen käsitteet tutkiessaan työntekijöiden 

jaksamista vanhustyössä. Kohdehyvinvoinnin käsitteellä tarkoitetaan sitä, että 

työntekijän/työyhteisön hyvinvointi on riippuvainen mielekkääksi koetusta työn 

kohteesta ja onnistumisen kokemuksista tuon työn kohteen kanssa. Hyvinvointia ei voi 

irrottaa työn tekemisestä, toiminnasta, vaan se on onnistuneen ja mielekkään työn 

tulos. Häiriökuormituksen käsitteellä puolestaan tarkoitetaan työssä tai työtoiminnassa 

esiintyvien ja erityisesti työn muutos- tai murrosvaiheisiin liittyvien erilaisten 

häiriöiden, ongelmatilanteiden ja työn sujumattomuuden vaikutusta työntekijöihin ja 

työyhteisöön. Mitä enemmän työssä ja yhteisessä toiminnassa esiintyy häiriöitä, sitä 

vaikeampi on kokea onnistumista ja mielihyvää omasta työstään ja sitä vaikeampi on 

hahmottaa oman työn kohdetta. Kehittävän työntutkimuksen näkökulma on vähitellen 

vahvistunut erityisesti työterveyshuollon menetelmiä kehitettäessä. (Paso, Mäkitalo 

&Palonen, 2001) 

Kaiken kaikkiaan työhyvinvointi-käsite näyttää liittyvän lähes kaikkeen työpaikoilla 

tehtävään toimintaan ja laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työhyvinvointipuhe 

on laajentunut samalla kun koko työelämä on syvässä muutoksessa monin tavoin. On 

edelleenkin epäselvää, kuinka hyvin tai huonosti nykyinen työhyvinvoinnin ympärille 

muodostunut toiminta – sekä yritysten sisältä että ulkoa ohjattu ja yhteistyössä eri 

asiantuntijoiden kanssa toteutettu - puree työssä jaksamisen ongelmiin. Näyttää 

kuitenkin siltä, että työhyvinvointi nähdään yhä voimakkaammin koko työyhteisöä 

sekä työn tekemisen tapaa koskevana asiana ja näin lähennytään yritysten ja 

organisaatioiden sisällä tapahtuvaa toimintaa ja työtä. (Suonsivu 2011) Tällöin tullaan 

kentälle, joka on toimintaa ohjaavien päättäjien eli johtajien käsissä. 

Työhyvinvoinnista on siten tullut osa strategista suunnittelua ja johtamista ja yksi lisä 

johtamisen monisäikeiseen todellisuuteen. 
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3       JOHTAMISEN TEORIOISTA JA MENETELMISTÄ 

Johtaminen on ollut tutkijoiden ja käytännön toimijoidenkin erityisenä mielenkiinnon 

kohteena koko liiketaloustieteen olemassaolon ajan. Johtamista voidaan kuvata 

esimerkiksi johtajan kykyyn innostaa ja motivoida alaisiaan, mutta sillä voidaan 

tarkoittaa myös organisaation tai yhteisön suuntautumista sen jäseniä motivoivaan ja 

innoittavaan visioon. Johtajuus liittyy yrityksen tai organisaation toiminnan 

suuntaamiseen ja sitä tarvitaan erityisesti muutostilanteissa. (Peltonen 2008) 

Yhteiskunnallisissa muutostilanteissa ja murrosvaiheissa ollaan erityisen kiinnostuneista 

siitä, mitä johtajat tekevät ja miten he tekemisensä perustelevat. (Tienari ja Meriläinen 

2009) 

Johtamistutkimus ja – käytäntö on tuottanut useita erilaisia johtamissuuntauksia, kuten 

esimerkiksi tulosjohtaminen, karismaattinen johtaminen ja visioilla johtaminen. 

Erilaiset suuntaukset yhdistelevät eri kategorioihin liittyviä oppeja ja teorioita. (Viitala 

2004) Johtamistutkimus on erittäin moniääninen tutkimuskenttä, missä uusia 

näkökulmia ja koulukuntia on syntynyt yhä uudestaan ja vanhoista opeista mikään ei ole 

todellisuudessa väistynyt. Tämän vuoksi johtamisen teoriamuodostuksesta ja 

tutkimuksesta muodostuu kirjava kenttä, josta on vaikeaa saada otetta. (Juuti 2010) 

Keith Grintin (1997) mukaan johtaminen on ekponentiaalisesti kasvava tutkimusalue. 

Johtamisen tutkimus ei ole pysytellyt liiketaloudellisen tutkimustradition piirissä, vaan 

siitä ollaan kiinnostuneita erityisesti filosofian, psykologian ja sosiologian 

tutkimuksessa. 

Työhyvinvointi ja johtaminen liitetään yhä useammin yhteen mitä erilaisimmissa 

konteksteissa, lähtien johdon koulutustilaisuuksista monipuoliseen kirjallisuuteen ja 

ohjeistuksiin. Pyrin tässä kappaleessa esittelemään varsin laajasta johtamisen 

tutkimuskentästä johtamiseen liittyvää käsitteistöä ja tutkimusta, jonka koen liittyvän 

läheisemmin työhyvinvoinnin johtamisesta käytävään diskurssiin. 

3.1 Käytännön johtamistutkimukseen ja -toimintaan liittyviä näkökulmia 

1900-luvun alusta saakka johtamisen tutkimus ja teoreettiset jäsennykset ovat Viitalan 

(2004) mukaan suuntautuneet kolmeen pääalueeseen: 
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1. piirreteorioihin, jotka ovat etsineet vastausta kysymykseen, millainen on hyvä 

johtaja 

2. johtamistyylejä selittäviin teorioihin, jotka ovat etsineet vastausta kysymykseen, 

miten pitäisi johtaa 

3. kontingenssiteorioihin johtamisesta, jotka ovat etsineet vastausta kysymykseen, 

mitkä tilannekohtaiset asiat vaikuttavat johtamiseen. (Viitala 2004.) 

Piirreteoriat korostavat johtajan yksilöllisiä ominaisuuksia onnistuneen johtajuuden 

edellytyksinä. Tausta-ajatus siis on, että jotkut ovat henkilökohtaisten lahjakkuuksiensa 

ja ominaisuuksiensa vuoksi sopivampia johtotehtäviin. (Peltonen 2008, Viitala 2004) 

Johtajan hyviä ominaisuuksia on lueteltu eri tavoin. Northhouse (2010, 17) kuvaa 

tärkeimmät hyvää johtajuutta tukevat luonteenpiirteet seuraavasti: 

1. Älykkyys: hyvään johtajuuteen liittyy johtajan älyllinen kyvykkyys ja taito 

hahmottaa tilanteita. 

2. Itseluottamus: hyvä itsetunto auttaa selviytymään johtajuuden haasteista. 

3. Päättäväisyys: johtajuus edellyttää tahtoa, tarmoa ja sitkeyttä. 

4. Rehellisyys: johtajuutta ei voi saavuttaa ilman vastuullisia ja moraalisesti 

kestäviä toimintaperiaatteita. 

5. Sosiaalisuus: ulospäin suuntautunut ja seurallinen persoonallisuus auttaa 

luomaan johtajuutta tukevan sosiaalisen ilmapiiriin organisaatioon. 

Nykyisin hyvään johtajuuteen ajatellaan kuuluvan henkilökohtaisten kykyjen ja 

ominaisuuksien lisäksi muitakin edellytyksiä. Johtajaksi voi myös kasvaa ja 

johtamisessa onnistumiseen vaikuttaa myös johtajan ja alaisten välinen dynamiikka ja 

vuorovaikutus. Johtaminen on hyvin vaikeaa ilman ryhmän tai työyhteisön hyväksyntää. 

Olennaisia johtajan menestymisen eväitä ovat henkilökohtaiset kyvyt ja ominaisuudet, 

työkokemus ja elämänkokemus, halu toimia johtajana (tahto ja motivaatio), 

itsetuntemus, terve itsetunto ja nöyryys. jatkuva itsensä kehittäminen sekä 

johtamistaidollinen koulutus. (Viitala 2004,76–77) 

Tyyliteoriat etsivät siis vastausta kysymykseen, miten pitäisi johtaa. Johtajuutta 

tarkastellaan toimintana tietyssä ympäristössä ja huomio kiinnittyy yksilöllisten 

ominaisuuksien sijaan erilaisiin käyttäytymistyyleihin. Tyyliteorioissa jakaantuvat 
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pääasiassa kahteen kategoriaan: ihmisiin keskittyvään, demokraattiseen johtamiseen ja 

asiakysymyksiin keskittyvään, autoritaarisempaan johtamiseen. (Peltonen 2008, 125) 

Kontingessiteoriat eli tilannekohtaiset teoriat johtamisesta painottavat eri tavoin sitä, 

minkälainen on johtamista vaativa tilanne ja minkälainen johtamistapa sopii kyseiseen 

tilanteeseen. Voidaan ajatella esimerkiksi, että työntekijöiden erilainen kehitystaso 

vaatii erilaista johtamista. Tällöin johtajan tulisi osata sopeuttaa johtamisen painopiste 

ja tyyli työntekijän kehitystasoa vastaavaksi. Voidaan myös ajatella, että johtajan tyyli 

ja tilanne pyritään yhdistämään optimaalisella tavalla. (Peltonen 2008,126) 

Edellisten lisäksi on teorioita, jotka painottavat johtaja-alaissuhdetta ja sen merkitystä 

johtamisessa. Näitä teorioita ovat esimerkiksi. johtajan ja jäsenen välisen vaihtosuhteen 

teoria (leader-member-exchange theory, LMX) ja relationaalinen eli suhdenäkökulma 

johtajuuteen. (Peltonen 2008, 126-127) 

Johtajuuden tutkimus ja teoriamuodostus sekä käytännön johtamistoiminta ovat saaneet 

uudenlaisia vaikutteita ja uusia käsitteitä on syntynyt. Peltonen puhuu ”uudesta 

johtamisesta”, jonka otsikon alle kuuluvat  

- transformationaalinen johtajuus, joka tarkastelee johtajuutta organisaation 

kulttuuria, tunneilmastoa ja henkilöstön suuntautumista syvällisesti muuttavana 

voimana. Transformationaalinen johtajuus jakaantuu vielä kolmeen kategoriaan: 

transaktionaaliseen johtamiseen (tarkat tehtävämäärittelyt ja palkitseminen 

tavoitteiden saavuttamisesta), karismaattiseen johtamiseen (syvällisesti 

merkityksellisen päämäärän asettaminen ja yhtenäisyyden painottaminen) sekä 

transformationaaliseen johtamiseen (visio ja energia viedä läpi suuria 

muutoksia) (ks. myös Manka 2007) 

- jaettu johtajuus, joka tarkoittaa johtamisen esiintymistä myös muualla 

organisaatiossa kuin vain muodollisten johtaja-alaissuhteiden yhteydessä. 

(Peltonen 2008, 127-128) 

Edellä esitetyissä näkökulmissa nostetaan esille aina tiettyjä puolia johtajuudessa, jotka 

voidaan kiteyttää seuraavan taulukon avulla (Taulukko 1.).  
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Taulukko 1. Näkökulmien erilaiset kiinnittymiskohdat johtajuuteen. (Peltonen 2008,131) 

 

 

 

 

 

3.2 Strategisesta johtamisesta ja strategioiden johtamisesta 

Ajankohtaisessa johtamistutkimuksessa strategiatyö ja strateginen johtaminen ovat 

keskiössä. Myös työhyvinvoinnin mainitaan kuuluvan osaksi strategista suunnittelua, 

organisaatioiden strategioita ja strategista johtamista. Peltosen (2008, 65) mukaan 

strategia on yrityksen tai organisaation tavoitteiden saavuttamista varten suorittaminen 

aktiviteettien kokonaisuus tai suunta. Strategisen suunnittelun ja toteutuksen avulla 

pyritään sopeuttamaan yrityksen toiminnan laajuus, rakenne ja resurssit organisaation 

ympäristön ja markkinoiden muutoksiin. 

Samalla kun yritys tarkkailee ulkoista toimintaympäristöä ja markkinoita ja asemoi 

itseään suhteessa muihin toimijoihin, sen on rakennettava omaa toimintaansa ikään kuin 

sisälle katsoen, omia resurssejaan tutkien ja kehittäen. Strategisessa suunnittelussa ja 

toteutuksessa on siis otettava huomioon mitä ja miksi tehdään, miten tehdään, millä 

tekniikalla ja taloudellisilla sekä rakenteellisilla (fyysisillä) resursseilla tehdään ja kuka 

tekee. Inhimilliset resurssit ovat olennainen osa yritysten tärkeitä strategisia valintoja ja 

päätöksiä. 

Strategisessa suunnittelussa on alettu huomioida ns. resurssilähtöinen malli, joka 

keskittyy organisaatioiden ja yritysten sisäisiin vahvuuksiin. Resurssit voivat luoda 

kilpailuetua ja niiden katsotaan olevan strategisesti merkittäviä, mikäli ne täyttävät tietyt 

ehdot. Peltosen (2008,72) mukaan resurssi on strateginen, jos 

       NÄKÖKULMA                          KIINNITTYMISKOHTA JOHTAJUUTEEN 

1) Piirre- tai luonneteoriat    Yksilöllinen persoona ja piirteet  

2)  Tyyliteoriat                Johtamiskäyttäytyminen 

3) Tilanneteoriat     Organisatoriset tilanteet 

4) Johtaja-alaissuhdeteoriat    Johtajan ja alaisen välinen vuorovaikutussuhde 

5) Uusi johtajuus     Persoonaton organisoituminen 
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- sillä on arvoa kilpailun ja markkinoiden näkökulmasta 

- se on suhteellisen harvinainen 

- sitä on hankala ja kallis jäljitellä 

- sitä on vaikea korvata jollain toisella resurssilla 

Resurssien kehittäminen vaikeasti jäljiteltäviksi on yleensä pitkän kehityksen tulos ja 

vaatii yritykseltä jatkuvaa uudistumista ja oppimista. (Peltonen 2008) Oppimisen 

edistäminen ja uuden tiedon luominen ovat tämän päivän strategisessa johtamisessa 

avainhaasteita. Oppimisen ja kehittymisen mahdollistaminen työssä on myös yksi 

työhyvinvoinnin avainkysymys ja työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. (ks. esim. Manka 

et al. 2007) 

Strategioiden suunnittelu ja toteutus ovat johtajien tai johtoryhmän aktiivisen tulkinnan, 

pohdinnan, keskustelun ja väittelyn tulos. (Peltonen 2008,85) Optimaalisessa tilanteessa 

johdon lisäksi strategiseen suunnitteluun voi osallistua laajempikin joukko yrityksen 

työntekijöitä erilaisten osallistavien menetelmien kautta ja avulla. Kehityskeskusteluista 

on mm. tullut paikoitellen osa strategista vaikuttamista, työntekijöiden ja esimiesten 

yhteisen pohdinnan väline. (ks. esim. Aarnikoivu 2010, Linna 2008) 

Työhyvinvoinnin kannalta mainitaan usein olevan olennaista, kuinka hyvin tai paljon 

työntekijä kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä. Mantereen (2005) tekemässä 

tutkimuksessa haastateltiin erilaisten organisaatioiden ja yritysten keskijohtoa ja 

selvitettiin heidän kokemuksiaan strategiatyöhön osallistumisesta ja mahdollisuuksista 

vaikuttaa strategioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkimuksen mukaan 

haastateltavat kaipasivat toisaalta tiettyä toistuvuutta ja perusturvallisuuden tunnetta 

rutiininomaisesti toistettavien käytänteiden ja toiminnan ennustettavuuden avulla, mutta 

toisaalta vapautta toimia ja vaikuttaa työhönsä joustavien käytänteiden kautta. 

Strategian toteutumiseen käytännössä vaikuttaa se, minkälaisena henkilö kokee roolinsa 

strategiatyössä. Mikäli henkilö kokee saaneensa tukea ja on voinut vaikuttaa 

strategiaprosessiin, on todennäköisempää, että strategia myös toteutuu käytännössä. Jos 

taas henkilö on aktiivinen, mutta ei ole saanut tukea strategiaprosessissa, hän ei 

todennäköisesti pidä strategiaa onnistuneena. (Mantere 2005) Johtamiskäytännöillä on 

siten merkittävä painoarvo, mitä tulee strategiatyöhön ja strategioiden toteutumiseen 

arjessa. 
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3.3 Henkilöstöjohtamisesta 

Henkilöstöjohtaminen on johtamisen alue, jonka tavoitteena ja tarkoituksena on 

huolehtia eri tavoin yrityksen henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöjohtaminen 

voidaan jakaa johtamistyön henkilöstöulottuvuuteen, erilaisiin henkilöstö-toimintoihin 

ja henkilöstöosastoon. Johtamistyön ulottuvuudesta käsin tarkasteltuna johtajan tai 

esimiehen tehtäviin kuuluu kehittää liiketoiminnan toteuttamisessa tarvittavia taitoja ja 

osaamista sekä työyhteisön toimintakyvyn eri osa-alueita. Henkilöstötoiminnoilla 

taataan henkilöstöjohtamisen tarkoituksenmukainen toteutuminen. Henkilöstöasioista 

vastaavien tehtävänä on varmistaa henkilöstöjohtamiseen liittyvien tavoitteiden 

saavuttaminen erilaisten toimintojen kautta. (Peltonen 2008, 95–96) 

Henkilöstöjohtaminen on alueena hyvin laaja ja sille on aikaa myöten muodostunut oma 

käsitteistönsä ja tutkimuksellinen sekä käytännöllinen traditionsa. Tämän työn puitteissa 

ei ole mahdollista laajemmin käsitellä tätä johtamisen aluetta. Voidaan kuitenkin todeta, 

että varsinkin isompien yritysten ja organisaatioiden toimintaan henkilöstöosastot ovat 

kuuluneet jo pitkään. Henkilöstöasioille on luotu oma strategiansa ja sen katsotaan 

kuuluvan kiinteästi osaksi liiketoimintastrategiaa. (ks. Viitala 2004,53) Monin paikoin 

myös työhyvinvointiasiat on annettu henkilöstöasioista vastaavien hoidettavaksi. Tässä 

piilee myös riski: työhyvinvointiasioista uhkaa tulla erillinen saareke, joka jää 

tärkeämmäksi koettujen (kuten taloudellisten realiteettien) varjoon. Toisaalta 

henkilöstöasioihin paneutunut henkilöstöosasto tai asiantuntija voi ehkä hoitaa 

tehokkaammin työhyvinvoinninkin kokonaisuutta perustuen henkilöstöasioiden 

huolellisempaan osaamiseen ja hallintaan. 

3.4    Johtamisoppien historiallisesta kehityksestä 

Liiketaloustieteen rinnalla johtamista on tutkittu myös muiden tieteenalojen piirissä. 

Peltosen (2008, 17) mukaan johtamisen ja organisoinnin tieteenalan tärkeimmät 

taustatieteenalat ovat psykologia, valtio-oppi, sosiologia ja antropologia. Myös mm. 

insinööritieteet ja käyttäytymistieteet ovat antaneet panoksensa johtamistutkimukseen. 

Tässä alaluvussa käsittelemäni analyysi johtamisoppien historiallisesta kehityksestä 

sivuaa ainakin sosiologista ja käyttäytymistieteellistä tutkimusta (mm. Virkkunen 2009) 

ja käsitteistöä sekä tekniikan ja tuotantotalouden tutkimusta (mm. Victor ja Boynton 
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1998) johtamistutkimuksen ohella. Suomessa työterveyshuollon kehittämistä sekä 

työhyvinvoinnin sanoittamista on tehty kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja 

kehittävän työntutkimuksen viitekehyksestä käsin 1980-luvulta alkaen. Kyseisessä 

tutkimuksellisessa traditiossa on etsitty vaihtoehtoista tapaa ymmärtää ja selittää 

johtamistoimintaa ja sen historiallisen kehityksen vaiheita. Työhyvinvointikontekstissa 

ja aivan erityisesti keskusteltaessa työhyvinvoinnin johtamisesta on perusteltua luoda 

katsaus johtamisen historiallisiin kehitysvaiheisiin ja niiden yhteydestä 

tuotantomenetelmien muutoksiin. 

Abrahamson (1997) ja organisaatiotutkijat Barley & Kunda (1992) jakavat johtamisopit 

normatiivisiin, yhteisöllisyyden ja työmoraalin kohentamiseen perustuviin oppeihin ja 

rationaalisiin, toiminnan järkiperäiseen suunnitteluun perustuviin oppeihin. 

Rationaalisissa opeissa toiminta perustuu järkevään suunnitteluun ja laskelmiin ja niissä 

korostetaan täsmällisesti määriteltyjen johtamisen menetelmien ja järjestelmien 

merkitystä. Normatiivisissa opeissa henkilökunnan omistautuminen työlleen ja 

sitoutuminen yrityksen arvoihin nähdään tuottavuutta parantavana tekijänä. (Virkkunen 

2009, 1, Peltonen 2008,176) Nämä johtamisopit suhtautuvat organisaatioon kuitenkin 

vain abstrakteina suunnitelmina; ne ilmenevät suunnittelun ja osittaisesti myös 

toteutuksen tasolla, mutta ne eivät kuitenkaan kuvaa toteutunutta konkreettista ja 

historiallista toimintaa. (Virkkunen 2009). 

Käsittelen seuraavissa kappaleissa johtamisideologioiden historiallista kehitystä sekä 

konkreettista johtamistoimintaa suhteessa tuotantotyyppien kehitykseen. Johtamiseen 

liittyvien oppien tai ideologioiden kehitystä tarkasteltaessa näkökulma on esimerkiksi 

johtamisen piirreteorioihin verrattuna hyvin toisenlainen. Huomiota ei niinkään 

kiinnitetä johtajan persoonaan tai luonteeseen tai arkisiin johtamistilanteisiin, vaan 

laajempiin yhteiskunnallisiin ja tuotannollisiin suuntauksiin ja niiden takana oleviin 

ilmiöihin. 

3.4.1  Johtamisoppien aikakaudet ja sisältö 

Johtamisideologiat esiintyvät muutaman vuosikymmenen mittaisissa, toisiaan 

seuraavissa jaksoissa, ns. Kondratievin sykleissä. Jokainen pitkä aalto perustuu 

tietynlaiseen ydinteknologiaan ja innovaatioihin ja voidaan puhua teknologis-
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taloudellisista paradigmoista. Rationaalisia johtamisoppeja suositaan talouden ja 

teknologian nousuvaiheissa, jolloin tulkitaan tärkeäksi hallita teknologista kehitystä ja 

sen mukanaan tuomaa tuotannon muutosta ja laajenemista. Normatiivisia oppeja 

suositaan puolestaan talouden supistumisvaiheissa, kun pyritään estämään tai 

hidastamaan taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan hidastumista.(Barley&Kunda 

1992, Virkkunen 2009, Peltonen 2008) Kuitenkin Abrahamsonin (1997: 524) mukaan 

johtamisen retoriikan muutos ei vain heijasta teknologis-taloudellista muutosta, vaan 

sillä saattaa olla vaikutusta myös muutoksen muotoutumiseen. Mikään aiemmin 

syntyneistä johtamisideologiasta ei ole varsinaisesti hävinnyt, vaan eri suuntauksista on 

jäänyt mielikuvia ja käytännön toimintatapoja ja ne ovat vähitellen 

institutionalisoituneet. (Barley ja Kunda 1992) Oheisessa taulukossa on esitetty 

johtamisoppien sijoittuminen ajallisesti (Taulukko 2.) ja se, minkälainen perusidea 

voidaan nähdä ko. aikakauden johtamisopin ytimessä ja yrityksenä ratkaista johtamisen 

ja johtajuuden perusongelmat. 
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Taulukko 2. Johtamisoppien aikakaudet 1870-luvulta alkaen. (Barley ja Kunda 1992, 364) 

Johtamisoppi Ajanjakso Perusajatus 

Teollisuusolojen 

parantaminen 

1870–1900 Normatiivinen 

Tieteellinen liikkeenjohto 1900–1923 Rationaalinen 

Ihmissuhdekoulukunta 1923–1955 Normatiivinen 

Liiketoimintaprosessien ja 

johtamisjärjestelmien 

järkeistäminen 

1955–1980 Rationaalinen 

Organisaatiokulttuurin ja 

laadun kehittäminen 

1980 - Normatiivinen 

 

 

Teollisuusolojen parantamisen opin perustana olivat työväestön heikoista 

elinolosuhteista kumpuavat ongelmat, heikko terveys, köyhyys ja koulutuksen puute. 

Työnantajat pyrkivät parempaan taloudelliseen tuottavuuteen kehittämällä 

työntekijöiden asumis- ja elinolosuhteita ja terveydenhoitoa. Taustalla oli myös 

kristillinen etiikka, jonka mukaan tehtaanjohtajan tehtävänä oli huolehtia 

työntekijöidensä elinolosuhteista. Keskeinen ajatus oli, että hyvinvoiva työntekijä on 

myös tuottava ja työnantajauskollinen. (Abrahamson 1997, Barley ja Kunda 1992) 
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Teollisuusolojen parantamisen vaiheista ja käytännöistä on myös suomalainen 

työterveyshuolto lähtenyt kehittymään. (Kurki 2010) 

 

Tieteellisen liikkeenjohdon perusajatukset olivat edelliselle vaiheelle vastakkaiset. 

Tieteellisen liikkeenjohdon piirissä arvosteltiin yhteisöllisyyttä ja huolenpitoa 

korostavaa käytäntöä ja ajattelutapaa. Tieteellisen liikkeenjohdon ydinajatus oli 

tuotantoprosessin optimoiminen ja järkiperäisten johtamisoppien kehittäminen. 

Ominaista tälle vaiheelle oli työn suunnittelun erottaminen työn tekemisestä sekä työn 

ositettujen vaiheiden tehokas kontrollointi. Frederik Taylor kehitti tieteellisen 

liikkeenjohdon teorian, joka korosti tieteellisen päättelyn ylivoimaisuutta ongelmien 

ratkaisussa. (Abrahamsson 1997, Barley ja Kunda 1992) 

 

Ihmissuhdekoulukunta syntyi reaktiona rationalisoidun työn aiheuttamalle 

turhautumiselle. Mekanisoitunut tuotanto aiheutti työntekijöiden työtehon laskua ja sitä 

kautta tuotannon hidastumista. Ihmissuhdekoulukunnan mukaan ihmiset ovat sosiaalisia 

olentoja, joiden toimintaa motivoiva voima oli tulla hyväksytyksi ja kuulua ryhmään. 

Johtamiselta vaaditaan kommunikaatiotaitoja, menetelmiä motivaation vahvistamiseksi 

sekä tietoa siitä, miten vaikutetaan erilaisiin ryhmiin. Ihmissuhdekoulukunnan mukaan 

organisaatio kehittyy hyvinvoivaksi ja tuottavaksi, kun johto huomioi ryhmän tarpeet ja 

osaa huolehtia työyhteisössä vallitsevasta vuorovaikutuskulttuurista.(mt.)  

 

Ihmissuhdekoulukunnan oppien soveltamista alettiin suunnilleen vuoden 1955 tienoilla 

pitää johtajien keskuudessa tehottomina ja kalliina. Samoihin aikoihin tietokoneet 

tulivat vähitellen teollisuuteen ja toimistoihin. Niinpä käännyttiin jälleen toiseen 

suuntaan ja rationaalinen suuntaus alkoi vahvistua. Syntyi oppeja 

liiketoimintaprosessien ja johtamisjärjestelmien järkeistämiseksi. Pyrittiin kehittämään 

eräänlaista systeemiteoriaa organisaatioiden toiminnan hallitsemiseksi. Otettiin käyttöön 

organisaatiokaaviot ja verrattiin organisaatioita erilaisiin tietokoneohjelmiin. 

Tavoitteena oli järkeistää liiketoimintaprosesseja asiantuntijoiden avustuksella sekä 

luoda erilaisiin indikaattoreihin perustuvia johtamisjärjestelmiä. (mt., Virkkunen 2009) 

 

Seuraavaa vaihetta olivat jälleen käynnistämässä työntekijätasolle liittyneet ongelmat: 

turhautuneisuus auktoriteettijohtoisiin organisaatioihin ja heikkoon 

vaikutusmahdollisuuteen oman työn suhteen. Työntekijöiden sitoutuminen työnantajiin 
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alkoi heiketä koulutustason noustessa ja työntekijöiden valinnanmahdollisuuksien 

lisääntyessä. Alettiin puhua yhteisistä arvoista, yhtenäisen organisaatiokulttuurin 

vahvistamisesta ja sitä kautta työntekijöiden sitouttamisesta työpaikkoihinsa. (mt.) 

 

1990-luvulle tultaessa merkittäviä liikkeenjohdon oppeja ovat olleet 

liiketoimintaprosessien uudelleen järjestäminen ja tiedon ja osaamisen johtaminen 

(knowledge management). (Virkkunen 2009). Seeckin (2008) mukaan 1990-luvulta 

vähitellen vahvistuneet opit muodostavat yhden rationaalisen johtamissuuntauksen, 

innovaatioparadigman. Yritykset tehostavat toimintaansa, keskittyvät ydinalueisiinsa ja 

ulkoistavat muun toimintansa. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas ja tuottava 

organisaatio. Jatkuva toiminnan tehostaminen ei ole kuitenkaan hyödyllistä, jos 

vapautuneita voimavaroja ei osata suunnata oikein strategisen suunnittelun avulla. 

(Miettinen 1999) Adlerin (2003) mukaan vaihtelu rationaalisten ja normatiivisten 

oppien välillä on kiihtynyt eikä ole enää samalla tavalla sidoksissa talouden pitkiin 

aaltoihin. 

 

Seeckin (2008) mukaan innovaatioparadigma ei perustu niinkään yksittäisten 

työntekijöiden asenteisiin ja hyvinvointiin, vaan enemmänkin työprosessien ja 

organisaation tehokkuuteen. Toisaalta innovaatioiden edellytyksenä korostetaan 

yhteistyötä ja luottamusta. Kuitenkaan organisaation tavoitteena ei ole ensisijaisesti 

tarjota pitkää ja vakinaista työuraa työntekijöilleen, vaan ylläpitää organisaation kykyä 

jatkuvaan uudistumiseen, innovointiin ja nopeaan sopeutumiseen markkinoiden 

muuttuviin tarpeisiin. 

 

Kurki (2010) on kiteyttänyt johtamisoppien historialliset kehityslinjat ja niiden 

keskeiset ominaispiirteet, jotka esitetään oheisessa taulukossa (Taulukko 3.) Taulukossa 

on hyvin nähtävissä se, millä tavalla johtamisen kohde vaihtelee eri 

johtamissuuntauksissa, ketkä johtamistoimintaan osallistuvat ja mitkä ovat johtamisen 

välineet tai työkalut kussakin johtamisen vaiheessa. Tästä taulukosta voidaan myös 

havaita, että johtamisen kohteena eivät nykypäivää lähemmäs tultaessa voi enää olla 

joko työntekijät tai tuotanto, vaan niitä on tarkasteltava yhtä aikaa. Samoin johtamisessa 

aktiivinen toimija ei voi enää olla vain johtaja, vaan johtajan lisäksi johtamiseen 

osallistuu tietyllä ”roolituksella” ja työnjaolla laajempi verkosto toimijoita. 
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Taulukko 3. Johtamisopit 1870-luvulta nykypäivään (Kurki 2010) 

Oppi Ajanjakso Tekijä Väline Kohde 

Teollisuusolojen 

parantaminen 

1870–1900 tuotantolaitoksen 

omistaja 

mm. koulutus, 

kirkot, 

sairaanhoito 

työntekijöiden henkisten ja 

moraalisten ominaisuuksien 

kehittäminen 

Tieteellinen liikkeenjohto 1900 - 1923 esimies, suunnittelijat, 

työnjohtajat 

mittaaminen tuotanto, ihminen ”koneen 

jatkeena” 

Ihmissuhdekoulukunta 1923–1955 henkilöstöjohtajat kommunikaatio, 

vuorovaikutus 

ryhmät ja niiden jäsenten 

välinen sosiaalinen 

vuorovaikutus 

liiketoimintaprosessien ja 

johtamisjärjestelmien 

järkeistäminen 

1955–1980 johtaja, 

operaatiotutkimuksen 

ja systeemien 

suunnittelun 

asiantuntija 

tavoitteet, mittarit, 

indikaattorit 

liiketoimintaprosessit, 

systeemit 

organisaatiokulttuurin ja 

laadun kehittäminen 

1980–1990 johtaja rituaalit, tarinat, 

palkitsemis-

järjestelmät 

organisaatio-kulttuuri 

innovaatioteoriat (mm. 

liiketoimintaprosessien 

uudelleen järjestäminen, 

tiedon ja osaamisen 

johtaminen) 

1990- johtaja, joka käyttää 

hyväkseen 

organisaation, mutta 

myös kumppaneiden ja 

asiakkaiden  

asiantuntemusta 

toimintojen ja 

henkilöstö-

resurssien 

uudelleen-

kohdentaminen, 

tiimit ja 

työryhmät, 

innovaatiot 

työprosessit, organisaation 

tehokkuus, innovaatiot, 

työntekijöiden osaaminen 
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3.4.2  Johtamisen konseptit ja työn organisoimisen kehittyminen 

Konkreettisen johtamistoiminnan nähdään olevan kiinteästi kytköksissä siihen, millä 

tavalla työ ja tuotannollinen toiminta on ylipäätään organisoitu. (ks. esim. Virkkunen 

2009, Launis & Pihlaja 2005). Victor ja Boynton (1998) jaottelivat työn 

organisaatiomuodot ja niiden historiallisen kehityksen. Kehittävään työntutkimukseen 

perustuvissa tutkimuksissa ja käytännön sovelluksissa on hyödynnetty tätä jaottelua. 

Keskeistä johtamisen kannalta on, että jokaisen työn organisoitumismuodon (ks. Kuvio 

3) aikana on ollut käytössä tietynlainen johtamisparadigma, jota voidaan nimittää myös 

johtamisen toimintakonseptiksi.  

 

Organisaatiosta puhuttaessa toimintakonseptilla tarkoitetaan toimintajärjestelmän 

osatekijöiden tiettyyn periaatteeseen perustuvaa yhteensopivuutta (Virkkunen 2004). 

Toimintakonsepti on ajatus siitä, mitä, miksi ja miten organisaatiossa tai yrityksessä 

tuotetaan tuotteita tai palveluja (Mäkitalo & Paso 2008,11) Toimintakonseptit 

poikkeavat toisistaan sen mukaan miten toiminnan kohde ja tuotos määritetään ja mitä 

tuottamisen tavassa pidetään yrityksen kannalta oleellisena. Erilaiset toimintakonseptit 

edellyttävät erilaista työhön liittyvän oppimisen ja kehittämisen järjestelmää (Pihlaja 

2004). Muuttaessaan tuotannon periaatetta yritysten täytyy oppia muun muassa 

organisoimaan tuotanto uudella tavalla, omaksua uudenlaiset johto-työntekijäsuhteet, 

luoda uudenlaiset tietojärjestelmät ja ohjata tiedon kulkua organisaatiossa uudella 

tavalla. (Launis & Pihlaja 2005) Johtamisen konseptilla tarkoitetaan siis niitä yleisiä 

periaatteita, joiden mukaan johtaminen on järjestetty organisaatiossa tai yrityksessä. 

