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1 Johdanto 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Työhyvinvointi on noussut merkittäväksi valtiksi organisaatioiden välisessä kilpailussa ja 

työyhteisöjen jatkuvassa kehittämisessä. Aiempi massatuotantoyhteiskunta vaati työnteki-

jältä vain annettujen tehtävien suorittamista, eikä työhyvinvointiin tai työntekijöiden moti-

voimiseen kiinnitetty huomiota. Nykyään organisaatioilta vaaditaan kykyä jatkuvaan uu-

distumiseen, innovaatioiden tuottamiseen ja tuotannon kehittämiseen. Työelämässä kanna-

tetaan verkostoitumista, tiimityötä, nopeaa reagointia ja asiakaskohtaisuutta. (Schaupp ym. 

2013, 18-20) Suurin osa töistä hoidetaan vaihtuvissa verkostoissa ja yleensä projektiluon-

toisesti, joka luo uudenlaisia haasteita työyhteisölle. (Schaupp ym., 2013, 21-25) On myös 

huomattu, että kasvu, tuottavuus ja tehokkuus vaativat muutakin kuin uusinta teknologiaa 

ja loputonta prosessien hiomista. Tärkeää on muutossignaaleihin reagoimisen ja markkina-

aseman vahvistamisen lisäksi se, kuka saa pidettyä henkilöstönsä motivoituneena, innostu-

neena ja asiansa osaavina. (Suutarinen, 2010, 11) 

Nykyajan työelämä on intensiivistä ja kiire, haastavuus sekä jatkuvat muutokset koettele-

vat työntekijöitä. Työ monimutkaistuu ja on epävarmempaa kuin aiemmin, joka näyttäytyy 

kaaoksellisuutena. Yksilö ja yksilön osaaminen ovat keskiössä, joten ihmisen merkitys 

korostuu ja johtamisen tulee ottaa ihmisen korostunut merkitys huomioon. Ihmisen koke-

mukset hyvästä ja toimivasta työyhteisöstä ohjaavat johtamista ja johdon tulee vastata työ-

yhteisön tarpeisiin. Työelämä jatkaa muuttumistaan ja samanaikaisesti johtajuuden merki-

tys korostuu entisestään. (Syväjärvi & Perttula, 2012, 12-13) Nämä vaatimukset ja jatku-

vasti muuttuva työ voivat parhaassa tapauksessa pitää henkilöstön innostuneena ja motivoi-

tuneena, jos esimies osaa käsitellä muutoksia ja sen mukanaan tuomia haasteita oikein sekä 

arvioida omaa toimintaansa suhteessa työyhteisön odotuksiin.  

Työelämän muutokset massatuotannosta informaatioteknologian aikaan vaativat esimiehil-

tä mukautuvaisuutta. Aiemman mallit eivät enää päde vaan esimiehen on muututtava työ-

elämän mukana. Aiemmin esimies oli oman alansa parhaiten osaava, työntekijöitä neuvova 

johtaja, mutta nykyään esimiehen ei tarvitse olla mestari johtamassaan asiassa. Työntekijät 

toimivat itsenäisemmin kuin ennen ja suurin osa töistä hoidetaan vaihtuvissa verkostoissa 

ja yleensä projektiluontoisesti. Esimiehen tehtävä ei siis ole enää valvoa alaistensa työnte-
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koa, vaan jatkuvasti kehittää ja arvioida työyhteisön toimintakonseptia sekä omaa esimies-

työtään. (Schaupp ym., 2013, 21-25) Perinteisen esimies- alainen- suhteen tilalle on tulossa 

jaettu johtajuus ja itsensä johtaminen. Tämän tyyppinen johtaminen vaatii vuorovaikutusta 

toimijoiden välillä sekä tiedon, palkkioiden ja vallan jakamista päätöksenteossa. (Luoma 

ym., 2004, 15) Esimiehen jumittuminen vanhoihin toimintatapoihin työelämän murroksen 

aikana voi jarruttaa kehitystä ja aiheuttaa ristiriitaisia tunteita työyhteisön jäsenissä. 

(Schaupp ym. 2013, 25) Työelämän muututtua yhtenä esimiehen tehtävänä toiminnan ke-

hittämisen ja työyhteisön toimintakonseptien arvioinnin rinnalla nähdään nykyään myös 

työyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja henkilöstön motivaation lisääminen 

ja ylläpitäminen. Työhyvinvoinnin kehittäminen on toisaalta työnantajan velvollisuus, mut-

ta myös suuri mahdollisuus. Tärkeintä ei ole työuran pituus vaan myös sen laatu (Rauramo, 

2012, 18). 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni taustalla vaikuttaa näkemykseni siitä, että työyhteisön hyvinvointi on toimi-

van työympäristön peruspilari ja johtaa tulokselliseen toimintaan ja pitkäkestoisiin työsuh-

teisiin. Koen myös, että juuri lähiesimiehen työ on merkityksellistä työyhteisön hyvinvoin-

nin kannalta, sillä hän on linkki työyhteisön ja ylemmän johdon välillä. Olen käytännön 

kokemuksen kautta huomannut, kuinka paljon lähiesimiehen toiminta vaikuttaa työnteki-

jöiden hyvinvointiin, sillä olen itse työskennellyt yrityksessä, jossa työntekijöiden hyvin-

voinnista ei juurikaan huolehdittu ja jatkuvat muutokset sekä rutiinien puute aiheuttivat 

kuormitusta ja stressiä henkilöstölle. Kuormitus ilmeni riitoina ja ristiriitaisuuksina eikä 

lähiesimiehen toimesta tehty juuri mitään riitojen selvittämiseksi. Työntekijät eivät koke-

neet, että voivat kääntyä lähiesimiehen puoleen ja vuorovaikutus katkeili niin työntekijöi-

den keskuudessa kuin työyhteisön ja lähiesimiehen välillä. Lähiesimies provosoitui mah-

dollisista kehittämisehdotuksista eikä kuunnellut työntekijöitään. Samaan aikaan olen seu-

rannut läheltä toisenlaista työyhteisöä, jossa lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä vallit-

see yhteisymmärrys ja pelisäännöt ovat kaikille selvät. Työntekijöillä on hyvä olla, vastuu 

jakautuu oikeudenmukaisesti ja työyhteisössä kukkii huumori. Ajatus tähän tutkimukseen 

lähti seuratessani läheltä näiden kahden täysin erilaisen työyhteisön toimintaa, niissä toi-

mivien henkilöiden työhyvinvointia ja jaksamista sekä työn tuloksellisuutta ja työpaikan 

yleistä ilmapiiriä.  
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Vaikka raha tai muut ulkoiset motivaatiotekijät vaikuttavat merkittävästi työntekijän työ-

motivaatioon ja sitä kautta hyvinvointiin, ovat muut motivointikeinot usein tehokkaampia. 

Työstä tulisi saada myös arvostusta, onnistumisen elämyksiä, sopivasti vastuuta, ohjausta 

kiperissä tilanteissa ja työkavereiden ja esimiehen välillä tulisi vallita positiivinen ja kan-

nustava ilmapiiri sekä avoin vuorovaikutussuhde. Tarkastelen työhyvinvoinnin lisäämistä 

kasvatuspsykologisesta näkökulmasta käsin, keskittyen ns. sisäisiin motivointikeinoihin, 

kuten toimivaan vuorovaikutussuhteen ja yksilöiden huomioimisen merkitykseen työhy-

vinvoinnin edistämisessä.  

Kandidaatintyössäni ”Esimiehen toiminnan vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin ja työ-

motivaatioon” kokosin yhteen työhyvinvointiin, motivaatioon ja esimiehen toimintaan liit-

tyvää teoriaa ja muodostin alustavia teemoja esimiehen toiminnasta ja konkreettisista toi-

mista henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Esimiehen toiminnalla näyttää olevan merkit-

tävä vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja työmotivaatioon. Vaikka en tutkimuksessani 

keskitykään käsittelemään tuloksellisuutta, havaitsin työhyvinvoinnin olevan eräänlainen 

kehä, joka kulkee tuloksellisuuden kautta sitä lisäävästi: Hyvä esimies osaa motivoida 

työntekijöitään, joka johtaa työntekijöiden hyvinvoinnin kasvamiseen. Hyvinvoiva työnte-

kijä taas on motivoitunut ja viihtyy töissä. Töissä viihtyvä henkilöstö muodostaa hyvinvoi-

van työyhteisön ja hyvinvoiva työyhteisö työskentelee motivoituneesti yhteisten tavoittei-

den hyväksi, jolla taas on suora vaikutus työn tuloksellisuuteen. Tulosta tekevän yrityksen 

esimies kykenee entistä enemmän keskittymään työn ja organisaation kehittämiseen, kun 

kaikki työaika ei mene ristiriitojen selvittämiseen. Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa 

kuvaan tätä kehää, joka kulkee hyvästä esimiehen toiminnasta motivoituneisiin työnteki-

jöihin, motivoituneista työntekijöistä hyvinvoivaan työyhteisöön, hyvinvoivasta työyhtei-

söstä työn tuloksellisuuteen ja työn tuloksellisuudesta hyvään esimieheen. Näiden neljän 

tekijän välillä on kuitenkin muitakin yhteyksiä, sillä esimerkiksi työn tulos ja hyvinvoiva 

työyhteisö lisäävät työntekijöiden motivaatiota entisestään ja esimiehen työ sekä motivoi-

tuneet työntekijät vaikuttavat suoraan myös työn tuloksellisuuteen.   
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Kuvio 1: Toimivan työyhteisön kehä 

 

Jokaisen esimiehen tulisi tiedostaa tämä ja pitää henkilöstönsä hyvinvoinnista huolta jos ei 

itse henkilöstön, niin yrityksen tai organisaation tuottavuuden kannalta – kun hoitaa pohja-

työt hyvin, positiivinen kehä ruokkii itse itseään. 

Kandidaatintyössäni pro gradu- tutkielmani kannalta olennaiseksi nousi nimenomaan esi-

miehen toiminta ja suuri vastuu henkilöstön motivoimisessa ja motivaation ylläpitämisessä. 

Vaikka myös työntekijöillä on oma roolinsa työhyvinvointinsa edistämisessä, on esimiehen 

tehtävä luoda luottamuksen ilmapiiri työpaikalle ja motivoida työntekijöitä. Kandidaatin-

työssäni havaitsin myös sen, että toimiva vuorovaikutus ja työyhteisön jäsenten välillä val-

litseva luottamus voidaan nähdä hyvinvoivan työyhteisön perustana, jonka puitteissa on 

vaivattomampaa toteuttaa muita hyvinvointia lisääviä tekoja. Luottamuksen ilmapiirin 

luomisen lisäksi esimies voi edistää hyvinvointia muun muassa huomioimalla yksilöt, joka 

tulee olemaan yksi tämän tutkimuksen työhyvinvoinnin edistämisen tutkittavista osa-

alueista.  

Tässä pro gradu- tutkielmassani käytän hyväkseni kokoamaani teoriaa tutkiessani työhy-

vinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja lähiesimiehen roolia työhyvinvoinnin edistämisessä työ-
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yhteisön näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Verohallinnon ennakoivan oh-

jauksen ja neuvonnan neljän eri kaupunkiin sijoittuvan yksikön kanssa ja tutkimukseen 

osallistuvien yksiköiden lähiesimiehet tulevat käyttämään tutkimuksesta saatua tietoa ke-

hittääkseen omalta osaltaan työyhteisöjensä hyvinvointia. Aineistonkeruussa kartoitetaan 

työntekijöiden kokemuksia siitä, mitä työyhteisössä voitaisiin tehdä toisin, jotta tutkittavan 

organisaation strategiaan kirjatut tavoitteet - vuorovaikutus, tasapuolisuus, yksilöiden 

huomioiminen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen - työpaikalla kehittyisivät. Li-

säksi työntekijöiltä tiedustellaan lähiesimiehen roolista työhyvinvoinnin edistämisessä, 

työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavia tekijöitä ja pyydetään kuvailemaan työhyvinvoin-

nin kannalta ihanteellista työpäivää. Analysoin saamiani vastauksia Rauramon (2004, 

2012) luomiin työhyvinvoinnin portaisiin pohjaten, joka auttaa minua antamaan konkreet-

tista tietoa työhyvinvoinnin edistämisen keinoista tutkittavalle organisaatiolle. Alle olen 

listannut tutkimuskysymykset, joihin etsin vastauksia. 

 

Tutkimuksen tavoitteet 

1. Selvittää työhyvinvoinnin edistämisen keinoja työntekijöiden näkökulmasta vuorovai-

kutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-ajan yhteenso-

vittamisen kehittämiseksi. 

2. Kuvata lähiesimiehen roolia työhyvinvoinnin edistämisessä työntekijöiden näkökul-

masta. 

3. Selvittää, minkälaiset tekijät vaikuttavat kielteisesti työhyvinvointiin työntekijöiden 

näkökulmasta. 

4. Selvittää, minkälaiset työhyvinvointiin liittyvät tekijät muodostavat työntekijöiden nä-

kökulmasta ihanteellisen työpäivän. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on tarjota tutkittavalle organisaatiolle tietoa heidän kehittä-

mismahdollisuuksistaan työhyvinvoinnin eri osa-alueiden edistämiseksi ja antaa minulle 

syvempää ymmärrystä työhyvinvoinnista ja lähiesimiehen roolista sen edistämisessä. Tämä 

tutkimus voidaan siis nähdä osana tutkittavan organisaation henkilöstöstrategian muodos-

tamista, sillä tavoitteenani on tuottaa organisaatiolle tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin 

tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Organisaation tavoitteena on hyvinvoiva henkilös-
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tö, joka heidän ihanteidensa mukaan tarkoittaa toimivaa vuorovaikutusta, tasapuolista koh-

telua, tehokasta ja välittävää yksilöiden huomioimista ja joustavaa työn ja vapaa-ajan yh-

teensovittamista. Näihin asioihin esimiehet haluavat työntekijöidensä mielipiteen, jotta 

voisivat entistä toimivammin muuttaa toimintaansa ja mahdollistaa työntekijöilleen miel-

lyttävän ja motivoivan työympäristön ja mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen. 

Aiheeni on merkittävä myös psykologian ja kasvatuspsykologian kentällä, sillä tutkimus-

kohteenani ovat yksilöiden kokemukset ja ihmisen hyvinvointi sekä sen edistäminen. Mer-

kityksellistä tutkimuksessani on yksilöiden kokemuksen huomioiminen ja äänen antaminen 

työyhteisön jäsenille. Ihmisen merkitys on korostunut työelämässä ja esimiehen tulee työ-

yhteisöä ja työtä kehittäessään ottaa ihmisen korostunut merkitys huomioon (Syväjärvi & 

Perttula, 2012, 12-13). Näen aiheeni ajankohtaisena, sillä muuttuvassa työmaailmassa yksi 

suurimmista kilpailuvalteista on nykyään se, kuka saa pidettyä henkilöstönsä motivoitu-

neena, innostuneena ja asiansa osaavina. (Suutarinen, 2010, 11)  

1.3 Tutkimusprosessin kulku 

Tutkimukseni aiheen valintaan vaikuttivat pitkäaikainen kiinnostukseni esimiestyöhön ja 

työyhteisön hyvinvointiin sekä mielenkiinto työyhteisön vaikutusmahdollisuuksiin hyvin-

vointinsa edistämiseksi. Pohjana tutkimukselleni oli myös aiemmin kirjoittamani kandidaa-

tintyö aiheesta ”Esimiehen toiminnan vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin ja työmotivaa-

tioon” sekä sen pohjalta herännyt kiinnostus käytännön kokemusten tutkimiseen ja jonkin 

työyhteisön näkemysten selvittämiseen. Tarkoituksenani oli alusta saakka tehdä tutkimuk-

seni jotakin organisaatiota varten, sillä haluan tutkimuksellani tuottaa tietoa käytännön 

tarpeeseen.  

Kohdeorganisaationi valikoitui verkostojeni kautta ja sain nopealla aikataululla käsiini 

yhteyshenkilön organisaatiosta. Selvitin organisaation näkemyksiä työhyvinvoinnista sekä 

niitä toimia, joita jo organisaatiossa tehdään työhyvinvoinnin edistämiseksi. Päätimme, että 

tutkimukseen tulee osallistumaan neljä tiimiä eri puolelta Suomea. Keskustelimme tee-

moista, joita kyselyyn tulisi sisällyttää ja valmistelin kyselyn Zef- sivustolle. Lähetin kyse-

lylinkin (LIITE 3, kyselyn rakenne) saatekirjeineen (LIITE 2) yhteyshenkilölleni, joka vä-

litti viestini eteenpäin tiimien esimiehille ja sitä kautta kaikille tiimien työntekijöille. Koh-

deorganisaatiota on kuvailtu tarkemmin luvussa 1.4. Kohdeorganisaation kuvaus. 
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Taustateoriaa keräsin sekä kandidaatintyöni ja aiempien opintojeni pohjalta että myös kir-

jallisuushaulla yliopiston tiedonhaun kautta, muun muassa hakusanoilla työhyvinvointi, 

työkyky, työhyvinvoinnin edistäminen, työhyvinvoinnin johtaminen, johtaminen, esimies-

työ, vuorovaikutus, tasapuolisuus, workplace, wellbeing, work wellfare, leadership, leader, 

equality, communication ja näiden hakusanojen yhdistelmillä. Sain myös neuvoja kirjalli-

suuslähteisiin eräältä 30 vuoden esimieskokemuksen omaavalta tuttavaltani. En kirjoittanut 

teoriaosuutta ennakkoon täysin valmiiksi, sillä halusin jättää tilaa myös aineistosta nouse-

ville näkökulmille. Koen kuitenkin, että teoriapohjan hahmottelu ja kirjoittaminen auttoi 

minua analysoimaan aineistoani järjestelmällisemmin. 

Kyselyn vastausajan loputtua kokosin raportin vastauksista ja erottelin vastaukset neljäksi 

kokonaisuudeksi. Ensimmäinen analyysikokonaisuus muodostui kysymysten 1-5 vastauk-

sista ja käsitteli kehittämismahdollisuuksia työhyvinvoinnin eri osa-alueiden edistämiseksi. 

Kysymysten 6, 7 ja 8 vastaukset analysoitiin omina kokonaisuuksinaan ja ne käsittelivät 

lähiesimiehen roolia työhyvinvoinnin edistämisessä, työhyvinvointiin kielteisesti vaikutta-

via asioita sekä työhyvinvoinnin kannalta ihanteellisen työpäivän kuvauksia.  

Analysoin aineiston teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, eli pääkäsitteinä toimivat työhy-

vinvoinnin portaat ja muu kategorisointi tapahtui aineistolähtöisesti. Erottelin vastauksista 

yksittäisiä mainintoja, jotka jaottelin samoihin ryhmiin muiden samaa asiaa käsittelevien 

mainintojen kanssa niin, että jokainen yksittäinen maininta löysi paikkansa jostakin ryh-

mästä. Annoin jokaiselle samaa teemaa käsittelevälle ryhmälle niitä kuvaavat nimet, eli 

loin ensimmäisen joukon alakategorioita. Nimesin alakategoriat sen mukaan, mitä aihetta 

ne käsittelivät ja jatkoin alakategorioiden ryhmittelyllä kohti ylemmän tason kategorioita. 

Ylemmän tason kategoriat jaoin työhyvinvoinnin portaille sen mukaan, minkä portaan tar-

peisiin ne pyrkivät vastaamaan. Loin luomistani kategoriarakenteista kuviot, jotka helpot-

tavat kategorioiden tarkastelua. Tutkimuksen tulokset ja niihin johtanut prosessi on esitelty 

luvussa 5. Tutkimuksen tulokset. 