 

Jokainen työn organisointimuoto edellyttää erilaista johtamista. Virkkusen (1990, 199) 

mukaan johtamisen kehityksessä on nähtävissä kaksi peruslinjaa. Ensinnäkin osa-

alueiden ja erillisten yksiköiden johtamisesta on siirrytty laajojen kokonaisuuksien 

johtamiseen ja hallintaan. Toinen kehityslinja tarkoittaa näkökulman muuttumista siten, 

että yhteen näkökulmaan perustuvasta johtamisesta on siirrytty eri näkökulmien 

vuorovaikutusta korostavaan johtamistapaan. 

 

Työn organisoitumisen ensimmäisessä kehitysvaiheessa eli käsityömäisen työn 

vaiheessa tuotannon taloudellisuus perustuu tuotteen ainutkertaisuuteen. Tuote 

valmistetaan yksittäisen asiakkaan käyttöön ja tarpeeseen. Vaikka tuotantomäärä jää 
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vähäiseksi, asiakas saa kuitenkin juuri haluamansa kaltaisen tuotteen. Nykyisten 

teollisten tuotanto-tapojen perusta on massatuotannossa ja suurissa tuotemäärissä. 

Käsityömäistä tuotantoa voidaan nähdä esimerkiksi pien- ja mikroyrityksissä. Vakioitu 

massatuotanto perustuu mittakaavaetuun ja standardointiin. Vakioimalla ja 

automatisoimalla työvaiheita ja osittamalla tuotanto mahdollisimman pieniksi tehtäviksi 

samaa vakiotuotetta kyetään tuottamaan niin suuri määrä ja niin nopeasti, että 

yksittäisen tuotteen tuotantokustannukset vähenevät radikaalisti. Tuotteen tai palvelun 

saatavuus asiakkaan kannalta paranee ja sen tuottamisen kustannukset vähenevät. 

Joustava massatuotanto, josta käytetään myös nimitystä prosessien parantaminen, 

perustuu siihen, että jatkuvan, suunnittelijoiden ja lattiatason työntekijöiden 

yhteistyöhön perustuvan prosessien ja työmenetelmien parantamisen avulla kyetään 

tuottamaan erilaisia laadukkaita tuotteita tai palveluja juuri niille asiakkaille ja juuri 

silloin, kun nämä tuotteitaan tarvitsevat. Asiakaskohtaistava massatuotanto eli 

massaräätälöinti puolestaan perustuu siihen, että tuottaja kykenee tuottamaan erilaisille 

asiakkaille näiden erityisiä tarpeita vastaavan tuote- tai palvelukokonaisuuden 

yhdistelemällä joustavasti vakioituja osaratkaisuja. (Launis & Pihlaja 2005) 

Yhteiskehittelyssä on kyse aivan uudenlaisesta tavasta hyödyntää innovaatioita ja 

vastata asiakkaiden tarpeisiin. Yhteiskehittelyn luonteeseen kuuluu pitkäaikainen ja 

ennalta määräämätön suhde organisaation, tai verkoston, asiakkaan aja tuotteen välillä. 

(Kurki 2010.) 

 

Johtaminen on toimintaa, joka on sidoksissa kontekstiinsa eli tässä tapauksessa siihen, 

miten työ ja tuotanto on organisoitu. Oheisessa kuviossa (Kuvio 3.) on kuvattu, miten 

erilaiset johtamiskonseptit ovat yhdistyneet erilaisiin työn organisoimisen muotoihin. 

Virkkusen mukaan (1990) johtaminen voidaan jakaa neljään pelkistettyyn johtamisen 

tyyppiin ja periaatteeseen:  

 

1. intuitiivinen johtaminen (käsityö) 

2. rationalisoitu johtaminen (massatuotanto) 

3. prosessin parantaminen (tulosjohtaminen) 

4. kehitysprosessin hallinta (massaräätälöinti ja yhteiskehittely). 
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Kuvio 3. Työn historiallisesti kehittyneet organisointimuodot ja johtamisen tyypit (Victor ja 

Boynton 1998, 6,121,195, Virkkunen 1990, 199-202) 

 

Käsityön vaiheeseen kuuluva intuitiivinen johtaminen on tilannekohtaista ja perustuu 

enemmän ns. hiljaiseen tietoon kuin teoreettisiin jäsennyksiin ja malleihin. Intuitiivinen 

johtaminen soveltuu hyvin pieniin yrityksiin, missä toimitaan luovasti ja 

tilannekohtaisten vaatimusten pohjalta ja ei tarvitse käsitellä laajoja kokonaisuuksia. 

Rationalisoitu johtaminen kuuluu massatuotannon vaiheeseen ja perustuu 

tayloristiseen ajatteluun, missä johtamisen päämääränä on toimintojen ja tuotosten 

standardointi. Päätöksenteko on massatuotannossa keskittynyttä ja toiminnan joustavuus 

on vähäistä. Tulosjohtamisessa pyritään muodostamaan itsenäisiä yksiköitä, jotka 

pystyvät vastaamaan joustavasti toimintakentässään tapahtuviin muutoksiin. 

Tulosjohtaminen kuuluu prosessien parantamisen vaiheeseen. Johtamisen yhteinen 

linjaus liittyy tulosjohtamisessa joihinkin perustavoitteisiin ja muutoin jokainen yksikkö 

voi toimia omalla tavallaan.(Virkkunen 1990, 200-201) 
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Tulosjohtaminen auraa polkua seuraavalle johtamisen kehitysvaiheelle eli 

massaräätälöinnin sekä yhteiskehittelyn vaiheille. Virkkunen toteaa, että 

tulosjohtamisen avulla massatuotannosta on mahdollista edetä kohti massaräätälöintiä, 

missä tuotteen tai palvelun osat ovat standardoituja, mutta niistä voidaan joustavasti 

muokata monia erilaisia yhdistelmiä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.(mt.) 

 

Kehitysprosessin hallinta asettaa johtamiselle aivan uudenlaisia vaatimuksia. 

Kiihtyvässä muutoksessa uuden oppiminen on olennaista, kun vanhat ajattelu- ja 

toimintamallit joudutaan jatkuvasti asettamaan kyseenalaiseksi. Kehitysprosessin 

hallinta tarkoittaa johtamisen kannalta sitä, että johtamistoiminnan kohteena on tällöin 

oppimistoiminnan organisoiminen, tarvittavien yhteyksien rakentaminen ja 

oppimisprosessissa tarvittavien hallinnollisten ratkaisujen aikaansaaminen.(mt.) Ahosen 

(2008) mukaan oppimisen ja osaamisen johtamisen keskeisenä periaatteena on tarjota 

välineitä työyhteisölle, jotta se voi ottaa vastuun omasta oppimisestaan. Tavoitteena on 

siten tehdä työyhteisöstä toimijana kehittäjäyhteisö. 

 

Edellä esitetyt työnorganisoimisen vaiheet ja niihin liitetyt johtamisen mallit ovat 

voimakkaita pelkistyksiä ja abstrakteja käsitteitä. Niissä käytettyjen tutkimuksellisten 

menetelmien ja teoreettisten käsitteiden vuoksi ne suuntautuvat suurelta osin historiaan 

eli sellaiseen todellisuuteen, joka on jo tapahtunut ja josta on mahdollista saada tietoa. 

Näin analysoidun tiedon ja jäsennyksen sekä siitä saadun inhimillistä toimintaa 

koskevan lisääntyneen ymmärryksen avulla voidaan yrittää ennakoida tulevaisuutta ja 

rakentaa esimerkiksi uudenlaista organisaation strategiaa.  
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4 NÄKÖKULMIA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEEN  

Johtamista ja työhyvinvointia ei ole juurikaan tutkittu johtamisen näkökulmasta, 

johtamistoiminnan kontekstina, vaikka johtamiselle on asetettu runsaasti vaatimuksia 

myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Johtaminen näyttäytyy siten paitsi monisäikeisenä 

tutkimusalueena, myös mahdollisuutena saada toteutettua erilaisia toivottavina pidettyjä 

yrityksen tai organisaation tai jopa koko yhteiskunnan tavoitteita. Johtajille siis 

sälytetään vastuuta, koska tavoitteisiin ajatellaan voitavan päästä johtamistoimintojen 

kautta. 

 

Työhyvinvoinnista puhuttaessa ja siitä kirjoitettaessa on yhä enemmän alettu mainita 

”työhyvinvoinnin johtaminen” (esim. Manka et al. 2007, Saarikoski 2008). Tarkkonen 

(2008,13) määrittelee työhyvinvoinnin johtamisen olevan ”johtamisen näkökulma ja 

sellaisten johtamiskäytäntöjen kokonaisuus, joka pyrkii työhyvinvoinnin tavoitteiden 

saavuttamiseen ja yksilöllisten tekijöiden huomioonottamiseen”. Mitä sitten ovat 

työhyvinvoinnin tavoitteet ja ovatko ne jotenkin erillisiä työn tavoitteille? Onko 

työhyvinvointi erillinen saareke johtamisen kokonaisuudessa, mikä johtajien tulisi 

hallita ja muodostaa sitä varten oma erillinen strategiansa? Tämän tyyppiset kysymykset 

tuntuvat askarruttavan sekä asiantuntijoita, tutkijoita että käytännön toimijoita. 

Työhyvinvoinnin johtamisesta puhuttaessa, sitä tutkittaessa ja ohjeistettaessa tuodaan 

yhteen kaksi toisistaan hieman erillään olevaa maailmaa tai tutkimuskenttää: ihmisen 

hyvinvointi laajana käsitteenä ja liiketaloudellinen toimintakenttä, jonka osana 

johtamista voidaan pitää. Ihmisen hyvinvointi laajana käsitteenä kattaa luonnollisesti 

ihmisen kaikki elämänalueet, mutta työhyvinvoinnin käsite keskittää tarkastelun 

työelämän kentälle.  

Wilson (Wilson et al. 2004) tutki kollegoidensa kanssa terveellisen työyhteisön tai 

työpaikan piirteitä. He havaitsivat, että ensinnäkin työn suunnittelu ja organisointi oli 

olennainen tekijä työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Työntekijöiden mahdollisuus 

vaikuttaa omaan työhönsä todettiin merkittäväksi.  Tähän liittyen oli tärkeää työyhteisön 

ilmapiiri, avoimuus ja kokemus siitä, miten työntekijät saavat tukea toisiltaan tai 

esimiehiltä. Näiden lisäksi työhön liittyvä vakauden, ennustettavuuden ja turvallisuuden 
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tunne nousi olennaiseksi työhyvinvointiin vaikuttavaksi tekijäksi.  Johtamisen kannalta 

on kysyttävä, millä tavalla pitää johtaa, että saadaan aikaiseksi hyvä työilmapiiri, 

osallistuvat, aktiiviset ja hyvinvoivat työntekijät ja taloudellisesti menestyvä ja tuottava 

yritys tai organisaatio eli hyvää työhyvinvointia kaikille osapuolille. 

Työhyvinvointia vaaditaan otettavaksi huomioon strategisissa suunnitelmissa ja kaiken 

kaikkiaan organisaatioiden ja yritysten toiminnan järjestämisen kaikissa vaiheissa. 

Liiketalouden ja johtamisen tavoitteet ja näillä alueilla perinteisesti käytetty kieli ja 

sanasto ovat kuitenkin vieraita työhyvinvoinnin asiantuntijoille. Liiketaloudessa 

puhutaan kannattavuudesta, tuottavuudesta ja voiton tuottamisesta osakkeenomistajille. 

Työhyvinvoinnista puhuttaessa kiinnitetään huomiota ns. pehmeämpiin, ehkä 

”henkisimpiin” arvoihin ja asioihin ja on vaikeaa yhdistää koviksi arvoiksi koettuja 

taloudellisia tavoitteita samaan keskusteluun. (ks. Suonsivu, 2011; Haavisto 2010) 

Lisäksi työhyvinvoinnin historiassa on vahvasti edelleenkin eräänlainen huolenpidon ja 

hoivaamisen perinne, joka tuntuu asettavan runsaasti sekä taloudellisia että 

toiminnallisia vaatimuksia työnantajille ja johtajille. 

4.1    Vastuu työhyvinvoinnista 

Vastuu työhyvinvointiasioissa näyttää painottuvan työnantajille ja johtajille samalla kun 

kontekstin tutkiminen on pääasiassa asiantuntijoiden, kuten työterveyslaitoksen, 

vakuutusyhtiöiden ja korkeakoulujen käsissä. Lukuisissa työssä jaksamista, 

työuupumusta ja työhyvinvointia käsittelevissä tutkimuksissa suunnilleen viimeisen 

kymmenen vuoden aikana on päädytty siihen, että johtaminen on keskeinen tekijä 

työntekijöiden työhyvinvoinnissa. Näitä tutkimuksia ja kartoituksia on tehty laajasti, 

lähtien ammattiliitoista ja päätyen korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen.  

Mattila (2006) on pohtinut omassa tutkimuksessaan, kuka oikeastaan on vastuussa 

työntekijän ”huoltamisesta” ja ammattitaidon tason säilymisestä. Tutkimuksessaan hän 

löysi viitteitä toisaalta johdon toiveista ja ehkä myös vaatimuksesta, että työntekijä olisi 

itse pääosin vastuussa itsensä pitämisestä arvokkaana ja kelvollisena työhön 

(työnantajalle). Työntekijäpuolella koettiin myös työnantajan olevan vastuussa 

osaamisen kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Mattila (2006,229) kirjoittaa, että 
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”organisaation ja yksilön välisen sopimuksen nähdään näin edellyttävän 

huoltotoimenpiteitä molemmilta osapuolilta”.  

Työhyvinvoinnin johtamisen käsite ilmaantui 2000-luvulla työhyvinvointipuheeseen.  

Saarikoski on tehnyt Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmalle julkaisun ”Mihin menet 

työhyvinvointi?” (Saarikoski 2008) ja hän haastatteli siihen 12 henkilöä, joiden voidaan 

katsoa olevan yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päätöksentekijöitä omalla alallaan ja 

erityisesti työhyvinvointikontekstissa. Saarikosken haastateltavat ottivat selkeän kannan 

työhyvinvoinnin vastuukysymykseen: työhyvinvoinnista ovat kaikki vastuussa ja se ei 

voi kuulua ”vain” johdolle, johdon muiden vastuiden jatkoksi, jotenkin erillisenä 

alueena. Saarikoski (2008) kirjoittaa joidenkin haastateltavien sanoneen, että 

”työhyvinvoinnin tai hyvinvoinnin johtamisesta puhuminen on yksinkertaisesti 

absurdia. Työhyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu jokaiselle organisaation jäsenelle, 

työntekijöistä ylimpään johtoon”. Saarikosken mukaan hänen haastateltavansa olivat 

yhtä mieltä siitä, että työhyvinvoinnin johtamisesta kannattaa puhua vain silloin, kun se 

liitetään selkeästi organisaation perustehtävään ja strategiaan.  

4.2   Tuottavuus ja työhyvinvointi 

Saarikosken (2008) mukaan työhyvinvoinnista kiinnostuneiden ja sitä kehittävien 

toimijoiden yhtenä intressinä on aina ollut taloudellisen menestyksen ja 

työhyvinvoinnin yhteyksien todistaminen enemmän tai vähemmän tieteellisillä 

mittareilla. Kausaalisuhteiden eli syy-seuraussuhteiden todistaminen työhyvinvoinnin 

tukemiseen tähtäävien toimenpiteiden ja tuottavuuden välillä on kuitenkin hyvin 

vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta. Saarikosken haastateltavat sanoivatkin, että 

kysymys työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisestä yhteydestä on turha, koska ”ne ovat 

samalla puolella kaavaa” eikä niiden välillä ole mitään, mitä pitäisi todistaa. 

Hyvinvoivat työntekijät ovat selkeästi tuottavampia ja se tuntuu lähes 

itsestäänselvyydeltä.  

Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan työhyvinvoinnin merkitys yritysten ja 

organisaatioiden tuottavuudelle on kiistaton. Ahonen (2011) kertoo, että inhimillisen 

pääoman merkitys organisaation toiminnassa on monissa yrityksissä jo tunnustettu 

tosiasia. Siksi yritysten ja muiden organisaatioiden on resursoitava panostuksia yhtä 
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hyvin henkilöstön hyvinvointiin kuin koneisiin, laitteisiin ja järjestelmiin. On monin 

tutkimuksin osoitettu, että ihmisiin investointi tuottaa samalla tavoin voittoa kuin 

muutkin investoinnit. Puolet hyödyistä saadaan siitä, että sairauspoissaolo-, 

ammattitauti-, työtapaturma- ja työkyvyttömyyseläke-kustannukset laskevat. Toinen 

puoli hyödyistä tulee parantuneesta tuottavuudesta. 

Tutkimukset osoittavat, että henkilöstön hyvinvoinnilla ja yrityksen taloudellisella 

menestymisellä on selvä yhteys. On laskettu, että yritykset voivat saada 10-20 -

kertaisina takaisin sen rahan, jonka ne ovat sijoittaneet työhyvinvointiin. 

Työhyvinvointi on juuri se kilpailukeino, jolla luodaan kestävää tuloskehitystä eli sen 

avulla voidaan saavuttaa uusiutuminen ja jaksetaan tehdä hyvää tulosta tulevinakin 

vuosina. (Ahonen 2011) 

Paula Liukkonen (2008) on pyrkinyt hahmottamaan mittaristoa sille, miten henkilöstön 

arvoa yrityksen toiminnalle ja tuottavuudelle voitaisiin arvioida. Liukkonen (2008:131-

132) kirjoittaa yrityksen reaaliprosessien ja henkilöstön työhyvinvoinnin välisestä 

yhteydestä. Yrityksen reaaliprosessi kuvaa, miten rahaa käytetään tuotantotekijöiden, 

raaka-aineiden ja työvoiman ostoon ja miten tehdään tuotteita, jotka markkinoilla 

myyvät ja joista yritys saa tuottoja. Liukkosen mukaan pitkäjänteisellä ja organisaation 

tavoitteiden kanssa kommunikoivalla henkilöstötyöllä voidaan vaikuttaa 

reaaliprosessiin helpottamalla työvoiman saatavuutta. Työhyvinvointipanostuksilla 

vähennetään poissaoloja ja taataan toimiva miehitys. Melkein kaikki henkilöstö- ja 

työhyvinvointityö, olipa se sitten ennalta ehkäisevää tai puutteita korjaavaa, vaikuttaa 

reaaliprosessin läpiviemiseen. Myös arvomaailmaan tehtävät panostukset ovat 

merkittäviä. Omistajat sijoittavat mieluummin eettisesti ja moraalisesti läpinäkyviin 

yrityksiin. Yrityksillä ei ole enää varaa huonoon maineeseen, koski se sitten 

saastepäästöjä tai työntekijöiden huonoa kohtelua työpaikoilla. Liukkosen mukaan 

monissa maissa on jo varaa näiden arvokysymysten esiin tuomiselle niin 

yritystoiminnassa kuin yksityistaloutta koskevissa päätöksissä.(Liukkonen 2008) 

4.3  Työlainsäädännön vaatimukset työhyvinvoinnin johtamiselle 

Työhyvinvointiasioita ei ole Suomessa jätetty yksittäisten työnantajien tai johtajien 

mielenkiinnon tai aloitteellisuuden varaan. Työmarkkinajärjestöt ovat 
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asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä toimineet aktiivisesti ja onnistuneet 

myötävaikuttamaan useiden työhyvinvointitoimenpiteisiin velvoittavien lakien ja 

säännösten syntyyn. (ks. Liite 1) 

Lakikokoelmassa on lähdetty liikkeelle työturvallisuudesta ja työtapaturmien 

ehkäisemisestä. Mukaan on vähitellen tullut yhä enemmän työyhteisön 

vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan liittyviä asioita, kuten miesten ja naisten välinen 

tasa-arvolaki. Otalan ja Ahosen (2005, 38-39) mukaan työhyvinvoinnin hoitaminen on 

yrityksille jo osittain lakisääteinen velvollisuus. Perusasioiden eli lakisääteisten asioiden 

pitäisi olla jo kaikilla työpaikoilla kunnossa. Niiden lisäksi työpaikoilla voidaan tehdä 

paljon sellaisia asioita, jotka auttavat yrityksiä menestymään ja erottumaan toisista 

positiivisella tavalla.  

4.4  Johtajan käyttäytymisen ja persoonallisuuden vaikutuksesta työhyvinvointiin 

Johtajan persoonallisuuden, temperamentin ja luonteen merkitystä yrityksen tai 

organisaation menestyksen kannalta on tutkittu paljon. Teoreettisesti tähän johtamisen 

alueeseen liittyvän tutkimuksen historia ja juuret ovat johtamisen piirreteorioissa. 

Nykyisin lienee selvää, että johtajan persoonallisuus, vaikka se olisi kuinka kehittynyt, 

innostava ja positiivinen, ei yksistään riitä selittämään ja varmistamaan ihmisten 

muodostamien ryhmien, yritysten tai organisaatioiden menestymistä tai hyvinvointia. 

Johtaminen on kuitenkin nykyisin yhä enemmän ihmisten johtamista, ihmisten 

kohtaamista, vuorovaikutusta ja myös sitä, että annetaan kasvot ja ääni jollekin 

(yritys)toiminnalle. Johtamiselta vaaditaan henkilökohtaisuutta. Kohtaamistilanteissa 

johtajan persoonalliset piirteet korostuvat johtajan välittämien arvojen ja kannanottojen 

ohella. (vrt. Kehusmaa 2011, 89–92) Yrityksen tai organisaation onnistumisten tai 

menestyksen takana voi hyvinkin olla hyvinvoiva työyhteisö. Tosin sen varmistamiseksi 

tarvitaan muitakin mittareita, kuin pelkästään taloudelliset mittarit. (Ks. esim. Otala ja 

Ahonen 2005) Yritykset alkavat kuitenkin yhä enemmän kilpailla toistensa kanssa 

useilla eri alueilla ja ihmisten hyvinvointiin ja myös eettiseen yritystoimintaan liittyvät 

mittarit ovat lisääntymässä. (ks. esim. Otala ja Ahonen, 2005, 60-61, Flamholz 1995) 

Tietyt johtajan persoonallisuuden piirteet ovat kuitenkin sellaisia, jotka toistuvat kautta 

linjan johtajuustutkimuksissa, hieman eri järjestyksessä ja eri tavoin muotoiltuna, mutta 
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kuitenkin perustaltaan samankaltaisina. Näiden piirteiden voidaan katsoa olevan 

olennaisia myös paitsi yksittäisen työntekijän, työyhteisön myös johtajan itsensä, 

johtajan oman jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta.  

Kehusmaan (2011, 90–91) mukaan ns. syväjohtamisen kehittäjä Vesa Nissinen liittää 

erinomaisen johtamiskäyttäytymisen piirteet luottamuksen rakentamiseen, inspiroivaan 

tapaan motivoida, älylliseen stimulointiin ja yksilölliseen kohtaamiseen. Oheisessa 

taulukossa on tiivistettynä erinomaisen johtamiskäyttäytymisen tärkeimmät piirteet 

(Taulukko 4.). 
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Taulukko 4. Erinomaisen johtamisen tärkeimmät piirteet  (Nissinen 2007 Kehusmaan (2011, 90) 

mukaan) 

AMMATTITAITO AMMATTITAITO 

Luottamuksen rakentaminen 

*tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus 

*rehellisyys 

*pitää sanansa ja lupauksensa 

*osaa tehdä päätöksiä 

*toimii johdonmukaisesti 

*kantaa vastuunsa kaikissa tilanteissa 

*toimii rohkesti 

Inspiroiva tapa motivoida 

*hahmottaa kokonaisuuden 

*selkeät, haastavat tavoitteet 

*laittaa itsensä likoon, on innostunut 

*osaa kannustaa ja palkita 

*huumorin käyttö 

*pyrkii löytämään positiiviset seikat 

 

OMA ESIMERKKI OMA ESIMERKKI 

Älyllinen stimulointi 

*jakaa vastuuta 

*antaa tilaa ja toiminnanvapautta 

*ei jätä yksin, sparraa 

*palaute toimii kahteen suuntaan 

*ei tarvitse aina olla samaa mieltä 

*rohkaisee ideoimaan 

*myöntää omat virheensä 

*näkee virheet oppimismahdollisuuksina 

 

Yksilöllinen kohtaaminen 

*on aidosti kiinnostunut ihmisistä 

*osaa kuunnella 

*on helposti lähestyttävissä 

*pitää huolta alaisistaan 

*on läsnä ja viihtyy ihmisten parissa 

*tuntee alaisensa 

*hyväksyy ihmisten erilaisuuden 

Kehusmaa kysyy vielä, mikä tekee johtajasta huonon (toimitus)johtajan? Kysymys on 

hankala. Huonokin toimitusjohtaja voi tehdä vähän aikaa hyvää tulosta. Toisaalta 

huonosti hoidettuun yritykseen siirtyvä hyvä johtaja ei pysty hetkessä saamaan aikaan 

hyvin toimivaa ja hyvin voivaa yritystä. Kehusmaa sanookin, että ”hyvä tulos ei ole aina 

todiste hyvästä (toimitus)johtajasta, eikä huono tulos puolestaan ole suoraan 

verrannollinen (toimitus)johtajan johtamiskykyihin”. (Kehusmaa 2011, 105) Eli 

persoonallisuuden hyvät piirteet eivät riitä työhyvinvoinninkaan turvaamiseen, vaan 

tarvitaan muitakin johtamisen näkökulmia. 
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4.5  Liiketoiminta- ja henkilöstöstrategioiden vaikutuksesta työhyvinvointiin 

Strateginen suunnittelu liittyy töiden järjestämiseen, toiminnan organisoimiseen ja 

toiminnan rakenteisiin. Aiemmin tässä työssä on jo tuotu esiin joitakin strategiseen 

suunnitteluun ja strategian käytännön toteutukseen liittyviä seikkoja, joihin en enää 

palaa tässä kohtaa, vaan keskityn enemmänkin tarkastelemaan rakenteiden ja toiminnan 

organisoimisen merkitystä työhyvinvoinnin kannalta. 

Työntekijän työhyvinvoinnin kannalta on useissa tutkimuksissa todettu olevan tärkeää, 

että työntekijä voi kokea, että hän pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä, tulee kuulluksi 

ja että hän voi kokea voivansa hallita oman työnsä suunnittelua ja toteutusta ainakin 

läheisesti omaan työhönsä liittyvien seikkojen osalta.(esim. Wilson et al. 2004, Mantere 

2005, Tarkkonen 2008, Suutarinen & Vesterinen 2010) Työhyvinvoinnin kannalta 

työntekijöiden osallistaminen, vaikuttamisen mahdollistaminen ja työntekijöiden 

mieltäminen strategisiksi kumppaneiksi on tärkeää. Mitä enemmän johto(ryhmä) 

jättäytyy ja sulkeutuu omaan piiriinsä suunnittelemaan strategisia linjauksia, sitä 

mystisemmiltä ja etäisemmiltä strategiset linjaukset henkilöstön näkökulmasta 

näyttäytyvät. Mantere (2005) on tutkimuksessaan osoittanut, että strategiatyöhän 

osallistumattomuus aiheuttaa sitoutumattomuutta ja johtaa siihen, että strategia ei 

arjessa, ”lattiatasolla”, toteudu. Sen sijaan, että strategia tehdään johdon työnä ja siihen 

panostetaan vain tiettynä ajanjaksona, strateginen työ tulisi nähdä jatkuvana toimintojen 

seuraamisena ja kehittymisenä, työnä, johon periaatteessa kaikkien työyhteisössä tulisi 

osallistua. (ks. myös Suurnäkki 2006) 

Strategiseen työhön johtamisessa kuuluu henkilöstön innostaminen, motivointi ja näihin 

liittyen aivan erityisesti viestintä. Se, kuinka uskottavasti, avoimesti ja selkeästi johto 

pystyy viestittämään strategiaa, vaikuttaa selkeästi työntekijöiden motivaatioon, 

innostuneisuuteen ja sitoutuneisuuteen (Ks. esim. Tarkkonen 2008, Suurnäkki 2006, 

Manka 1999) Työntekijät eivät ole samalla tavalla kaiken sen tiedon äärellä, mikä 

strategioihin vaikuttaa. Työntekijät eivät esimerkiksi tunne yrityksen tai organisaation 

ulkopuolista todellisuutta ja yrityksen verkostosuhteita tai vaikkapa yrityksen 

rahaprosesseihin liittyviä asioita kovinkaan tarkasti. Näillä on kuitenkin paljonkin 

vaikutusta yrityksen tai organisaation strategisiin linjauksiin. Johdon on pystyttävä 

kertomaan olennaisista asioista niin, että henkilöstö voi luottaa annettuun tietoon ja voi 
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sen tiedon pohjalta sitoutua yrityksessä tehtävään työhön. Mahdollisimman suuri 

läpinäkyvyys, rehellisyys ja avoimuus myötävaikuttavat sellaisten myönteisten 

kokemusten syntymiseen, joiden voidaan nähdä olevan osa työtekijöiden hyvinvointia 

kokonaisuudessaan. Tämä on tärkeää aivan erityisesti erilaisissa muutostilanteissa ja – 

prosesseissa. 

Strategisessa suunnittelussa liikutaan yleensä monella tasolla. Voidaan liikkua aivan 

organisaation ylätasolla ja katsoa koko organisaation todellisuutta, tai voidaan puhua 

esimerkiksi yhden yksikön tai yhden työntekijän työkokonaisuudesta tai sen 

järjestämisestä. Toiminnan sujuvuuden takaaminen ja toiminnan mahdollisimman 

häiriötön toteutuminen myötävaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin, työssä koettuihin 

onnistumisen ja mielihyvän kokemuksiin ja työyhteisön ilmapiiriin. Kuten Wilson 

(Wilson et al. 2004) kollegojensa kanssa on todennut, pienetkin asiat voivat olla 

merkityksellisiä. Jos jokin asia (johon esimies tai johto ei ole ehkä kiinnittänyt mitään 

huomiota) toistuvasti estää työn onnistuneen toteuttamisen, se vie turhaan energiaa ja 

aiheuttaa turhautumista ja ärtymistä. (Ks. myös Mäkitalo 2005). 

Työhyvinvointia koskevissa tutkimuksissa on usein mainittu, että työntekijöiden 

kokema epäoikeudenmukaisuus tai oikeudenmukaisuus olisi tekijä, jonka koetaan ehkä 

voimakkaimmin vaikuttavan työhyvinvointiin. Oikeudenmukaisuus ja tasavertainen 

kohtelu vaikuttavat ja näkyvät kaikessa toiminnassa työpaikoilla, erityisesti töiden 

järjestelyissä, työn jakamisessa ja palkitsemisessa. Anne Linna (2008) on tutkinut 

kokemuksia johtamisen oikeudenmukaisuudesta kuntaorganisaatioissa. Hänellä on ollut 

käytettävissään laaja aineisto, joka liittyy monivuotiseen Kunta 10-hankkeeseen. 

Kunta10-hankkeessa on tehty kunnan työntekijöille kymmenessä kunnassa 

työhyvinvointikysely jo useiden vuosien ajan. Linnan mukaan oikeudenmukaisuuden 

kokemus on jonkin verran heikentynyt kunta-alan töissä. Monet muutokset ovat 

vaikuttaneet siihen, että työnantajapuoli ei ole pystynyt pitämään lupauksistaan kiinni ja 

näin ollen ns. psykologinen sopimus työnantajan ja työntekijöiden välillä on 

rikkoontunut. Tästä on seurannut keskinäisen luottamuksen rapautumista ja 

työhyvinvoinnin laskua. Linna toteaa, että oikeudenmukaisuuden kokemus on kiinteästi 

yhteydessä työntekijän kokemaan työhyvinvointiin.(Linna 2008, 80-83) 
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4.6 Johtamisen historialliset kehitystyypit, tuotantomuodot ja toimintakonseptit 

työhyvinvoinnin kontekstissa 

Monenlaiset muutokset ovat vaikuttaneet ja myllertäneet elämää koko suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja globaalilla tasolla. Launis ja Pihlaja kartoittivat suomalaisen 

työelämän työhyvinvoinnin takana olevia tekijöitä ja ristiriitaisuuksia käyttämällä 

hyväksi toimintakonseptin käsitettä sekä edellä kuvattua työn organisaatiomuotojen 

välistä yhteyttä. He esittävät, että yritysten etsiessä uudenlaisia toimintakonsepteja 

vanhojen toimintatapojen tai – konseptien murtuessa, myös työhyvinvoinnin ongelmat 

kärjistyvät. Kirjoittajien oletuksena on, että monet työhyvinvoinnin ongelmat ja myös 

niitä koskevat ratkaisut kytkeytyvät nimenomaan toimintakonseptin muutoksen 

monimutkaiseen ja monivaiheiseen prosessiin. (Launis & Pihlaja 2005) 
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Taulukko 5. Työn historiallisten kehitystyyppien pelkistetty kuvaus. (Launis & Pihlaja 2005) 

Tuotantotapa/  

ominaisuudet  

Käsityö  Vakioitu 

massatuotanto  

Joustava massatuotanto  Asiakaskohtaistava  

massatuotanto  

Tuote ja sen arvoetu  Ainutkertaisuus.  

Tuote vastaa asiakkaan 

ainutkertaista tarvetta.  

Määrä,alhainen 

yksikkökustannus.  

Tuottamalla paljon 

samaa tuotetta 

saavutetaan 

mittakaavaetu.  

Laatu ja joustavuus.  

Tuotetaan edullisesti ja 

korkealaatuisena tuotteet, 

joita kuluttajat ovat 

tilanneet.  

Osuvuus.  

Asiakkaan eritystarpeita 

vastaava  

tuote saadaan aikaan 

edullisesti yhdistelemällä 

vakioelementtejä.  

Organisaation luonne  Joustava, mukautuva, 

suurelta osin epävirallinen.  

Toiminnoittain eriytetty,  

hierarkkinen  

ja keskitetysti  

ohjattu.  

Tiimeihin perustuva 

prosessiorganisaatio, joka 

yhdistää arvoketjun osia. 

Viestintä myös alhaalta 

ylöspäin.  

Dynaaminen verkko.  

Organisaation osien 

integrointi.  

Koossapysyvyyden 

tavoite.  

Nopea reagointi.  

Johtajat  Päättävät, johtavat ja 

suunnittelevat, mutta myös 

tekevät itse.  

Päättävät, johtavat, 

suunnittelevat.  

Valmentavat, 

suunnittelevat ja tekevät 

päätöksiä.  

Rakentavat, yhdistelevät 

ja ohjaavat verkostoja. 

Johtaja on 

“liikennepoliisi”.  

Työntekijät  Yksilöt ja ryhmät tekevät, 

suunnittelevat ja päättävät 

yksilöllisesti.  