Kysely lähetettiin 75 työntekijälle. Kyselyn avasi 58 työntekijää, kyselyyn vastaamisen 

aloitti 32 työntekijää ja loppuun saakka vastanneita oli 26. 
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1.4 Kohdeorganisaation kuvaus 

Kohdeorganisaatioksi tutkimukseeni valikoitui Verohallinto. Verohallinto kerää suurim-

man osan Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnossa työskentelee 

noin 5 300 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli sadassa toimipisteessä eri puolella 

Suomea. Verotusta hoitavia yksiköitä on neljä: henkilöverotusyksikkö, yritysverotusyksik-

kö, verotarkastusyksikkö ja veronkantoyksikkö.  

Tutkimukseni kohteena ovat kaikki Verohallinnon henkilöverotusyksikön ennakoivan oh-

jauksen ja neuvonnan- prosessin alaiset EON-tiimit ja niissä työskentelevät henkilöt. Hen-

kilöverotusyksikön ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan tiimit sijoittuvat Ouluun, Seinäjo-

elle, Kuopioon sekä Lappeenrantaan ja niissä työskentelee tutkimuksen tekohetkellä noin 

75 työntekijää ja 5 esimiestä. Prosessina ennakoiva ohjaus ja neuvonta on suhteellisen uusi, 

sillä se on otettu osaksi verohallintoa noin kaksi vuotta sitten. Organisaatiossa havaittiin, 

että sujuvoittaakseen henkilö- sekä yritysasiakkaiden verotusprosessia tarvitaan neuvontaa 

ja ohjausta verotusasioissa ennakoivalla otteella. Ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan 

työntekijät ovat ammattiasiakaspalvelijoita, jotka tekevät työtään pääosin puhelimitse val-

takunnallisissa palvelunumeroissa ja neuvovat henkilö- ja yritysasiakkaita verotukseen 

liittyvissä asioissa.  

Pohdimme Verohallinnossa työskentelevän yhteyshenkilöni kanssa kahdenlaista vaihtoeh-

toa: joko tutkisimme koko Pohjois-Pohjanmaan verotoimiston henkilöstöä tai valitsisimme 

jonkun yksittäisen prosessin eri kaupunkien toimipisteet. Päädyimme tutkimaan ennakoi-

van ohjauksen ja neuvonnan toimipisteiden EON-tiimejä, sillä työnkuva ja sitä myötä 

myös johtaminen ja työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat suuresti eri yksiköiden 

ja kaupunkien välillä liikuttaessa. Uskomme siis saaneemme käyttökelpoisempaa aineistoa 

työhyvinvoinnin edistämiseen tutkimalla eri paikkakunnilla toimivien ennakoivan ohjauk-

sen ja neuvonnan tiimien työntekijöiden kokemuksia. Kyselyn taustatiedoissa kysyttiin 

vastaajan sijoittumista eri kaupunkeihin, joten tuloksissa on mahdollista vertailla eri paik-

kakuntien tuloksia. Tässä tutkimuksessa en keskittynyt vertailemaan eri kaupunkien työn-

tekijöiden näkemyksiä, mutta koen sen olevan tärkeää tietoa yksiköiden esimiehille ja koko 

kohdeorganisaatiolleni. 

Verohallinnon strategiaan on kirjattu tavoitteeksi osaava ja motivoitunut henkilöstö. Yksi 

osa tätä strategiaa on työhyvinvoinnista huolehtiminen, jota Verohallinnon www-sivuilla 

kuvataan seuraavalla tavalla:  
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”Panostamme työhyvinvointiin ja ennakoivaan työterveydenhoitoon. Puutumme ongelmiin 

varhaisessa vaiheessa. Kartoitamme ja poistamme työhyvinvoinnin esteitä. Korostamme 

avoimuutta ja tasapuolisuutta. Kehitämme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen keino-

ja.” (Verohallinnon www-sivu, strategia. Päivitetty 6.5.2013) 

 

Organisaation työhyvinvoinnin edistäminen perustuu terveysjohtamiseen. Sen tavoitteena 

kehittää toimintamalli, joka edistää Verohallinnon henkilöstön työkykyä sekä käytettävissä 

olevan työpanoksen turvaamista. Työkyvyn edistämisen myötä henkilöstön jaksaminen ja 

työmotivaatio kasvavat, tuottavuus paranee sekä sairauspoissaolot vähenevät. Henkilöstön 

työhyvinvoinnin nähdään koostuvan työkyvyn ja työmotivaation tasosta sekä näiden väli-

sestä suhteesta. Analysoinnin avulla organisaatiossa etsittiin ne tekijät, jotka työpaikalla 

vaikuttavat työntekijöiden työhyvinvointiin sitä tukevasti tai alentavasti ja joihin työnanta-

ja voi vaikuttaa. Analysoinnin tulosten perusteella kehitettiin toimintamalli henkilöstön 

työkyvyn johtamiselle ja yhteistyön parantamiselle työterveyshuollon toimijoiden kanssa. 

Varhaisen välittämisen malli on yksi Verohallinnon työhyvinvoinnin edistämisen keinois-

ta. Se tähtää siihen, että työkykyä uhkaavat tai heikentävät, työhön, työympäristöön tai 

työyhteisöön liittyvät ongelmat ratkaistaan työpaikalla ennen kuin ne johtavat sairauspois-

saoloihin tai pahimmillaan ennenaikaiseen eläköitymiseen. Varhainen välittäminen Vero-

hallinnossa tarkoittaa käytännössä avointa keskustelua myös vaikeista asioista, esimiehen 

tukea ja välitöntä toimintaa ongelmatilanteissa, ratkaisujen etsimistä yhdessä työterveys-

huollon kanssa, yhtenäisten sairauspoissaolokäytäntöjen noudattamista sekä sairaslomalla 

olevien ja töihin palaavien tukemista. Varhaisen välittämisen malli korostaa jokaisen omaa 

vastuuta ottaa huolensa puheeksi. 

Verohallinto teettää myös säännöllisesti erilaisia kyselyitä ja kartoituksia työhyvinvoinnin 

tilasta. Terveyskyselyt ovat koko henkilökunnalle suunnattuja kyselyitä, joiden avulla kar-

toitetaan terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia muun muassa sairauksien, elämäntapojen, 

mielialan, stressin ja uupumuksen, unihäiriöiden ja koetun työkyvyn näkökulmasta. Kyse-

lyiden tavoitteena on työkykyriskien entistä parempi tunnistaminen ja hallinta sekä toi-

menpiteiden kohdentaminen tarpeeseen perustuen. Lisäksi työntekijöiden työtyytyväisyyttä 

mitataan vuosittain VMBaro-työtyytyväisyysbarometrilla. Se on johtamisen ja kehittämi-

sen väline, jolla seurataan työyhteisön tilaa ja kehitystä. Barometrin tulokset kertovat, mitä 
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asioita on tarve parantaa ja missä on onnistuttu kehittymään. Verohallinnon jokaisella yk-

siköllä on lisäksi työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma, joka pitää sisällään muun muas-

sa virkistyssuunnitelman, turvallisuusohjeet sekä terveyskyselyjen ja VMBaro- työtyyty-

väisyysbarometrin pohjalta saadut ajankohtaiset kehittämiskohteet ja niiden pohjalta luodut 

ylläpitosuunnitelmat. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Johdannon jälkeen siirryn tutkimukseni teoriaosuuteen, jossa avaan muutaman tutkimuk-

seni kannalta merkityksellisen käsitteen määritelmiä. Luvussa 2 Johtaminen käyn läpi joh-

tamista ja sen eri muotoja keskittyen tarkemmin ihmisten johtamiseen eli leadershipiin 

sekä johtamisen ja henkilöstöjohtamisen strategioihin sekä esimiehen rooliin työyhteisön 

hyvinvoinnin edistämisessä. Luvussa 3 Työhyvinvointi käsittelen työhyvinvoinnin käsitettä, 

työhyvinvoinnin johtamista sekä niitä työhyvinvoinnin osa-alueita, joita tutkimukseeni 

valikoitui. Esittelen myös analyysini pohjana käytetyt työhyvinvoinnin portaat ja niiden 

taustalla vaikuttavan tarvehierarkian.  

Luvussa 4 Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut esittelen tutkimukseni metodologisia 

valintoja. Luvussa 5 Tulokset etenen aineiston analyysiin ja pyrin vastaamaan asettamiini 

kysymyksiin siitä, millaiset tekijät vaikuttavat työyhteisön jäsenten työhyvinvointiin vah-

vistavasti ja heikentävästi ja millä tavalla lähiesimies voi henkilöstön näkökulmasta vaikut-

taa työhyvinvointiin. Esittelen työhyvinvoinnin portaita apuna käyttäen aineistosta noussei-

ta konkreettisia kehittämismahdollisuuksia, joiden avulla henkilöstön hyvinvointiin voi 

vaikuttaa.  

Työni lopussa pohdin tutkimukseni luotettavuuskysymyksiä, punnitsen työni onnistumista 

ja sitä, vastasiko työ kysymyksiini ja nousiko aihealueelta uusia mielenkiintoisia näkökul-

mia tai tulevia tutkimuskohteita. 
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2 Johtaminen 

Esimiehen toimintaa ja siihen liittyviä piirteitä on pyritty selittämään johtamisen psykolo-

gian käsitteellä. Johtamisen psykologia tarkastelee ihmistä kokevana ja toisten ihmisten 

kanssa toimivana yksilönä, joka oppii, toimii ja antaa merkityksiä työyhteisössä tapahtuvil-

le asioille. Johtamisen psykologian tarkoitus on kuvata työelämän todellisuutta teoreettises-

ti sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Se selittää tietoja, taitoja, havaintoja ja usko-

muksia, joiden kautta rakentuu yksilön työidentiteetti ja työn koettu mielekkyys. (Syväjärvi 

& Perttula, 2012, 11-12)  

Johtamisen tarkastelu on muuttunut viimeisten kymmenien vuosien aikana, eikä johtajuutta 

tarkastella enää yli-inhimillisenä toimintana, johon kykenevät vain tietyt ominaisuudet 

omaavat ihmistyypit. Johtamisen tarkastelussa edettiin 40-50- luvun johtajan henkilökoh-

taisten ominaisuuksien tarkastelusta 50-70- luvuilla erilaisten johtamistyylien tarkasteluun, 

jolloin pyrittiin erottamaan hyvä ja huono johtaja toisistaan johtamistyylin perusteella. 70-

80- luvuilla huomattiin johtamisen tilannekohtaisuus ja pyrittiin löytämään erilaisten tilan-

teiden ja olosuhteiden yhteensopivuutta johtamistyylien kanssa. 80- luvulla on otettu käyt-

töön integroivat, tulkitsevat ja ymmärtävät näkökulmat. Ne ottavat huomioon myös sen 

sosiaalisen ympäristön, jossa johtaminen tapahtuu ja käsittää erilaiset prosessit, joissa joh-

taja tarvitsee erilaisia ominaisuuksia. Johtaminen nähdään siis nykyään muuttuvana sosiaa-

lisena vuorovaikutusprosessina, jossa myös ryhmä ja sen toiminta ovat tärkeässä asemassa. 