Suorittavat ennalta 

määritetyt tehtävät.  

Työasemien tiimit 

suorittavat tuotannollisia 

työtehtäviä ja parantavat 

prosessia omalta osaltaan.  

Monitahoisten 

muuttuvien verkostojen 

solmukohtia.  

Johto-työntekijä-

suhteet  

Roolit eivät ole eriytyneet  Roolit ovat täysin 

eriytyneet  

Johto tukee tiimien 

jatkuvaa ongelman-

ratkaisua  

Itsenäiset tiimi- ja 

verkostoratkaisut, osin 

tilaaja tuottajasuhteet  

Tuotantoprosessin  

luonne  

Jokainen valmistaa 

tuotteen itse.  

Vaiheittain, 

suunnitelman mukaan 

etenevä,  

keskitetysti säädelty 

prosessi.  

Tilauksesta tuotteeseen  

etenevä tuotantovirta.  

Dynaaminen 

tuotantoyksiköiden 

verkosto, jossa yhteydet 

vaihtelevat tilauksen 

mukaan.  

Tiedon luonne  Tekijöiden taitoon 

sisältyvä  

hiljainen tieto siirretään 

työtoiminnan ohessa  

Dokumentoitu tieto, joka 

kuuluu yritykselle ja 

siirretään koulutuk-sen 

avulla työntekijöille.  

Käytännöllinen 

suunnittelijoiden ja 

työntekijöiden tiedon 

yhdistävä koko prosessia 

koskeva tieto.  

Arkkitehtoninen 

dynaamisia verkkoja ja 

niiden rakentamista 

koskeva tieto.  

Tietojärjestelmät  Hajautetut, 

työntekijäkohtaiset  

järjestelmät.  

Manuaaliprosessien 

automatisointi 

kustannustehokkuuden 

parantamiseksi.  

Pystysuora informaation 

kulku.  

Yksiköiden väliset tieto- ja 

viestintäjärjestelmät 

tukevat yhteensovitta-mista 

ja prosessin jatkuvaa 

parantamista.  

Tietojärjestelmät 

palvelevat jatkuvasti 

muuttuvan verkoston 

tilaa koskevan tiedon 

välittämistä.  

Työhyvinvoinnin  

perusta  

Työn itsenäisyys.  

Kokemusperäinen 

ammatti-identiteetti  

Selkeästi määritellyt 

tehtävät, työn ja vastuun 

jako.  

Tiimin yhteistyö ja 

ongelmaratkaisu sekä 

vaikuttaminen tuotantoon.  

Monitahoisen, 

vaihtelevan 

kokonaisuuden 

hahmottaminen.  

Työhyvinvoinnin  

uhkat  

Yksinäisyys,  

itse pärjääminen.  

Urakka- ja “kutsumus”  

-paineet.  

Monotonia.  

Yksipuolinen kuormitus.  

Motivaatio ongelma.  

Nopeuden vaatimus.  

Yhteisöjen väliset ja 

sisäiset jännitteet. 

Työnjaon oikeuden-

mukaisuus tiimissä.  

Prosessivastuu.  

Sekavuus, sähläys.  

Mielekkyyden 

katoaminen.  

Reaaliaikaisuuspaine.  
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Kuten taulukosta voidaan havaita, toimintakonseptien muuttuessa muuttuvat myös 

työntekijöiden ja johtajien toiminnalle ja työlle kohdistuvat vaatimukset. Mikään näistä 

toimintakonsepteista ei ole varsinaisesti hävinnyt työelämästä. Työtoimintaan voi 

edelleen sisältyä ikään kuin elementtejä useista eri konsepteista, esimerkiksi niin, että 

henkilöstöosastolla toimitaan käsityömäisen konseptin mukaan ja tuotantopuolella 

mennään jo yhteiskehittelyn ehdoilla. Muutokset ja kehitys etenee siis epätahtiin ja 

epätasaisesti. Launis ja Pihlaja käyttävät tästä epätahtisuudesta nimitystä muutosten 

epäsynkronit. He esittävät, että monet työhyvinvoinnin ongelmat liittyvät 

epäsynkroneihin, konseptien epäsopivuuteen suhteessa toiminnan haasteisiin. (Launis & 

Pihlaja 2005) 

Johtamiselle ja aivan erityisesti työhyvinvoinnin johtamiselle toimintakonseptien 

epäsynkronisuus asettaa tietynlaisia vaatimuksia. Olisi kyettävä havainnoimaan tätä 

epäsynkronisuutta jo silloin kun se tapahtuu. Se taas edellyttää aivan tietynlaisten 

teoreettisten ja analyyttisten työkalujen hallintaa tai vähintäänkin olemassaolon 

tunnistamista ja tunnustamista. Työterveyshuoltoa on monin paikoin Suomessa lähdetty 

kehittämään siihen suuntaan, että työterveyshuolloissa työpaikkoja lähellä olevat 

asiantuntijat olisivat valmiita auttamaan johtajia ja työntekijöitä havaitsemaan näitä 

ilmiöitä ja toimimaan niiden suhteen tarkoituksenmukaisella tavalla. Puhutaan ns. 

työlähtöisten työterveyshuollon menetelmien käyttämisestä tilanteessa, missä on syytä 

epäillä erityisesti työn muutosten ja niihin liittyvien epäsynkronisuuksien olevan 

työhyvinvoinnin ongelmien taustalla.(ks. esim. Kurki 2010) 
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5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN JA MENETELMÄLLISET 

RATKAISUT 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen eteneminen lähtien aineiston kuvaamisesta ja 

päätyen aineiston analyysin esittelyyn. Tutkimuksen analyysin perustana olevat 

tutkimusmetodologiset perustelut on kuvattu mahdollisimman tarkkaan, samoin kuin 

aineiston analyysi kokonaisuudessaan. 

5.1 Aineisto ja aineiston keruu 

Tutkimukseen haastateltiin seitsemän eri alojen korkean tason johtajaa. Kohderyhmään 

kuuluville henkilöille lähetettiin kirjeitse haastattelupyyntö (Liite 2). 

Haastattelupyyntöjä lähetettiin 18, joista myönteinen vastaus saatiin siis seitsemältä 

johtajalta. Aikataulut sovittiin useimmiten sihteerien tai johdon assistenttien kanssa, 

joiden kautta saatiin myös muuta materiaalia. Haastattelut tapahtuivat poikkeuksetta 

haastateltavan työpaikalla, joko hänen työhuoneessaan tai neuvotteluhuoneessa. Tutkija 

matkusti tutkimushaastattelua varten sille paikkakunnalle, missä haastattelu toteutettiin. 

Ennen haastatteluja jokaisesta organisaatiosta pyydettiin dokumenttiaineistoa 

haastattelun pohjaksi ja haastattelujen kohdentamiseksi mahdollisimman mielekkäiksi 

tutkimuksen teemaa silmällä pitäen. Dokumenttiaineisto koostui mm. vuosi- ja 

toimintakertomuksista, henkilöstöraporteista sekä työhyvinvointi-suunnitelmista. 

Lisäksi yksi johtaja otti ennen haastattelua yhteyttä puhelimitse ja esitti haastattelun 

ehdoksi, että tutkija tutustuu useista johtajista kirjoitettuun elämänkertateokseen, josta 

on mahdollista saada ko. johtajan henkilökohtaiseen taustaan liittyvää lisätietoa. 

Dokumenttiaineistot eivät ole kuitenkaan tässä tutkimusaineistona, ainoastaan 

taustamateriaalina. Varsinainen tutkimusaineisto on siten haastatteluaineisto.  

Haastattelut tehtiin teema- ja syvähaastattelun tekniikalla. Tekniikkana se tarkoittaa sitä, 

että haastatteluja varten on tehty tietynlainen runko, jossa on määritelty käsiteltävät 

asiat, mutta ei varsinaisia haastattelukysymyksiä. Haastattelutilanne ei ole sarja 

kysymyksiä ja vastauksia, vaan mahdollisimman avoin ja luottamuksellinen keskustelu 

tiettyjen teemojen ympärillä.  
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Haastatteluissa pyrittiin kattamaan tietyt teemat, jotka tutkija oli valmiiksi itselleen 

listannut, mutta asioiden käsittelyjärjestys vaihteli haastateltavan tuottaman aineiston 

perusteella. Haastattelujen kohdentamiseen ja haastattelun sisältöön vaikutti myös 

ennen haastattelua saatu dokumenttiaineisto, jonka pohjalta haastattelua oli mahdollista 

kohdentaa tarkemmin ko. tutkimusteeman suhteen. Yleinen haastatteluihin liittyvä 

teemaluettelo on liitteenä (Liite 2). 

Haastattelut tehtiin syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana. Kohdealueena oli koko Suomi. 

Haastateltavien nimet on sovittu pidettäväksi salassa, mutta heidän asemansa 

organisaatiossa voidaan kertoa sekä toimiala, jonka johdossa haastateltava on. Mikäli 

toimialan julkaiseminen voisi paljastaa haastateltavan henkilöllisyyden, tarkempi 

toimialakuvaus jätetään pois. Haastateltavien henkilöllisyys on vain tutkijan ja hänen 

ohjaajiensa tiedossa. Haastateltaville on annettu koodit, jotka esitetään seuraavassa 

listauksessa. Koodit esitetään jatkossa, jos tietystä haastattelusta on käytetty lainausta. 

Haastateltavien koodit, toimialat ja asemat ovat seuraavat: 

- H1: toimitusjohtaja, energiateollisuus, globaali pörssiyhtiö 

- H2: hallintojohtaja, uskonnollinen organisaatio 

- H3: kaupunginjohtaja, suuri suomalainen kaupunki (yli 100 000 asukasta) 

- H4: pääjohtaja, kulttuuri- ja taidealan organisaatio 

- H5: ylijohtaja, laaja valtiollinen organisaatio 

- H6: johtaja, terveydenhuollon organisaatio 

- H7: henkilöstöjohtaja, johtoryhmän jäsen, metsä- ja paperiteollisuus, globaali 

pörssiyhtiö 

Haastateltujen johtajien johdossa olevissa organisaatioissa tai yrityksissä työskentelee 

yhteensä n. 60 000 henkilöä, sekä Suomessa että globaalien yritysten kautta ulkomailla. 

(ks. Liite 5) Lisäksi kaikissa tutkimuksen kohdetyöpaikoilla tehdään paljon 
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kansainvälistä yhteistyötä, joten työhyvinvointiin vaikuttavat suunnitelmat ja 

toimenpiteet vaikuttavat hyvin laajasti ja kansainvälisesti. Tutkimuksessa mukana 

olevien organisaatioiden ja yritysten taloudellisen toiminnan suuruusluokka on 

merkittävä: yritysten ilmoittama liikevaihto vuodelta 2011 on yhteensä n. 15,5 Mrd € ja 

julkisten organisaatioiden ilmoittamat toimintamenot (vuonna 2010 tai 2011) ovat 

yhteensä n. 2,2 Mrd €.  Liitteessä 5 on kuvattu tarkemmin toimialatietoja. 

  5.2 Aineiston analyysi 

Tässä kappaleessa kuvataan aineiston käsittely ennen analyysia sekä aineiston analyysin 

eteneminen vaihe vaiheelta. Ennen analyysin aloittamista ei ollut lyöty lukkoon sitä 

analyysissä käytettävää laadullisen tutkimuksen metodia, mitä tutkimuksessa tultaisiin 

käyttämään. Tästä tehtiin päätöksiä vasta tutkimusprosessin edetessä. Sen vuoksi on 

katsottu tarpeelliseksi kuvata perusteellisemmin niitä taustateorioita, jotka ovat 

vaikuttaneet tutkimusaineiston analyysin tekemiseen. Tällä tavoin on helpompi seurata 

tutkijan tulkinnallista prosessia aineiston analyysissä.  

5.2.1 Aineiston käsittely analyysiä varten 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanasta sanaan ilman välimerkkejä ja muita 

esimerkiksi taukoja tai muita äänen käyttöön liittyviä kuvailevia merkintöjä. 

Haastatteluajat vaihtelivat n. 40 minuutista n. kahteen tuntiin. Puheenvuorot 

numeroitiin. Haastateltavan puheenvuoroja ja litteroituja sivuja (fonttikoko 12, riviväli 

1,0) sekä haastattelujen kesto on kuvattu liitteessä (Liite 4). Lainauksissa kerrotaan 

koodi, puheenvuoron numero sekä sivunumero, jolle puheenvuoro sijoittuu ko. 

haastattelun litteroinnissa. Tutkijan puheenvuorojen lainauksissa käytetään T-kirjainta. 

5.2.2 Aineiston analyysin eteneminen 

Kuvaan jatkossa analyysiprosessia lähtien liikkeelle ananlyysimenetelmään valituista 

teoreettisista perusoletuksista ja teorioista.  
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5.2.2.1 Sosiaalinen konstruktionismi lähtökohtana 

Aineisto luettiin useaan kertaan läpi ennen analyysimetodin valintaa. Mahdollisuuksia 

erilaisten metodien käyttämiseen on useita. Tutkimusta lähdettiin tarkoituksella 

tekemään avoimin ajatuksin käytettävän tutkimusmetodin suhteen, lukuun ottamatta 

laadullisen tutkimuksen peruslähtökohtaa.  

Laadullista haastatteluaineistoa voidaan analysoida monella tavalla, mutta mitään 

selkeää ja kaikille yhteistä analyysikaavaa ei ole olemassa.  (Eskola & Suoranta, 1998; 

Koskinen; Alasuutari;& Peltonen, 2005)  Ensimmäinen lähtökohta tässä tutkimuksessa 

oli haastatteluvastauksina tuotettu puhe tai kieli. On ratkaistava, edustavatko puheella 

tuotetut kuvaukset realistisesti todellisuutta vai ovatko ne tulkintoja, kuvauksia tai jopa 

kuvitelmia siitä todellisuudesta, mitä halutaan tutkia. (ks. Berger & Luckmann, 1994; 

Engeström 1998, 102-104; Juuti, 2001, 59; Aaltonen & Kovalainen, 2001)  

Kysymys laadullisessa tutkimuksessa on kielestä, jolla todellisuutta rakennetaan. 

Sosiaalinen konstruktionismi on lähestymistapa, jonka mukaan tieto todellisuudesta 

välittyy ja muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa. (Berger & Luckmann, 1994; Aaltonen 

& Kovalainen, 2001; Juuti, 2001) Sosiaalisen konstruktionismin juuret ovat 

pragmatismissa, erityisesti symbolisessa interaktionismissa sekä wittgensteinilaisessa 

kielifilosofiassa. Ihminen nähdään kielellisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena olentona, 

jolloin ihmisen tietäminen on suhteessa toisten tekemiin tulkintoihin ja sosiaalisiin 

sopimuksiin. Sopimukset vaihtelevat kulttuurien sisällä ja historiallis-ajallisesti. Totuus 

ei ole absoluuttinen, vaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntynyt neuvottelutulos. 

Asioiden arvo ja pätevyys määrittyvät sen mukaan, miten ne toimivat käytännössä. 

Yhteisten merkitysten saavuttamiseen tarvitaan sosiaalista kanssakäymistä. Tässä eivät 

ole niinkään tärkeitä kielen merkit, rakenne tai tyyli, vaan kielellisesti välitetty ja 

vuorovaikutuksellisesti tuotettu merkitys.(Willman 2001, 64-65.) 

Monista johtamisen arkisiin käytäntöihin ja teorioihin liittyvistä syistä sosiaalinen 

konstruktionismi on alkanut kiinnostaa yhä enemmän tutkijoita myös johtamisen 

tutkimuksessa. Johtamisessa nähdään olevan yhä enemmän ilmiöitä, joissa ihmisten 

välinen vuorovaikutus, viestintä ja ihmisten osallistaminen ja valtuuttaminen ovat 

keskeisiä. Johtamistutkimuksessa huomion kiinnittäminen kielen käyttöön liittyy 
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paljolti (työelämän) muutokseen. Samaan aikaan kun ympäristö muuttuu, murtuvat 

monet aiemmat ajattelumallit: johdon erehtymättömyys, varmuus johdon tehtävistä ja 

johtajien uran ennustettavuus eivät  ole enää itsestäänselvyyksiä. Johdon asemaa ja 

toimintaa yrityksissä arvioidaan ja kyseenlaistetaan entistä enemmän. (Aaltonen & 

Kovalainen, 2001, 3) 

Tässä tutkimuksessa asetettiin kysymys niin, että halutaan tietää, miten johtajat 

määrittelevät työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen. 

Haastattelupuheenvuorojen perusteella voitaisiin suoraan tuottaa vastaus, mikäli 

hyväksytään ”realistinen” näkökulma puheen tuottamiseen. Esimerkkinä seuraava 

lainaus: 

T: ”mitä sulla tulee ensimmäiseksi mieleen, kun sää ajattelet työhyvinvointia, joku puhuu 

työhyvinvoinnista, niin mitä sulla tulee ensimmäiseksi mieleen?” 

H4 (pv 2, s.1):”aika kokonaisvaltaisesti koko työssä viihtyminen, siis mulle se ei tarkoita pelkästään 

työterveyttä, taikka sen tyyppisiä,  hyvää oloa, vaan koko sitä työn tekemisen kulttuuria työpaikassa” 

Tässä lainauksessa annettu vastaus voitaisiin hyväksyä sellaisenaan eli vastaus olisi: 

johtaja määrittelee työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisena työssä viihtymisenä ja työn 

tekemisen kulttuurina työpaikassa. Tutkimuksellisesti puheenvuoroon liittyy monia 

kysymyksiä. Voitaisiin kysyä, mitä johtaja tarkoittaa ”työssä viihtymisellä” tai ”koko 

työn tekemisen kulttuurilla”. Tarkempi tutkimus paljastaisi, että oikeastaan kaikilla 

keskusteluun osallistuneilla olisi näistä käsitteistä erilainen käsitys ja ymmärrys. 

Sosiaalisessa konstruktionismissa kielen ei nähdä kuvaavan ulkopuolista maailmaa 

sellaisenaan, vaan kieli myös rakentaa ulkopuolista maailmaa. Tässä esimerkissä 

esitetyt ilmaukset rakentavat usein toistuessaan yhteisön ja keskustelukumppneiden 

mahdollisimman yhteistä käsitystä ko. käsitteistä ja siten käsitteisiin ja niiden sisältöihin 

alkaa vakiintua uskomus, että asia on juuri niin eli uskomme lauseen kuvaavan 

ulkopuolista todellisuutta, tosiasioita. Ihminen konstruoi eli merkityksellistää kielen 

käytöllään ne ”kohteet”, joista hän puhuu tai kirjoittaa. Saman kulttuurin piirissä elävien 

ihmisten on usein hyvin vaikeaa havaita sanojen konstruktiivisuutta. Neutraaleilta 

tuntuvissa kuvauksissa käytetyt sanat voivat sisältää piileviä oletuksia siitä, mikä on 
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luonnollista. Tutkimuksen keinoin mm. tällaiset piilevät oletukset, niiden vakiintuminen 

ja vaihtelu pyritään tuomaan näkyviksi. (ks. Jokinen 1993, 18-19) 

Toinen tulkinta on siis nähdä vastaus osana sosiaalisesti  ja historiallisesti rakentunutta 

toimintaa. Haastatteluvastauksen ei nähdä kuvaavan todellisuutta täydellisesti, vaan sen 

nähdään olevan osa tulkinnallista prosessia jostain ilmiöstä ja puheella myös 

rakennetaan käsitystä todellisuudesta. Käytetyt ilmaukset eivät edusta objektiivista 

todellisuutta, vaan ne ovat sosiaalisesti tuotettuja konstruktioita. Toiminnan keskeiset 

piirteet tai elementit ovat ikään kuin tallentuneet puheeseen ja puhe on osa sitä 

toimintaa, jota puheen avulla pyritään kuvaamaan. Puheen avulla rakennetaan ja 

uusinnetaan koko ajan sitä kontekstia, jonka keskellä eletään ja/tai johon pyritään 

vaikuttamaan.  (ks. Aaltonen & Kovalainen, 2001; Juuti, 2001; Engeström, 1998, 102-

104)  

5.2.2.2 Merkitysjärjestelmät johtamisen tutkimisessa ja jäsentämisessä 

Johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa on puhuttu kielellisestä käänteestä. Tutkijoiden 

kiinnostus on suuntautunut vahvasti puhelajeihin eli diskursseihin, joilla tarkoitetaan 

kielenkäytöstä tai muista symboleista koostuvia merkitysjärjestelmiä. Diskurssi antaa 

sosiaalisen maailman asioille, tapahtumille ja toimijoille merkityksen aina jostain 

erityisestä näkökulmasta.(Tienari ja Meriläinen, 2009, 99) 

Tutkijan on pyrittävä rakentamaan tekstiään vakiintuneiden ja kulttuurisesti 

ymmärrettävien merkitysjärjestelmien avulla. Hänen on tavallaan mahdotonta käyttää 

kokonaan uutta kieltä, vaikka hän voikin jossain määrin rikkoa totuttuja tapoja, 

esimerkiksi luoda uusia käsitteitä. Tutkijan on pyrittävä reflektoimaan sitä, missä 

määrin on mahdollista ilmaista asioita totutusta poikkeavalla tavalla ja millaisia 

seurauksia tutkijan käyttämillä käsitteellisillä konstruoinneilla voi olla erilaisten 

käytäntöjen kannalta. (Jokinen ym. 1993, 24.)  

Sanallista kielenkäyttöä on mahdollista tarkastella toimintana. Puheet ja teot eivät ole 

toistensa vastakohtia, vaan niiden molempien katsotaan olevan toimintaa, joka 

ylläpitää tai muuntaa sosiaalista todellisuutta. Sosiaalisissa käytännöissä kielellisiä ja 

materiaalisia toimintoja ei voi erottaa toisistaan, ne ovat osa samaa prosessia. (Jokinen 
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ym. 1993, 19-20.) Erilaisten kielikuvien käytöllä on aina enemmän tai vähemmän 

käytännöllisiä pyrkimyksiä tai funktioita. Funktion ei tarvitse olla toimijan itsensä 

tietoisesti tarkoittama. Diskurssianalyysissä kiinnitetään huomio siihen, mitkä funktiot 

ovat potentiaalisesti läsnä tai aktualisoituvat vuorovaikutussuhteissa. Ollaan 

kiinnostuneita siitä, mitä kaikkia asiaintiloja toimija tulee (puhe)teoillaan tehneeksi 

mahdolliseksi, mitä tulkintamahdollisuuksia sosiaalisesti läsnä oleviksi ja 

reflektoiduksi. (Jokinen ym. 1993, 42-43.)  

Diskurssianalyysiä ei voida luonnehtia selkeärajaiseksi tutkimusmenetelmäksi. 

Pikemminkin on kyse väljästä teoreettisesta viitekehyksestä, joka sallii erilaisia 

tarkastelun painopisteitä ja menetelmällisiä sovelluksia. Diskurssianalyysin 

perusoletuksia voidaan kuvata seuraavasti: 

1. Oletus kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta. 

2. Oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien 

olemassaolosta. 

3. Oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta. 

4. Oletus toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin. 

5. Oletus kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta. (Jokinen ym. 1993,17-18.) 

Merkitysten rakentuminen on sosiaalinen prosessi. Merkityssysteemit eivät synny 

sattumanvaraisesti jonkun tai joidenkin toimijoiden tuotoksena, vaan ne rakentuvat 

osana sosiaalisia käytäntöjä. Sosiaalista todellisuutta jäsennetään jatkuvasti rakentuvana 

– olemassaolevia käsitteellistämisen tapoja uusintavana, mutta myös niitä muuttavana 

prosessina. Tällöin tutkijan raportissaan käyttämä kieli ei ole yksi selitteistä 

todellisuuden kuvausta, vaan muun kielen käytön tapaan konstruktiivista. Siten 

sosiaalinen todellisuus on sekä analyysin kohde että tuote. Tutkijan on kysyttävä 

itseltään, missä määrin hän huomaamattaan tulee uusintaneeksi olemassaolevaa 

käsitteistöä, vanhoja kategorioita ja dikotomioita. (Jokinen ym. 1993, 21-23.) 

Tässä tutkimuksessa haetaan analyysimetodia, jossa otetaan huomioon todellisuuden 

sosiaalisen rakentamisen lähtökohta, mutta voidaan kuitenkin kategorisoida aineistoa 

kontekstin kannalta mielekkäällä tavalla. Diskurssien idea ja diskurssianalyysi täyttävät 

suurelta osin näitä vaatimuksia. Tutkimuksen konteksti ja haastatteluaineisto antaisivat 
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mahdollisuuden hyvin monenlaisille jäsennyksille ja luokitteluille. Näitä luokitteluja on 

kuitenkin jo julkaistukin paljon. Tässä tutkimuksessa haettiin uutta näkökulmaa ja 

jäsentämisen tapaa, jota ei ole vielä tutkimuksissa julkaistu tai ei ole tutkijan tiedossa. 

Lisäksi mielenkiinto kohdistuu nimenomaan siihen toimintaan tai toiminnan 

kontekstiin, jota haastatteluilla lähdettiin kartoittamaan ja jota puheenvuoroissa 

määritellään. 

Laadullista aineistoa voidaan lähestyä joko täysin aineistolähtöisesti ilman teoreettisia 

etukäteisoletuksia. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat johtajat, joiden voi hyvin 

olettaa tottuneen vastaamaan erilaisiin haastattelukysymyksiin. Käytetty kieli on siten 

aika hiottua, asiapitoista sekä pyrkii vastaamaan täsmällisesti haastattelijan 

kysymyksiin. Ilman tulkintaan liittyvää vahvaa teoreettista otetta tai jäsennystä olisi 

vaikeaa tulkita aineistoa niin, että se antaisi tulokseksi muutakin kuin todellisuuden 

kuvausta sellaisena kuin haastattelijat sen tuottivat. Toisin sanoen aineiston teemoittelu 

tai luokittelu aineistolähtöisesti ei tuntunut useankaan lukukerran jälkeen riittävästi 

vastauksia tuottavalta vaihtoehdolta.  

Toinen vaihtoehto laadullisessa tutkimuksessa on, että lähestytään aineistoa hyödyntäen 

joko jotakin teoriaa tai siihen otetaan tietoisesti jokin enemmän tai vähemmän 

teoreettisesti perusteltu näkökulma. (Eskola & Suoranta, 1998, 153) Koska tässä 

tutkimuksessa tutkittava ilmiö liittyy selkeästi tiettyyn kirjallisuudessa ja julkaisuissa 

kuvattuun ja käytännön työelämässä toteutettavaan toimintaan tai toiminnan 

kokonaisuuteen (työhyvinvoinnin johtaminen) ja toiminnan tutkimiselle oli jo 

aiempaan työ- ja opiskelukokemukseen perustuva tuntemus, valikoitui 

kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus luontevasti sellaiseksi 

teoriakehikoksi, jonka voi olettaa antavan tutkittavasta ilmiöstä uutta ja syvällistäkin 

tietoa. Kehittävän työntutkimuksen teoriaperustaa on selvitetty perusteellisemmin 

seuraavassa kappaleessa. 

5.2.2.3 Kehittävä työntutkimus toiminnan jäsentämisen apuvälineenä 

Kehittävä työntutkimus on kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian sovellus (Engeström 

2004, 103).  Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian kehittivät 1920-luvulla venäläiset 

psykologit Vygotsky, Leontjev ja Luria. (ks. Vygotsky 1978; Leontjev 1977; 
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Engeström, Miettinen&Punamäki 1999) Heidän oivalluksensa oli, että ihmistä ja hänen 

käyttäytymistään ei voi ymmärtää abstraktina, ikuisena yksilönä ja abstrakteina 

erillisominaisuuksina. On tutkittava kulttuurissaan eläviä, kulttuurin välineiden avulla 

yhdessä toisten kanssa toimivia ihmisiä, jotka muuttuvat historiallisesti. On siis 

lähdettävä toiminnasta. (Engeström 2004, 9.) 

Toiminnan käsitteen kehittymisestä kulttuurihistoriallisessa toiminnan teoriassa 

Toiminnan teorian keskeisiä käsitteitä ovat Vygotskyn oivallus välittyneestä teosta 

(Vygotsky 1978) ja Leontjevin kuvaama toiminta ja sen kolmitasoinen rakenne 

(Leontjev 1977).  Välittynyt teko tarkoittaa sitä, että ihmisen käyttäytyminen ja 

henkinen toiminta ymmärretään välittömän havaintotoiminnan (stimulus-response-

malli) sijasta välittyneenä, erilaisten kulttuuristen merkkien ja välineiden avulla 

tapahtuvana toimintana. Vygotsky loi välittyneen teon mallin (Kuvio 4), missä ihmisen 

toiminta tekijänä on kulttuurisesti välittynyttä ajatuksellisten ja konkreettisten 

välineiden, työkalujen omaksumista ja luomista. Välineiden avulla ihminen uusintaa ja 

muokkaa ympäristöään (kohde) ja samalla itseään. Engetrömin mukaan ”työkalut ja 

merkit, kulttuurin esineet laajasti ymmärrettynä, yhtäältä säätelevät ja muokkaavat 

ihmistä, toisaalta antavat hänelle tavattomia vaikuttamisen ja luomisen mahdollisuuksia. 

Siten ne kirjaimellisesti tekevät ihmisestä yhteiskunnallisen olennon”.  (Vygotsky 1978, 

40; Engeström 1998, 41-42.) 

  

 

 

Kuvio 4. Välittynyt teko (Vygotsky 1978, 40) 

A.N. Leontjev jatkoi välittyneen teon ideasta toiminnan käsitteen luomiseen. Toiminnan 

teoriassa keskeisenä on inhimillisen praksiksen käsite. Sen mukaan inhimillinen 

toiminta on periaatteessa kaksiulotteista: toisaalta luontoon kohdistuvaa ja siitä 

muokattuja työkaluja käyttävää esineellistä toimintaa ja toisaalta ihmisten 

S----------------------------------R 

 X 
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yhteistoimintaa, sosiaalista toimintaa. Toiminnan käsite viittaa ihmisten toimintaan, 

joka tapahtuu ihmisten kanssa tilanteessa, jossa toimija on tekemisissä ympäröivän 

maailman kanssa. Toiminnalla on aina kohde ja toiminnasta seuraa jotakin. (Engeström 

R. 1999, 27) 

Leontjev analysoi tointaa edelleen ja erotti toisistaan toiminnan (kokonaisuutena), teon 

ja operaation. (Kuvio 5.) 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Toiminnan kolmitasoinen rakenne (Engeström 1998,43) 

Leontjevin (1977) mielestä yksilöllistä tekoa kuvaava malli oli riittämätön kollektiivisen 

toiminnan ymmärtämiseksi. Toiminnan taustalla on (laajempi) motiivi. Toiminnan 

voidaan nähdä koostuvan tietoisista, tavoitteellisista teoista. Teot puolestaan koostuvat 

operaatioista tai usein tiedostamattomista tekemisen tavoista tai rutiineista, joita 

määrittävät sekä sisäiset että ulkoiset ehdot tai edellytykset. Teon ja operaation 

erottaminen toisistaan on tulkinnanvaraista. Samankaltainen tekeminen voi toisessa 

tilanteessa olla teko ja toisessa operaatio riippuen siitä, kuinka paljon ne vaativat 

tietoista ajattelua tai suunnittelua. On huomattava, että toiminnan motiivi ja jonkun teon 

välitön tavoite eivät ole välttämättä sama asia. Sen tosiasian ymmärtäminen, että 

tietoinen ja tavoitteellinen teko voi olla eri asia kuin toiminnan motiivi, on koko 

tietoisuuden ymmärtämisen ydinasia. (Leontjev 1977) 

 Ihmiselle ominainen kyky erottaa motiivi ja yksittäinen tavoite tai toisin sanoen 

toiminta ja yksittäiset teot toisistaan, on edellytyksenä paitsi työnjaon ymmärtämiselle, 

Toiminta                   Tarve    Kohde   Motiivi 

Teko          Tavoite 

Operaatio   Välineet, olosuhteet 
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se on myös edellytys työkalujen valmistamiselle, organisoinnille ja suunnittelulle eli 

koko tuotannolle ja yhteiskunnan rakentamiselle. (Engeström Y.  1998, 41-44; Mott 

1991, 72-73) Toisaalta ihmiset eivät ole välttämättä tietoisia kaikista tavoitteistaan tai 

toiminnan kokonaismotiivesita. Toimintaympäristöt ovat monimutkaisia ja ihmisillä 

(työntekijöillä) voi olla monenlaisia päämääriä omalle toiminnalleen. (Mott 1991, 74-

77) Myös teot voivat ikään kuin irtaantua liian kauas toiminnasta, automatisoitua ja 

rutinoitua, jolloin koko toiminnan ja tekojen välistä yhteyttä on vaikea hahmottaa. Tämä 

voi olla perusta kokemukselle työstä vieraantumisesta tai työn mielekkyyden 

katoamisesta. Tällainen toiminnasta irtaantuminen voi tapahtua esimerkiksi työnjaon 

voimakkaasti eriytyessä ja monimutkaistuessa. (Engeström Y. 1998, 44; Mäkitalo 

2003b, 160) 

Toiminnan käsitteestä kehittävään työntutkimukseen 

Kehittävä työntutkimus (KTT) on saanut ehkä tärkeimmät vaikutteensa ja      

rakennusaineensa Vygotskyn ja Leontjevin tekojen ja toiminnan teoreettisista 

kehittelyistä. KTT alkoi muotoutumaan 1980-luvun alussa välineeksi työn ja 

organisaatioiden kehittämiseen. Sen avulla pyrittiin kuvaamaan mm. yksilön tekojen ja 

kollektiivin toiminnan välistä suhdetta organisaatioissa. Vygotsky kuvasi mallillaan 

alun perin yksilön kulttuurisesti välittyneitä tekoja. Kollektiivin ja yksilön välistä 

suhdetta kuvaamaan malli oli riittämätön. Y.Engeström (1987)  jatkoi välittyneen teon 

ja kolmitasoisen toiminnan rakenteen pohjalta ja kehitti toimintajärjestelmän mallin 

(Kuvio x) toiminnan kokonaisuuden hahmottamiseen. Toimintajärjestelmän mallilla 

voidaan kuvata yksilön ja yhteisön välistä suhdetta työtoiminnassa. Tekijänä voi olla 

yksilö tai työntekijäryhmä. Yhteisöllä tarkoitetaan niitä toimintajärjestelmään osallisia, 

jotka jakavat saman kohteen. Työnjako viittaa puolestaan tehtävien, päätösvallan ja 

etujen jakautumiseen eri osanottajien kesken. Toimintajärjestelmän osatekijät ovat 

jatkuvassa dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Toimintajärjestelmä ei 

koskaan synny tyhjästä, vaan sen taustalla on aina omanlaisensa historiallinen kehitys.  