(Juuti, 1994, 101-102) 

Johtajuutta ja esimiestyötä voidaan käsitellä joko toimintana ja tekoina, arvoina ja tavoit-

teina tai tehtävinä ja päämäärinä. (Suutarinen, 2010, 11) Toisaalta taas tarkastelu voidaan 

jakaa johtajan asemaan, johtajan persoonallisuuden piirteisiin tai johtajan tehtäviin perus-

tuviin näkökulmiin (Peltonen ja Ruohotie, 1991, 158). Tässä työssäni käsittelen johtamista 

ja esimiestyötä toimintana suhteessa työyhteisön odotuksiin työyhteisön hyvinvoinnin kan-

nalta. Tarkastelen johtamista johtajan tehtävien näkökulmasta, en niinkään persoonallisuu-

den piirteiden tai aseman. Puhun johtajuudesta, johtamisesta ja esimiestyöstä tarkoittaen 

tässä tilanteessa samaa asiaa – tutkimuksessani näen lähiesimiehen olevan oman työyhtei-

sönsä johtaja.  

Esimiehen tehtävinä nähdään alaisten opettaminen, organisoiminen, delegointi, koor-

dinointi, motivaatiosta huolehtiminen, vuorovaikutus, tiedotus, innovaatio sekä neuvottelut 
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ja kokoukset (Peltonen ja Ruohotie, 1991, 150). En käsittele näistä tehtävistä jokaista, sillä 

olen rajannut tutkimukseni käsittelemään vain tiettyjä esimiehen tehtäviä, perustuen tutkit-

tavan organisaation omiin näkemyksiin työhyvinvoinnin edistämiseen vaikuttavista teki-

jöistä ja omiin kiinnostuksenkohteisiini tutkijana kasvatuspsykologian kentällä.  

Johtajuus voidaan jakaa myös tavoitteidensa puolesta karkeasti kahteen lohkoon – asioiden 

johtamiseen (management) ja ihmisten johtamiseen (leadership) (Peltonen ja Ruohotie, 

1991, 150). Tässä tutkimuksessa käsittelen johtajuutta nimenomaan ihmisten johtamisena, 

sillä käsittelen työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä vuorovaikutukseen ja yksilöiden 

sisäiseen motivointiin liittyviä tekijöitä. Käytän tutkimuksessani vieraskielistä termiä lea-

dership, sillä termi ”ihmisten johtaminen” ei täysin vastaa leadershipin käsitettä. Vaikka en 

käsittelekään tarkasti managementin eli ns. asioiden johtamisen käsitettä, on leadershipin 

käsitettä ymmärtääkseen tarpeen tiedostaa joitakin näiden käsitteiden merkittävimpiä eroa-

vaisuuksia.  

Seuraavaksi pyrin määrittelemään leadership- käsitettä ja sen ominaispiirteitä ja vertaan 

sitä pääpiirteissään managementin käsitteeseen.  

2.1 Leadership eli ihmisten johtaminen 

Leadership on monimutkainen käsite määriteltäväksi ja sen määritelmä on muuttunut aina 

sen synnystä 1920- luvulta nykypäivään saakka. Peter G. Northouse (2013, 5) on koonnut 

leadership- käsitteen muuttuvista määritelmistä yhteneväisyyksiä. Niiden mukaan koottuna 

leadership nähdään prosessina, jossa yksilö vaikuttaa ryhmään yhteisten tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Johtamista ei siis tästä näkökulmasta nähdä piirteenä, joka on johtajassa it-

sessään, vaan liiketoiminnallisena tapahtumana, joka tapahtuu johtajan ja ryhmän välillä. 

Johtaja vaikuttaa ryhmään, mutta samalla myös ryhmä vaikuttaa johtajaan – johtajuus on 

siis kaksisuuntainen, interaktiivinen tapahtuma.  

Miten leadership sitten eroaa managementista eli ns. asioiden johtamisesta? Organisaati-

oissa tarvitaan molempia, mutta ne keskittyvät samankin organisaation sisällä varsin erilai-

siin asioihin. Leadershipin ensisijainen tehtävä on tuottaa muutosta ja liikettä toimintaan, 

kun taas managementin tavoite on tuoda järjestystä ja lisätä tehokkuutta. Managementin 

tehtäviä organisaatiossa ovat muun muassa aikataulutus, resurssien erittely, agendojen ja 

sääntöjen asettaminen sekä järjestyksen luominen. Leadershipin tehtäviä taas ovat muun 
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muassa visioiden rakentaminen, pitkän tähtäimen strategioiden luominen, tiimien rakenta-

minen sekä työntekijöiden motivoiminen ja inspiroiminen. (Northouse, 2013, 12) Lea-

dership liittyy olennaisesti yksilöiden väliseen käyttäytymiseen ja kommunikaatioon (Mul-

lins, 2006, 305).  

2.2 Strateginen johtaminen 

Oli kyseessä asioiden tai ihmisten johtaminen, ei johtamista nykypäivänä voi käsitellä il-

man strategisen johtamisen käsitettä. Miksi strategioita tarvitaan? Miksi puhutaan strategi-

sesta johtamisesta pelkän johtamisen sijaan? Strategian käsite on alun perin lähtöisin so-

dankäynnin maailmasta, josta se on levinnyt hiljalleen myös liikemaailman kieleen (Kau-

hanen, 2006, 19). Liikemaailmassa strategian käsitettä käytettiin ensimmäistä kertaa jo 

1930- luvulla, ja toisen maailmansodan jälkeen se otettiin käyttöön etenkin ns. sotilaallis-

ten organisaatioiden johtamisen maailmassa. Nykyisin strategiat ovat näkyvä osa kaiken-

laisten organisaatioiden arkea. Organisaatioille ei riitä yksi strategia, vaan yhden organi-

saation sisältä voi löytyä kymmeniä erilaisia strategioita aina markkinointistrategioista 

henkilöstöstrategioihin. (Juuti & Luoma, 2009, 24-25) Strategia tarkoittaa yksinkertaiste-

tusti suunnitelmaa tai organisaation itselleen asettamia raameja, jonka avulla organisaation 

voimavarat kohdistetaan oikein parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi (Kauha-

nen, 2006, 21). Strategia myös yhdistää työyhteisöä ja auttaa työyhteisön jäseniä tekemään 

töitä yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja luo organisaatiolle identiteetin.  (Juuti & Luoma, 

2009, 26-27) 

Strateginen johtaminen ja organisaation strategisen johtamisen jatkuva kehittäminen vaatii 

esimiehiltä samaan aikaan tiukkaa priorisointia ja päätöksentekoa sekä avoimuutta muu-

toksia kohtaan. Esimiehen tulee vastata ympäristön alati muuttuviin tarpeisiin ja tehdä tar-

vittavia muutoksia strategiaan. Esimiehen tulee olla tietoinen organisaation ja sen henkilös-

tön vahvuuksista ja heikkouksista ja tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia organisaation 

mahdollisuuksien mukaan. Strategiaa voidaankin tarkastella oppimisprosessina, joka mah-

dollistaa jatkuvan muuttumisen ja olosuhteisiin mukautumisen. (Beatty & Byington, 2010, 

313-317) Strategisen johtamisen kehittäminen ei voi kuitenkaan tapahtua yksin esimiehen 

toimesta, vaan tämän tulee keskustella henkilöstönsä kanssa ja ottaa henkilöstö muutospro-

sessiin mukaan. Tällöin muutokset eivät tule henkilöstölle ”ylhäältä alaspäin”, vaan he 

saavat itse olla muutoksessa mukana. Kun vuorovaikutus johdon ja henkilöstön välillä toi-
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mii, tulevat työntekijät innokkaasti mukaan muutokseen ja motivoituvat olemaan aktiivisi-

na osina muutosprosessia. (Juuti & Luoma, 2009, 257-259)  

Vaikka strategia tuo sanana ensimmäisenä mieleen tuloksiin ja tuotoksiin tähtäävät, talou-

teen liittyvät toimintasuunnitelmat, on strateginen johtaminen nykypäivänä osa johtamisen 

kaikkia osa-alueita. Seuraavaksi käsittelen henkilöstöjohtamista ja sitä, mitä uutta strategi-

suus on tuonut henkilöstöjohtamisen kentälle. Henkilöstöjohtamisesta kuullaan usein pu-

huttavan myös henkilöstövoimavarojen johtamisen tai henkilöstöhallinnon nimellä. Käytän 

tässä tutkimuksessa termiä henkilöstöjohtaminen. 