Kehityksen liikkeellepanevana voimana ovat toiminnassa kehkeytyvät ristiriidat 

toimintajärjestelmän eri osatekijöiden välillä. (Engeström 1998,11, 44-46, Engeström 

1987, 73-82.) 
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Kuvio 6. Toimintajärjestelmän malli (Engeström 1987 ja1998) 

 

 Kehittävän työntutkimuksen keskeisiä periaatteita 

Olennaisin lähtökohta työtoimintaa tutkittaessa on toiminnan kohteellisuus. Työn 

kohteella tarkoitetaan sitä asiaa, ilmiötä, henkilöitä materiaa tai toimintaa, johon 

työntekijä pyrkii työssään vaikuttamaan ja saamaan siinä aikaan haluttuja 

tuloksia.(Kuvio 7.) (toiminnan kohteellisuudesta tarkemmin ks. Leontjev 1977, 156-

168, Hakkarainen 1990, 67-123) Kohde ei ole välttämättä aina kovin selkeästi 

tiedostettu asia, eikä sitä toiminnassa yleensä hallita täydellisesti ja lopullisesti. 

Kohdetta pyritään työssä jatkuvasti hallitsemaan, jotta saataisi aikaan haluttu tulos. 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, toiminnan teorian näkökulmasta työhyvinvointi 

seuraa onnistumisesta työn tai toiminnan kohteen kanssa ja sen vuoksi kuvaavampi 

käsite voisikin olla kohdehyvinvointi.. Hyvinvointi on siis toiminnan tulosta. (Mäkitalo 

2005, 2003a ja b)  

Tekijä                                    Kohde      Tulos 

     (kohdetoiminta) 

Kuvio 7. Toiminnan perusrakenne: tekijä muokkaa kohdetta saadakseen aikaan halutun tuloksen. 

(Engeström 1987 ja 1998) 

Toinen keskeinen periaate on toiminnan välineellisyys. Työntekijä käsittelee ja muokkaa 

kohdetta aivan konkreettisilla välineillä, mutta myös ajatuksellisilla välineillä, eli 

käsitteillä, malleilla ja teorioilla.  Nämä ei-materiaaliset, ajatukselliset välineet 

Tekijä

Välineet

Kohde Tulos

Säännöt    Yhteisö Työnjako
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määräävät pitkälti sen, millaisena kohde ja tulos ylipäätään hahmotetaan. Lisäksi on 

välineitä, joilla kohteesta voidaan saada tietoa. (Kuvio 8.) Työssä käytettävät välineet 

ovat työhyvinvoinnin kannalta olennaisia työprosessissa tarkasteltavia elementtejä.  

 

 

           Tekijä                                                             Kohde         Tulos 

Kuvio 8. Tekijän ja kohteen välinen suhde välineistön välittämänä.(Engeström 1987 ja 1998) 

Kolmantena toiminnan rakenteen olennainen elementti on toiminnan yhteisöllisyys. 

Työntekijä kuuluu useimmiten jonkinlaiseen isompaan tai pienempään yhteisöön, jolla 

on työntekijän kanssa yhteinen työn kohde.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tekijä 

joutuu ottamaan työssään huomioon työyhteisössä vallitsevat säännöt, joista 

yksinkertaisimpia ovat erilaiset aikataulut, järjestykset ja kaavat. On huomattava, että 

työyhteisössä on julkisten ja kirjoitettujen sääntöjen lisäksi kirjoittamattomia sääntöjä, 

jotka työntekijät jotenkin tietävät ja jotka vaikuttavat heidän toimintaansa. Sääntöjen 

lisäksi työyhteisössä toimitaan tietynlaisen työnjaon perustalta. Yksittäinen työntekijä 

kohdistaa työnsä aina vain tiettyyn osaan työn kohteesta ja muut huolehtivat lopusta. 

Jotta voidaan ymmärtää toimintaa kokonaisuutena, on toiminnassa huomioitava nämä 

kaikki em. tekijät, jotka on kuvattu toimintajärjestelmän mallissa. (Kuvio 6. ja Kuvio 9.) 

(Mäkitalo 2003b. Engeström 1998) 

 

 

 

 

Kuvio 9. Tekijän ja kohteen suhde toiminnassa välineistön, yhteisön, sääntöjen ja työnjaon 

välittämänä. (Engeström 1998) 

Välineistö 

VÄLINEET 

TEKIJÄ/T 
KOHDE TULOS 

SÄÄNNÖT YHTEISÖ TYÖNJAKO 
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Toimintajärjestelmä saattaa olla pitkiäkin aikoja suhteellisen vakaassa tilassa, mutta 

muutos jossakin osa-alueessa vaikuttaa väistämättä muihin osa-alueisiin. Yleensä 

toimintajärjestelmän osat muuttuvat eri tahdissa. Muutos jossakin osa-alueessa 

edellyttää myös muiden osa-alueiden muutosta. Esimerkiksi kohteen muuttuessa 

tarvitaan uusien välineiden käyttöönottoa, työyhteisö kasvaa, säännöt on uudistettava ja 

työnjako kehitettävä vastaamaan uuden tilanteen vaatimuksia. Muutokset eivät tapahdu 

useinkaan kerralla, vaan käytännössä työtoimintaan jää vanhoja elementtejä uusien 

kerrostuessa tavallaan vanhan päälle.  Toiminta on siten historiallisesti kehittynyttä, 

puhutaan toiminnan historiallisuudesta. Lisäksi toiminnan muuttuessa 

toimintajärjestelmän elementtien välille kehkeytyy ristiriitoja, jännitteitä, jotka näkyvät 

työssä erilaisina häiriöinä, ongelmina ja esteinä, jotka lisäävät työn vaatimuksia edelleen 

ja jotka koetaan väsyttävinä ja kuormittavina. Erilaiset toiminnassa tapahtuvat  häiriöt 

saattavat aiheuttaa lisääntyvästi virheitä, toinen toisensa syyttelyä ja uupumista. 

(Mäkitalo 2003b. Engeström 1998) KTT:ssa toiminta nähdään siten sisäisesti 

ristiriitaisena. Olennaista on nostaa ristiriidat tietoiseen käsittelyyn toimintajärjestelmän 

tasolla käsiteltäviksi. KTT:n hankkeissa on keskeistä, että tutkitaan kunkin toiminnan 

aikaisempia muotoja, koska nykytilanteessa elävien ristiriitojen juuret ovat 

jäljitettävissä toimintajärjestelmän historiasta (Engeström 1998, 34).  

Muutoksen jäsentämiseen ja tulevan uuden toiminnan suunnittelemiseen tai 

ennakointiin on käytetty erilaisissa KTT:n hankkeissa ekspansiivisen oppimisen eli 

uutta luovan muutossyklin mallia. (Kuvio 10.) Ekspansiivisessa syklissä muutoksen 

nähdään etenevän toimintajärjestelmässä tiettyjen vaiheiden kautta. On kuitenkin 

huomattava, että ekspansiivinen muutossykli on teoreettinen pelkistys, eräänlainen 

ideaalitilanteen kuvaus, eikä muutos välttämättä etene kauniisti vaiheesta toiseen. 

Muutosprosessi, jota syklissä pyritään kuvaamaan voi myös kaventua tai haarautua tai 

sama vaihe voi toistua yhä uudelleen. (Mäkitalo 2003b, Engeström 1998, 87-92) 

Muutoksen nähdään käynnistyvän tarvetilan vaiheesta. Tässä vaiheessa ilmaantuu 

tyytymättömyyttä vallitsevaa toimintatapaa kohtaan. Tyytymättömyyden kokemukset 

voivat olla jokseenkin epämääräisiä tuntemuksia siitä, että asiat eivät ole oikein 

kunnossa.  Selkeää kuvaa muutoksen suunnasta ei ole, vaan konkreettisista muutoksista 

voi olla useita erilaisia näkemyksiä. Ristiriidat ovat tässä vaiheessa toimintajärjestelmän 

yksittäisen elementin sisällä. (mt.) 
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Seuraavassa vaiheessa vanha toimintapa joutuu umpikujaan. Työntekijät joutuvat ns. 

”mahdottomien tehtävien” eteen, toiminnassa esiintyy lisääntyvästi erilaisia häiriöitä ja  

virheitä ja työn laatu kärsii. Muutospaine alkaa muodostua pakottavaksi, vanhalla 

mallilla ei voida jatkaa. Tässä vaiheessa ristiriidat paikallistuvat toimintajärjestelmässä 

eri elementtien välille, esimerkiksi tekijöiden, välineiden ja kohteen välisiksi.(mt., ks. 

myös Launis ym.1998) 

Umpikujan vaiheesta pyritään ulos hakemalla uusia ratkaisuja. Vallitsevaa 

toimintatapaa aletaan kyseenalaistamaan joidenkin työntekijöiden toimesta. Yleensä 

koko työyhteisö ei ole yhtenä joukkona esittämässä samankaltaisia ratkaisuja, vaan 

esitetyt uudet toimintatavat voivat olla hyvinkin erilaisia ja eritasoisia. Jotkut toivovat 

paluuta ”vanhoihin hyviin aikoihin” eli joihinkin nykyistä edeltäviin toimintatapoihin 

tai ehdotetaan sellaista, jota on juuri tavalla tai toisella kokeiltu. Muutossyklin 

eteneminen riippuu siitä, minkälaisia ratkaisuja tässä vaiheessa tehdään: pystytäänkö 

nostamaan toiminta laadullisesti uudelle tasolle vai palataanko vanhaan toimintatapaan, 

joka johtaa hetken päästä uudelleen umpikujan vaiheeseen.(mt.) Yksi tärkeä 

kehittämistoiminnassa huomioonotettava asia on se, että työyhteisöt ovat aina tietyllä 

tavalla moniäänisiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhteisössä on aina erilaisia näkemyksiä 

asioista, erilaisia perinteitä, arvoja, asenteita ja mielenkiinnon kohteita. Moniäänisyys 

ymmärretään ehkä käytännössä useimmiten esteeksi tai häiriöksi, mutta siinä on myös 

vahva positiivinen puoli. Monenlaiset näkemykset ovat perusta uusille näkemyksille, 

innovaatioille ja toimintatavoille. (ks. Engeström 1998, Korhonen 2004)  

Muutos etenee käytännössä tapahtuvien, konkreettisten toiminnassa toteutettujen 

kehittämistoimenpiteiden kautta. Uudet ratkaisut vaikuttavat kaikkiin 

toimintajärjestelmän osa-alueisiin. Toiminnan muuttaminen luo taas uuden tilanteen, 

jossa esiintyy taas uudenlaisia ristiriitoja, kun muutoksen edetessä vanha ja uusi 

toiminta joutuvat ristiriitaan keskenään. Toimintajärjestelmän mallilla voidaan 

hahmottaa ja paikallistaa näitä ristiriitoja kehittyvässä toiminnassa. Muutossyklin 

viimeisessä vaiheessa uutta käytäntöä arvioidaan ja pyritään vakiinnuttamaan. Tämä 

edellyttää sitä, että ristiriidat uusien ja vanhojen toimintatapojen välillä on onnistuttu 

ratkaisemaan.  Tässä vaiheessa on oleellista, että uusi toimintatapa leviää kaikkien 

toteuttamaksi käytännöksi. Uudeksi haasteeksi nousevat toimintajärjestelmän suhteet 
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muihin toiminnallisesti läheisiin toimintajärjestelmiin. Tällöin ristiriidat eivät ole enää 

toimintajärjestelmän sisällä vaan toimintajärjestelmien välillä.(mt.) 

 

 

 

 

 

            Kuvio 10.  Ekspansiivisen muutoksen syklimalli (Engeström 1998) 

 

5.2.2.4 Toimintajärjestelmän osa-alueet aineiston kontekstin järjestäjinä 

Haastateltavat tuottivat itse sen sisällön ja kontekstin, minkä he liittivät työhyvinvointiin 

omassa työssään ja omassa organisaatiossaan tai yrityksessään. Sisältö ei 

lähtökohtaisesti tullut haastattelijalta, vaikka haastattelijan roolia ei voida 

tämänkaltaisessa laadullisessa tutkimuksessa täysin sulkea pois. (ks. Aaltonen & 

Kovalainen 2001, Eskola & Suoranta 1998, Hirsjärvi & Hurme 2004) 

Kuten aiemmin mainittiin, johtajille on oletettavasti tietynlaista rutiinia pyrkiä 

tuottamaan täsmällisiä vastauksia erilaisiin teemoihin ja kysymyksiin. 

Haastatteluvastaukset sisälsivätkin paljon erilaisia konteksteja, joita alettiin järjestää ja 

jäsentää KTT:n toimintajärjestelmämallilla. Kaikki haastattelut järjestettiin niin, että 

etsittiin ensinnäkin työhyvinvoinnin johtamisen kohdetta johtajien kuvaamana eli 

vastausta kysymykseen, mihin työhyvinvoinnin johtaminen toimintana kohdistuu, missä 

johtajat näkevät ja haluavat nähdä muutoksia työhyvinvoinnin johtamisen tuloksena.(ks. 

alaluku 6.2.2.3) Toiseksi etsittiin työhyvinvoinnin johtamisen välineitä, työkaluja, 

joiden avulla johtajat toteuttavat työhyvinvoinnin johtamista. Näihin kuuluvat kaikki 

toiminnot tai toimenpiteet, joiden tavoitteena voidaan katsoa olevan työhyvinvoinnin 

1. Kehittämistarpeen viriäminen 

2. Vanhan toimintatavan umpikuja 

3. Uusien ratkaisujen hakeminen 

4. Käytännön muuttaminen 

5. Uuden käytännön arviointi ja 

vakiinnuttaminen 
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ylläpitäminen tai kehittäminen. On huomattava, että tässä kategoriassa on paljon 

sellaisia tekemisiä, joita eivät toteuta vain johtajat itse, vaan mitä suurimmassa määrin 

erilaiset vastuuhenkilöt (kuten henkilöstöpäällikkö tai työterveyslääkäri). Tämä tulee 

huomioiduksi silloin, kun tutkitaan työnjako- tai yhteisö-osioita. Kolmanneksi etsittiin 

vastauksia siihen, miten johtajat kuvaavat työhyvinvoinnin johtamisen tulosta eli sitä 

tavoitetilaa tai lopputulemaa, kun on käytännössä tehty johtajien kuvaamia 

toimenpiteitä. Toiminnan yhteisöllistä puolta toimintajärjestelmän mallissa edustavat 

toimintaa ohjaavat ja rajaavat säännöt, yhteisö (yhteistyötahot) sekä työnjako. Näihin 

kaikkiin osa-alueisiin haettiin myös kuvauksia ja vastauksia jokaisesta haastattelusta 

erikseen. Organisaatioiden ja yritysten haastatteluaineisto ei ollut siis tutkimuksen 

aineistona, ainoastaan haastatteluvastaukset. 

Aiemmin on jo esitelty sosiaalisen konstruktionismin ja diskurssianalyysin periaatteita. 

Tässä tutkimuksessa peruslähtökohtana on se, että puhe on toimintaa, jolla rakennetaan 

todellisuutta. Puhe liittyy johonkin toiminnan kontekstiin ja tällöin voidaan olettaa, että 

puheen kuvaaman toiminnan elementit (toimintajärjestelmän osa-alueet) esiintyvät 

puheessa ja toimintaa rakennetaan ja kuvataan puheella yhtä lailla kuin teoillakin. 

Kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän mallin osa-alueet muodostavat 

luontevasti sellaisen merkitysjärjestelmän eli diskurssin, joiden avulla 

haastatteluvastauksia tai haastatteluissa tuotettua puhetta voidaan lähteä analysoimaan. 

Aineiston jakaminen tällä tavoin toimintajärjestelmämallin osa-alueisiin oli varsin 

hidasta. Koko yli satasivuinen aineisto oli käytävä läpi lause lauseelta ja pohdittava 

lauseiden sisältöjä huolellisesti. Kuten voi olettaa, monet puheessa esille nostetut asiat 

ja kontekstit eivät ole selkeästi esimerkiksi vain välineiden kuvausta, vaan välineet 

voidaan ymmärtää myös säännöiksi tai säännöt välineiksi. Esimerkiksi arvot ovat 

aiheuttaneet paljon keskustelua siitä, ovatko ne sääntöjä vai välineitä toiminnassa (ks. 

Seeck & Kuokkanen 2010, Ollila 2010). Arvot voidaan nähdä abstrakteina 

suunnitelmina ja tavoitteiden tai päämäärien kuvauksina, joiden konkreettisuutta 

toiminnan kannalta on vaikea hahmottaa (ks. Virkkunen 2002). Toisaalta Ollila on 

johtajuutta ja johtamista monipuolisesti pohtivassa kirjassaan esittänyt  arvoista 

kuviossa 11 esitetyn luokituksen. 
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Kuvio 11. Arvojen soveltaminen käytäntöön. (Ollila 2010, 130.) 

Koska tässä tutkimusaineistossa arvot ovat vahvasti esillä puheessa ja työhyvinvoinnin 

johtamisen kuvauksissa, sovellan tässä Ollilan (2010) ajatuksia. Olen katsonut arvojen 

liittyvän toimintaa ohjaaviin ja rajaaviin sääntöihin, vaikka niihin vieläkin liittyy paljon 

tulkinnanvaraisuutta. Olen kuitenkin katsonut, että tämän tutkimuksen kannalta tämä 

jako on tarkoituksenmukaisin ja auttaa todennäköisesti parhaiten löytämään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. 

Haastatteluaineisto jaettiin toimintajärjestelmän osa-alueisiin haastattelu kerrallaan. 

Jaottelussa on kolme saraketta: puheenvuoron numero, missä lausuma esiintyy, itse 

lausuma ja tutkijan kommentit ja huomautukset seuraavaa vaihetta varten. Jaottelussa ei 

käytetty välttämättä kokonaisia lauseita tai virkkeitä, vaan keskityttiin sellaisiin lauseen- 

tai virkkeenosiin, joissa esimerkiksi säännön kuvaus esiintyy, mutta muussa virkkeen tai 

lauseen osassa on muuta kuvausta. Esimerkkinä seuraava otos yhdestä puheenvuoron 

osasta ja tämän osan olen tulkinnut osaksi  sääntöihin ja sääntöjen hahmottelemiseen 

liittyvää kommentointia: 

H1(pv33, s.8): ”…työhyvinvointi ei oo enää semmoista niinkö ennen, että on kinttaat, ettei tuu haavaa ja 

vähennetään niitä työtapaturmia, se on yksi tärkeä osa työhyvinvointia, mut se ei oo se kaikki, vaan se on 

ARVOJEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

Kohti konkretiaa 

*ARVOT ELI PÄÄMÄÄRÄT, joista johdetaan 

*PERIAATTEET, joista johdetaan 

*SÄÄNNÖT, joista johdetaan 

*KÄYTÄNNÖN MENETTELYTAPAOHJEET, jotka ovat usein 

tarinan-luonteisia esimerkkejä. 
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nimenomaan se, miten se yksilö otetaan huomioon ja työyhteisö se on, mikä meiänki arvojen takana 

on…”  

Välipisteet puheenvuoroissa kuvaavat sitä, että kysessä ei ole koko lause tai virke vaan 

niiden osa. Lopuksi kaikki koottiin yhteen niin, että kaikkien haastatteluiden osa-

aluekuvaukset ovat kunkin osa-alueen suhteen peräkkäin. Näin muodostui 

kokonaisuuksia, jotka mahdollistivat kokonaiskuvan muodostamisen koko 

työhyvinvoinnin johtamistoiminnasta toimintajärjestelmän mallilla kuvattuna ja 

jäsennettynä. Samalla yksittäisen johtajan omat kommentit tulevat osaksi laajempaa 

kokonaisuutta, jota tässä tutkimuksessa tutkitaan ja jäsennetään. 

5.2.2.5 Toiminnan historiallisuus analyysin ohjenuorana 

Seuraavaksi lähdettiin jäsentämään tarkemmin toimintajärjestelmän osa-aluekuvauksia 

ja niiden välistä suhdetta. Toimintajärjestelmän mallilla voidaan hyvin jäsentää sitä 

tilannetta, joka on vallalla kussakin historiallisessa ajassa ja hetkessä. Kuten aiemmin 

on kuvattu (ks. kappale 6.2.2.3), toiminta ja toiminnan osa-alueet ovat  jatkuvassa 

muutoksessa ja toiminnassa on aina monenlaisia aineksia toiminnan aiemmista 

vaiheista. Lähtöoletus on siis, että kaikkien osa-alueiden kuvauksissa olisi suurella 

todennäköisyydellä havaittavissa johtamisen historian erilaisia elementtejä (ks. luvut 3 

ja 5) ja samoin työhyvinvoinnin käsitteen syntyyn vaikuttavan historian elementtejä (ks. 

luku 2).  

Historiallinen jatkumo näkyy ehkä parhaiten toiminnan kohteen ja välineiden 

muutoksessa (ks. kappaleet 3.4.2 ja 4.6). Aiemmin on kuvattu myös toimintakonseptin 

käsitettä, kun halutaan kuvata toimintaa keskeisesti ohjaavia ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä (Virkkunen 2002, Virkkunen 2004, Virkkunen 2009, Mäkitalo & Paso 2008)  

Eri tieteenalojen piirissä on puhuttu myös toimintalogiikan käsitteestä  (Aaltonen & 

Kovalainen 2001) sekä johtamiseen liittyvistä paradigmoista  (Seeck & Kuokkanen 

2010; Seeck 2008). Nämä käsitteet mielessäni pyrin hahmottelemaan sitä, mikä voisi 

olla se jäsennys tai luokittelu, mikä parhaiten nostaisi esille työhyvinvoinnin johtamisen 

keskeiset elementit eli työhyvinvoinnin johtamisen toimintakonseptin.  
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Tähän saakka jäsennetty aineisto luettiin useaan kertaan läpi. Huomiota kiinnitettiin 

erityisesti siihen, millä tavoin johtamisen ja työhyvinvoinnin historiallinen tausta näkyy 

aineistossa ja minkälainen kokonaiskuva hahmottuu tämän hetken työhyvinvoinnin 

johtamisen toiminnasta haastatteluaineiston perusteella arvioituna. Usean lukukerran 

jälkeen alkoi hahmottua tiettyjä painotuksia eri osa-alueissa ja niiden taustalla näytti 

olevan nimenomaan tietynlainen historiallinen jatkumo. Kuten aiemmin on teoria-

osuudessa kuvattu, johtamisteorioista ja – käytännöistä ei voida minkään historiallisen 

vaiheen varsinaisesti todeta jääneen pois, vaan seuraavat vaiheet ovat rakentuneet 

edellisten päälle ja aiemmat vaiheet ovat jääneet jossain määrin elämään, vaikka 

toimintaympäristö on muuttunut  

5.2.2.6 Nelikenttäanalyysin muodostuminen 

Johtamisen teorioissa ja käytännöissä on todettu olevan vaihtelua siinä, miten paljon 

johtamisessa painotetaan johtajan auktoriteettia, johtamisen kontrolloivaa ja määräävää 

roolia toiminnassa. Toinen lähestymistapa edelliselle on painottaa imisiä ja ihmisten 

huomiomista toiminnassa ja johtamisessa. (ks esim. Peltonen 2008, Seeck 2008, Pyöriä 

2012) Voidaan puhua siitä, kuinka paljon johtamisessa painotetaan ihmisten johtamista 

(leadership) vs. asioiden johtamista (management). Johtamisoppien laatua on jäsennetty 

käsitteillä normatiivinen johtaminen ja rationaalinen johtaminen ja liitetty 

johtamisoppien vaihtelu talous- ja tuotantoelämän vaihteluun ja haettu sieltä selitystä 

johtamistapojen muutokselle ja vaihtelulle. (ks. alaluku 4.6 ) Olen tulkinnut seuraavassa 

jäsennyksessä johtamisteoriat ja käytännön johtamismallit johtamisen välineiksi ja 

luonut niihin liittyvän jatkumon osaksi nelikenttäanalyysia. 

Toisen tärkeän jatkumon nelikenttäanalyysiä varten olen luonut johtamisen kohteesta. 

Johtamisen perustavoitteena voidaan nähdä sen, että siitä syntyy tulokseksi jotain 

sellaista, joka on koko toiminnan tarkoitus. (ks. Engeström 1998). Eli johtamisella on 

tietty kohde, jota käsittelemällä ja muokkaamalla pyritään haluttuun tulokseen. 

Työhyvinvoinnin johtamisen voidaan nähdä olevan sellaista toimintaa, jolla on oma 

kohteensa ja tavoiteltu tulos. Työhyvinvoinnin johtamista on perusteltu johtajille usein 

sillä, että työhyvinvointia tukevilla toimenpiteillä on vaikutusta yrityksen tuottavuuteen. 

Tämä perustelu liittynee paljolti siihen, että johtajan oletetaan olevan kiinnostunut 

työhyvinvoinnista ja kustannuksia vaativista toimenpiteistä vasta silloin, kun ja jos 
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toimenpiteiden vaikuttavuus taloudellisilla mittareilla on pystytty todentamaan. Toinen 

näkökulma johtamiseen voisi olla eettis-moraalinen ja inhimillinen näkökulma: johtajan 

toiminnan kohteena voi olla myös ihmisten hyvinvointi, kehittyminen ja oppiminen. (ks. 

myös Ojala & Jokivuori 2012) Haastatteluaineiston perusteella arvioituna johtajien 

huoli ihmisistä itsestään ja heidän hyvinvoinnistaan näyttäytyy todellisena. 

Aineiston analyysi eteni nelikentän muodostamiseen, jotta saataisiin esille toiminnan 

kokonaiskuva ja toimintaan mahdollisesti liittyvät jännitteet ja ristiriitaisuudetkin. 

Nelikenttä muodostuu kahdesta jatkumosta: toinen on välinejatkumo, jonka toisena 

ääripäänä on JOHTAMISLÄHTÖINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA OHJAAMINEN ja 

toisena ääripäänä TYÖNTEKIJÄLÄHTÖINEN VASTUUNOTTO JA 

OSALLISTUMINEN. Toinen jatkumo on kohdejatkumo, jonka toisena ääripäänä on 

TUOTANTO /TUOTTAVUUS ja toisena ääripäänä TYÖNTEKIJÖIDEN 

HYVINVOINTI, KEHITTYMINEN JA OPPIMINEN. Näin muodostuu neljä 

pääasiallista kokonaisuutta tai kategoriaa, jotka antavat mahdollisuuden hahmottaa 

tarkemmin työhyvinvoinnin johtamisen painotuksia toiminnan kohteen jä välineiden 

historiallisen kehityksen kautta tarkasteltuna.Nelikenttä on kuvattu kuviossa 12 ja 

selitetty tarkemmin luvussa 7 kuvattaessa tutkimuksen tuloksia. 
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    Kuvio 12. Työhyvinvoinnin johtamisen nelikenttä. 

 

5.2.2.7 Työhyvinvoinnin johtamisen tasot: nelikenttämallin makrokategoriat ja 

mikrotasot  

Tutkimusaineiston analyysissa päädyttiin neljään pääasialliseen tai makrotason 

kategoriaan, joiden rajojen ymmärretään olevan liukuvia. Makrotaso näyttäisi 
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koostuvan työhyvinvoinnin johtamisen syvemmän tason perusrakenteista, joiden 

olemassaoloa ei voi helposti havaita, mutta joiden voidaan tulkita olevan kaiken 

työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvän argumentoinnin taustalla tämän tutkimuksen 

aineistossa. Makrotason kategoriat nimettiin niin, että niissä kuvastuu ko. kategoriaan 

liittyvä vahva tendenssi, pyrkimys aivan tietynlaiseen johtamistoimintojen kautta 

saatavaan tulokseen (ks. Kuvio 12). Tulos näkyy ihmisten (työntekijöiden) 

käyttäytymisenä ja tuotantoon liittyen tuottavuuden mitattavina muutoksina.  

 

Makrotason kategorioiden analyysia lähdettiin etsimään samalla metodilla, kuin 

analyysiä, joka johti nelikenttämallin syntymiseen. Tässä rajoituttiin kuitenkin siihen, 

että etsittiin makrotason kategorioille toimintajärjestelmän mallin mukaista kuvausta. 

Eli jokaisessa kategoriassa on makrotason kohteen lisäksi vielä tarkennettu kohde, 

tietynlainen välineistö ja toivottu tulos, säännöt, yhteisö ja työnjako. Makrotason 

kategorioille annetut niiden luonnetta tai laatua kuvaavat nimet kuvaavat ennen kaikkea 

sitä, mikä on kussakin kategoriassa johtamistoiminnan luonne ja tähän luonteeseen 

liittyvä taustalla vaikuttava mielikuva tai olettamus siitä, mihin kyseisillä 

johtamistoiminnoilla päästään eli mikä on lopputulema. Tätä voisi alustavasti kuvata 

seuraavasti: 

Taulukko 6. Työhyvinvoinnin johtamisen tavoitetilat. 

THV – johtamisen luonne Tavoitetila / Tulos 

Tukeminen Työntekijöiden hyvinvointi pysyy yllä ja kehittyy sekä 

henkisesti, fyysisesti että sosiaalisesti. 

Osallistaminen Työntekijät tuottavat uusia ideoita ja innovaatioita 

yrityksen/organisaation toiminnan ja /tai tuotteiden 

kehittämiseen. 

Kiinnittäminen Työntekijät ovat sitoutuneita ja motivoituneita omassa 

työssään ja työyhteisössään 

Tehostaminen Tuotanto toimii tehokkaasti ja ilman vakavia häiriöitä. 

Taloudellinen tuottavuus kasvaa.  
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Makrotason kategorioihin haettiin aineistosta toimintajärjestelmän osa- alueita vastaavat 

kuvaukset ja niitä on kuvattu tarkemmin luvussa 6. 

 

 On selvää, että on toimintojen kokonaisuuksia (esimerkiksi työterveyshuollon tai 

työsuojelun osalta), joita ei voi sijoittaa pelkästään johonkin makrotason kategoriaan. 

Tällöin ne sijoittuvat useamman kategorian alueelle, mutta saavat keskeiset 

rakennusaineensa kunkin eri kategorian sisältävistä toimintaa ohjaavista tekijöistä. Näitä 

voidaan myös kuvata jäsentämällä kategoriat toimintajärjestelmämallilla. Tämä 

tarkoittaa, että makrotason rakenteen lisäksi on olemassa eräänlaisia mikrotason 

kokonaisuuksia, erilaisia toimenpiteiden joukkoja, jotka ylittävät kategorioiden rajat, 

mutta eivät tuota olennaista uutta joko kohteeseen tai välineisiin, vaan muodostuvat jo 

olemassa olevien kohteiden ja välineiden pohjalta.  

 

Haastatteluissa esiin tulleita erilaisia konteksteja, jotka voidaan tulkita em. mikrotason 

konteksteiksi, ei ole erikseen enää lähdetty tarkemmin analysoimaan eikä sijoittamaan 

nelikenttään. On kuitenkin pidettävä mielessä, että harvat toimenpiteet tai toiminnot, 

joita työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan 

työpaikoilla, voidaan tarkkarajaisesti sijoittaa minkään makrotason kategorian alueelle 

kokonaan, vaan niiden voidaan tulkita sijoittuvan kahden tai useamman kategorian 

alueelle. Tutkimustulosten esittelyn yhteydessä käytetyt aineistolainaukset 

havainnollistavat tätä tutkimuksessa tehtyä johtopäätöstä. (ks. luku 6) 
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6  TUTKIMUSTULOKSET 

Kuten edellä on kuvattu, tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen, miten johtajat 

määrittelevät työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen. Määritelmä - käsitettä 

käytetään kaikissa tieteissä. Eri tieteissä niillä on oma merkityksensä. Tietty määritelmä 

on pätevä vain siihen liittyvässä kontekstissa. Yhteistä eri tieteenalojen tapaan käsittää 

määritelmä lienee se, että määritelmä sisältää asian olennaiset ominaisuudet, lausumat 

ominaisuuksien yhteneväisyyksistä ja /tai toiminnoista ja tarkoituksesta. (ks.esim. 

Nykysuomen sanakirja 1978) Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, minkälaisena 

toimintana tai tekoina johtajat hahmottavat työhyvinvoinnin johtamisen. 

Tutkimusaineiston analyysin avulla halutaan tehdä näkyväksi, minkälainen toiminnan 

rakenne tai järjestelmä rakentuu haastatteluissa tuotetusta aineistosta. Kaiken 

inhimillisen toiminnan voidaan nähdä muodostuvan niin, että siinä ovat tietyt olennaiset 

ja välttämättömät elementit. Inhimilliseen toimintaan liittyen nämä elementit ovat esillä 

toimintajärjestelmän mallissa (Engeström 1998), jota on kuvattu edellä ja jota on 

käytetty analyysin apuvälineenä haettaessa vastausta tutkimuskysymyksiin.  

Tässä luvussa käydään läpi analyysin tuottama sisältö, jota havainnollistetaan 

haastattelumateriaalin lainauksilla. Aluksi luodaan kokonaiskuvaa ja havainnollistetaan 

analyysiä aineistonäytteillä ja käyttämällä osittain nelikenttää analyysin apuvälineenä. 

Seuraavaksi käytetään nelikenttäanalyysia tarkemmin ja käydään läpi nelikentän osa-

alueet eli ns. makrotason kategoriat ja niihin liittyvät toimintaa ohjaavat elementit 

toimintajärjestelmämallin mukaisesti. Lopuksi vastataan yhteenvedonomaisesti 

tutkimuskysymyksiin. 

 

6.1 Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuus 

 

Monissa työhyvinvointia käsittelevissä tutkimuksissa tai julkaisuissa todetaan, että 

työhyvinvointi on monisäikeinen ja laaja-alainen kokonaisuus, josta on vaikea saada 

otetta. (esim. Suonsivu 2011, Suutarinen & Vesterinen 2010, Järvinen 2012) Johtajaan 

tehtävänsä haltijana kohdistuu monenlaisia eri taholta tulevia käyttäytymisodotuksia. 

Usein johtamistyön ongelmat johtuvat siitä, että tehtävän haltija ei odotusten ja 
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vaatimusten ristiriitaisessa kentässä tiedä, mikä ratkaisu on oikea ja hyvä. (Feldt, 

Huhtala & Lämsä 2012, 137)  Samalla kuitenkin esitetään ja vaaditaan, että 

työhyvinvointia on johdettava ja sen on oltava osa johtamisen kokonaisstrategiaa. (esim. 

Aura & Saarikoski 2011, Suutarinen & Vesterinen 2010, Suonsivu 2011) Haastatellut 

johtajat toivat kaikki eri tavoin esille, että työhyvinvoinnin johtaminen ei saa eikä voi 

olla erillinen kokonaisuus johtamisessa, vaan sen pitää nivoutua johtamisen 

kokonaisuuteen. Johtajat kommentoivat esimerkiksi näin: 

 

T: …mitä se työhyvinvoinnin johtaminen voisi tarkoittaa? 

H5(s.9, pv 42): no en mää tiedä, musta se ei tarkoita yhtään mitään…se on niin kuin työn ja 

työyhteisön johtamista ja sen sisällä, et mää väittäisin…me itse syyllistytään siihen kyllä, koska 

meillä on hyvinvointiohjelmia ja joku virkistysmääräraha, joka on tarkoitettu työhyvinvointiin 

sinänsä, jotka on mun mielestä ihan peanuts kysymyksiä tämän, niinkö kokonaisviihtymisen 

kannalta, että kyl mää kattoisin sen johtamisen sisällä olevaksi yhdeksi osaksi 

kokonaisuutta.” 