2.3 Strateginen henkilöstöjohtaminen 

Henkilöstöjohtaminen pitää sisällään henkilöstön hankinnan, motivoinnin, ylläpidon, kehit-

tämisen ja palkitsemisen. Henkilöstö on avainasemassa minkä tahansa organisaation tavoi-

tellessa omaa parasta mahdollista suoriutumistaan. Henkilöstöä tulisi palkita – aineellisesti 

ja aineettomasti – hyvistä työsuorituksista ja motivoida heitä pysymään organisaation pal-

veluksessa ja suoriutumaan työstään parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstö on organi-

saation tärkein voimavara, joten henkilöstön johtamiseen kannattaa panostaa. (Kauhanen, 

2006, 15-16) 

Henkilöjohtaminen tarvitsee strategiaa ja hyötyy siitä, kuten muutkin johtamisen osa-

alueet. Sen avulla punnitaan organisaation henkilöstövoimavarat ja kartoitetaan, mihin 

organisaatio kykenee. 1980- luvulta lähtien strategiaa ei ole nähty ainoastaan tulokseen 

keskittyvänä ja asiakkaan tarpeet huomioon ottavana suunnitelmana, vaan on alettu huo-

mioimaan paremmin myös organisaation resurssit ja voimavarat, joiden pohjalta strategiaa 

luodaan. Tulospainotteinen strategia-ajattelu on siis vaihtunut resurssilähtöiseen ajatteluun, 

jossa henkilöstöllä on tärkeä rooli. (Strömmer, 1999, 52) 

Henkilöstöjohtamisen strategia eli henkilöstöstrategia tarkoittaa prosessia, jossa määritel-

lään henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja kehitetään strategia niiden saavuttamiseksi. Ennen 

kuin tavoitteet voidaan asettaa, kartoitetaan organisaation ulkoisen ja sisäisen ympäristön 

luomia uhkia ja mahdollisuuksia. Tähän sisäisen ympäristön tarkasteluun kuuluvat muun 

muassa työyhteisön työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Työyhteisön tyytyväisyyttä ja sitou-

tuneisuutta voidaan selvittää erilaisilla kyselyillä tai haastatteluilla ja saatujen tietojen poh-

jalta muodostaa käsitys henkilöstön mahdollisuuksista organisaation tavoitteiden kannalta. 
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Kun kartoitus on tehty ja tietoa saatu organisaation nykytilasta, määritellään muutoksen 

tarve ja valitaan keinot muutoksen toteuttamiseen. (Kauhanen, 2006, 26)  

Tässä luvussa olen esitellyt johtamista ja sen teorioita niistä näkökulmista, jotka sopivat 

sekä omiin tutkimusintresseihini että myös tutkittavan organisaation ihanteisiin. Käsittelin 

johtamista yleensä sekä tutkimukseni kannalta olennaista ihmisten johtamista eli leadershi-

piä. Kävin läpi myös strategista johtamista ja henkilöstöjohtamista saadakseni luotua ku-

van siitä, millaisia haasteita esimies työssään kohtaa ja millaisia valintoja esimies jatkuvas-

ti tekee organisaation strategioihin kirjatut tavoitteet saavuttaakseen. Toimiva organisaatio 

pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja näkee henkilöstön vahvana voimavarana ja 

henkilöstön hyvinvoinnin panostuksen arvoisena asiana.  

Seuraavaksi siirryn johtamisen maailmasta työhyvinvoinnin pariin. Määrittelen työhyvin-

voinnin käsitettä ja pyrin selittämään tutkimukseeni valikoitujen työhyvinvoinnin edistämi-

sen osa-alueiden - vuorovaikutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn 

ja vapaa-ajan yhteensovittamisen – teoriaa ja niiden vaikutusta työyhteisön hyvinvointiin. 

Käyn läpi työhyvinvoinnin johtamista esimiehen toiminnan näkökulmasta ja esittelen ana-

lyysisini pohjana käyttämäni työhyvinvoinnin portaat ja tiivistetysti myös niiden taustalla 

vaikuttavan Maslow’n tarvehierarkian. 
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3 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi on käsitteenä nykyään jopa arkinen ja siitä ollaan kiinnostuneita niin joh-

don parissa kuin myös ruohonjuuritasolla. Työhyvinvoinnin merkitys työssä viihtymiselle 

ja jaksamiselle huomioidaan ja työntekijät tuntuvat nykyisin tietävän oikeuksistaan ja esi-

miehensä velvollisuuksista työyhteisön kehittämiseksi. Arkisuudestaan huolimatta työhy-

vinvointi on edelleen vaikeasti määriteltävissä oleva käsite ja sisällöltään monipuolinen.  

Ennen kuin työhyvinvoinnista on puhuttu sen nykyisellä nimellä, edelsi sitä sisällöltään 

samankaltainen työkyky- käsite. Kun nykyään puhumme työhyvinvoinnin edistämisestä, 

on aiemmin käytetty termiä työkyvyn ylläpitäminen. Työkykyä ylläpitävää toimintaa on 

kaikki sellainen toiminta, jolla pyritään edistämään ja tukemaan työelämässä mukana ole-

vien työ- ja toimintakykyä ja sitä on kehitelty 1980- luvulta alkaen. Tuolloin työpula loi 

omia haasteitaan työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämiselle, eikä siitä oltu kovinkaan 

kiinnostuneita. 1990-luvulla käsitteistö alkoi kuitenkin vakiinnuttaa asemaansa ja työkykyä 

ylläpitävää toimintaa harrastettiin erilaisten tutkimusten ja hankkeiden kautta. (Lamberg, 

1999, 8) 

Syntyessään työkykyä ylläpitävän toiminnan käsite oli lähtökohdiltaan hieman erilainen 

kuin nykypäivänä. Työkykyä tarkasteltiin aikaisemmin lähinnä terveydellisestä näkökul-

masta, mutta nykyään ymmärretään laajalti muun muassa työmenetelmien ja työyhteisön 

toiminnan merkitys työkyvylle. Fyysisten ja psyykkisten tekijöiden tarkastelun rinnalle 

ovat nousseet myös sosiaaliset tekijät ja yksilöiden motivaation ja asenteiden merkitys 

ymmärretään merkittäviksi osiksi yksilön työkykyä. (Lamberg, 1999, 17) 

Työkykyä ylläpitävän toiminnan rinnalla on kehittynyt työhyvinvoinnin edistämisen käsite, 

joka tuntuu olevan puheenaiheena lähes jokaisessa organisaatiossa ja sen jokaisella tasolla. 

Työhyvinvointi tarkoittaa henkilöstön psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä, 

joka liittyy työnhallintaan, motivoitumiseen ja työssä viihtymiseen. Se ei ole staattinen tai 

pelkästään ulkoapäin ohjautuva tila, vaan jokaisella yhteisön jäsenellä on myös vastuu 

omasta hyvinvoinnistaan ja sen edistämisestä. (Pietilä, Halkoaho & Matveinen, 2010, 260-

261) 

Työntekijöiden hyvinvointiin halutaan panostaa, sillä sen on tutkittu olevan yhteydessä 

myös taloudelliseen menestykseen ja tuloksellisuuteen. (Ruohotie, 1998, 48-49) Päivi Rau-
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ramo (2004, 30) jakaa työhyvinvoinnin edistämisen kohdealueet neljään osa-alueeseen: 

ensimmäinen sisältää itse työntekijän eli hänen voimavaransa ja terveytensä. Toinen osa-

alue kattaa työn ja työolot, kuten ergonomian, työhygienian ja työturvallisuuden. Kolmas 

kattaa työkykyä ylläpitävän toiminnan kohteet: työyhteisön ja organisaation, pitäen sisäl-

lään vuorovaikutuksen, johtamisen ja toimintatavat. Neljäs osa-alue käsittää ammatillisen 

osaamisen ylläpitämisen ja edistämisen. Nämä neljä osa-aluetta muodostavan yhdessä ko-

ko organisaation työkykyä ylläpitävän toiminnan, jotka toteutetaan organisaation visioiden, 

arvojen ja strategioiden ohjaamina. (Rauramo, 2004, 30)  

Tutkimukseni kannalta olennaisin työhyvinvoinnin osa-alue edellä mainituista on toinen 

osa-alue eli vuorovaikutus, johtaminen ja toimintatavat. Tutkimukseni sivuaa myös muita 

työhyvinvoinnin osa-alueita, kuten työntekijän voimavaroja, osaamisen edistämistä ja työ-

oloja – kaikkea sitä, mitä aineistosta nousee tutkiessani työyhteisön näkökulmaa vuorovai-

kutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovit-

tamisen kehittämiseen. Seuraavaksi käsittelen näitä tutkimukseeni valikoituja työhyvin-

voinnin osa-alueita. 

3.1 Tutkimukseen valikoituneet työhyvinvoinnin osa-alueet 

Vuorovaikutus, tasapuolisuus, yksilöiden huomioiminen sekä työn ja vapaa-ajan yhteenso-

vittaminen nousivat tutkimukseni kohteiksi tutkittavan organisaation työhyvinvoinnin edis-

tämisen strategioista ja tutkimukseni tuottaman tiedon avulla tutkittavan organisaation ta-

voitteena on entisestään kehittää noita työhyvinvoinnin osa-alueita. Tällä teoreettisella tar-

kastelulla pyrin perustelemaan sitä, miksi juuri nämä osa-alueet ovat työyhteisön hyvin-

voinnin edistämisessä merkityksellisiä. 

3.1.1 Vuorovaikutus 

Paasivaara (2012, 61) viittaa artikkelissaan Northousen (2007) toteuttamaan vuorovaiku-

tussuhteita käsittelevään tutkimukseen, jossa kävi ilmi, että hyvin toimiva vuorovaikutus-

suhde työpaikalla tuottaa parempia arvioita työsuorituksista ja ylennyksistä sekä sitouttaa 

henkilöstöä paremmin tavoitteisiin ja luo myönteisempää asennetta työtehtäviä kohtaan. 

Tällaisessa toimivassa vuorovaikutussuhteessa henkilöstö koki saavansa enemmän tukea ja 

huomiota johtajalta. Saman mallin pohjalta tehty tutkimus osoittaa myös sen, että henkilös-
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tön vähäinen vaihtuvuus on yhteydessä hyväksi koettuun johtajan ja yksilön väliseen vuo-

rovaikutussuhteeseen.  

Vuorovaikutus on jatkuvaa vastavuoroisuutta, joka edellyttää kaikkien osapuolten osallis-

tumista. Vuorovaikutus on osana luottamuksen ilmapiirin luomisessa ja sen avulla työyh-

teisöön muodostuu ryhmäidentiteetti. Työyhteisö on toimiva, jos kaikki työyhteisön jäsenet 

pystyvät keskustelemaan keskenään vaikeistakin asioista ja ilmapiiri on avoin. Vuorovai-

kutus ei tarkoita ainoastaan puhetta ja keskustelua, vaan siihen kuuluvat myös mm. kielet-

tömät ilmaukset, kuuntelemisen taito, konfliktienhallintataidot, ryhmäviestintätaidot ja 

empatiakyvyt. (Paasivaara, 2012, 63-68)  

Vuorovaikutuksen tulisi olla molemminpuolista ja keskustelevaa, ei ainoastaan ”ylhäältä 

alaspäin” toteutuvaa. Kommunikoidakseen toimivasti esimiehen tulee kyetä omien asioi-

densa ilmaisun lisäksi kuuntelemaan keskustelun toista osapuolta ja ottaa huomioon kaik-

kien keskusteluun osallistuvien näkökulmat ja mielipiteet. (Peltonen ja Ruohotie, 1991, 

162)  

3.1.2 Tasapuolisuus 

Tasapuolisuus on yksi tutkittavan organisaation työhyvinvoinnin edistämisen osa-alueista 

ja jatkuvista kehittämiskohteista. Suurin osa tasapuolisuutta käsittelevää kirjallisuutta tar-

kastelee työpaikkojen tasapuolisuutta pitkälti sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmas-

ta, mutta tutkimuksessani tarkoitan tasapuolisuudella yksilöiden välistä tasa-arvoa suku-

puolesta riippumatta. Tasapuolisuus kääntyy englannin kielessä sanoiksi equality, objecti-

vity ja evenhandedness, mutta mikään näistä termeistä ei täysin kohtaa tutkimukseni kan-

nalta olennaista tasapuolisuuden käsitettä. Parhaiten tasapuolisuuden käsitettä tuntuu vas-

taavan englanninkielinen termi equality, joka suoraan käännettynä tarkoittaa tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta.  

Baker ym. (2009, 4-9, 23) käsittelevät tasapuolisuutta muun muassa taloudellisen tilanteen, 

sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, aseman ja vallan sekä etnisyyden, vammaisuu-

den ja muiden marginaalisten ryhmien näkökulmasta. Tasapuolisuus ilmenee suhteissa 

yksilöiden tai ryhmien välillä ja tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen on yhtä merkityksel-

linen ja arvostuksen arvoinen. Pohjimmiltaan tasapuolisuus tarkoittaa ihmisoikeuksien 

toteutumista ja sitä, ettei kukaan saisi joutua väkivallan sekä epäinhimillisen kohtelun koh-
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teeksi. Tässä tutkimuksessa tasapuolisuus nousi esille palkkatasa-arvon, yksilöiden suosi-

misen ja tasapuolisen tiedonkulun näkökulmasta.  

Täydellisen tasa-arvon saavuttaminen ei välttämättä ole edes mahdollista, sillä epätasa-

arvo johtuu osittain myös eroista yksilöiden persoonallisuudessa, kyvyissä ja motivaatios-

sa. Etenkin työelämässä on tavallista, että taitavimpia tai motivoituneimpia yksilöitä arvos-

tetaan enemmän kuin vähemmän taitavia tai vähemmän motivoituneita. (Hurst, 2004, 4)  

3.1.3 Yksilöiden huomioiminen 

Yksilöiden huomioiminen on moninainen käsite, eikä sille ole yksiselitteistä määritelmää. 

Tässä tutkimuksessa yksilöiden huomioimisella tarkoitetaan muun muassa osaamisen tun-

nistamista ja varhaista puuttumista, mikäli organisaatiossa huomataan työntekijän tervey-

dellisiä ongelmia tai useita sairaspoissaoloja. Tutkittavassa organisaatiossa on jo pitkään 

ollut käytössä varhaisen välittämisen malli, jonka avulla pyritään varmistamaan yksilöiden 

riittävä huomioiminen ja ongelmiin puuttuminen. Varhainen välittäminen ja ongelmakoh-

tiin puuttuminen voi tarkoittaa esimerkiksi pitkien tai toistuvien poissaolojen ja työntekijän 

jaksamisen huomiointi, asioihin tarttuminen ja työolosuhteiden tarkastaminen (Mönkkö-

nen, 2009, 231-232). 

Yksi esimiehen konkreettisista tehtävistä työhyvinvoinnin edistämiseksi on liiallisen työ-

kuorman rajoittaminen. Hänen tulee arvioida ja ennaltaehkäistä työn psyykkisiä ja fyysisiä 

riskejä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Useimmiten psyykkinen kuormitus ja pahoin-

vointi työyhteisössä johtuvat huonosta johtamisesta, roolien epäselvyyksistä, puutteellises-

ta perehdytyksestä, epäselvistä työnkuvista tai vaikuttamismahdollisuuksien vähyydestä – 

toisin sanoen esimiehen puutteellisesta toiminnasta. (Suutarinen, 2010, 11)  

Toisaalta yksilöiden huomioimista voi tarkastella osaamisen tunnistamisen näkökulmasta. 

Esimiehen tulisi ymmärtää, mitkä tavoitteet ovat kullekin työntekijälle tärkeitä ja mistä 

kukin saa onnistumisen kokemuksia. Jokainen yksilö on erilainen ja tekee töitä omista läh-

tökohdistaan, omia henkilökohtaisia tavoitteitaan kohti. Sama työ voi aiheuttaa toiselle 

uupumusta ja antaa toiselle voimia jatkaa, ja esimiehen tehtävä on huomata mikä kenelle-

kin on mielekästä ja mistä mieluisat tai epämieluisat tunteet johtuvat. Tällöin esimiehen on 

helpompi ymmärtää henkilöstönsä erilaisia suhtautumistapoja työn muutoksen hetkellä, 

auttaa työyhteisön jäseniä ymmärtämään toisiaan paremmin ja tukea heitä osallistumaan 
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aktiivisesti uusien hyvinvoinninlähteiden löytymiseen ja sitä kautta uupumisen ehkäisemi-

seen. (Scaupp ym. 2013,  64-66) 

Yksilöiden huomioiminen vaatii esimieheltä erityisiä taitoja. Tunneäly ja itsetuntemus ko-

rostuvat johtamistyössä, sillä ilman niitä on vaikeaa innostaa työntekijöitä työskentelemään 

kohti yhteisiä päämääriä. Kun työntekijää motivoidaan ja tuetaan kantamaan vastuuta 

omasta hyvinvoinnistaan, kokee yksilö voimaantumista. Voimaantuessaan yksilö löytää 

myös omia voimavarojaan, saavuttaa täyden toimintakykyisyytensä ja voi antaa täyden 

panoksensa työpaikalla. Yksilön tukemisella tavoitellaan työn autonomisuutta ja yksilöi-

tymistä, joka vaatii yksilöltä jatkuvaa itsensä arviointia. (Paasivaara, 2012, 64) 

3.1.4 Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen 

Esimiehen ja organisaation vastuu työntekijästä ei ulotu pelkästään työpaikalle, vaan työn-

tekijä on otettava huomioon laajemmin. Koska tavoitteena on pitää työntekijä terveenä ja 

hyvinvoivana ja organisaation palveluksessa mahdollisimman pitkään, kannattaa työn ja 

vapaa-ajan yhteensovittamiseen panostaa. Perheystävälliset organisaatiot ovat edelläkävi-

jöitä ja työntekijän näkökulmasta mahdollisuus joustaviin työaikoihin estää kuormittumista 

ja edistää hyvinvointia. (Rauramo, 2012, 46)  

Seuraavaksi pyrin kokoamaan johtamisen ja työhyvinvoinnin teemoja yhteen käsittelemäl-

lä työhyvinvoinnin johtamista ja sitä kautta esimiehen roolia työhyvinvoinnin edistämises-

sä. 

3.2 Työhyvinvoinnin johtaminen 

Työelämän muututtua yhtenä esimiehen tehtävänä toiminnan kehittämisen ja työyhteisön 

toimintakonseptien arvioinnin rinnalla nähdään nykyään myös työyhteisön hyvinvoinnin 

edistäminen ja henkilöstön motivaation lisääminen ja ylläpitäminen. Kun tavoitteena on 

työyhteisön hyvinvointi ja motivoitunut toiminta, tulee työpaikalla vaikuttaa sekä työoloi-

hin että työntekijöiden voimavaroihin ja käyttäytymiseen. (Kalimo, 1994, 86-90) Työhy-

vinvoinnin johtaminen on merkittävä osa johtamisen päivittäistä toimintaa organisaatiossa. 

Työhyvinvoinnin johtaminen rakennetaan organisaation arvojen, henkilöstöstrategian ja 

toimintakäytäntöjen pohjalta ja sitä ohjaavat eettiset periaatteet ja moraaliset käytännöt. 

(Rauramo, 2012, 20) 
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Vastuu työhyvinvoinnin edistämisestä on viime kädessä organisaation johdolla ja käytän-

nön vastuu lähiesimiehellä, mutta jokaisella yhteisön jäsenellä on myös vastuu omasta hy-

vinvoinnistaan (Rauramo, 2012, 20). Työntekijät eivät voi tuudittautua siihen, että heitä 

motivoidaan ainoastaan ulkoapäin ja heidän hyvinvointiaan edistetään heidän puolestaan, 

vaan heidän on itse toimittava aktiivisesti osana yhteisöä. Yksilö itse lisää omaa hyvin-

vointiaan ja parantaa elämänlaatuaan ympäristön luomien mahdollisuuksien ja rajoitusten 

puitteissa ja yksilötasolla saavutettu elämänlaadun paraneminen usein heijastuu myös työ-

yhteisöön ja muihin ryhmiin, joissa yksilö toimii. (Pietilä, Halkoaho & Matveinen, 2010, 

260-261) Parhaimmillaan hyvinvoinnin johtaminen pitääkin sisällään työntekijän kannus-

tusta, valmentamista sekä ohjaamista myönteisten valintojen pariin (Rauramo, 2012, 20). 

Hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tarkoittaa siis sellaista toimintaa, jonka avulla pyri-

tään takaamaan työntekijöille mahdollisimman hyvä fyysinen, henkinen ja sosiaalinen ter-

veys ja hyvinvointi. Sen avulla pyritään saamaan aikaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä 

muutoksia työympäristössä ja yksilöissä niin, että työntekijät kykenisivät myös itse teke-

mään terveyttä edistäviä valintoja. (Kalimo, 1994, 86-90) 

Motivaatiolla ja työtyytyväisyydellä on vahva yhteys, vaikka se ei olekaan suoranainen 

syy-seuraus-suhde. Etenkin sisäsyntyinen motivaatio on merkityksellinen, sillä ihminen 

kokee mielihyvää saadessaan käyttää voimavarojaan ja suorittaessaan mielenkiintoisia ja 

haasteellisia työtehtäviä. Ulkoisetkin palkkiot tuottavat tyytyväisyyttä, mutta vain silloin, 

kun ne koetaan oikeudenmukaisiksi. Palkkioiden tulisikin perustua työsuorituksiin, sillä 

epäsystemaattisesti jaetut palkkiot eivät tuota tyytyväisyyttä tai motivoi työssä. (Ruohotie, 

1998, 40, 46) Myös tyytyväisyyden – joka voidaan rinnastaa hyvinvoinnin käsitteeseen – ja 

suorituksen välillä on yhteys, sillä tyytymättömyys aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä, kuten 

poissaoloja, huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä. Nämä toiminnalliset häiriöt taas 

vaikuttavat negatiivisesti työsuoritukseen ja sitä kautta organisaation tuloksellisuuteen. 

(Ruohotie, 1998, 48-49)  

Esimiehen tehtävänä on synnyttää tai ylläpitää työntekijöissään halu työskennellä organi-

saation tavoitteiden hyväksi. Tämän halun voi synnyttää huomioimalla työyhteisön jäsen-

ten omat tarpeet, sekä palkitsemalla ja kannustamalla heitä etenkin sisäistä motivaatiota 

ruokkivien keinojen avulla. Esimiehen tulee huomioida työntekijöiden yksilöllisyys ja se, 

ettei yksi motivoimistyyli tehoa kaikkiin. Usein pelkkä työ riittää motivoimaan työntekijöi-

tä, jos se on haasteellista ja monipuolista ja vastaa työntekijän osaamiseen ja tarpeisiin. 

Myös työpaikan ihmissuhteiden tyydyttävyyteen ja työntekijöiden itseluottamukseen vai-
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kuttamalla voi tehostaa työyhteisön jäsenten motivaatiota ja edistää työhyvinvointia. (Pel-

tonen & Ruohotie, 1987, 89-91)  

Työhyvinvointia voidaan edistää lukuisilla tavoilla, mutta edistääkseen ja kehittääkseen 

sitä tai sen osa-alueita, tulee organisaation olla tietoinen lähtötilanteesta. Organisaatioissa 

toteutetaan erilaisia työhyvinvointikyselyitä, joiden avulla pyritään kartoittamaan lähtöti-

lannetta ennen tilanteen kehittämistä. Saadakseen realistisen kuvan organisaation työhy-

vinvoinnista, tulee mitata kaikkia työhyvinvoinnin osa-alueita – työntekijää, itse työtä, 

työyhteisöä ja ammatillista osaamista. Monipuolisen ja pitkäjänteisen kartoituksen avulla 

saadaan tietoa henkilöstön tilasta ja kehityksestä ja mahdollistetaan järjestelmällinen hen-

kilöstön kehittäminen, johon johto ja koko henkilöstö sitoutetaan. (Rauramo, 2012, 20) 

Tämä tutkimus on osa työhyvinvoinnin johtamista, sillä tämän tutkimuksen tuottaman tie-

don avulla tutkittavan organisaation esimiehet pyrkivät edistämään työhyvinvointia työyh-

teisöissään. Tarkoitukseni on tarjota organisaatiolle mahdollisimman konkreettista ja hel-

posti omaksuttavaa tietoa siitä, millä keinoin työhyvinvointia tulisi edistää, joten käytän 

analyysini pohjana Päivi Rauramon (2004, 2012) luomia työhyvinvoinnin portaita. Seuraa-

vaksi esittelen nämä portaat ja niiden taustalla vaikuttavan Maslow’n tarvehierarkian, jon-

ka jälkeen siirryn tutkimuksen metodologian esittelyn kautta varsinaiseen aineiston analyy-

siin ja tutkimustuloksiin. 

3.3 Työhyvinvoinnin portaat- malli 

Päivi Rauramolla on pitkä kokemus työhyvinvoinnin kehittämisen saralla ja hän on luonut 

työhyvinvoinnin portaat helpottamaan työhyvinvoinnin kestävää kehittämistä.  

3.3.1 Perustana Maslow’n tarvehierarkia 

Rauramon luomien työhyvinvoinnin portaiden pohjalla vaikuttaa Abraham Maslow’n 

vuonna 1943 kehittämä tarvehierarkia, jonka mukaan ihmisen toiminnan tavoite on omien 

mahdollisuuksien ja kykyjen toteuttaminen sekä henkinen kasvu. Maslow’n tarvehierarki-

an mukaan ihmisen perustarpeita ovat alhaalta ylöspäin lueteltuina fysiologiset tarpeet, 

turvallisuuden tarve, liittymisen tarve, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Kun 

alemman tason tarve on tyydytetty, alkaa seuraavan tason tarve hallitsemaan ihmisen käyt-
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täytymistä, sillä ihmisellä on halu saavuttaa tai ylläpitää tarpeiden taustalla olevat olosuh-

teet. (Rauramo, 2012, 8) 

Fysiologiset tarpeet (The Physiological Needs) ovat kaikkein vahvimpia tarpeita, jotka 

yksilö pyrkii ensisijaisesti täyttämään. Näitä ovat esimerkiksi jano, nälkä, tarve hengittää 

sekä tarve kehon biologisen tasapainotilan saavuttamiseen. Jos näitä perustarpeita ei ole 

tyydytetty, ne hallitsevat yksilön käyttäytymistä, kunnes tulevat tyydytetyiksi. Kun yksilön 

käyttäytymistä dominoi esimerkiksi nälkä, siirtyvät muut, ylemmän tason tarpeet, sivuun, 

kunnes nälkä on saatu tyydytetyksi. Turvallisuuden tarpeita (The Safety Needs) ovat esi-

merkiksi halu löytää suojaa ja asettaa rajoja sekä pyrkimys vakauteen ja ennustettavuuteen. 

Samalla turvallisuuden tarpeita ovat vapaus erilaisista peloista, ahdistuksesta ja kaaoksesta. 

Liittymisen tarpeita (The Belongingess and Love Needs) ovat yhteenkuuluvuuden ja rak-

kauden tarpeet, joihin kuuluvat muun muassa tarve muodostaa sosiaalisia suhteita, perustaa 

perhe sekä saada ja antaa rakkautta. Läsnä ovat pelot yksinäisyydestä, hylätyksi tulemises-

ta ja juurettomuudesta. Arvostuksen tarve (The Esteem Needs) ilmenee haluna saada arvos-

tusta muilta ja itseltään. Muiden ihmisten silmissä yksilö haluaa tietynlaisen statuksen ja 

maineen, kun taas itsearvostuksen tarve liittyy riippumattomuuteen, vapauteen ja saavutuk-

siin. Itsensä toteuttamisen tarve (The Self-actualization Need) on hierarkiassa kaikkein 

ylimpänä. Vaikka kaikki alemman tason tarpeet olisi tyydytetty, on ihmisillä tarve toteuttaa 

itseään ja tehdä sitä, mitä heidät on luotu tekemään. (Maslow, 2007, 58-64, 74) 

Maslow’n mukaan alin tyydyttämätön tarve dominoi yksilön käyttäytymistä, kunnes tarve 

on tyydytetty. Sen jälkeen uudet, korkeamman tason tarpeet alkavat dominoimaan yksilön 

käyttäytymistä. Maslow on kuitenkin todennut, että kaikissa tapauksissa yksilön käyttäy-

tyminen ei kulje hierarkian jokaisen portaan kautta tai esitetyssä järjestyksessä, vaan poik-

keuksiakin löytyy. Jotkut saattavat tietoisesti kärsiä nälkää jonkun heille tärkeän ideologian 

vuoksi, kun taas toiset tyytyvät koko loppuelämänsä pelkkään nälän ja muiden perustarpei-

den tyydyttämiseen. Osa taas pitää esimerkiksi itsensä toteuttamista ja arvostusta tärkeäm-

pänä kuin rakkautta. (Maslow, 2007, 59 & 68)  
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Kuvio 2: Maslow’n tarvehierarkia työhyvinvoinnin johtamisen tukena. Soveltaen Maslow, 

2007 

 

Tarvehierarkia toimii loistavasti myös työhyvinvoinnin arvioinnin tukena, kun tavoitellaan 

työntekijän kannalta mielekästä työtä ja edistetään työhyvinvointia. Rauramon työhyvin-

voinnin portaiden mallissa tarkastellaan tarpeiden suhdetta työhön ja niiden vaikutusta mo-

tivaatioon. Työhyvinvoinnin portaat on nimetty työelämään sopivin käsittein ja ne ovat 

alhaalta ylöspäin lueteltuina terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen. 