 

Tässä tutkimuksessa haettiin uudenlaista jäsennystä kokonaiskuvan selkiyttämiseksi ja 

jäsentämiseksi, jotta vältettäisiin jo aiemmin esitettyjen ajatusten ja mallien toistaminen 

sellaisenaan. Peruslähtökohtana oli se, että todellisuutta konstruoidaan ja myös 

uusinnetaan sosiaalisissa prosesseissa ja tutkimus on osa tutkittavana olevan ilmiön 

konstruointia. 

 

6.1.2 Työhyvinvoinnin johtamisen jännitteinen kenttä 

 

Aineiston analyysiprosessissa päädyttiin muodostamaan nelikenttä (Kuvio 12.), missä 

ovat esillä haastatteluilla kerätyn aineiston sisällöt toimintajärjestelmän mallin avulla 

tulkittuna. Työhyvinvoinnin johtaminen näyttäytyy jäsennyksen kautta tarkasteltuna 

kokonaisuutena, joka ei suinkaan ole harmoninen. Siinä olevien osa-alueiden välillä on 

jännitteitä ja vastakohtaisuuksia, joiden voi olettaa tuntuvan arjessa johtamisen 

sekavuutena, päätöksenteon hankaluutena, resurssien ohjaamisen haasteina sekä eri 

intressiryhmien välisenä kamppailuna. Ristiriitoja ja jännitteitä johtamisessa on käsitelty 

myös johtamisen eettisten haasteiden kannalta. (Feldt, Huhtala & Lämsä 2012) Monet 

eettiset haasteet sivuavat monin tavoin myös työhyvinvointia. Ristiriitatilanteet voivat 

olla kuormittavia myös johtajan oman jaksamisen ja työhyvinvoinnin kannalta. 
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6.1.2.1 Työhyvinvoinnin johtamisen kohteet 

Jännitteisyys on nähtävissä jo nelikentän ulottuvuuksien ääripäissä. Kohdejatkumon 

toisessa ääripäässä työhyvinvoinnin johtamisen kohteena on tuotanto / tuottavuus, jota 

ei mielletä helposti työhyvinvoinnin kontekstiin kuuluvaksi, vaikka sitä motivoidaankin 

nykyään paljon tuottavuuden paranemisen lupauksilla (esim. Ahonen 2011; 

Otala&Ahonen 2005). Tuottavuuden painottaminen on kiinteä osa taloustieteelle tuttua 

diskurssia, mutta oudompaa esimerkiksi työterveyshuollon keskeisille toimijoille, 

työterveyshoitajille ja työterveyslääkäreille. Toisessa kohdejatkumon ääripäässä ovat 

työntekijät tai henkilöstö, jonka hyvinvoinnin tukemiseksi tai takaamiseksi on totuttu 

esittämään jo pitkään monentyyppisiä toimenpiteitä. (ks. esim. Tarkkonen 2008, Seeck, 

2008) Haavisto (2010,17) kuitenkin väittää toimintakulttuurin nykyisin koventuneen 

taloudellisen tilanteen kiristyessä. Työhyvinvoinnin johtamisen kohteiden jännitteisyys 

esiintyy myös aiemmin kuvatuissa johtamisen sykleissä (ks. luku 3, alaluku 3.4 ja 

alaluku 4.6), missä työhyvinvoinnin huomioiminen kytketään  tuotantomuotojen 

muutokseen ja taloustilanteen kehitykseen. 

 

Johtajat ja esimiehet joutuvat hyvin usein punnitsemaan, kumpaan kiinnittävät 

enemmän huomiota ja millä tavalla: toiminnan tuloksellisuuteen vai ihmisten 

hyvinvointiin. Kysymys voi julkisissa organisaatioissa (kuten kaupungeissa ja kunnissa) 

olla varsin hankala, kun työntekijöiden tai kuntalaisten luottamushenkilöt ovat myös 

virkamiehiä ja  virkamiesjohtajien kanssa keskustelemassa tarvittavista päätöksistä. 

Monissa keskusteluissa joudutaan etsimään ratkaisuja, jotka voivat olla kipeitä 

monestakin näkökulmasta. Tästä seuraavanlainen aineistonäyte: 

 

T: ”…tarkoitatko, että on niinkö virkamies ja sitten toisaalta kaupungin…?” 

H3(s. 6, pv22): ”…luottamustehtävässä ja sehän saattaa olla ihan avainpaikoilla, kyllä nämä on minun 

mielestä ihan kestämättömiä tilanteita, jos ajatellaan…vaikeiden asioiden päätöksenteon osalta…joskus 

on ihan hyvä, että käydään sitä keskustelua, mutta päätöksenteossa se pitäs tehdä niinkö faktojen 

pohjalta…meilläkin on sitä työkykyongelmaa…kun työvoima vähenee, mutta myöskin se työntekijän 

vastuu on se, että hän hyväksyis sen realiteetin, ettei hän pysty enää siihen tehtävään ja täähän on meille 

vaikee, niin se on johtajillekin…monesti ois hyvä, että pystyis siirtään uuteen tehtävään…mut tää on yks 

semmonen, joka vaikuttaa työhyvinvointiin…mikä on työntekijän oma vastuu pitää huolta itsestään ja 

omasta hyvinvoinnistaan…jos en ite liikkuis, olis säännöllinen elämäntapa, että jos yhtä kova vauhti 

olis…ko joskus nuorena ja nukkuis epäsäännöllisesti, niin ei jaksais” 
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Tässä aineistonäytteessä on monta jännitteitä kuvaavaa ilmaisua ja ainakin osittain 

johtaja päätyy myös toivomaan työntekijöiltä itseltään avaimia ratkaisuihin (vrt. Mattila, 

2006) kun ne organisaatiotasolla näyttäytyvät ”kestämättömiltä”. Johtaja joutuu 

liikkumaan kohdejatkumon ääripäidän välillä ja käymään monentasoisia neuvotteluja eri 

osapuolien kanssa tiedostamatta ehkä kuitenkaan täysin niitä jännitteitä, joiden kanssa 

hän jatkuvasti kamppailee. Kun työt on saatava tehdyksi, tuotanto pyörimään ja palvelut 

tuotettua, työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvät haasteet ovat jatkuvasti läsnä 

työkykyisen väen vähentyessä. Moni johtaja näyttää toivovan, että työntekijät itse 

ottaisivat itseään ”niskasta kiinni” ja huolehtisivat paremmin omasta kunnostaan ja 

hyvinvoinnistaan. Organisaation keinot koetaan hyvinkin rajallisiksi ja pakottamisen 

keinoja johtamisessa ollaan haluttomia käyttämään. Hyvään työilmapiiriin sekä 

työntekijöiden vakauden ja turvallisuuden tunteeseen halutaan panostaa: 

 

H4(pv.5):…yksilöllä on kyllä vastuu, sanotaan nyt oman hyvän kuntonsa ylläpitämisestä ja sellasista, se 

on asia, josta ehkä vähemmän puhutaan, et tavallaan vaatimuksia tulee yrityksiä tai yhteisöjä kohtaan, 

et työterveyshuolto pitää järjestää niin ja näin, mutta sitten että yksilöllä on vastuu siitä, että pitää 

itsensä …hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa.”  

 

Mutta toisaalta: 

 

H4(ss.3-4,pv.12-18):”…tää muutoksen vauhti on ollut todella kova…onkin varmaan ollut 

tällasta…kokemusta siitä, että muutoksia tulee liian nopeasti ja liian paljon…nyt sitten tilanne on kyllä 

rauhoittunut…henkilökunta voi luottaa johtoon ja siihen, että johto esiintyy yhtenäisesti…”  

”…on selkeät vastuualueet organisaatiossa ja ihmiset tietää vastuunsa ja tietää myöskin rajapinnat 

toisten vastuualueisiin, se luo sellaista yleistä turvallisuutta…” 

6.1.2.2 Työhyvinvoinnin johtamisen välineet 

Työhyvinvoinnin johtamisen nelikentässä (Kuvio 12.) toinen jatkumo liittyy 

työhyvinvoinnin johtamisen välineisiin eli niihin keinoihin, toimintoihin ja 

toimenpiteisiin, joilla työhyvinvointia ajatellaan voitavan tukea, varmistaa ja kehittää. 

Väineisiin liittyy omanlaisensa jännitteisyys. Toisaalta toimenpiteet ovat vahvasti 

johtamislähtöisiä, organisaation tai yrityksen strategisten linjausten mukaisia 

toimenpiteitä ja työntekijöiden osalle jää suurimmaksi osaksi osallistua näihin 



83 

toimintoihin tai sopeutua, olla niiden kohteena. (vrt. Mantere 2005) Toisaalta 

toimenpiteet ovat sellaisia, joihin tarvitaan ja toivotaan työntekijöiden paitsi 

vapaaehtoisuutta, myös mitä suurimmassa määrin halukkuutta ja innokkuutta. (ks. 

taulukko 6.). Johtamisen historiallisessa kehityksessä on näkyvillä vaihtelu johtamisen 

välineissä, jota on selvitetty edellä (ks. kappale 3.4 ja taulukko 3.). On todettu myös, 

että johtamisen teorioihin liittyvistä käytännöistä ei ole mikään varsinaisesti jäänyt pois 

ja käytännön toiminnassa on havaittavissa kaikkien johtamisoppien piirteitä enemmän 

tai vähemmän. Oheisessa esimerkissä kuvataan yrityksen vahvaa strategiaa kaiken – 

myös työhyvinvoinnin – johtamisen ohjenuorana, mutta toisaalta pidetään tärkeänä 

vuorovaikutusta ja keskustelua työntekijöiden kanssa: 

 

H1(s. 3, pv.10): ”siis oikeastaan sitä ei pysty johtamaan eikä saamaan aikaan tuloksia aikaiseksi, jos ei 

oo selkeä näkemys, mihin mennään, et ensin pitää olla se, hienosti voidaan puhua strategiasta, mut se 

päämäärä, mihin mennään ja kun se pilkotaan, sulla on sitten niitä ihmisiä, jotka sitoutuu niihin asioihin 

ja kehittää itteensä ja pystyy olemaan siinä kehityksessä mukana, ja tavallaan niin kuin sparraamassa ja 

coachaamassa, niin se on se juttu…et sä pystyt …keskustelemaan ja coachaamaan” 

 

Isoissa organisaatiomuutoksissa työntekijöiden osaksi jää usein vain sopeutua ja 

opetella toimimaan ja tekemään työtään uudessa kontekstissa. Muutostilanteiden on 

todettu olevan haasteellisia taitekohtia ja niihin on etsitty myös sekä henkilöstön 

jaksamisen että tuottavuuden kannalta välineitä, joiden avulla ihmiset selviäisivät 

paremmin muutoksista: 

 

H1(s.5, pv.19): ”prosessina se on se, et porukat otetaan mukaan siihen ja käydään ne perusteet läpi, 

miksi tehdään ja tuota tehdään, ne ohjelmat, että miten mennään eteenpäin, ja valtavasti…tiedottamista 

ja koulutusta, ei sitä, että konsultit tulee kouluttamaan, mutta itse pannaan sitä interaktiivisuutta siihen 

mukaan myös, että ihmiset joutuu tekemään töitä muittenkin kanssa…” 

 

Välineet voivat olla hyvin monenlaisia. Johtajan persoonallisuutta on pidetty yhtenä 

tärkeänä johtamisessa vaikuttavana asiana (ks. luku 4, alaluku 4.4) Haastatteluissa 

viitattiin johtajan persoonallisuuden vaikutukseen siten, että pidettiin tärkeänä johtajien 

persoonallisuuden ja käyttäytymisen jatkuvaa arviointia. Arviointimenetelmän tai – 

prosessin voidaan tulkita olevan työhyvinvoinnin johtamisen väline, kuten olen tehnyt 

tässä aineistossa. Tästä seuraavanlainen aineistonäyte: 
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H1(s.4, pv.13):”…pitää seurata, et muuttuuko käyttäytyminen, et jos käyttäytyminen muuttuu yhtäkkiä 

poikkeavaksi, mitä se on ollu, niin siinä on jotakin takana. Joko se on työperäistä tai sitten se on sieltä 

siviilipuolelta, mut silloin sekin pitää uskaltaa keskustella…et meillä on tämmönen 360, missä on koko 

johtoryhmä mukana, missä olen myös minä, missä annetaan palautetta…” 

 

Johtajan persoona koetaan monella tavalla tärkeäksi tekijäksi ja johtamisen nähdään 

oikeastaan olevan synteesi johtamisen teorioista ja johtajan persoonallisuudesta, 

henkilökohtaisesta käyttäytymisestä ja luonteenpiirteistä: 

 

H5 (s.5 , pv. 22): ”…jos ei itse tietyllä tavalla sitoudu niihin periaatteisiin, koska onhan johtamisen 

perushomma…oma esimerkki, et jos se on falski, niin se huomataan heti, et sen takia…näitten kaikkien 

ismien jälkeen on hyvä muistaa, että jokainen johtaja on myös oma persoonansa ja johtaa oman 

persoonansa kautta eikä niitten ismien kautta, et tämmöiset huomaa heti, jos se on niin kuin 

keinotekoista ja sen takia ei oo niin kuin yhtä johtamistapaa… 

 

T:” et se on niinkö kaikkien oppien ja sitten sen oman persoonan semmoinen synteesi…?” 

 

H5(s. 5, pv.23):”…on hyvä, että tuntee oppeja ja mikä vaikuttaa mihinkin, mut sit pitää sen oman 

persoonan kautta suodattaa jotenkin, ei kannata ruveta kertomaan jotakin, niinkö kaiken näkösiä juttuja, 

jos ne ei oo luontevia, et ei kannata ruveta vitsinikkariksi jos se ei oo luonteenomaista…” 

 

Kun työhyvinvoinnin johtaminen ymmärretään laajasti (kuten johtajat ovat tässä 

aineistossa kautta linjan tehneet), myös johtajan persoonallisuus, luonteenpiirteet ja 

käyttäytyminen voidaan tulkita välineiksi työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuudessa. 

Tällöin myös johtajan ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen liittyvät arvioinnit ja 

kehittäminen ovat välineitä työhyvinvoinnin johtamisessa ja sen kehittämisessä. 

Persoonallisuuden merkityksestä ei kuitenkaan puhuta haastatteluvastauksissa paljon 

eikä sen merkitystä millään tavalla korosteta. Enemmän koristetaan luontevuutta ja 

vuorovaikutustaitoja käytännön johtamistilanteissa alaisten kanssa. 

6.1.2.3 Työhyvinvoinnin johtamisen tuloksesta 

Yritysten ja organisaatioiden johdon tehtävänä on varmistaa työn tuloksellisuus 

monestakin näkökulmasta. Taloudellinen toimintakyky, kasvu ja yrityksen 

henkiinjääminen ovat ilmeisiä näkökulmia. Toinen tapa ajatella työn tuloksellisuutta on 

se, miten yritys tai organisaatio onnistuu täyttämään oman (yhteiskunnallisen) 



85 

tarkoituksensa, johon koko toiminnan tai työn mieli kulminoituu. Ilman tätä tarkoitusta 

–  perustehtävää tai yhteiskunnallista roolia - ei tarvita koko toimintaakaan. Yksityisillä 

markkinoilla kuluttajat päättävät, mikä yritys jää henkiin ja menestyy. Julkisissa 

yhteisöissä tilanne on hieman toinen, kun kansalaisille tuotetaan erilaisia palveluja. 

Demokraattisissa yhteiskunnissa poliittiset päättäjät ja viime kädessä äänestäjät 

päättävät, minkälaiseen toimintaan ohjataan resursseja. Julkisia yhteisöjä myös 

tarkkaillaan huomattavasti tiukemmin monin tavoin. Johtajien on otettava oman 

yrityksensä tai organisaationsa johtamisessa monenlaiset reunaehdot ja yhteiskunnan 

vaatimukset. Kun tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista kokonaisuutena, ”isossa 

kuvassa”, johtamisen kautta saatava tulos on monitahoinen (ks. Taulukko 6. ).  

 

Oheisissa aineistonäytteissä kooste kahden johtajan haastatteluista tehdyistä 

tiivistelmistä, joiden on tässä tutkimuksessa tulkittu kuvaavan johtajan mieltämiä 

työhyvinvoinnin johtamisen tuloksia: 

 

H7 (kooste useista puheenvuoroista): 

- henkilöstön osallistuminen ja aktiivisuus itsensä ja työnsä kehittämisessä 

- turvallisuus on erittäin tärkeä  

- henkilöstön sitoutuneisuus  

- henkilöstö noudattaa yhteisiä arvoja: arvostaminen, saavutusten aikaansaaminen ja 

uudistuminen 

- tavoitteena yhtenäisesti toimiva organisaatio globaalilla tasolla; yhtenäisesti toimiva 

yrityskulttuuri 

- taloudellisten reunaehtojen ja taloudellisen toiminnan ymmärtäminen 

- muutoksissa tuetaan: tavoitteena, että työntekijät eivät traumatisoidu liikaa muutosten 

yhteydessä (esim. irtisanomistilanteet); ”hallittu muutos” 

- työn tuottavuuden ja tehokkuuden paraneminen 

- johtajille oma ohjelmansa; tavoitteena johtajien kehittyminen (organisaation kehittyminen lähtee 

johtamisesta) 

 

H6 (kooste useista puheenvuoroista): 

- uudistaminen 

- kehittäminen, innovointi 

- avoimuus, oikeudenmukaisuus, vuorovaikutteisuus 

- asioita saadaan parempaan jäsennykseen 

-  perusrakenne kuntoon 

- hallittavuus (tärkeää!) 

- selkeät pelisäännöt 

- selkeät tavat toimia, taito kohdata ja käsitellä asioita 

- vastuullisuus (koskee kaikkia) 

- kokonaisuus, kattavuus ja sen hallinta 

- sitoutuminen yhteiseen päämäärään 

- tavoitteellisempaa toimintaa 
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- demokratia, luottamus 

- ihmisarvo, itsemääräämisoikeus (potilastyössä), se kuuluu myös johtajalle (ei vain 

johtajaylilääkärille) 

- saadaan kaikki mukaan 

- esimiestyön petraaminen, kuntoon laittaminen oleellisesti entistä parempaan kuntoon 

- työ koetaan jäsentyneenä ja hallittuna 

- työvoimatilanteen korjaantuminen / hallinta 

 

Kuten näistäkin koosteista voidaan havaita, henkilöstön hyvinvointiin liittyvät tavoitteet 

kulkevat käsi kädessä organisaation tai yrityksen tehokkaan toiminnan ja tuottavuuden 

kanssa.  Oheisessa kuviossa on asian havainnollistamiseksi sijoitettu em. johtajien 

kuvauksia työhyvinvoinnin johtamisesta (Kuvio 13.). Kuten kuviosta voidaan havaita, 

joitakin kuvauksia voidaan sijoittaa kahteen tai useampaan kategoriaan. 

Työhyvinvoinnin johtamisen eri osa-alueiden tulosta on käsitelty jatkossa lisää, kun 

osa-alueita kuvataan tarkemmin (ks. alaluvut 6.2.1 – 6.2.4 ja 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 13. Kahden johtajan kuvauksia työhyvinvoinnin johtamisen tavoiteltavista tuloksista 

sijoitettuna nelikenttään.  

6.1.2.4 Työhyvinvoinnin johtamiseen vaikuttavat säännöt 

Toimintajärjestelmän mallissa yhtenä olennaisena osa-alueena ovat toimintaa ohjaavat 

säännöt. Säännöt ovat julkisia ja virallisia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia, mutta ne 

voivat olla myös epävirallisia, ääneen lausumattomia toimintatapoja ja rutiineja, joita ei 

yleensä helposti kyseenalaisteta.(ks. Engeström 1998). Arvoista keskustellaan yleisesti 

johtamisen yhteydessä paljon. Arvot on tässä tutkimuksessa tulkittu toimintaa 

TYÖNTEKIJÄLÄHTÖINEN VASTUUNOTTO 

JA OSALLISTUMINEN 

TYÖNTEKIJÖIDEN 

HYVINVOINTI, 

KEHITTYMINEN JA 

OPPIMINEN 

JOHTAMISLÄHTÖINEN 

PÄÄTÖKSENTEKO JA OHJAAMINEN  

Kohdejatkumo 

V
ä
li

n
ej

a
tk

u
m

o
 

TUOTANTO/ 

TUOTTAVUUS 

 

OSALLISTAMINEN 

*henkilöstön osallistuminen ja 

aktiivisuus 

*kehittäminen, innovointi, 

uudistaminen 

*avoimuus, vuorovaikutteisuus 

*demokratia, luottamus 

*ihmisarvo, itsemääräämisoikeus 

 

 

 

 

TEHOSTAMINEN 

*hallittavuus, selkeys, pelisäännöt 

*taloudellisten reunaehtojen ja 

taloudellisen toiminnan 

ymmärtäminen 

*työn tuottavuuden ja tehokkuuden 

paraneminen 

*tavoitteellisempaa toimintaa 

*esimiestyön petraaminen 

 

TUKEMINEN 

*turvallisuus 

*muutoksissa tukeminen 

*ihmisarvo (tavoitetilana) 

 

 

KIINNITTÄMINEN 

*henkilöstön sitoutuneisuus yhteiseen 

päämäärään 

*yhteisten arvojen noudattaminen, 

yhtenäinen organisaatiokulttuuri 

globaalilla tasolla 

*vastuullisuus 

*saadaan kaikki mukaan 

*esimiestyön petraaminen 
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ohjaaviksi säännöiksi, koska arvoja voidaan käyttää ”ponnahduslautana” tiettyjen 

säännöiksi muodostuvien toimintalinjausten tai ohjeistusten taustalla (ks. alaluku 

5.2.2.4, Ollila 2010) Arvokeskustelu on toisaalta niin tavallista tässä kontekstissa, että 

arvoja ei voida mielestäni ohittaa pyrittäessä ymmärtämään ja tulkitsemaan 

haastatteluissa kuvattua toimintaa ja sen logiikkaa. 

 

Haastatteluissa siis keskusteltiin johtajan tärkeinä pitämistä arvoista ja organisaation tai 

yrityksen arvoista. Arvoihin liittyvät ajatukset ja sitoumukset olivat varsin yhtenäisiä 

tässä aineistossa ja seuraava näyte kuvaa hyvin aineistossa esiin nostettuja 

arvolähtökohtia ja toiminnalle niiden myötä asetettuja vaatimuksia: 

 

H6(s.7, pv. 21): ” …yks keskeinen on…oikeudenmukaisuus…tasavertaisuus, toivottavasti ei pelkkä 

tasapäisyys, mutta oikeudenmukaisuus…vastuullisuus… vastuullisuus on varmaan senkaltainen, joka 

liittyy esimiestyöhön ja johtamiseen…tuodaan juuri nää avoimuuden ja nämä…elementit…johtamisen 

kautta ja innovatiivisuuden elementtejä…ne on kuitenkin niitä kestäviä puita siinä työyhteisön 

rakentamisessa…kun on avoimet, selkeillä pelisäännöillä, selkeällä johtamisjärjestelmällä rakennettu 

systeemi, niin sen…ristiriidat ovat vähäisempiä ja sillä tavalla sitoutuminen yhteiseen päämäärään, ja 

silloin se aikaansaannoskin on yhteisempää ja silloin yleensä ne ihmiset voi hyvin…mä tuun aina tähän 

samaan kehään…niitten käsitteiden kautta mä niinkö ajattelen, että ne olisivat myöskin siinä meillä 

näkyvissä, sit on niitä muita arvoja, jotka liittyy enempi ehkä tuonne asiakas-potilasmaailmaan…mutta 

ehkä tää …yhteisön sisäinen näkökulma ois tässä.” 

 

Kuten aiemmin on kuvattu, haastateltavat edustavat organisaatioita ja yrityksiä, joiden 

toiminnalta vaaditaan läpinäkyvyyttä ja joita tarkkaillaan myös median taholta. 

Arvopohdinta ja arvoihin sitoutuminen saattavat osaltaan auttaa johtamisen 

jännitteisessä kentässä tuomalla jonkun, vaikkakin abstraktin lähtökohdan toiminnan 

ohjaamiselle ja päätösten tekemiselle. Julkilausutut arvot auttavat johtoa ja muuta 

henkilöstöä tekemään perusteltuja valintoja monimutkaisessa ja haastavassa työssä. 

(ks.Feldt, Huhtala & Lämsä, 2012, 145) Arvovalinnat ovat kuitenkin vasta valintoja 

siitä, mihin halutaan päästä tai luonnehdintoja siitä, minkälaista toiminta on arjessa, 

miltä ne näyttää ja tuntuu. Arjen toiminta ja tekeminen viime kädessä vasta paljastaa, 

ovatko arvot toteutuneet ja millä tavoin. 

 

Työhyvinvoinnin johtamisen sääntöjä käsitellään tarkemmin tuonnempana, osa-alueiden 

kuvauksen yhteydessä. (ks. alaluku 6.2.) 
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6.1.2.5 Työhyvinvoinnin johtamisen yhteistyötahot ja työnjako 

Työhyvinvoinnin johtamiseen osallistuvat monet tahot, sekä organisaatioissa ja 

yrityksissä sisäisesti että ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Tähän tutkimukseen 

osallistuvat johtajat hallinnoivat isoja organisaatioita tai yrityksiä (ks. liite 5.), joissa 

vastuut ja tehtävät on jo toiminnan mittakaavaa ajatellen ollut pakkokin jakaa lukuisiin 

pienempiin ja helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin. Johtamisen ja vastuiden 

jakaantumiseen vaikuttaa luonnollisesti myös se, että tutkimukseen osallistuvien 

työpaikkojen taloudellinen mittakaava on niin massiivinen ja sitä kautta vaikutus koko 

yhteiskuntaan merkittävä.   

 

Sisäinen työnjako lähtee yleisimmin johtoryhmästä tai muulla tavoin nimetystä 

ryhmästä johtajia, joilla on oma vastuualueensa. Sisäisesti työpaikoilla vastuut 

työhyvinvoinnin johtamisen kentässä jakaantuvat tavallisimmin niin, että strategiset 

linjaukset tehdään hallituksissa, johtoryhmissä tai vastaavissa elimissä. Käytännön 

toiminnan organisoimisen ja tekemisen vastuu on henkilöstöjohtajalla, -päälliköillä tai 

vastaavilla henkilöillä, joiden kanssa yhdessä tai heidän alaisuudessaan toimii muita 

vastuuhenkilöitä, kuten esimerkiksi henkilöstöassistentteja. Talousasioista vastaavilla 

henkilöillä on oma roolinsa työhyvinvoinnin johtamisessa. Se liittyy enemmän 

toimintoihin, joilla resursseja ohjataan, kustannuksia lasketaan ja vaikuttavuutta 

mitataan. 

 

Yritysmaailmassa johtaminen on suoraviivaisemmin järjestettyä kun taas julkisissa 

organisaatioissa johtaminen on sekä virkamiesjohtajien että luottamustehtäviin 

valittujen henkilöiden ja heidän muodostamiensa hallintoelinten (esimerkiksi 

lautakuntien) hallussa. Tämä voi olla myös hidaste johtajien mielestä järkevän 

toiminnan organisoimisessa, vaikka johtajat tuntuvat pitävän luottamuselimiä ja 

johtamisen ja koko toiminnan ulkopuolista kontrollia tärkeänä osana demokraattista 

yhteiskuntaa ja sen toimivuutta: 

 

T: ”…mikä on sit haasteellista…mikä on se oma kompastuskivi tai… 

H6(s.3;pv.9): ”julkisen toiminnan…se ei oo…huono asia…yrityksiin verrattuna…ihan selkeästi tekee 

tän homman vaikeammaksi, siinä johtamisessa on tietysti se, että tää on …julkista toimintaa ja meidän 

toimintaa käsitellään aina julkisuudessa haluttiin sitä tai ei ja me ei voida hirveän paljon lähtee siitä, 
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että suut tukitaan…vaan tää  demokraattinen kone tuo sen oman… mausteen siihen ja se vaatii siinä 

johtamisessa hirveän paljon ja se ei oo mun mielestä huono asia missään nimessä…” 

 

Sellainen taho, jonka roolia ei ole totuttu pohtimaan työhyvinvoinnin yhteydessä, on 

media ja median tapa nostaa esiin ja käsitellä näiden työyhteisöjen asioita. Johtajat 

toivat lähes kautta linjan esille joitakin mediaan liittyviä kommentteja. Osa liittyi 

ulkopuoliseen kontrolliin ja siinä mielessä median rooli on olla yhtenä ”demokraattisen 

koneen” osana ja sitä pidettiin tärkeänä. Toisaalta johtajia itseään tuntuivat 

kuormittavan median ja julkisen keskustelun heidän mielestään puutteelliset ja 

valheellisetkin uutisoinnit. Puheenvuoroissa ilmaistiin myös huolta siitä, minkälainen 

vaikutus medialla on työntekijöihin ja koko työyhteisöön: 

 

H6(s.4, pv. 10): ”…tietyllä tavalla tän julkisen organisaation kautta tulee se tietty paine, on tässä 

julkisessa kovassa keskustelussa, joka tietyllä tavalla tuo aika paljon varjoja yhteisöjen päälle, koska se 

käsittelee asioita aika, no, omalla tavallaan…ja siinä valottuu harvoin oikeastaan…totuuden kaikki 

siemenet…et se on kyllä…julkisen toimijan tämmönen haaste ja vaikeus” 

 

Median ja yleensä julkisuuden roolia työhyvinvoinnin kannalta ei ole juuri pohdittu. 

Tänä vuonna ilmestyneessä kirjassa Työhyvinvointi ja organisaation menestys (Pyöriä 

2012) tutkijat Satu Ojala ja Pertti Ruusuvuori (2012) käsittelevät organisaation 

taloudellisen menestyksen merkitystä työhyvinvoinnille. He väittävät, että suomalaisen 

työelämän negatiivisia piirteitä on korostettu liikaa julkisessa keskustelussa. Sen sijaan, 

että (mediassa) korostettaisiin työnantajan ja työntekijän vastakkaisia näkökulmia ja 

eduista taistelemista sekä taloudellisia ongelmia, pitäisi tutkijoiden mukaan kiinnittää 

enemmän huomiota keskinäiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Työhyvinvointiin 

pitäisi tutkijoiden mukaan panostaa voimakkaasti ja he näkevät sen keinona vaikuttaa 

myös taloudelliseen menestykseen. Julkisuus ja uutisointi ovatkin aineiston perusteella 

arvioituna yksi merkittävä ”yhteistyötaho” työhyvinvoinnin johtamisessa. 

 

Ulkoisia yhteistyötahoja työhyvinvoinnin kontekstissa ovat useimmiten 

työterveyshuolto, erilaiset koulutus- ja konsultointiorganisaatiot ja -yritykset sekä 

ammattiliitot. Julkisissa organisaatioissa toimialasta riippuen ollaan suoraan riippuvaisia 

poliittisista päättäjistä, esimerkiksi ministeristä ja ministeriön /hallituksen linjauksista. 

Toiki näillä tahoilla on vaikutuksensa myös yrityksiin, mutta niissä vaikutus on 

välillisempää. 
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Käsittelen tarkemmin työnjakoa ja yhteistyötä tuonnempana kun analysoin nelikentän 

makrotason kategorioita. (ks. alaluku 6.2) 

 

6.2. Työhyvinvoinnin johtamisen nelikenttä ja makrotason kategoriat 

Aiemmin on jo kerrottu, että tutkimuksen aineiston analyysivälineenä päädyttiin 

käyttämään nelikenttää (ks. Kuvio 12.). Samoin on jo kuvattu, miten ja miksi 

nelikenttäanalyysiin päädyttiin.(ks. luku 5) Edellä tässä luvussa on luotu kuvaa 

kokonaisuudesta, mikä avautui siinä vaiheessa, kun tarkasteltiin nelikentän risteävien 

jatkumoiden ominaisuuksia ja nelikentässä kaiken kaikkiaan eri osa-alueilla ilmeneviä 

työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmia. Tässä kappaleessa kuvataan, mitä makrotason 

kategoriat ovat lähemmin tarkasteltuna ja toimintajärjestelmämallilla kuvattuna.  

6.2.1 Työhyvinvoinnin johtamisen luonne: tukeminen 

Tässä kategoriassa luonteenomaista on se, että johtaminen toimintana kohdistuu 

henkilöstöön eli työntekijöiden kokonaishyvinvointi, oppiminen ja kehittyminen on 

tässä johtamistoiminnan selkeänä kohteena. Johtamisen välineet ovat sellaisia, joihin 

aloite ei ole välttämättä tullut johdolta, vaan esimerkiksi virkistystoimikunnalta, 

työntekijöiltä itseltään tai suosituksena esimerkiksi työterveyshuollolta. Jotkut 

toiminnot ovat sellaisia, joiden voidaan ajatella olevan hyvän käytännön mukaisia, 

mutta ei kuitenkaan laissa velvoitettuja toimintoja (esim. liikunta- ja kulttuurisetelit). 

Toimintojen toivotaan myös kiinteyttävän työyhteisöä ja parantavan yhteisöllisyyttä, 

mutta osallistuminen on  vapaa-ehtoista. Oheisessa kuviossa on jäsennetty tarkemmin 

tämän kategorian ominaisuuksia (Kuvio 14.). 
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Kuvio 14. Työntekijöiden tukeminen työhyvinvoinnin johtamistoimintana 

 

TEKIJÄ tai TEKIJÄT: 

*johto 

*henkilöstövastaavat 

*työntekijät itse (esim. 
virkistystoimikunta)/luottamus-
henkilöt 

*työterveyshuolto tai muu 
hoitava/kuntouttava taho (johdon 
tilauksesta) 

*kouluttajat, konsultit, 
asiantuntijat (johdon tilauksesta) 

 

VÄLINEET: 

*liikunta- ja kulttuurisetelit 

*virkistyspäivät, liikunta- ja urheilutapahtumat 

*henkilökunnan harrastuskerhot 

*työterveyshuollon osin lakisääteinen ja ei-lakisääteinen toiminta ja 
hoito, jonka piiriin voi hakeutua tarvittaessa ja vapaaehtoisesti 

*työpaikan viihtyvyyteen ja turvallisuuteen panostaminen (osin 
lakisääteinen) 

*yhteiset juhlat ja muistamiset 

*muu vapaaehtoisuuteen perustuva yhteisöllinen tai yksilöllinen 
toiminta; esim. jotkut luennot ja koulutukset 

*muutos- ja irtisanomistilanteisiin liittyvä tuki 

 

 

 

SÄÄNNÖT 

*perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
työntekijöiden omaan haluun 
osallistua toimintaan ja/tai ottaa 
vastaan ohjausta, hoitoa tai tukea 

*työnantaja resursoi kokonaan tai 
osittain 

*lait ja asetukset (osittain) 

*itsemääräämisoikeus, ihmisarvo 

 

         TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN LUONNE: TUKEMINEN 

YHTEISTYÖ 

*Työterveyslaitos; 
työterveyshuolto tai muu 
vastaava taho 

*ammattiliitot   

*kouluttaja-, asiantuntija- ja 
konsultointitahot  

*liikunta-, kulttuuri- ja 
harrastuspaikat ja –yritykset 

*julkinen viestintä, media 

 

TYÖNJAKO 

*johto mahdollistaa ja 
osallistuu 

*henkilöstö- tai THV-
vastaavat organisoivat ja 
huolehtivat verkosto-
yhteistyöstä 

*työntekijät tekevät 
aloitteita, valmistelevat 
ja osallistuvat 

KOHDE 

*koko henkilöstö 

TULOS 

*henkilöstön 
fyysisen, 
psyykkisen ja 
sosiaalisen 
hyvinvoinnin 
ylläpysyminen ja 
kehittyminen 

*työyhteisön 
yhteisöllisyyden 
vahvistuminen 
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Tässä kategoriassa kuvattu toiminta on todennäköisesti sitä perinteisintä 

työhyvinvoinnin nimissä johdettua ja toteutettua toimintaa, mutta tämän tutkimuksen 

aineistossa ei suinkaan määrällisesti eniten esillä olevaa toimintaa. Toiminnot eivät liity 

välttämättä mitenkään juuri siihen työhön, mitä yrityksessä tai organisaatiossa tehdään. 

Tosin aineistossa on kuvattu, että työyhteisölle on järjestetty vapaamuotoisia luento- tai 

koulutustilaisuuksia, jotka voidaan sisällyttää tähän kategoriaan, mutta jotka eivät ole 

suoranaisesti työhön liittyviä koulutuksia: 

H2(s. 4;pv.12): ” …sitten tietysti se...ihan fyysinenkin hyvinvointi, että pidetään, et se on tietysti 

tavallaan omakin asia, mutta myös, että työnantaja antaa siihen mahdollisuudet…meillä mun mielestä 

on aika  hyvä työterveyshuolto ja on monenlaista …tykytoimintaa ja sen tyyppistä ja jaetaan 

informaatiota, et meillä on työhyvinvointipäiviä ollu, jolloin voi saada sitten ihan ruokailuohjeita ja 

mitataan verenpainetta ja kolesterolia ja tän tyyppisiä asioita…” 

Johtajien roolina on useimmiten hyväksyä muualta tulleet aloitteet ko. toiminnan 

järjestämiseksi. Taloudellisesti toiminta ei johdon kannalta katsottuna ole aina 

kannattavaa, mutta tällaista toimintaa pidetään tärkeänä mm. työyhteisön ilmapiirin ja 

työyhteisön yhteisöllisyyden kannalta. Halutaan osoittaa arvostusta työntekijöitä 

kohtaan ja toivotaan heidän aidosti voivan hyvin. Käytännön järjestelyistä ja 

verkostoyhteistyöstä huolehtivat muut, yleensä henkilöstösihteerit tai vastaavat. 

Tyypillistä on, että tässä kategoriassa on suuri määrä erilaisia yhteistyökumppaneita, 

lähtien Työterveyslaitoksen ja työterveyshuollon asiantuntijoista erilaisiin liikunta-, 

kulttuuri- ja viihdetapahtumien järjestäjiin.  

6.2.2 Työhyvinvoinnin johtamisen luonne: osallistaminen 

Tässä kategoriassa työhyvinvoinnin johtamisen luonne verrattuna edelliseen kategoriaan 

muuttuu radikaalisti. Johtamisen kohteena on voimakkaammin tuotanto, tuotteet ja 

palvelut sekä organisaation toiminnan tuloksellisuus. Työhyvinvoinnin katsotaan 

liittyvän kiinteästi siihen työhön, mitä ollaan tekemässä. Johtaja ymmärtää ja hyväksyy, 

että hän ei voi pakottaa tapahtumaan sitä, mitä hän haluaa tapahtuvan. Toisaalta 

aineistossa on johtajien sanomana tuotu esiin, että johtaja kokee varsin tyydyttävänä 

havainnon työntekijöiden innostumisesta, oppimisesta ja kehittymisestä: 
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T:”mikä tällä hetkellä on työssä…innostavin asia, mikä innostaa ja saa pyörät pyörimään…” 

H1(s.2;pv.8): ”…kyl se semmosen kaikista parhaimman tyydytyksen saa aina siitä, että sää saat 

semmosen porukan ympärille ja et se porukka kehittyy ja rupee menestymään ja rupee tekemään, ne 

ottaa sitä vastuuta ja se rupee näkymään ulkopuolella, se on kaikista tärkein…mä nään ne ihmiset ja 

niiden kehittymiset…kyl se on parasta ollu jo varmasti viimeset viistoista vuotta…” 

Työntekijöiden on haluttava osallistumista itse eli heillä pitää olla omaa sisäistä 

motivaatiota toimia sellaisella tavalla, että tuloksena on uusia innovaatioita ja 

kehittyneempää toimintaa. Vaikka toiminta olisikin johdon mahdollistamaa (kuten esim. 

kehittämishankkeen käynnistäminen tai innovaatioiden tukeminen), se ei välttämättä 

tuota tulokseksi haluttuja asioita, uusia tuote- tai palveluideoita tai parempaa 

työhyvinvointia. 

Tässä kategoriassa johtajan persoonallisuudella, käyttäytymisellä ja 

vuorovaikutustaidoilla näyttää olevan iso painoarvo. Työntekijät ja johtajat ovat ikään 

kuin mahdollisimman paljon samalla viivalla, tasa-arvoisina toimijoina viemässä 

eteenpäin yrityksen tai organisaation toimintaa. Yhteistä keskustelua ja yhteistä 

kehittämistä mahdollistetaan ja siihen osallistutaan itsekin. Yhdessä tutkimuksen 

kohteena olevassa yrityksessä tehtiin massiivinen ponnistus yhteisen arvopohjan 

luomiseksi koko globaaliin yritykseen ja johtaja kommentoi sitä näin: 

H7(s.3;pv. 9): ”…ja sitten vielä tähän työhyvinvointiin liittyen…meillä oli …semmonen iso arvoprosessi 

meidän yrityksessä…me lähdettiin miettimään (johdossa) sitä, että mitenköhän tämä kannattais tehdä ja 

sitten todettiin, ettei lähdetäkään näin ylhäältä alaspäin, vaan lähdetään mieluummin alhaalta ylöspäin 

ja sitten ihan loppumetreillä tullaan…sieltä ylhäältäkin alaspäin, et se ei oo niinkö jompikumpi vaan 

molemmat…” 

Aiemmin tässä työssä on puhuttu arvoista ja siitä, minkälainen rooli tässä tutkimuksessa 

ja aineiston analyysissa annetaan arvoille. Olen tulkinnut arvot toimintaa ohjaaviksi 

säännöiksi (ks kappale xx) Tässä kategoriassa johtajien arvoissa ovat vahvasti esillä 

demokraattisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja avoimuus. Tosin samojen arvojen 
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voidaan nähdä olevan johtajan toiminnan taustalla muissakin kategorioissa, mutta tähän 

kategoriaan kuuluviksi tulkituissa lausumissa nämä arvot korostuvat.  

Erityisesti huomio kiinnittyy tässä kategoriassa siihen, että työhyvinvoinnin ajatellaan 

seuraavan aktiivisesta ja suhteellisen vapaaehtoisesta innostumisesta, luovuudesta ja 

yhteisestä tekemisestä yhteisen tavoitteen suunnassa. Edellisessä kategoriassahan 

työntekijöitä kyllä tuettiin monin tavoin ja siitä ajateltiin seuraavan hyvinvointia, mutta 

toiminnoilla oli yleisesti voimavaroja palauttava ja lisäävä luonne eivätkä toiminnot 

liity suoraan työpaikalla tehtävään työhön. 

Työhyvinvoinnin johtamisesta puhuttaessa otetaan harvemmin esille asiakkaat, tuotteet 

ja palvelut ja näiden kehittyminen sen tuloksena, että työntekijät voivat paremmin 

työssään. Tässä kategoriassa työhyvinvoinnin johtamisen kohteena on nimenomaan 

tuotanto ja tuottavuus ja toiminnoilla tähdätään paitsi työntekijöiden hyvinvoinnin 

kehittymiseen myös tuotteiden ja palveluiden kehittymiseen ja sitä kautta asiakkaiden 

tyytyväisyyteen. Mäkitalo (2005) on esittänyt väitöskirjassaan kohdehyvinvoinnin 

käsitteen, johon jo tämän tutkimuksen teoriaosassa viitattiin. Sillä tarkoitetaan sitä, että 

työntekijän onnistuminen työnsä kohteen kanssa johtaa työhyvinvointiin. Tässä 

edellytyksenä on, että työn kohde on ymmärretty oikein ja työntekijällä on 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, muuttaa ja kehittää sitä omien ja 

työyhteisössä tehtyjen havaintojen pohjalta. Mikäli työ rajoittuu ylhäältä annettujen 

ohjeiden noudattamiseksi, työntekijän on vaikea kehittää omaa työtään arjen työssä 

tekemiensä havaintojen pohjalta. Havainnoista ja ideoista keskusteleminen on 

olennaista, jotta voidaan sopia uusista menettelytavoista ja kehittää yhdessä työtä. 

Eräässä yrityksessä johtaja kommentoi heidän innovointien tukemistaan seuraavasti: 

T: ”onko se sit sllain, että ihan siellä ruohonjuuritasolla…ne ihmiset voi kaikki ideoida…?” 

H7(s2;pv4): ”ilman muuta, ja siinä on…pakko olla…ei kukaan voi niitä aivoja jättää naulakkoon, kun 

tulee töihin, et kyllä me yritetään semmoista kulttuuria viedä eteenpäin, että ihmiset toisi niitä ajatuksia 

ja koska kuitenkin jokainen, joka tekee sitä omaa työtään, on paras sitä kehittämään…”  

Oheisessa kuviossa on esitelty tarkemmin osallistamisen kategorian olennaiset elementit 

toimintajärjestelmän mallin avulla (Kuvio 15.). 
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Kuvio 15. Työntekijöiden osallistaminen työhyvinvoinnin johtamisessa. 

 

 
TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN LUONNE: OSALLISTAMINEN 

SÄÄNNÖT 
 
*tasa-arvoisuus, 
oikeudenmukaisuus, 
demokraattisuus, 
avoimuus 
*selkeät tehtäväkuvaukset 
ja vastuut, mutta paljon 
vapautta toimia tietyissä 
rajoissa 
 

YHTEISTYÖ 
 
*Oppilaitokset (esim. 
yliopisto), 
kouluttajat, 
asiantuntijat, 
konsultit 
*rahoittajat (esim. 
kehittämishank-
keissa) 
*saman alan muut 
toimijat (yritykset) 
*julkinen viestintä, 
media 

TYÖNJAKO 
 
*johto mahdollistaa, 
tukee ja osallistuu 
*esimiehet tukevat, 
coachaavat ja 
osallistuvat 
*työntekijät 
osallistuvat ja 
toimivat aktiivisesti 

TEKIJÄT/TEKIJÄT 
 
*johto 
*esimiehet 
*kouluttajat, konsultit ja 
asiantuntijat 
*työntekijät itse 

KOHDE 
 
*työntekijät 
*työpaikassa 
tehtävä työ: 
työprosessit, 
työvälineet, 
tuotteet ja 
palvelut, 
*asiakkaat 

TULOS 
*johdon/työntekijöi-
den oppiminen ja 
kehittyminen 
*johdon/työntekijöi-
den innostus ja 
luovuus kasvaa 
(kohdehyvinvointi!) 
*työ ja työprosessit 
kehittyvät 
*tuotteet ja palvelut 
kehittyvät 
*asiakastyytyväi-
syys paranee 

VÄLINEET: 
*kehittämisprojektit ja - hankkeet 
*innovaatioiden, ideoiden ja aloitteiden tukeminen, 
oman työn suunnittelun mahdollistaminen, 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
*keskustelu, sparraaminen, coachaaminen 
*kehityskeskustelut (joiltakin osin) 
*koulutusprosessit  
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6.2.3 Työhyvinvoinnin johtamisen tavoitteena henkilöstön työsuhteeseen ja 

työpaikkaan kiinnittäminen  

Tähän kategoriaan olen tulkinnut kuuluvaksi sellaiset johtajien kuvaamat toiminnot, 

joiden tavoitteena on erilaisin tavoin motivoida, sitouttaa ja sopeuttaa työntekijöitä 

organisaation tai yrityksen toimintaan ja niissä tehtävään työhön. Nämä toimenpiteet 

näyttäisivät olevan jatkuvasti läsnä työpaikoilla, mutta ne korostuvat muutostilanteissa. 

Toisaalta eriasteiset muutokset ovat työelämässä nykyisin arkipäivää ja ne pakottavat 

johtajiakin uusintamaan monin tavoin toimintaansa.  

Tämä kategoria muodostaa tavallaan vastakohdan edelliselle osallistamisen kategorialle. 

Johtamisen välineet näyttävät olevan hyvin johtamislähtöisiä, johtajan itsensä tai 

johtoryhmän yhdessä alulle panemia ja välttämättömäksi kokemia. Osa toimenpiteistä 

noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja osa on laissa joko määrättyjä tai 

suositeltuja toimenpiteitä. Työntekijän osallistuminen tämän kategorian toimintoihin ei 

perustu vapaaehtoisuuteen, ainakaan kokonaan. Päinvastoin hänet velvoitetaan 

osallistumaan ja ottamaan vastuuta. Tästä on hyvä esimerkki jokaisessa tutkittavan 

olevassa työpaikassa käytössä oleva kehityskeskustelu-käytäntö. Kehityskeskusteluita 

pidetään tärkeinä välineinä johtamisessa ja esimiestyössä. Osin niiden tarkoitus on tukea 

työntekijää ja auttaa häntä eteenpäin, kehittymään ja oppimaan, mutta osittain tarkoitus 

on määritellä työntekijän työn tavoitteet yhdessä hänen kanssaan ja sitouttaa häntä 

organisaation tai yrityksen toimintaan. 

Johtamisen kohteena tässä kategoriassa on periaatteessa koko henkilöstö, johtajat ja 

esimiehet mukaan lukien. Pidetään tärkeänä, että yrityksessä on yhtenäinen 

johtamiskulttuuri ja yhtenäiset toimintatavat työn organisoimiseen ja työyhteisön 

toimintaan liittyvissä asioissa: 

H7(s.7, pv. 20) ”mun mielestä se kulttuurijuttu on semmoinen…jos sää lähdet luomaan yhtenästä 

yrityskulttuuria, niin…erilaisten kulttuurien merkitys…katoaa pikkuhiljaa, kyllä se meilläkin…kun 

me…lähdettiin liikkeelle tekemään tällaista globaalia matriisia, niin kyllähän meilläkin…jokainen 

tehdaspaikkakunta oli sellainen, että älkää tulko tappamaan meidän kulttuuria, meillä on niin oma vahva 

kulttuuri ja onhan ne vieläkin siellä, mutta sen …merkitys vähenee ja tilalle tulee koko sen yrityksen 

kulttuuri, just niitten yhtenäisten tapojen kautta tehdä asioita…” 
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Johtamistapojen yhtenäistämisellä nähdään olevan tärkeä merkitys. Kun johtaminen on 

johdonmukaista, on yhteiset arvot ja tarkoin määritelty strategia, sen ajatellaan tuovan 

henkilöstölle työrauhan ja turvallisuuden kokemuksen ja sen ajatellaan myös osaltaan 

sitouttavan henkilöstöä omaan työhönsä: 

T: ”…jos aatellaan näitä toimenpiteitä…ensin on se määrittely, joka on kokonaisvaltainen, sitten teillä 

on arvot ja strategia ja se on linjattu ja siitä pidetään kiinni ja sitten tulee ne toimenpiteet ja ne ihan 

käytännön tason asiat, niin mitä sää pitäisit niissä…tärkeimpänä …työhyvinvoinnin kannalta?” 

H4(s.4-5, pv. 10 ja 19): ” varmaan ihan tämmöistä kokonaisvaltaista johtamisjärjestelmän toimimista, 

niin, että on selkeät vastuualueet organisaatiossa ja ihmiset tietää vastuunsa, ja tietää myöskin 

rajapinnat toisten vastuualueisiin, se luo sellaista yleistä turvallisuutta” ja edelleen:”…me ollaan tehty 

…yhteisiä pelisääntöjä tälle talolle, minkälaista käytöstä siedämme ja emme siedä…minä halusin, että 

muodostuu tämmöinen yhtenäinen johtamiskulttuuri…” 

Tähän kategoriaan olen tulkinnut kuuluvan sääntöinä sellaiset arvot, kuten 

oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja tasapuolisuus. Ne kuvaavat mielestäni hyvin sitä 

ajattelutapaa ja toimintojen kokonaisuutta, jonka olen tulkinnut tähän kuuluvaksi. Ne 

kuvaavat myös sitä tavoitetilaa, mihin ajatellaan voitavan päästä ja mitä tavoitellaan 

johtamisen kautta. 

Sopeuttavia ja sitouttavia toimenpiteitä tarvitaan usein isoissa murroskohdissa ja 

muutostilanteissa, jolloin on suurempi riski toiminnan hajaantumiselle ja työntekijöiden 

työmotivaation ja sitoutumisen rapautumiselle. Olen tulkinnut niin, että vahva 

muutosjohtamisen strategia on yksi kiinnittämisen keino, samoin kuin sen tavoitteena 

on työntekijöiden henkinen ja taloudellinenkin tukeminen muutostilanteissa (esim. 

liittyen irtisanomisiin): 

T: ”kerrotko vähän tarkemmin siitä, mitä se change management on …teillä, mitä toimintoja, mitä 

kaikkea siihen sisältyy” 

H7(s.6, pv.15): ”…me ollaan koulutettu hirveän laaja porukka meidän esimiehiä, mitä muutoksen 

johtaminen on ja me kuvataan siinä, kuinka…jokainen ihminen kokee sen muutoksen, kaikilla tulee se 

lasku, ihan kenellä tahansa…tavallaan se muutoksen vastustaminen kuuluu siihen asiaan, me ollaan 

…tuotu sitä ymmärrystä meidän esimiehille…muutoksen johtamiseen kuuluu hirveän voimakkaasti se, 
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miten viestitään, missä vaiheessa kerrotaan, kenelle kerrotaan, kuka kertoo…minuutilleen sovittuna 

aikataulut…jos on pörssitiedote…sitten lopuksi tulossa…” 

Tässä kategoriassa on suuri määrä erilaisia toimintoja, joiden toteuttamisessa käytetään 

kohtalaisen paljon yhteistyökumppaneita. Näitä ovat esimerkiksi työterveyshuolto ja 

erilaiset asiantuntijat ja kouluttajat, joista haastatteluissa on paljonkin mainintoja. 

Oheisessa kuviossa (Kuvio 16.) on kuvattu tämän kategorian olennaiset elementit 

toimintajärjestelmän mallilla. 
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Kuvio 16. Työhyvinvoinnin johtamisen tavoitteena työsuhteeseen ja työhön kiinnittäminen. 

 

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN TAVOITE: KIINNITTÄMINEN 

VÄLINEET 
 
*kokoukset, palaverit, (viralliset) työyhteisötapahtumat (esim. infot) 
*kehityskeskustelut, arvioinnit 
*esimies-alaiskeskustelut, tiimikeskustelut 
*muutosjohtaminen, muutosvalmennukset, sisäinen viestintä 
*työterveyden ja työsuojelun (vähintään) lakisääteiset toiminnot ja 
palvelut 
*koulutus, työnohjaus 
*henkilökohtaisen työuran tukeminen, työajan joustot tms. 
*palkitseminen 

TEKIJÄ/TEKIJÄT 
 
*johto, esimiehet 
*henkilöstöhallinto, 
henkilöstövastaavat 
*luottamushenkilöt 
*työntekijät 

KOHDE 
 
*koko henkilöstö 
*työn tekeminen, 
työkäyttäytyminen 
ja työyhteisön 
toiminta  

TULOS 
 
*yleinen positiivinen 
kokemus 
turvallisuudesta, 
ennustettavuudesta 
ja työn hallinnasta 
*työyhteisön 
toiminnan ja työn 
organisoimisen 
yhdenmukaisuus 
*työterveyden ja 
työturvallisuuden 
hyvä taso ja 
toimintojen 
ajanmukaisuus ja 
lainmukaisuus 

SÄÄNNÖT 
 
*lait ja asetukset 
(työterveys ja 
työturvallisuus) 
*oikeudenmukaisuus, 
vastuullisuus, 
tasapuolisuus 

YHTEISTYÖ 
*työterveyshuolto ja 
työsuojeluorganisaatio 
(valvovat tahot) 
*ammattiliitot 
*asiantuntijat, konsultit, 
kouluttajat 
*koulutusorganisaatiot 
*vakuutuslaitokset 
*rahoittajat 
*julkinen viestintä, media 

TYÖNJAKO 
*johto, 
henkilöstöhallinto ja 
esimiehet 
suunnittelevat ja 
toteuttavat 
*työntekijät 
osallistuvat ja 
vaikuttavat 
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6.2.4 Työtoiminnan ja tuottavuuden tehostaminen työhyvinvoinnin johtamisen 

fokuksessa 

Kun puhutaan työhyvinvoinnista, julkisuudessa käydyn keskustelunkin pohjalta tuntuu 

väärältä puhua samassa yhteydessä työtoiminnan tehostamisesta. Tämän tutkimuksen 

teoriaosassa on kuitenkin useissa eri kohdissa viitattu siihen, kuinka tärkeänä pidetään 

työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden vaikuttavuuden tutkimista.  (esim. Ahonen 

2011, Otala & Ahonen 2005) Tämä näkökulma tulee tutkimuksen aineistossa selkeästi 

esille. Olen valinnut verbin ”tehostaminen” tämän kategorian nimeksi, koska se kuvaa 

mielestäni parhaiten johtajien tässä aineistossa ilmenevää vahvaa pyrkimystä kehittää 

työtoimintaa oman yrityksensä ja organisaationsa kannalta yhä tuottavammaksi, 

kilpailukykyisemmäksi, mielekkäämmäksi ja myös työhyvinvoinnin kannalta 

toimivammaksi. 

On ymmärrettävää, että johtaja ja johtoryhmä (ja julkisissa organisaatioissa 

luottamuselimet sekä poliittiset päättäjät) haluaa ja tarvitsee tietoa siitä, missä mennään 

koko tuotannon, työprosessien laadun ja työntekijöiden työssä jaksamisen kannalta. 

Isoissa organisaatioissa on yleensä käytössä lukuisia erilaisia keinoja tilanteen 

kartoittamiseen ja arvioimiseen. Näitä keinoja ovat erilaiset mittarit, kartoitukset, 

indeksit, kyselyt ja arvioinnit. Työkalut ovat pääasiassa määrällisiä ja vähemmän 

laadullisia. Laatuun liittyvää arviointia näytetään tekevän paljon määrällisten 

mittareiden avulla. 

Tässä kategoriassa oikeastaan kaikki toimenpiteet ja menetelmät ovat hyvin 

johtamislähtöisiä. Tavallaan tämä kategoria muodostaa vastakohdan tukeminen-

kategorialle, missä työntekijöiden osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja osittain 

keinotkin olivat työntekijälähtöisiä. Työhyvinvoinnin johtamisen kohteena on nyt 

johtajien, esimiesten ja työntekijöiden toiminta (esim. 360-asteen arvioinnit johdolle ja 

esimiehille), työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden työtyytyväisyys 

(työilmapiirimittaukset ja kyselyt, sairauspoissaoloseuranta jne.), työprosessit ja 

tuottavuus sekä asiakastyytyväisyys. Yritysten ja organisaatioiden johto ja omistajat 

olettavat ja odottavat näkevänsä taloudellisia tuloksia (laadullisia ja määrällisiä) 

työhyvinvointiin sijoitettujen toimenpiteiden ja investointien seurauksena. 
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Henkilöstöhallinto yleensä toteuttaa näin isoissa työyhteisöissä ne mittaukset ja kyselyt, 

jotka kohdistuvat henkilöstöön. Taloushallinnon rooliin kuuluu yleensä 

liiketaloudellisten tunnuslukujen seuranta. Ylemmän johdon tehtäväksi näyttää jäävän 

näiden tunnuslukujen tulkinta ja yhdistäminen sekä niiden merkityksen arvioiti. On 

selvää, että tähän tarvitaan paljon asiantuntemusta. Ylin johto ja henkilöstöhallinto 

tukeutuvat usein monin tavoin sekä työterveyshuoltoon että eri alojen asiantuntijoihin 

tässä kategoriassa esillä olevien toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Työntekijöiden roolina on olla mittausten ja kyselyjen kohteena ja tuottaa tietoa 

johdolle omasta työstään sekä työssä ja työyhteisössä tehdyistä havainnoista. 

Työntekijöiden rooliin kuuluu kuitenkin olla enemmänkin organisaatio- ja 

yritysviestinnän kohteena, ei niinkään itse viestijänä. Viestintätavat, tiedottaminen, 

talouden tilasta kertominen henkilöstölle on tässä kategoriassa ehkä sitä merkittävintä 

työhyvinvointityötä.(vrt. Ojala & Jokivuori 2012) 

Johtajan on jatkuvasti pidettävä itseään ja omaa osaamistaan ajan tasalla. Hänen on 

pohdittava suhdettaan kokonaisuuteen ja erikseen kokonaisuuteen vaikuttaviin osa-

alueisiin. Työhyvinvointi ja talous liittyvät johtajien ajattelussa ja toiminnassa kiinteästi 

yhteen: 

H6(s.4,pv.12): ” mä oon aina tota koplannu kaks asiaa, mää en oikeastaan haluakkaan käsitellä…  

työhyvinvointia…omana, mä käsittelen sitä tuottavuuden kanssa samassa kaavassa… mä…nään,… se 

tuottavuus käsitteellisesti pitää kaikki, että mä…yritän…nähdä, mikä on se kokonaisuus… kysymys on 

siitä. miten työtä organisoidaan, millä tavalla me luodaan ne työyhteisön toimintapelisäännöt, johtamisen 

pelisäännöt, ilmapiiri, vuorovaikutuksen kenttä…mä ajattelen, että ne yhdessä ovat aika 

ratkaisevia,…mää en oikeastaan yritä eritellä talouttakaan, enkä muita, vaan mä nään, et nää kaikki 

on…nipussa ja…oikeastaan…sama juttu ratkoo…monta asiaa, sitä talouden asiaa, työhyvinvointia, 

samalla sitä tuottavuutta, ehkä siihen liittyy teknologian käyttöönottoa, kaikkea tätä.. minä ajattelen, et 

useimmiten liittyy…tuottavuus ja työhyvinvointi keskeisesti yhteen” 

Oheisessa kuviossa on esitetty tarkemmin tämän kategorian osa-alueet 

toimintajärjestelmän mallilla jäsennettynä (Kuvio 17.). 
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   Kuvio 17. Työtoiminnan tehostaminen työhyvinvoinnin johtamistoimintana. 

 
TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN TAVOITTEENA TEHOSTAMINEN 

VÄLINEET 
 
*mittarit, indeksit, tilastot (esim. sairauspoissaolot, 
tapaturmat) 
*kyselyt ja niiden tulkinnat sekä läpikäyminen 
työyhteisöissä 
*erilaiset arvioinnit ja palautteen antaminen 
*viestintä, infot, tiedotus 

TEKIJÄ/TEKIJÄT 
 
*johto, esimiehet 
*henkilöstöhallinto 
*taloushallinto 
*työntekijät 
 

KOHDE 
 
*johdon, esimiesten ja 
työntekijöiden 
työtoiminta, 
käyttäytyminen ja 
työtyytyväisyys 
*työilmapiiri 
*tuotanto (määrällinen ja 
laadullinen) 
*asiakastyytyväisyys, 
asiakkaiden tuotteisiin 
tai palveluihin liittyvä 
tarpeiden täyttyminen 

TULOS 
 
*saadaan 
ajankohtainen 
tieto ja ymmärrys 
työntekijöiden 
työhyvinvoinnista 
ja työilmapiiristä 
*työhyvinvointi-
toimenpiteiden 
vaikuttavuuden 
arvioinnin 
mahdollistuminen 
*työn 
kehitystarpeiden 
tiedostaminen 
*asiakastiedon 
lisääntyminen 

SÄÄNNÖT 
 
*vastuullisuus, 
oikeudenmukaisuus, 
tasapuolisuus 
*velvoite tuottaa tiettyjä 
tietoja viranomaisille, 
poliittisille päättäjille ja 
omistajille 

YHTEISTYÖ 
 
*viranomaiset (esim. 
työsuojelu, Valvira) 
*työterveyshuolto 
*asiantuntijat, konsultit  
*tietojärjestelmä-
toimittajat 
*kouluttaja- ja tutkijatahot 
*ammattiliitot 
*julkinen viestintä, media 

TYÖNJAKO 
 
*johto, esimiehet, 
henkilöstö- ja 
taloushallinto 
suunnittelevat, 
toteuttavat ja 
resursoivat 
*työntekijät 
osallistuvat ja tuottavat 
tietoa sekä ovat tiedon 
vastaanottajina 
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6.3    Työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen määrittely osana johtajan 

työtä 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten johtajat määrittelevät työhyvinvoinnin ja 

työhyvinvoinnin johtamisen. Työhyvinvoinnin määrittelyn analyysi olisi voitu sijoittaa 

analyysin alkuun ja lähteä siitä purkamaan työhyvinvoinnin johtamisen määrittelyä. 

Näin on tehty tämän työn alussa teoriaosassa, kun on ensin määritelty tutkimuksessa 

käytettyjä käsitteitä. Mielestäni analyysin alkuvaiheessa ei kuitenkaan ollut riittävästi 

aineksia tuottaa tuloksia siitä, miten johtajat itse määrittelevät työhyvinvoinnin. Tässä 

tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle ensin siitä, mitä työhyvinvoinnin johtaminen 

johtajien tuottamina konteksteina ja konstruktioina näyttää sisältävän. Vasta silloin on 

mahdollista tutkia sitä, miten johtajat määrittelevät koko työhyvinvoinnin käsitteen ja 

sitä kautta työhyvinvoinnin johtamisen.  

Työhyvinvoinnin määritelmää lähdettiin hakemaan tehdyn analyysin pohjalta ennen 

kaikkea siitä, minkälaisiin tuloksiin johtajat omalla (työhyvinvoinnin) johtamistyöllään 

näyttävät tähtäävän aineiston perusteella arvioituna. Nämä tulokset on esitelty edellä 

työhyvinvoinnin makrotason kategorioiden (ks. alaluku 6.2) yhteydessä. Tulokset 

voidaan nyt yhdistää seuraavasti (ks. Taulukko 7.): 
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Taulukko 7. Työhyvinvoinnin makrokategoriat ja työhyvinvoinnin johtamisen tulokset. 

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN 

MAKROTASON KATEGORIA 
TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN 

TULOKSET 

Työhyvinvoinnin johtamisen luonne: 

tukeminen 

 

*henkilöstön fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpysyminen ja 

kehittyminen 

*työyhteisön yhteisöllisyyden vahvistuminen 

 

Työhyvinvoinnin johtamisen luonne: 

osallistaminen 

 

 

*johdon/esimiesten/työntekijöiden oppiminen 

ja kehittyminen 

*johdon/työntekijöiden innostus ja luovuus 

kasvaa (kohdehyvinvointi) 

*työ ja työprosessit kehittyvät 

*tuotteet ja palvelut kehittyvät 

*asiakastyytyväisyys paranee 

 

Työhyvinvoinnin johtamisen luonne: 

kiinnittäminen 

 

*yleinen positiivinen kokemus 

turvallisuudesta, ennustettavuudesta ja työn 

hallinnasta 

*työyhteisön toiminnan ja työn 

organisoimisen yhdenmukaisuus 

*työterveyden ja työturvallisuuden hyvä taso, 

toimintojen ajanmukaisuus ja lainmukaisuus 

 

Työhyvinvoinnin johtamisen luonne: 

tehostaminen 

 

*saadaan ajankohtainen tieto ja ymmärrys 

työntekijöiden työhyvinvoinnista ja 

työilmapiiristä 

*työhyvinvointi - toimenpiteiden 

vaikuttavuuden arvioinnin mahdollistuminen 

*työn kehitystarpeiden tiedostaminen 

*asiakastiedon lisääntyminen 

 

Kuten oheisesta taulukosta voidaan havaita, työhyvinvointi näyttäytyy erittäin laajana 

kokonaisuutena. Johtajien määrittelemänä työhyvinvointi sisältää yksilöllisen 

hyvinvoinnin, työyhteisön sujuvan toiminnan, työn turvallisuuden, työn 
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kehittämisen, vaikutusmahdollisuudet oman työn suhteen sekä työn 

tuloksellisuuden. Teoriaosassa esitellyt työhyvinvoinnin määritelmät eivät näytä 

olevan ristiriidassa sen kanssa, miten tämän aineiston perusteella johtajat määrittelevät 

työhyvinvoinnin. Ehkä lähimmäksi johtajien omaa näkemystä pääsee Manka (Manka, 

Kaikkonen & Nuutinen 2007, Kuvio 2.) laajan työhyvinvoinnin käsitteellään, vaikka 

muitakaan määrittelyjä ei voida tässä sulkea pois. 

Voidaan nyt perustellusti kysyä, miten työhyvinvoinnin johtaminen eroaa muusta 

johtamisesta? Miten työhyvinvointi on ilmiönä erotettavissa muista johtamisen 

konteksteista? Johtajat itse tuntuivat olevan sitä mieltä, että työhyvinvoinnin 

irrottaminen organisaation tai yrityksen johtamisen kokonaisuudesta ei ole suotavaa tai 

mahdollistakaan. Kuitenkin, jos ajatellaan oheisessa taulukossa (Taulukko 7.) esitettyjä 

työhyvinvoinnin johtamisen tuloksia, työhyvinvointi näyttäisi muodostavan aivan 

tietynlaisen ja erityisen näkökulman minkä tahansa yrityksen tai organisaation 

toimintaan. Tätä näkökulmaa voisi kutsua johtamisen inhimilliseksi näkökulmaksi tai 

strategisen hyvinvoinnin näkökulmaksi, kuten Aura ja Saarikoski (2011) ovat 

tehneet.(ks. myös Suutarinen & Vesterinen 2010) Työhyvinvoinnin johtaminen 

voidaan nyt johtajien tuottaman aineiston perusteella määritellä sellaiseksi osaksi 

johtamisen kokonaisuutta, joka huomioi erityisellä tavalla työntekijöiden 

kokonaishyvinvoinnin, työssä kehittymisen ja oppimisen, työturvallisuuden ja työn 

tuloksellisuuden organisaation tai yrityksen toiminnassa. 

Laajasta hyvinvoinnin käsitteestä tulee työstä puhuttaessa strategisesti merkittävä, kun 

ja jos ymmärretään sen merkitys viime kädessä työn tuottavuuden kannalta. Tässä en 

nyt tarkoita pelkästään määrällistä tai laadullista tulosta, vaan mitä suurimmassa määrin 

myös kunkin työn (tuotteiden ja palveluiden) yhteiskunnallisen merkityksen täyttymistä, 

työn mieltä ja toiminnan kokonaisuuden tavoiteltua tulosta (ks. Kuvio 5. Toiminnan 

kolmitasoinen rakenne). Mäkitalon (2005) mukaan tähän mieleen ja tarkoitukseen 

kätkeytyy lopulta myös työhyvinvointi. Kun ihminen voi kokea tekevänsä itselleen ja 

ympärillä olevalle yhteisölle merkityksellistä työtä ja hänellä on mahdollisuus nähdä ja 

kokea oman työnsä tulokset sekä kokea onnistumista niissä, siitä seurauksena syntyy 

kokemus (työ)hyvinvoinnista. Tällainen näkökulma ei ollut aineistossa juurikaan esillä. 

Parhaiten tällaista käsitystä lähestytään OSALLISTAMISEN - kategoriassa, missä 

työntekijöille mahdollistetaan oman työn kehittäminen ja laajat vaikutusmahdollisuudet 
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oman työn suhteen. Tulkitsen johtajienkin ajattelevan niin, että kun johto ja työntekijät 

yhdessä vuorovaikutteisessa prosessissa tutkivat ja kehittävät työtä, avautuu 

mahdollisuus löytää ja luoda jotain koko toiminnan kannalta uutta ja merkityksellistä 

sisältöä työlle; sellaista sisältöä, jota aiemmin ei ollut olemassa ja jota yksin johto ei 

olisi pystynyt tuottamaan. Johtajat puhuvat innovaatioista ja aloitteista sekä sellaisen 

prosessin tukemisesta, joilla näitä saadaan aikaiseksi. Viime kädessä kysymys on työn 

tuloksesta ja tuottavuudesta, mikä on johtajien työssä olennainen lähtökohta. 

Tässä tutkimuksessa on otettu lähtökohdaksi se, että ihmiset rakentavat, konstruoivat 

todellisuutta paitsi teoillaan, myös mitä suurimmassa määrin puheellaan. Näyttää siltä, 

että johtajat ovat suureksi osaksi omaksuneet koko (suomalaisessa) yhteiskunnassa 

vahvasti elävän modernin työhyvinvointi – diskurssin. Tähän diskurssiin ottavat osaa 

hyvin monet tahot, kuten teoriaosassa on tuotu esiin. Olisiko niin, että työhyvinvointi on 

omaksuttu niin tiiviisti osaksi johtamista ja johtamiskäytäntöjä, että siitä on tullut 

suomalaisessa johtamisessa suorastaan itsestäänselvyys tai luonnollinen lähtökohta? Sen 

vuoksi sitä ei osata tai ei haluta erottaa (ainakaan ihan ylätasolla) omaksi 

kokonaisuudeksi tai erityiseksi lähtökohdaksi. Johtaminen kokonaisuutena on 

nykyisessä historiallisessa tilanteessa määritelty tietyllä tavalla ja siihen määrittelyyn 

näyttää selkeästi kuuluvan vahva inhimillinen painotus. Eri asia sitten on, miten nämä 

diskurssit näkyvät käytännön tekoina ja toimintana, puhumattakaan siitä, miten 

erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuus hyvinvointiin pysytään todentamaan. 

6.4 Työhyvinvoinnin johtaminen johtajien näkökulmasta 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli se, minkälaisena toimintana tai tekoina johtajat 

hahmottavat työhyvinvoinnin johtamisen. Kuten on aiemmin tuotu esiin, johtajat 

vierastavat käsitettä ”työhyvinvoinnin johtaminen”, koska heidän mielestään 

työhyvinvoinnin näkökulmaa ei voida johtamisessa erottaa omaksi saarekkeeksi, vaan 

kyse on johtamisen kokonaisuudesta. Siinä kokonaisuudessa työhyvinvointi ja 

tuottavuus kuuluvat yhteen, kuten eräs tutkimusta varten haastateltu johtaja totesi.  

Tässä tutkimuksessa on lähdetty siitä, että työhyvinvoinnin johtamisen kontekstiin 

kuuluvat ne asiat, joita johtajat ovat haastatteluissa työhyvinvointiin tai työhyvinvoinnin 

johtamiseen liittyen nostaneet haastatteluissa esiin oma-aloitteisesti. Tutkimuksessa on 
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tulkittu niin, että johtajat konstruoivat itse työhyvinvoinnin näkökulman johtamiseen 

vastaamalla haastattelukysymyksiin tietyillä tavoilla ja tuottamalla tietyt asiat 

haastatteluiden aineistoksi ja sisällöksi. Johtajat eivät siis ole itse suoraan kuvanneet 

tiettyjen asioiden kuuluvan työhyvinvoinnin johtamiseen. Tässä kuvatut 

tutkimustulokset ovat siten tehdyn analyysin tuotos. 

Aineiston analyysin perusteella arvioituna työhyvinvoinnin johtamistoiminta ja 

työhyvinvoinnin johtaminen tekoina ei muodosta yhtenäistä, johdonmukaista ja selkeää 

kokonaisuutta. Se päinvastoin rakentuu erilaisista osa-alueista, joilla on omanlainen 

kohde, johtamisen välineet tai työkalut ja tavoitteet. Osa-alueiden taustalla voidaan 

nähdä tietynlainen johtamisen historia ja johtamisoppien ja – teorioiden kehitys. 

Erilaiset traditiot on ikään kuin sopeutettu ja muokattu työhyvinvoinnin kontekstiin niin, 

että tiettyjen paradigmojen vaikutus on osa-alueissa analyysin jälkeen nähtävillä (ks. 

luku 7), mutta sitä ei ole arjen keskusteluissa ja toiminnassa helppo havaita.  

Työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet tai kategoriat on nimetty niille 

luonteenomaisten piirteiden perusteella: tukeminen, osallistaminen, kiinnittäminen ja 

tehostaminen. Osa-alueet näyttävät olevan historiallisesta taustastaan ja näiden alueiden 

erilaisista johtamisen kohteista ja välineistä johtuen jännitteisessä suhteessa toisiinsa. 

Tällainen jännitteisyys voi ilmetä arjen toiminnassa esimerkiksi toisaalta – toisaalta – 

pohdintoina, päätöksenteon vaikeutena, työn sujumisen ongelmina, henkilöiden välisinä 

ristiriitoina ja henkilökohtaisena ahdistuksen tunteenakin. Tällaista jännitteisyyttä on 

tuotu haastatteluissa melko paljonkin esiin, erityisesti julkisten organisaatioiden 

päätöksentekoprosessien osalta. 

Työhyvinvoinnin johtamisen kohde vaihtelee aineistossa henkilöstön 

kokonaishyvinvoinnista työprosessien tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Johtamisen 

kohteena ei siis ole pelkästään työntekijöiden hyvinvointi, vaikka johtajien tietoisena 

pyrkimyksenä on aineiston perusteella tukea monin tavoin työntekijöiden hyvinvointia, 

työhön sitoutumista, innovatiivisuutta, luovuutta ja myös autonomiaa. Johtajat ovat 

kautta linjan hyväksyneet ja omaksuneet ajatuksen, että hyvinvoiva työntekijä on 

tuottavampi ja tehokkaampi työssään.  
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Työhyvinvoinnin johtaminen sisältää hyvin monenlaisia toimintoja ja johtamisen 

työkalut vaihtelevat eri osa-alueissa tavoitellun tuloksen mukaan. Ne voivat olla 

hyvinkin vuorovaikutteisia lähestymistapoja (coachaus, kehityskeskustelut), 

hyvinvoinnin oma-aloitteista ylläpitämistä resursoivia toimenpiteitä (liikunta- ja 

kulttuurisetelit) tai toisaalta työn tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tutkivia mittareita, 

joilla tehtyjen toimenpiteiden ja investointien taloudellista merkitystä arvioidaan. 

Ylimpien johtajien rooliin kuuluu useimmiten olla päätöksentekijä ja/tai tietyn prosessin 

käynnistäjä, joka omilla ja johtoryhmän kanssa yhdessä tehdyillä päätöksillä ohjaa 

työhyvinvointitoimintaa. Käytännön toteuttajat ovat usein ulkopuoliset erilaiset 

asiantuntijat (kuten työterveyshuolto), kouluttajat ja konsultit sekä luonnollisesti 

henkilöstöasioista vastaavat tahot. Yleisesti johtajat pitävät keskinäistä vuorovaikutusta 

ja yhteistyötä eri tahojen kanssa erittäin tärkeänä. Johtajille näyttää olevan tärkeää, että 

heillä on lopullinen ”omistajuus” ja päätösvalta käynnistettyjen toimenpiteiden, 

prosessien ja hankkeiden suhteen. 

Alaisten kanssa käytävässä keskustelussa ja vuorovaikutuksessa korostetaan hyviä 

vuorovaikutustaitoja sekä aivan normaalia hyvää käytöstä. Eräs johtaja totesi, että ”ei 

tässä mitään teorioita tarvita, se lähtee siitä, että osaat sanoa huomenta”. Alaisten kanssa 

käytävässä keskustelussa ja vuorovaikutuksessa korostetaan hyviä vuorovaikutustaitoja 

sekä aivan normaalia hyvää käytöstä. Johtajat altistavat itsensä ja persoonansa 

jatkuvalle arvioinnille erilaisten kyselyjen ja mittareiden kautta (360 asteen arvioinnit, 

esimieskyselyt, työilmapiirikyselyt) ja ilmaisevat haluaan kehittyä johtajana. Aineiston 

perusteella arvioituna johtajat kokevat onnistumista työssään aivan erityisesti silloin, 

kun he havaitsevat työntekijöissä oppimista, kehittymistä, onnistumista ja 

innostuneisuutta. Se näyttää olevan johtajille heidän työstään (työhyvinvoinnin) 

johtajana paras palaute, työn taloudellisten ja toiminnallisten tulosten ohella.  

Työhyvinvoinnin johtamisen taustalla johtajilla on paitsi omat arvonsa ja pitkän työuran 

aikana kehittyneet näkemyksensä, myös lakien ja asetusten luomat puitteet ja 

velvoitteet, joita halutaan noudattaa tarkasti. Arvoista korostuvat tasa-arvoisuus ja 

oikeudenmukaisuus. Johtajien tahtotila on analyysin perusteella sellainen, että halutaan 

tehdä kaikki voitava työn tavoitteiden saavuttamiseksi ja työn sujuvuuden 

varmistamiseksi ja tässä työntekijöiden osuus on merkittävä. Johtajat eivät kuitenkaan 
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vain tue työntekijöitä, vaan myös velvoittavat ja vastuuttavat heitä toimimaan 

tehokkaasti ja aktiivisesti työssään sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan oma-

aloitteisesti työn vaatimuksia vastaavalla tavalla. Rajanveto siitä, missä kunkin 

osapuolen vastuu alkaa ja päättyy, näyttää vaativan yhteistä neuvottelua ja monien eri 

tahojen välistä yhteistyötä. Työhyvinvoinnin johtaminen on johtamistyönä aineiston 

perusteella ennen kaikkea yhteistyötä ja verkostotyötä organisaatioiden/yritysten 

sisäisten vastuuhenkilöiden ja ulkopuolisten toimijoiden (asiantuntijat, kouluttajat, 

ammattiliitot) kesken. 

Työhyvinvoinnin johtamiseen kuuluu aineiston perusteella myös se, että huolehditaan 

työntekijöistä irtisanomistilanteessa ja otetaan huomioon myös lähiaikoina eläkkeelle 

siirtyvän työntekijän tilanne hyvinvoinnin näkökulmasta. Johtajien kokema vastuu 

työntekijöistä ulottuu siten laajemmalle kuin pelkästään oman organisaation tai 

yrityksen toimintaan. Isoissa julkisissa organisaatioissa ja globaaleissa yrityksissä 

tiedostetaan johtotasolla myös yritysten/organisaatioiden yhteiskunnallinen rooli ja 

vaikuttavuus työnantajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Silloin kuvaan tulevat 

mukaan myös muut yritysten yhteiskuntavastuun kysymykset, kuten ympäristövastuu. 

Itse asiassa yksi johtaja oli omassa organisaatiossaan käynnistänyt toimenpiteitä myös 

ympäristövastuun osalta. 
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7   JOHTOPÄÄTÖKSET 

Esitän tässä luvussa ensin tutkimusanalyysiin ja tutkimustuloksiin perustuvia 

johtopäätöksiä ja pohdin tutkimuksen merkitystä koko tutkimuskontekstin kannalta. 

Seuraavaksi arvioin tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi esitän haasteita 

jatkotutkimukselle ja teen yhteenvedon johtopäätöksistä. 

7.1 Taustateoriaan, tutkimusaineiston analyysiin ja tutkimustuloksiin perustuvat 

johtopäätökset 

Tutkimusanalyysi paljastaa ja tekee näkyväksi työhyvinvoinnin johtamisen tietynlaisen 

syvärakenteen, jollaista ei ole aiemmin kuvattu tai josta ei ole aiemmin julkaistu 

tutkimusta. Tällä on sekä tieteellistä että käytännöllistä merkitystä. Tieteelliseltä 

kannalta tarkasteltuna se antaa pohjan uusille ja edelleen tarkentaville tutkimuksille, 

joiden avulla voidaan kehittää uusiakin aineksia työhyvinvoinnin johtamisen 

kokonaisuuteen tai aivan uudenlaista (työhyvinvoinnin) johtamisen paradigmaa tai 

konseptia. Analyysin tulosten käytännöllinen merkitys voisi näkyä esimerkiksi sillä 

tavoin, että se helpottaa johtajia ja työyhteisöjä jäsentämään ja kehittämään 

työhyvinvointia ja työtä omissa työyhteisöissään ja erilaisilla työpaikoilla. 

Työhyvinvoinnin johtamisen syvärakenne ei analyysin perusteella arvioituna ole 

syntynyt tyhjästä eikä se rakennu ainoastaan tämän päivän työelämän diskursseista ja 

tarpeista. Työhyvinvoinnin johtamisen syvärakenteessa on nelikenttäanalyysin ja 

nelikentän neljän kategorian tarkemman analyysin pohjalta nähtävissä johtamisen 

historiallinen kerrostuneisuus ja johtamisen teoreettisen ja käytännöllisen historian 

tietynlainen paino ja vaikutus. 

Tämän tutkimuksen taustateorioissa on esitelty pääpiirteittäin erilaisia johtamisoppeja, 

luotu katsaus johtamisoppien ja työn tuotantomuotojen historialliseen kehitykseen sekä 

siihen, mikä voisi olla erilaisten johtamisoppien yhteys ja merkitys työhyvinvoinnin 

kannalta. Lisäksi on esitelty työhyvinvoinnin käsitteen kehitystä ja 

työhyvinvointitoiminnan sisältöä. Kaiken kaikkiaan kyseessä on erittäin monitasoinen ja 

monimutkainen kokonaisuus.  
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Kuvio 18. Työhyvinvoinnin johtamisen kategorioiden yhteys johtamisoppeihin ja 

johtamisteorioihin  

 

TYÖNTEKIJÄLÄHTÖINEN VASTUUNOTTO 

JA OSALLISTUMINEN 

JOHTAMISLÄHTÖINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA 

OHJAAMINEN 

TUOTANTO/ 

TUOTTAVUUS 

TYÖNTEKIJÖIDEN 

HYVINVOINTI, 

KEHITTYMINEN 

JA OPPIMINEN 

Kohdejatkumo 

V
ä

li
n

ej
a

tk
u

m
o

 

OSALLISTAMINEN 

 

TAUSTATEORIAT: 

Rationaaliset johtamisopit: 

 Innovaatioteoriat? 

 Liiketoimintaprosessien ja 

johtamisjärjestelmien 

järkeistäminen? 

 

TUOTANTOMUOTOJEN 

KEHITYSVAIHE/ 

JOHTAMISTEORIA: 

 Prosessien parantaminen/ 

Tulosjohtaminen? 

 Yhteiskehittely/ 

Kehitysprosessin hallinta? 

TUKEMINEN 

 

TAUSTATEORIAT: 

Normatiiviset johtamisopit: 

 Teollisuusolojen parantaminen? 

 Ihmissuhdekoulukunta? 

 Organisaatiokulttuurin ja 

laadun kehittäminen? 

 

TUOTANTOMUOTOJEN 

KEHITYSVAIHE/ 

JOHTAMISTEORIA: 

 Yhteiskehittely / 

kehitysprosessin hallinta? 

 toisaalta ei ehkä selkeää 

yhteyttä nähtävissä? 

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN KATEGORIOIDEN YHTEYS 

JOHTAMISOPPEIHIN JA JOHTAMISTEORIOIHIN 

KIINNITTÄMINEN 

 

TAUSTATEORIAT: 

Normatiiviset johtamisopit: 

 Teollisuusolojen parantaminen? 

 Ihmissuhdekoulukunta? 

 Organisaatiokulttuurin ja laadun 

kehittäminen? 

 

TUOTANTOMUOTOJEN 

KEHITYSVAIHE/JOHTAMISTEORIA: 

 Prosessien parantaminen / 

tulosjohtaminen? 

TEHOSTAMINEN 

 

TAUSTATEORIAT: 

Rationaaliset johtamisopit: 

 Tieteellinen liikkeenjohto 

 (ns. taylorismi)? 

 Liiketoimintaprosessien ja 

johtamisjärjestelmien 

järkeistäminen? 

 

TUOTANTOMUOTOJEN 

KEHITYSVAIHE/JOHTAMISTEORIA: 

 Massatuotanto / rationalisoitu 

johtaminen 
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Oheisessa kuviossa (Kuvio 18.) on esitetty, millä tavoin työhyvinvoinnin johtamisen 

neljään kategoriaan voidaan tulkita löytyvän  yhteyden  johtamisoppien, -teorioiden ja 

tuotantomuotojen kehityksen kuvauksista. Kuten kuviosta voidaan havaita, 

työhyvinvoinnin johtamisen osa-alueet edustavat historiallisesti erilaisia johtamisen 

kehitysvaiheita, vaikka yhteneväisyyksiäkin voidaan nähdä kategorioiden välillä. 

Normatiivisten johtamisoppien on sanottu vallinneen silloin, kun taloudessa on 

supistumisvaihe (ks. alaluku 3.4.1). Tällöin johtamisen tavoitteena korostuvat 

yhteisöllisyyden parantaminen, työmotivaation kohentaminen ja työlle omistautumisen 

ja työhön sitoutumisen vahvistaminen. Kiinnittämisen kategoriaan nämä johtamisen 

tavoitteet soveltuvat erityisen hyvin. Tukemisen kategorian taustalla voidaan nähdä 

kaikuja johtamisopeista, joita kuvataan käsitteillä ”teollisuusolojen parantaminen” ja 

”ihmissuhdekoulukunta” (ks. alaluku 3.4.1). Normatiiviset johtamisopit painottavat 

työyhteisöjä ja ihmisiä johtamisen kohteena ja on ymmärrettävää, että niiden luomat 

juuret näkyvät myös tässä tutkimuksessa luoduissa kategorioissa silloin, kun työntekijät, 

työntekijöiden ominaisuudet ja heidän muodostamansa työyhteisö painottuvat 

johtamisen kohteena. 

Rationaalisten johtamisoppien sanotaan painottuneen silloin, kun taloudessa on 

nousukausi. Rationaaliset opit perustuivat toiminnan järkiperäiseen suunnitteluun ja 

laskelmiin ja niissä korostetaan täsmällisesti määriteltyjen johtamisen menetelmien ja 

järjestelmien merkitystä. Erityisen hyvin rationaalisten johtamisoppien juuret näyttävät 

ilmenevän tehostamisen kategoriassa ja myös osallistamisen kategoriassa. 

Osallistamisen kategoriassa voidaan tulkita olevan uusimman ns. innovaatioparadigman 

mukaista johtamisajattelua (ks. alaluku 3.4.1). Johtamisen innovaatioparadigmalla 

tarkoitetaan rationaalista johtamissuuntausta, jonka tavoitteena on mahdollisimman 

tehokas ja tuottava organisaatio. Työntekijöiden osaaminen ja työntekijöiden tuottamat 

uudet innovaatiot korostuvat. Toisaalta innovaatioiden edellytyksenä korostetaan 

yhteistyötä ja luottamusta. 

Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuutta voidaan tarkastella myös yhteydessä 

tuotantomuotojen kehitykseen ja kehitysvaiheisiin liitettyihin johtamisteorioihin (ks. 

alaluku 3.4.2). Oheisessa kuviossa (Kuvio 18.) on esitetty tulkintoja siitä, miten 

tuotantomuotojen kehitysvaiheet voitaisiin liittää työhyvinvoinnin johtamisen 
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kategorioihin. On huomattava, että eri kategoriat edustavat erilaisia kehitysvaiheita ja se 

saattaa selittää niitä johtajien ilmaisemia omaan työhönsä liittyviä ristiriitoja, joita 

haastatteluaineistossa tuli esiin. Ristiriidat kärjistyvät esimerkiksi irtisanomistilanteissa, 

missä johtaja joutuu mahdollisesti toimimaan omia arvojaan vastaan tai joutuu 

painottamaan yrityksen tai organisaation etua suhteessa työntekijän etuun. 

Ristiriitaisuutta ja jännitteisyyttä työhyvinvoinnin johtamiseen voivat tuoda eri 

kehitysvaiheesta ja historiallisesti eri juurista nousseet ja kasvaneet toimintamuodot ja 

käytänteet ja niiden yhteensovittamisen haasteet.  

Erilaisten taustateorioiden ja niiden pohjalta luotujen toimintamallien 

yhteensovittaminen vaatii johtamiselta paljon. Johtaminen on aineiston perusteella 

paljolti neuvottelua ja yhteistä pohdintaa, yritystä ja erehdystä, reagoimista ja 

selviytymistä. Johtaminen on myös jatkuvan muutoksen keskellä elämistä ja muutoksiin 

reagoimista niillä tavoilla, tiedoilla ja taidoilla, jotka ovat kulloinkin vallitsevassa 

johtamisdiskurssissa pinnalla ja käytettävissä. Tämän päivän johtamistutkimuksessa 

puhutaan paljon strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta, myös työhyvinvoinnin 

kontekstissa. Tämän tutkimuksen aineiston ja tehdyn analyysin pohjalta on hyvin 

ymmärrettävää, että yhteistä strategista näkemystä tarvitaan monien erilaisten 

elementtien yhteensovittamiseksi. Johtaminen ei todellakaan ole enää yksin tehtävää 

työtä, vaan mitä suurimmassa määrin yhdessä johtamista, joka vaatii jatkuvaa 

vuorovaikutus- ja neuvottelutaitojen hiomista ja kehittämistä. 

Henkilöstöjohtaminen on johtamisen alue, joka näyttää laajenevan kovaa vauhtia. 

Viitalan (2009) mukaan osa yrityksistä on jo päätynyt ulkoistamaan osa 

henkilöstöpalveluistaan sen kasvaessa ja monimutkaistuessa jatkuvasti. 

Henkilöstöjohtamisen vastuualueelle kuuluu myös työhyvinvointiasioiden hoitaminen. 

Tässä on omat riskinsä. Suurin riski on siinä, että työhyvinvointi irtoaa työkontekstin 

muusta todellisuudesta ja taloudellisista realiteeteista. Tätä voidaan ehkäistä ottamalla 

henkilöstöasiat mukaan johtoryhmätasolle, taloudellisten ja tuotannollisten toiminta-

alueiden rinnalle. Näin oli tehty yhdessä tämän tutkimuksen kohdeyrityksessä ja sitä 

pidettiin erittäin tärkeänä koko yrityksen toiminnan kannalta. 
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7.2. Tutkimuksen ja tutkimustulosten merkitys tutkimuskontekstin kannalta 

Tutkimuksen merkitystä pohtiessani palasin tutkimuksen alkuun ja niihin ajatuksiin, 

jotka olivat johtaneet tutkimuskysymysten ja tutkimusaiheen määrittelyyn. 

Kirjallisuuden ja eri tasoisten julkaisujen läpikäyminen tässä kontekstissa vahvisti 

käsitystäni siitä, että johtajien oma näkökulma on sivussa työhyvinvointikeskustelun 

valtavirrasta. Se tuntuu edelleenkin omituiselta monesta syystä. Ensinnäkin 

työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen jännitteet ja agendat näyttävät olevan 

(johtajien tässä aineistossa tuottaman aineiston perusteella) itse asiassa aivan johtamisen 

ytimessä. Myös niin, että johtajan oma työhyvinvointi näyttää olevan sidoksissa 

työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiin toimintoihin ja kysymyksiin. Tiettyjen 

perusasioiden halutaan olevan kunnossa, ajanmukaisesti järjestettyjä sekä kaikki lain 

vaatimukset täyttäviä. Johtajat kokevat selvästi innostumista ja työssä onnistumista 

silloin, kun he havaitsevat työntekijöiden voivan hyvin, oppivan ja kehittyvän työssään, 

muun organisaation tai yrityksen kasvun, tuottavuuden ja menestyksen rinnalla. Omaan 

kouluttautumiseen panostetaan ja altistetaan oma persoona ja asema jatkuvalle 

arvioinnille. Vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa pidetään hyvin tärkeänä. 

Vuorovaikutuksen laatuun halutaan tuoda ihmisläheisyyttä, tietynlaista arkisuutta ja 

tavallisuutta. Kaikki haastatellut johtajat toivat esiin, että heidän mielestään normaali 

hyvä käytös on tärkeää, sanotaan huomenta ja osoitetaan välittämistä. Teoriaosassa on 

pohdittu sitä, minkälaisten tekijöiden ajatellaan olevan vaikuttamassa työhyvinvointiin. 

Yhtenä olennaisena tekijänä pidetään johtajan persoonaa ja käyttäytymistä. On puhuttu 

piirreteorioista. Ne ovat olleet johtamistutkimuksen historiassa yksi merkittävä alue ja 

vaikuttavat aivan ilmeisesti vielä paljonkin johtamisen arjessa. Kun monet 

työhyvinvoinnin teemat ovat selvästi johtajille tärkeitä, on kiinnostavaa, että johtajien 

näkökulma on näinkin piilossa julkisessa keskustelussa ja tutkimuksessa.  

Toiseksi näyttää myös siltä, että johtajat eivät oikeastaan tiedosta, että ne 

johtamistoiminnot, joita he käsittelevät ja joista he tekevät päätöksiä arjessa, ovat myös 

työhyvinvoinnin johtamisen toimintoja ja että niihin liittyvät tavoitteet ovat osa 

työhyvinvoinnin johtamista. Toin jo aiemmin tutkimustuloksia esittäessäni esiin 

kysymyksen siitä, että onko suomalainen lainsäädäntö,  johtamiskoulutus ja 

julkisuudessakin käyty johtamiseen liittyvä kriittinenkin keskustelu onnistunut 

liittämään työhyvinvoinnin niin kiinteästi osaksi johtamisen hyväksi koettua käytäntöä 
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ja tavoitetilaa, että johtajat eivät pysty tarkasti erottamaan työhyvinvointiin liittyviä 

kokonaisuuksia tai kysymyksiä johtamistoiminnan kokonaisuudesta. Tämä ajatus tuntuu 

hämmentävältä, koska asiantuntijatahot eivät tätä tunnu kokevan. Päinvastoin, 

asiantuntijoiden keskuudessa tuskaillaan kokemukseni mukaan, miten saataisiin 

organisaatioiden ja yritysten (erityisesti PK-sektorilla) kehittämään toimintaansa 

työhyvinvointia tukevalla tavalla ja miten saataisiin erityisesti työhyvinvoinnin 

johtaminen osaksi strategista johtamista.  

Ovatko molemmat osapuolet – johtajat, yrittäjät  ja asiantuntijat -  ymmärtäneet toinen 

toisensa jotenkin väärin? Vai onko enemmänkin kyse siitä, että johtajat ovat oman 

kontekstinsa haltijoina ja myös rahakirstun vartijoina hyvin tarkkoja siitä, keitä he 

päästävät hallinnoimansa toimintakokonaisuuden ”sisään” tutkimaan, kehittämään ja 

kommentoimaan omaa toimintaansa ja johtamansa työyhteisön toimintaa. Kun katsoo 

toimintaa johtajana ja vastuuhenkilönä, näkökulma on todennäköisesti hyvin 

toisenlainen kuin asiantuntijalla, joka ei kuitenkaan kanna lopullista vastuuta, 

riippumatta asiantuntijan ja konsultin työn laadusta ja asiantuntemuksen tasosta. 

Toisaalta johtajat tukeutuvat paljonkin konsultteihin ja asiantuntijoihin monissa 

asioissa. Kun ja jos johtajat eivät hahmota tarkkaan työhyvinvoinnin agendaa, kysymys 

voi olla siitä, että johtajien työkenttä on niin laaja ja on pakko tukeutua joko omassa 

alaisuudessa työskenteleviin vastuuhenkilöihin (kuten henkilöstöasioissa) tai 

ulkopuolisiin asiantuntijoihin (kuten esim. työterveyshuoltoon). Silloin koko konteksti 

ikään kuin valuu pois ylimpien johtajien käsistä ja liukenee isompaan kokonaisuuteen, 

vaikka ylin johto seuraakin esimerkiksi mittareiden ja tunnuslukujen kautta toimintojen 

toteutumista ja vaikuttavuutta. 

Kolmanneksi tutkimuksessa melko vahvasti esiin tuotu julkisen sanan – median -  rooli 

työhyvinvoinnin johtamisessa ja yleensä johtamisessa on yllättävän merkittävä. Johtajia 

haastatellaan paljon ja esiintyvät puhujina seminaareissa. Heistä kirjoitetaan talousalan 

lehdissä ja muissa lehdissä. Julkisuutta tarvitaan, mutta näyttää kuitenkin siltä, että 

julkisuus ei ole pelkästään hyvä asia johtajien kannalta. Media saattaa heidän mielestään 

vääristää asioita ja luoda harhaanjohtavia painotuksia. Median toiminta saattaa jopa 

hidastaa tarpeellisten päätösten tekemistä ja hankaloittaa organisaation toimintaa. Tästä 

näkökulmasta katsottuna voisi kuvitella, että johtajien ääni kuuluisi hyvinkin vahvana 

julkisuudessa. Tällä hetkellä näin ei  mielestäni ole. Yrityksen maineella ja yrityksen 
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luomalla mielikuvalla nähdään olevan oma, koko ajan laajeneva merkitys yritysten 

menestymisen kannalta. Yrityksen maine näyttää olevan tärkeä myös yrityksen sisälle 

päin, henkilöstön suuntaan. Taloudellisen ja muun menestyksen on arvioitu vaikuttavan 

myönteisesti työhyvinvointiin ja kielteisenä koetun tilanteen työhyvinvointia 

vähentävästi. Tämä tekee mediasta yhteistyötahon työhyvinvoinnin johtamisessa ja sitä 

ei mielestäni ole tiedostettu. 

Yritysten ja organisaatioiden johtajat näyttävät suhtautuvan julkisuuteen hieman 

kaksijakoisesti: toisaalta sitä tarvitaan takaamaan demokratian toteumista, toisaalta se 

häiritsee paikoin valheellisella uutisoinnilla. Johtajat näyttävät asettaneen julkisuuden 

toimijat (toimittajat) oman ”lokeroonsa” todeten, että ne ikään kuin elävät omaa 

elämäänsä ja vaikuttaminen mediaan on kuin tuulimyllyjä vastaan taistelemista. 

Valheellista uutisointia ei lähdetä oikomaan eikä siihen reagoida voimakkaasti vasta 

kun on kysymys todella isoista ja merkittävistä muutoksista tai tapahtumista. 

Käsillä olevan tutkimuksen merkitystä tutkimuskontekstin kannalta arvioidessani 

näyttää siltä, että se nostaa esille paljonkin uusia näkökulmia työhyvinvoinnin 

johtamiseen. Tässä alaluvussa olen tuonut esiin joitakin itseäni askarruttavia 

kysymyksiä, joihin selkeitä vastauksia ei ole olemassa, mutta mielestäni kysymykset 

nostavat esiin jotain uutta ja aikaisemmin käsittelemätöntä aineistoa ja näkökulmia. 

Käytetty analyysitapa johtamistutkimuksessa on suhteellisen uusi ja mielestäni erittäin 

käyttökelpoinen ja kontekstia selkiyttävä. 

Tutkimusaineiston analyysi paljastaa ja raamittaa työhyvinvoinnin erityisen 

näkökulman johtamisessa johtajien kokemana. Analyysin kautta syntynyt ymmärrys ja 

kuva ei ole täydellinen kuvaus työhyvinvoinnin johtamistoiminnasta senkään vuoksi, 

että se perustuu haastatteluissa tuotettuun puheeseen. Arjen toiminnan tutkiminen vasta 

paljastaisi, ovatko kuvatut toimenpiteet toteutuneet ja ovatko ne olleet vaikuttavia. 

Tutkimus tekee kuitenkin näkyväksi johtamisen syvärakennetta työhyvinvoinnin 

johtamisen alueella. Se auttaa mielestäni ryhmittelemään ja jäsentämään erilaisia, usein 

kirjallisuudessa  hieman sekavastikin yhteen niputettuja toimintoja tavoitteellisiksi ja 

mielekkäiksi kokonaisuuksiksi.  
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Aineisto olisi luonnollisesti voitu kategorisoida monella eri tavalla, mutta mielestäni 

tässä valittu lähestymistapa oli erittäin antoisia. Johtamisen kohteiden ja välineiden 

historiallisen kehityksen huomioiminen oli tärkeä lähtökohta. Kuten teoriaosassa on 

tuotu esiin, johtamisen teoriat ja käytännöt ovat kerrostuneita niin, että mitkään aiemmat 

vaiheet, teoriat ja käytänteet eivät ole kokonaan jääneet pois johtamisen arjesta, vaan ne 

ovat tunnistettavissa ja vaikuttavat työntekijöihin, johtajiin itseensä sekä johdettavaan 

toimintaan. Tutkimustulokset toisaalta vahvistavat aiempia tutkimuksia johtamisen 

nykytilasta ja siinä tällä hetkellä vallitsevista trendeistä ja sisällöistä (esim. Seeck 2008, 

Launis & Pihlaja 2005, Kurki 2010), mutta toisaalta täydentävät ja selkiyttävät 

kokonaisuutta ja nostavat isojen yhteiskunnallisten kehityssuuntien rinnalle yksilöllisen, 

johtajien henkilökohtaisen kokemuksen ja tulkinnan, jonka avulla ja kautta 

konstruoidaan yhteistä sosiaalista todellisuutta. Tutkimuksessa lähdettiin kartoittamaan 

nimenomaan johtajien kantaa ja kokemusta ja siinä mielessä tutkimus toi mielestäni 

uudenlaista näkymää johtamisen jännitteiseen todellisuuteen. 

Tutkimus paljastaa nimenomaan sen, että työhyvinvoinnin johtaminen sisältää 

vastakohtaisuuksia ja ristiriitoja, joiden tuottamia ongelmia ja haasteita joudutaan 

arjessa ratkomaan ja selittämäänkin. Toiminnan syvärakenteen voimakkaat jännitteet 

näkyvät arjessa johtamisen vaikeutena, eri osapuolien välisinä kiistoina ja konflikteina 

ja työtoiminnan häiriöinä. Oma toiveeni on, että tämä tutkimus auttaisi omalta osaltaan 

näiden jännitteiden jäsentämisessä, ymmärtämisessä ja tarpeellisten päätösten ja 

sopimusten tekemisessä työpaikkojen sisällä ja yhteistyötahojen kanssa. Kun 

vastakohtaisuudet tiedostetaan, niitä on helpompi käsitellä ja kehittää toimintaa edelleen 

niin, että jännitteitä pystytään – jos ei kokonaan poistamaan – lieventämään ja 

käyttämään niihin sitoutunutta energiaa toiminnan kehittämiseen. 

Tämä tutkimus ei paljasta sitä, mihin suuntaan työtoimintaa ja johtamista tulisi 

työhyvinvoinnin suhteen kehittää. Tutkimusta varten koottu teoriapohja ja tulokset 

yhdessä ehkä kuitenkin antavat vihjeitä siitä, mihin suuntaan kehittämistä tulisi viedä. 

Mäkitalon (2008, myös Mäkitalo & Paso 2008) mukaan työhyvinvoinnin ”arvoituksen” 

ratkaisijana on se, miten muutosten ymmärretään vaikuttavan työn tekemisen tapoihin ja 

miten johtamisen kehittämisellä ja oikein suuntaamisella voidaan vaikuttaa 

työhyvinvointiin. Tämän tutkimuksen aineistossa tuli esiin, että työhyvinvoinnin 

johtamisen yksi keino kiinnittämisen – kategoriassa oli muutoksen johtaminen, change 
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management sekä muutosvalmennukset, joilla tuetaan esimiehiä muutosten vaikutusten 

ymmärtämisessä ja henkilöstön muutosvastarinnan ja muiden muutokseen liittyvien 

vaikutusten kohtaamisessa.  

Muutosten vaikutukset eivät ole vain ihmisten reagoimista (esimerkiksi 

muutosvastarintana), vaan Mäkitalon (2008) mukaan mitä suurimmassa määrin 

sellaisia, jotka vaikuttavat työhön, työn tekemisen tapoihin, yhteistyöhön ja koko 

toiminnan mieleen ja tarkoitukseen. Työhyvinvointi on ennen kaikkea työn kokemista 

mielekkäänä ja onnistumista työn syvällisen tarkoituksen toteuttamisessa. 

Muutostilanteessa saattaa käydä niin, että työn tarkoitus, punainen lanka kaikessa 

tekemisessä, katoaa tekijältään ja valittavasti usein myös johtajilta. Teoriaosassa on 

puhuttu toimintakonseptin käsitteestä ja toimintakonseptien muutokseen liittyvistä 

häiriöistä. Toimintakonseptin käsitteellä ja toimintakonseptin muutoksen jäsentämisellä 

pyritään kaivautumaan muutosten pintakerrosten läpi sellaiseen toiminnan 

dynamiikkaan, jonka ymmärtämisen kautta punainen lanka löytyy, ei samasta kohdasta 

tai samalla tavalla, vaan uudesta konseptista ja uudesta toiminnan tarkoituksesta. 

Muutokset ovat nykyään nopeita ja jatkuvia. Näyttää siltä, että muutosten laajan 

vaikutuksen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen työhyvinvoinnin johtamisessa on 

yksi tärkeä kehittämisen kohde työhyvinvoinnin ja koko toiminnan johtamisessa. 

Engeström on esittänyt työn kehittämisen ja muutosten yhteydessä ekspansiivisen 

muutossyklin mallin ja käsitteen (ks Engeström 2004 ja Kuvio 10. tässä työssä) Sen 

pohjalta  ja tutkimuskonteksti ja tutkimustulokset huomioiden voidaan pohtia 

johtamisen tämänhetkistä tilannetta ja kehityksen suuntaa. Avautuuko johtamisen 

kehittämiselle uudenlainen kehityssuunta esimerkiksi muutosten syvällisen 

ymmärtämisen ja johtamisen laajenevan vuorovaikutteisuuden kautta vai käännytäänkö 

kehityksessä taaksepäin, korostamaan johtajan auktoriteettia ja eristämään johtajat yhä 

kauemmaksi työn arjesta?  

Osallistamisen – kategoriassa esiintyy sellaisia työhyvinvoinnin tulokseen liittyviä 

ajatuksia työhyvinvoinnin johtamisen tuloksista, mitä yleisesti pidetään erittäin 

toivottavina. Kun johtajat, esimiehet ja työntekijät yhdessä toimimalla pystyvät 

kehittämään ja innovoimaan uutta – uusia tuotteita, palveluja, prosesseja – 

työhyvinvoinnin kokemus näyttää olevan parhaimmillaan. Ennen kaikkea on kyse 

yhteisestä kokemuksesta, yhteisestä tekemisestä. Näyttää siltä, että juuri tämänkaltainen 
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toiminta ja sen lisääminen olisi se suunta, mihin työhyvinvoinnin kehittämisessä pitäisi 

panostaa. Kun siinä onnistutaan, täytetään oikeastaan kaikkien teoreettisesti ja 

käytännöllisesti asiaa tutkineiden ja käsitelleiden tahojen vaatimukset ja suositukset. 

Pääseminen työhyvinvoinnin ”huippukokemukseen” ei ole helppoa, mutta sitä kannattaa 

varmasti yrittää. 

7.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden arvioinnista on erilaisia 

käsityksiä ja sille esitetään monenlaisia vaatimuksia. Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnissa voidaan tukeutua perinteisiin, myös kvantitatiivisissa 

tutkimuksissa käytettyihin käsitteisiin reliabiliteetti ja validiteetti, vaikka niitä ei voida 

soveltaa samoin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 1998, 211-

224) Käytän tämän tutkimuksen arvioinnissa pääosin perinteistä tapaa arvioida 

laadullista tutkimusta.  

Reliabiliteettilla tarkoitetaan laadullisen tutkimuksen yhteydessä aineiston käsittelyn ja 

analyysin luotettavuutta. Kysytään, minkälaiset ulkoiset, tutkimuksesta ja /tai ilmiöstä 

itsestään johtuvat tekijät voivat aiheuttaa vaihtelua tuloksiin. Validiteetilla tarkoitetaan 

laadullisessa tutkimuksessa yksinkertaistaen sitä, vastaako tutkimustulos todellisuutta. 

Sisäinen validiteetti liittyy tutkimuksen uskottavuuteen, tutkimustulosten ja 

todellisuuden loogisiin suhteisiin. Kysytään, vastaavatko tutkimuksen tuottamat 

rekonstruktiot tutkittavien alkuperäisiä todellisuuksia. Ulkoinen validiteetti ilmentää 

teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston välisen suhteen luotettavuutta eli 

ovatko tutkimustulokset sovellettavissa muihin kuin tutkittuihin konteksteihin. (Pyörälä 

1995, Eskola & Suoranta 1998, Grönfors 1985, Tähtinen & Ulkuniemi 2009) Näiden 

käsitteiden käyttämistä laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on kritisoitu ja väitetty 

niiden soveltuvan huonosti laadulliseen tutkimukseen. (ks. esim. Koskinen, Alasuutari 

& Peltonen 2005) Koen kuitenkin tämän tutkimuksen suhteen mielekkääksi soveltaa 

perinteisiäkin käsitteitä tutkimuksen luotettavuuden ja uskottavuuden arviointiin. 

Tutkittava aihepiiri, analyysitapa sekä siinä käytetty teoria eivät ole yleisesti 

tuntemattomia ja tutkimattomia ilmiöitä. Vaikka tutkimus on laadullinen, se ei tässä 

tapauksessa ole yhtä ongelmallinen todellisuuden ja tutkimuksen toteuttamisen sekä 

tutkimustulosten arvioinnin suhteen, kuin jokin yleisesti tuntemattomampi ilmiö. 
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Mielestäni tämän tutkimuksen yhteydessä on useita mahdollisuuksia sekä arvioida 

luotettavuutta että todentaa sitä.  

Ensimmäisenä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä pidetään tutkijaa 

itseään. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tutkijan kokemus, tiedot ja taidot sekä 

harjaantuneisuus tutkimuksen tekemisessä. Ennen kaikkea tutkijan tuottama raportti 

koko tutkimusprosessista tutkimustulokset mukaan lukien vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuden arviointiin. Tässä tutkimuksessa on kuvattu aineiston keruu, 

analyysiprosessi, analyysiin vaikuttavat teoriat, analyysivaiheet ja tutkimustulokset 

hyvinkin tarkasti. Periaatteessa toinen tutkija voisi käyttää samaa analyysitapaa. Vaikka 

laadullisessa tutkimuksessa painottuu tutkijan rooli ja tutkijan tekemä tulkinta, 

uskallaan väittää, että toinen tutkija voisi päätyä suunnilleen samankaltaisiin tuloksiin 

tämän aineiston kanssa. 

Tämä tutkimus on siis laadullinen haastettelututkimus, joka on toteutettu keräämällä 

aineisto teema- ja syvähaastattelun metodilla. Tutkittava konteksti on tutkijalle tuttu 

aiempaan opiskelu- ja työkokemukseen liittyen. Tosin se voi olla myös tutkimusta 

haittaava tekijä, mikäli tutkimuksella haetaan tukea ja vahvistusta jo olemassa oleville 

käsityksille. Tätä tutkimusta lähdettiin tekemään hyvin avoimella mielellä ja tietoisesti 

niin, että mitään tiettyä teoriaa ei valittu analyysin tekemisen taustateoriaksi. 

Lähtökohtana oli ainoastaan se, että tutkimusaineisto kerätään teema- ja 

syvähaastattelun keinoin niin, että se antaisi mahdollisimman suuren vapauden 

haastateltavalle tuottaa haluamansa kontekstit haastatteluissa, mutta kuitenkin niin, että 

tietyt perusteemat saataisiin sisällytettyä aineistoon. Kahden ensimmäisen haastattelun 

jälkeen teemoja vielä tarkennettiin ja tarkastettiin myös, että ensimmäisissä 

haastatteluissa olisi tarpeelliset teemat esillä.(ks Liite  2) 

Tutkimuksen reliabiliteettia vahvistavat Tähtisen & Ulkuniemen (2009) mukaan 

korkeatasoinen aineistonkeruu, aineiston tarkat litteroinnit, aineiston järjestäminen ja 

tarkka aineistotyöskentely (joka mahdollistaa paluun primaariaineistoon) sekä aineiston 

huolellinen koodaaminen. Aineisto on mielestäni koottu huolellisesti, äänitykset 

onnistuivat moitteettomasti (äänitys varmistettiin käyttämällä kaksi äänityslaitetta), 

äänitetty aineisto litteroitiin sannasta sanaan, jaettiin ja koodattiin niin, että mistä 

tahansa tutkimusraportin kohdasta voidaan löytää aineistonäytteiden paikat 
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litteroinnista. Tutkimustuloksien raportoinnin yhteydessä on käytetty lukuisia 

aineistonäytteitä vahvistamaan ja havainnollistamaan tutkimustuloksia. Lisäksi litteroitu 

aineisto lähetettiin tarkastettavaksi haastatelluille johtajille ja he eivät esittäneet 

sisältöön liittyviä huomautuksia. Katson, että tutkimuksen reliabiliteetti on edellä 

esitetyt kriteerit huomioiden vahva. 

Validiteetin suhteen on siis kysyttävä, kuinka hyvin onnistuttiin tutkimaan sitä ilmiötä, 

mitä lähdettiin tutkimaan ja pitääkö tutkimuksessa tehty tulkinta paikkansa 

ympäröivässä todellisuudessa.(Tähtinen & Ulkuniemi 2009,  Eskola & Suoranta1998) 

Tutkimuksessa kohteena olivat korkean tason johtajat, jotka ovat oletettavasti tottuneet 

tuottamaan asiapitoista ja täsmällistä aineistoa. Käytetyllä haastattelutekniikalla 

onnistuttiin mielestäni hyvin kattamaan ne teemat, joita tutkimukseen haluttiin 

sisällyttää. Valmiiden teemojen olemassaolo oli tärkeää, jotta varsin varattujen ja 

kiireisten henkilöiden aika olisi tullut hyvin käytettyä ja varmistettua. Kun viisi 

haastattelua oli toteutettu, halusin tehdä vielä kaksi haastattelua lisää varmistaakseni 

aineiston tietynlaisen saturaation eli sen, että lisäaineisto ei olisi enää tuonut 

merkittävää ja uutta sisältöä olemassaolevaan aineistoon. Viimeiset kaksi haastattelua 

olivat tärkeitä, mutta eivät olennaisesti aineiston sisällön suhteen erilaisia kuin aiemmat 

haastattelut. Tämän pohjalta arvioin aineiston vastaavan hyvinkin sitä ajankohtaista 

todellisuutta, mitä lähdettiin tutkimaan. 

Validiteettiin vaikuttaa merkittävästi analyysiprosessi mahdollisine taustateorioineen ja 

metodologisine valintoineen. Analyysi on tässä tutkimuksessa tehty tukeutuen sellaisiin 

teorioihin ja analyysikehikkoon, jota on sovellettu jo useissa tutkimuksissa ja käytännön 

työelämän kehittämisessä. Teoriapohja vahvistaa analyysikehikon toimivuutta ja 

vastaavuutta todellisuuden kanssa. Tutkija on kuitenkin se lopullinen tulkitsija ja 

luokittelija. Näen, että tässä tutkimuksessa oma työkokemus ja kokemus myös valitun 

taustateorian käyttämisessä monissa aiemmissa yhteyksissä voi olla vahvuus ja samalla 

ongelma. Tulkintoihin vaikuttavat aina tutkijan koko persoona aiemmat kokemukset 

mukaan lukien. Tutkimusta lähdettiin tekemään pyrkien ”ravistamaan” omasta 

ajattelusta aiemmat tulkinnat ja teoriat, mutta täysin näitä aiempia ”sidonnaisuuksia” ei 

liene mahdollista välttää. Tutkimusten analyysi on kuitenkin tehty mahdollisimman 

tarkasti ja raportoitu huolellisesti ja näin pyritty pääsemään mahdollisten 

henkilökohtaisten sokeiden pisteiden yli ja tuottamaan mahdollisimman validi analyysi 
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aineistosta. Tutkimustulosten aukikirjoittamisen jäkeen olen vielä käynyt kertaalleen 

läpi aineiston ja testannut, onko siinä jotain, joka jää olennaisesti aineiston ja analyysin 

ulkopuolelle. Näin ei käynyt ja mielestäni tämäkin vahvistaa tutkimuksen validiteettia. 

Lisäksi minulla oli käytettävissä taustamateriaalina dokumenttiaineistoa tutkituista 

organisaatioista ja yrityksistä ja näihin pystyin myös peilaamaan sitä, vastaavatko 

analyysin tulokset dokumenteissa esillä olevia asioita. Dokumenttien tarkasteleminen 

tutkimuksen analyysin jälkeen ei antanut syytä muuttaa tehtyä analyysia ja näin ollen 

validiteetti sai vahvistusta.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti ovat vahvat 

ja tutkimuksen voidaan arvioida kohtuullisen hyvin vastaavan sitä ilmiötä ja 

todellisuutta, mitä lähdettiin tutkimaan 

7.4 Haasteet jatkotutkimukselle 

Tämä tutkimus avaa lukuisia haasteita jatkotutkimukselle. Aiemmin on jo mainittu 

analyysin rakentamisen ja makrotason kategorioimisen luomisen yhteydessä 

työhyvinvoinnin johtamisen mikrotason kokonaisuudet, joiden ei oleteta asettuvan vain 

johonkin makrotason kategoriaan, vaan jotka saavat rakennusaineensa olemassa olevien 

kategorioiden jo esillä olevista elementeistä. Seuraavaksi olisi hyvä selvittää, 

minkälaisia kokonaisuuksia sinne hahmottuisi ja kuka tai ketkä olisivat niissä aktiivisina 

toimijoina tai toteuttajina. Näiden kokonaisuuksien kuvaaminen toisi lisätietoa ja 

ymmärrystä työhyvinvoinnin johtamisen kokonaiskuvaan. Oletan, että esimerkiksi 

työterveyshuollon toiminta tulisi sijoittumaan useamman tai ehkä kaikkien 

kategorioiden alueelle työterveyshuollolle jo lainsäädännössä annetun hyvin laajan 

roolin vuoksi. Näiden pienempien kokonaisuuksien merkitystä kokonaisuuden kannalta 

tulisi luonnollisesti pohtia tarkemmin. 

Yksi mielenkiintoinen lisätutkimusta vaativa kohta tässä kontekstissa olisi se, eroavatko 

julkisten organisaatioiden ja yksityisten yritysten painotukset työhyvinvoinnin 

johtamisen kategorioiden suhteen ja millä tavoin. Samoin jäin miettimään, 

painottavatko nais- ja miesjohtajat eri tavoin joitakin toimintoja. Joitakin oletuksia 

näiden kysymysten suhteen olen tehnyt tämän aineiston perusteella, mutta niitä ei ole 
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raportoitu tässä yhteydessä. Katson, että tätä tutkimusta ei voitu enää laajentaa ja 

aineistoakin olisi ollut liian vähän näihin kysymyksiin vastaamiseksi.  

Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin strateginen johtaminen 

ovat tämän päivän polttavia ja ajankohtaisia teemoja. Näihin sisältyy vielä paljon 

tutkimuksellisia haasteita, samoin kuin käytännön johtamisen kehittämiseen. Tämän 

tutkimuksen antaman jäsennyksen pohjalta olisi mahdollista jatkaa sekä teorian että 

käytännön kehittämistä. Aiemmin olen tuonut esiin, että tämän tutkimuksen tulosten 

vahvistamiseksi tarvittaisiin havaintoja ja tutkimuksia aidosta arjesta: mitä siellä 

tapahtuu, kun ylätasolla, puheen avulla konstruoituna toiminta jäsentyy kuvatulla 

tavalla. Oletettavaa on, että kuva jonkin verran muuttuisi, mutta antaisi asiaan 

tarvittavaa lisäymmärrystä.  

Lopuksi haluan ottaa esille tutkimusaiheen, jonka itse olisin halunnut sisällyttää tähän 

tutkimukseen, mutta tutkimusraamit ja Pro Gradu - opinnäytetyölle asetettavat 

vaatimukset huomioiden tutkimus olisi paisunut liian isoksi ja aikaa vieväksi. Alun 

perin minulla oli toisena tutkimuskysymyksenä se, minkä johtajat kokevat itselleen 

henkilökohtaisesti merkittäväksi työhyvinvoinnin johtamisessa. Tavoitteena oli tutkia 

yksilötasolla johtajan ammatillista kehitystä, johtajuudessa kasvamista ja sitä, 

minkälaisia painotuksia ja yksilöllisiä tulkintoja tausta ja henkilökohtainen 

kasvuprosessi tuovat tutkittavaan kontekstiin. Nykyisessä haastatteluaineistossa minulla 

olisi ollut aineksia vastata tähän kysymykseen, mutta kokonaisuus olisi ollut tätä 

tutkimusta varten liian suuri ja vaikeasti käsiteltävä.  

7.5. Yhteenveto  

Tutkimuksen aineiston analyysin perusteella johtajat ovat hyvin omaksuneet vallitsevan 

työhyvinvointidiskurssin, joka on syntynyt ja luotu asiantuntijoiden, tutkijatahojen, 

lainsäätäjien, ammattiliitojen ja käytännön toimijoiden välisessä yhteiskunnallisessa 

keskustelussa. Työhyvinvointi on johtajien mielessä laaja kokonaisuus. 

Työhyvinvoinnin johtamista ei itse asiassa mielletä helposti omaksi johtamisen alueeksi 

ja sen kuvataan kuuluvan osaksi kaikkea johtamista. Aineiston analyysi kuitenkin 

paljastaa, että työhyvinvoinnin johtaminen koostuu erilaisista ja historialliselta 

taustaltaan toisistaan poikkeavista elementeistä, jotka ovat jännitteisessä suhteessa 
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toisiinsa. Johtamisen historiaan ja nykypäivään vaikuttavat normatiivisten ja 

rationaalisten johtamisoppien vuorottelu ja nämä suuntaukset näyttävät olevan yhtä 

aikaa läsnä myös tämän päivän työhyvinvoinnin johtamisessa. 

Työhyvinvoinnin johtaminen on omanlainen näkökulma johtamiseen ja se voidaan 

määritellä johtajien tuottaman aineiston perusteella sellaiseksi osaksi johtamisen 

kokonaisuutta, joka huomioi erityisellä tavalla työntekijöiden kokonaishyvinvoinnin, 

työssä kehittymisen ja oppimisen, työturvallisuuden ja työn tuloksellisuuden 

organisaation tai yrityksen toiminnassa. Tätä erityistä lähtökohtaa voidaan luonnehtia 

johtamisen inhimilliseksi näkökulmaksi tai strategisen hyvinvoinnin näkökulmaksi. 

Laajasta hyvinvoinnin käsitteestä tulee työstä puhuttaessa strategisesti merkittävä, kun 

ja jos ymmärretään sen merkitys viime kädessä työn tuottavuuden kannalta. 

Tätä tutkimukseen osallistuneilla johtajilla on pitkä ja monivaiheinen työkokemus ja 

erittäin laaja vastuualue. Työhyvinvoinnin johtamista ohjaavina tekijöinä olivat vahvasti 

heidän arvomaailmansa, työ- ja elämänkokemuksensa sekä lakien ja asetusten luomat 

puitteet. Arvoina korostuivat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Tyydyttävimpiä 

kokemuksia työssä olivat johtajille paitsi oman yrityksen/organisaation menestyminen, 

hyvin suurelta osin myös se, että he pystyivät havaitsemaan työntekijöiden oppimista, 

kehittymistä, innovatiivisuutta ja tyytyväisyyttä työssä. Johtajat kuitenkin myös 

velvoittavat työntekijöitä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, työkyvystään ja 

työstään. 

Työhyvinvoinnin johtaminen on selkeästi yhteistyötä ja laajassa verkostossa tehtävää 

työtä. Johtaminen ei ole yksinpuhelua ja autoritaarista yksinjohtamista, eikä varsinkaan 

työhyvinvoinnin johtaminen. Johtajat ovat monella tavalla riippuvaisia asiantuntijoista - 

sekä organisaation/yrityksen sisällä että sen ulkopuolella olevista tahoista. 

Tulevaisuudessa keskustelu työhyvinvoinnista tulee todennäköisesti jatkumaan ja 

saamaan uusia muotoja. Nyt on jo nähtävissä, että työhyvinvointi mielletään osaksi 

laajempaa yhteiskuntavastuun kokonaisuutta ja nähtäväksi jää, alkaako näistä aineksista 

kehittyä uusi johtamisen paradigma, jossa nyt vallitsevat vastakohtaisuudet olisi 

onnistuttu ratkaisemaan. 
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                                        LIITE 1         

LAIT TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA YLLÄPIDON TAUSTALLA     

Työsopimuslaki 2001/55    

Työsopimuslakiin sisältyvä yleisvelvoite edellyttää, että työnantajan on kaikin puolin 

edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. 

Työnantajan on pidettävä huolta siitä, että työntekijä pystyy suoriutumaan työstään 

myös yrityksen toimintaa, tehtävää tai työmenetelmiä muutettaessa. 

Työturvallisuuslaki 2002/738   

Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita, jotta työntekijöiden 

työkyky voidaan turvata sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia sekä muita työstä ja 

työympäristöstä johtuvia haittoja.  

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 

työssä. Turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn 

ylläpitämiseksi työnantajalla tulee olla Työsuojelun toimintaohjelma, jossa selvitetään 

työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden 

vaikutukset. Ohjelmasta johdetut tavoitteet on huomioitava työpaikan 

kehittämistoiminnassa ja käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.   

Jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan joko psyykkisesti tai fyysisesti hänen 

terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on kaikin keinoin ryhdyttävä toimiin 

kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vähentämiseksi.  

Työsuojelun valvontalaki 2006/44   

Tarkoituksena varmistaa työsuojeluun liittyvien säännösten noudattaminen työpaikoilla 

ja parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työsuojelun viranomaisvalvonnan ja 

työpaikan työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnan avulla. Yhteistoiminnan 

tavoitteena on työnantajan ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja 
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tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan 

turvallisuutta ja terveellisyyttä käsitteleviin asioihin.  

Työntekijää edustavalla työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua asian käsittelyyn 

työntekijän pyynnöstä. Työpaikkaa yleisesti koskevat kehittämistavoitteet ja asiat 

käsitellään työsuojelutoimikunnassa.  

Yhteistoimintalaki 2007/334  

Yhteistoiminta toteutetaan yrityksen toimintaorganisaation puitteissa, työnantajan ja 

henkilöstön edustajien kuten luottamusmiehen kesken. Työnantajan on käsiteltävä 

yhteistoimintaneuvotteluissa työhönoton periaatteet, tietyt yksityisyyden suojaan 

liittyvät asiat, henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet sekä tasa-arvosuunnitelma. 

Suunnitelmassa ja koulutustavoitteissa tulee käydä ilmi yrityksen henkilöstörakenteen ja 

määrän ohella periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä ja arvio työntekijöiden 

ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä sekä 

tähän arvioon perustuvat koulutustavoitteet.  

Työterveyshuoltolaki 2001/1388 

Tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon kanssa yhdessä edistää 

työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työympäristön 

terveellisyyttä/turvallisuutta, työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä työyhteisön 

toimintaa.  

Työnantajan tulee toimia yhteistyössä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa 

asioissa, jotka liittyvät  työpaikan työterveyshuollon järjestämisen suuntaviivoihin ja 

toiminnan suunnitteluun. Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen 

toimintasuunnitelma, jossa tulee ilmi työterveyshuollon tavoitteet, työpaikan tarpeet ja 

toimenpiteet.  
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Työeläkelaki 2002/242 

Työnantajan on kustannettava ja järjestettävä jokaiselle työntekijälleen työeläkelain 

edellyttämät vähimmäisvaatimukset täyttävä eläketurva. Työntekijä on velvollinen 

osallistumaan eläketurvansa kustantamiseen työntekijän työeläkevakuutusmaksulla.  

Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 63-68 vuoden iän täyttämistä 

seuraavan kalenterikuukauden alusta, varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62 vuotta.  

Laissa määritellään myös työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset: Työntekijällä on 

oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan 

heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla 

yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan.  

Tasa-arvolaki 2004 

Tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten 

välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa työelämässä. Jokaisen työnantajan tulee 

työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.  

Työolot tulee kehittää sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, ja 

helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista. Jos 

työnantajan työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 

työntekijää, työnantajan on sisällytettävä vuosittain laadittavaan henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan toimenpiteet naisten ja 

miesten tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi työpaikoilla.  

(Manka et al. 2007, www.finlex.fi)  

 

 

 

http://www.finlex.fi/
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              LIITE 2 

Haastattelupyyntö (kirje)   

Arvoisa johtaja, 

teen Pro Gradu-työtä työhyvinvoinnin johtamisesta Oulun Yliopiston 

taloustieteellisessä tiedekunnassa, johtamisen ja organisaation yksikössä. Työni 

fokus on siinä, millainen on johtajan näkökulma työhyvinvointiin sekä sellaisten 

toimenpiteiden ja tekojen joukkoon, joiden voidaan katsoa edistävän tai heikentävän 

työhyvinvointia.  

Suurin osa työhyvinvointia käsittelevästä kirjallisuudesta painottaa hyvää johtamista 

ja esimiestyötä yhtenä ehtona työhyvinvoinnille. Näkökulma on kuitenkin 

useimmiten niiden, jotka ovat enemmänkin johdettavia – lähiesimiehiä, 

työntekijöitä, alaisia – kuin itse johtajia, erityisesti ylimpiä johtajia omissa 

organisaatioissaan.  Johtajan oma näkökulma, johtajan oma ääni näyttää puuttuvan 

keskustelusta. Sen sijaan johtajan persoonallisuudelle, ominaisuuksille ja 

johtamistavalle asetetaan runsaasti vaatimuksia. 

Olen toiminut pitkään työhyvinvoinnin asiantuntijana ja kehittäjänä. 

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, yhteisötyönohjaaja ja 

työfysioterapeutti. Käsillä oleva Pro Gradu-työ on osa kauppatieteen maisterin 

tutkintoani. Kokemukseni mukaan työhyvinvoinnin kehittäminen on tiimityötä, 

johon osallistuu parhaimmillaan koko työyhteisö. Neuvottelut työhyvinvoinnin 

kehittämiseen tähtäävien prosessien aloittamisesta käydään kuitenkin aina johdon 

kanssa. Johtajista myös paljolti riippuu, minkälaisia investointeja tehdään ja mitä 

toimenpiteitä käynnistetään. Pro Gradu-työni tavoite onkin valottaa johtajien 

ajattelua ja arvomaailmaa työhyvinvoinnin kontekstissa, jotta työhyvinvoinnin 

asiantuntijat ja eri organisaatioiden johtajat voisivat paremmin toimia yhdessä 

työyhteisön toiminnan ja työn kehittämisessä työhyvinvointia edistävällä tavalla. 
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Pro Gradu-työni on laadullinen haastattelututkimus, joka toteutetaan teema- ja 

syvähaastatteluina. Tavoitteenani on haastatella yhteiskunnallisesti merkittävien 

organisaatioiden ylimpiä johtajia. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi suuret, 

kansainvälisestikin merkittävät yritykset, kaupungit ja kunnat, uskonnolliset 

yhteisöt, taide- ja kulttuurilaitokset, yliopistot, pankit ja vakuutuslaitokset jne. 

Haastattelu äänitetään ja samalla teen muistiinpanoja. Haastattelu tulee kestämään 

haastateltavasta riippuen 1-2 tuntia, joka mahdollistaa syvällisen keskustelun ja 

aiheen käsittelyn. Haastateltavien nimet ja organisaatiot jäävät vain tutkijan ja hänen 

ohjaajansa tietoon. Tarvittaessa voidaan tehdä tutkimuslupasopimus, joka sitouttaa 

sekä tutkijan että haastateltavan vaitioloon sellaisen materiaalin suhteen, jota ei 

haluta julkaista. Tulen myös tarvittaessa lähettämään kirjoittamani työn 

esitarkastukseen haastatelluille johtajille varmistaakseni asioiden oikeellisuuden ja 

julkaisukelpoisuuden. 

Tulen ottamaan Teihin yhteyttä lähiaikoina. Toivottavasti tutkimukseni herättää 

kiinnostusta ja ennen kaikkea toivon, että saan haastatella Teitä tutkimustani varten. 

 

Oulussa (pvm) 

       

      Kunnioittavasti  

 

Jaana Salomäki 

       (yhteystiedot) 
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                       LIITE 3 

    HAASTATTELUIDEN TEEMALUETTELO 

 

1. Kerro omasta urapolustasi: miten olet tässä asemassa ja työssä? 

 

2. Mikä tässä työssä on innostavaa ja mikä haasteellista? 

 

3. Mitä käsite työhyvinvointi tuo mieleen? 

 

4. Mitä työhyvinvoinnissa on työnantajan vastuulla ja mitä työntekijän vastuulla? 

 

5. Miten työhyvinvointi otetaan huomioon strategiassa? 

 

6. Mitkä ovat ne arvot jotka johtavat työhyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin? 

 

7. Mitkä ovat työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä tai olennaisia asioita työpaikalla? 

 

8. Mitkä ovat sellaisia asioita johon olet itse valmis sitoutumaan? 

 

9. Oletko tyytyväinen tilanteeseen näiltä osin omassa organisaatiossa? 

 

10. Mitä tekisit toisin (tai jättäisit tekemättä) jos voisit vain itse päättää? 

 

11. Koetko johtajana, että voit edistää riittävästi omia arvojasi (mitä?)? 

 

12. Mitä työhyvinvoinnin johtaminen mielestäsi tarkoittaa tai voisi tarkoittaa? 

 

13. Onko jotain lisää aiheesta mitä tässä ei ole vielä tullut esille? 
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                       LIITE 4 

       HAASTATTELUJEN KESTO, PUHEENVUOROJEN JA SIVUJEN MÄÄRÄ 

 

Haastateltava 

 

 

Haastattelun 
kesto 

(h.min: sekunnit) 

 

Sivumäärä 

 

Puheenvuorojen 
määrä 

 

H1 

 

01.00:35 

 

13 

 

58 

 

 

H2 

 

 

01.34:24 

 

18 

 

86 

 

H3 

 

 

01.15:50 

 

15 

 

54 

 

H4 

 

 

00.39:04 

 

11 

 

47 

 

H5 

 

 

00.57:02 

 

12 

 

57 

 

H6 

 

 

01.06:23 

 

13 

 

37 

 

H7 

 

 

1.51:10 

 

24 

 

96 

 

Yhteensä 

 

 

08.24:28 

 

106 sivua 

 

435 puheenvuoroa 
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                       LIITE 5 

TOIMIALATIEDOT LIITTYEN HAASTATELTAVIEN YRITYKSIIN TAI 

ORGANISAATIOIHIN 

 

 
Tutkimuskohde 

 
Henkilöstö 
(vakinaiset / 
sijaiset / määräaik) 

 
Liikevaihto 
(yritys) 

 
Toiminnan tuotot 
(julk) ja /tai 
Toimintamenot 
(julk) 
 

 
Kulttuuri / taide 
(H4) 

 
n. 600 
 

 Toimintatuotto 
 v. 2011 9,6 M€ 
 
Toimintamenot 
v.2011 
n. 10 M€ 
 

 
Energiateollisuus 
(H1) 
(globaali yritys) 
 

 
n. 5000 

 
5,4 Mrd € (v. 2011) 
 

 

 
Metsä-paperiteoll 
(H7) 
(globaali yritys) 
 

 
n. 24 000 

 
10,1 Mrd € (v. 
2011) 

 

 
Valtiollinen org 
(H5) 

 
n. 11 000 

 
 

 
Toimintamenot  
v. 2011 n. 690 M€ 
 

 
Kaupunkiorg (H3) 

 
n. 10 000 

 
 
 

 
Toimintamenot 
v. 2010 n. 920 M€ 
 

 
Terveydenhuolto 
(H6) 
 

 
n. 7000 

  
Toimintatuotot 
v. 2011 n. 520 M€ 
 
Toimintamenot 
v. 2011 n. 497 M€ 
 

 
Uskonnollinen 
organisaatio (H2) 
 

 
n. 1260 

  
Kokonaismenot  
v. 2010 n. 142 M€ 

 
Yhteensä 
 

 
58 860 
 

 
Liikevaihto yht. 
15,5 Mrd € 

 
Toimintamenot yht. 
n. 2, 3 Mrd € 
 
 