Rauramo on koonnut jokaiselle portaalle konkreettisia työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöi-

tä sekä organisaation että yksilön toiminnan näkökulmasta ja mallin tarkoituksena on antaa 

keinoja kehittää yksilöiden ja organisaation työhyvinvointia porras portaalta. Oletuksena 

mallissa Maslow’n teoriaan pohjautuen on se, että alemman tason tarpeet tulisi olla tyydy-

tettyinä ennen ylemmille tasoille siirtymistä. Malli perustuu systeemiseen ajatteluun, jonka 

avulla pyritään ymmärtämään eri osien vaikutusta kokonaisuuteen. Tavoitteena on saada 

aikaan pitkäkestoisia muutoksia järjestelmään tai sen osiin. (Rauramo, 2012, 8, 13-14) 

Seuraavaksi esittelen työhyvinvoinnin portaat yksitellen, edeten alimmalta portaalta ylim-

mälle.  
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3.3.2 Porras 1 – Terveys 

Alin työhyvinvoinnin porras, terveys, perustuu Maslow’n tarvehierarkian ensimmäiseen 

portaaseen – fysiologisiin perustarpeisiin. Terveyttä pidetään voimavarana, jota myös työ-

paikoilla tulee vaalia ja pyrkiä edistämään. Terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun mu-

assa virikkeellinen vapaa-aika, sairauksien ehkäisy ja hoito sekä riittävä ja laadukas ravinto 

ja liikunta. Terveyden edistämiseksi organisaatio voi tällä portaalla kiinnittää huomiota 

esimerkiksi terveystarkastuksiin, työhyvinvointikyselyihin, työn jaksotukseen ja tauotuk-

seen, varhaiseen puuttumiseen, joustavaan työaikaan, liikunnan tukemiseen sekä työn ja 

vapaa-ajan yhteensovittamiseen. (Rauramo, 2012, 25-66) 

3.3.3 Porras 2 – Turvallisuus 

Toinen työhyvinvoinnin porras, turvallisuus, perustuu Maslow’n tarvehierarkian toiseen 

portaaseen – turvallisuuden tarpeeseen. Työn näkökulmasta tarkasteltuna turvallisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa työn pysyvyys, riittävä toimeentulo, turvallinen työ 

ja työympäristö sekä tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö. Organisaation tulee kiin-

nittää huomiota turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, ristiriitojen hallintaan ja kiu-

saamisen ehkäisemiseen sekä luottamuksen ilmapiirin rakentamiseen. (Rauramo, 2012, 69-

101) 

3.3.4 Porras 3 – Yhteisöllisyys 

Kolmas työhyvinvoinnin porras, yhteisöllisyys, perustuu Maslow’n tarvehierarkian kol-

manteen portaaseen – liittymisen tarpeeseen. Työn näkökulmasta tarkasteltuna yhteisölli-

syyden tarvetta voi työpaikalla tyydyttää yhteishenkeä tukevilla toimilla, tuloksesta ja hen-

kilöstöstä huolehtimisella sekä ulkoisella ja sisäisellä yhteistyöllä. Tähän portaaseen sijoit-

tuvat esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen, erilaisuuden arvostaminen, hyvät 

kokouskäytännöt ja viestintä sekä yleisesti yhteistyön ja työilmapiirin kehittäminen. Yhtei-

söllisyyden portaalla organisaatio voi kiinnittää huomiota esimerkiksi yhteisten virkistys-

päivien järjestämiseen, tiimikokouksiin, kokouskäytäntöjen kehittämiseen, sosiaalisiin het-

kiin ja yleisesti yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön. (Rauramo, 2012, 103-122) 
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3.3.5 Porras 4 – Arvostus 

Neljäs työhyvinvoinnin porras, arvostus, perustuu Maslow’n tarvehierarkian neljänteen 

portaaseen – arvostuksen tarpeeseen. Työn näkökulmasta tarkasteltuna tämä tarkoittaa eet-

tisesti kestäviä arvoja, oikeudenmukaista palkkaa ja palkitsemista sekä toiminnan arvioin-

tia ja kehittämistä. Työntekijöiden arvostuksen tarpeeseen esimies voi vastata kehittämällä 

palkitsemis- ja palautejärjestelmää. (Rauramo, 2012, 123-143) 

3.3.6 Porras 5 - Osaaminen 

Viides työhyvinvoinnin porras, osaaminen, perustuu Maslow’n tarvehierarkian viidenteen 

eli kaikkein ylimpään portaaseen – itsensä toteuttamisen tarpeeseen. Maslow’n teorian 

mukaan tätä tarvetta voi pyrkiä täyttämään vasta siinä vaiheessa, kun kaikki alemmat tar-

peet ovat riittävän tyydytetyt. Itsensä toteuttamisen tarve perustuu ihmisen perimmäiseen 

haluun saavuttaa unelmansa ja tulla ihmisenä paremmaksi. Työympäristössä tämä tarkoit-

taa oman osaamisen kehittämistä, omien edellytysten hyödyntämistä sekä uuden tiedon 

tuottamista. Esimiehen ja organisaation näkökulmasta tulisi pyrkiä muun muassa osaami-

sen tunnistamiseen ja työntekijöiden henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntämiseen sekä 

kouluttautumisen mahdollistamiseen. (Rauramo, 2012, 145-169) 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa ovat nähtävillä työhyvinvoinnin portaat sekä niihin 

sisältyvät kehittämiskohteet työntekijän ja organisaation toiminnan näkökulmasta. 
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Kuva 1: Työhyvinvoinnin portaat, Rauramo 2012 (Rauramo & Louhevaara 2005) 

 

Seuraavaksi siirryn tutkimuksessani teorian tarkastelusta käytäntöön. Esittelen tutkimukse-

ni metodologiset valinnat, jonka jälkeen käsittelen tutkimukseni tuloksia. Peilaan saamiani 

vastauksia edelleen työhyvinvoinnin portaisiin pohtiessani konkreettisia keinoja tutkittavan 

organisaation työhyvinvoinnin edistämiseksi.  
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4 Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen metodologisia valintoja ja aineistonkeruun sekä aineis-

ton analysoinnin menetelmiä.  

4.1 Metodologia 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullinen tutkimus ei pe-

rustu pelkkien tilastollisten erojen ja yhtäläisyyksien etsimiseen, vaan pyrkii selittämään 

tutkittavaa ilmiötä laajemmin. Vaikka laadullinen ja määrällinen, kvalitatiivinen ja kvanti-

tatiivinen, tutkimus usein asetetaan toisiansa vasten kahdeksi tutkimuksenteon ääripääksi, 

ei noita kahta voi pitää täysin toistensa vastakohtina. (Alasuutari, 2011, 32-39) Tutkimuk-

seni ei ole puhtaasti kvalitatiivinen, sillä kerään aineistostani havaintojen lisäksi niiden 

lukumääriä hahmottaakseni ilmeneville maininnoille jonkinlaista tärkeysjärjestystä. Tut-

kimukseni tuloksissa on tarpeen huomioida se, onko jokin työhyvinvoinnin kehittämiseksi 

ehdotettu asia mainittu vain yhden kerran vai ilmeneekö asia useassa kymmenessä vasta-

uksessa, sillä oletan tutkittavan organisaation haluavan korjata ensi tilassa sellaiset työhy-

vinvointiin kielteisesti vaikuttavat asiat, jotka ilmenevät useassa vastauksessa. Tutkimuk-

seni asettuu silti laadullisen tutkimuksen kentälle, sillä tavoitteenani ei ole määrittää kes-

kiarvoja tai tilastollisia todennäköisyyksiä ja yksittäisetkin maininnat ovat tutkimukseni 

tuloksissa nähtävillä. Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on myös arvoituksen ratkaise-

minen eli tulkintojen tekeminen. Tulosten esittely ei jää ainoastaan niiden luettelemisen 

asteelle, vaan tuloksia peilataan teoriaan ja niiden pohjalta tehdään tulkintoja. (Alasuutari, 

2011, 44) 

Laadullisista lähestymistavoista tutkimukseni on lähimpänä tapaustutkimuksen luonnetta. 

Tapaustutkimuksen avulla voidaan tutkia ihmistä, ihmisjoukkoa, yhteisöä, laitosta, tapah-

tumaa tai laajempaa ilmiötä (Syrjälä ym., 1994, 10). Oma tutkimuskohteeni on Verohallin-

non usean eri työyhteisön muodostama kokonaisuus, joita yhdistää sama ennakoivan ohja-

uksen ja neuvonnan yksikkö ja sitä kautta samankaltaiset työtehtävät. Toisaalta näen tut-

kimuskohteeni useana yksilönä, joista jokainen voi antaa tutkimukselleni arvokasta tietoa 

työhyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Tapaustutkimus on toimiva lähestymistapa aiheeni kannalta, sillä sitä käytetään usein op-

pimisen tutkimuksessa, jossa tarkastellaan ja kuvataan käytännön ongelmia. Tapaustutki-
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mus myös tähtää ilmiön syvällisempään ymmärtämiseen, johon pyrin kyselyn avoimien 

osioiden vastausten pohjalta. Tapaustutkimus tapahtuu aidossa ja todellisessa tilanteessa ja 

se keskittyy tietyn toiminnan tapahtumiseen tietyssä ympäristössä. (Syrjälä ym., 1994, 11-

12)  

Tutkimukseni eroaa siinä mielessä perinteisestä tapaustutkimuksesta, että yleensä tutkija 

on läsnä tutkittavassa tilanteessa ja tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

(Syrjälä ym., 1994, 12) Tilanne on mielenkiintoinen, sillä kerään aineistoni sähköisen ky-

selyn avulla tähdäten kuitenkin mahdollisimman laajoihin ja monisanaisiin vastauksiin. 

Aineistonkeruusta kerron lisää seuraavassa luvussa. 

4.2 Aineistonkeruun menetelmät 

Aineistoa kerättiin niiltä Verohallinnon työyhteisöjen jäseniltä, jotka työskentelevät enna-

koivan ohjauksen ja neuvonnan tiimeissä Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Seinä-

joella. Työyhteisöjä on neljä ja työntekijöitä näissä yhteisöissä yhteensä 75. Loppuun asti 

kyselyn suorittaneita vastaajia oli 26.  

Aineistonkeruun menetelmänä oli sähköinen kysely Zef- ohjelmistolla toteutettuna. Kysely 

koostui vapaapalaute- kysymyksistä ja yhdestä työskentelypaikkakuntaa kartoittavasta mo-

nivalintakysymyksestä. Tarkoituksenmukaisin tapa kerätä aineistoa laadulliseen tutkimuk-

seen on yleensä jokin havainnointiin perustuva aineistonkeruumenetelmä (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, 71), mutta se olisi oman tutkimukseni kohdalla ollut mahdotonta toteuttaa. 

Kyselyjen puutteellisuutta laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on perus-

teltu esimerkiksi sillä, että kerätessä tietoa kyselyn avulla tutkijalla ei ole mahdollisuutta 

esittää tutkittavalle tarkentavia kysymyksiä eikä tutkittavan ole mahdollista selventää esi-

merkiksi kysymyksen sanamuotoa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 73). Pyrin minimoimaan 

mahdollisuudet väärinymmärrykseen testaamalla kyselyäni muutamalla tutkimuksen kan-

nalta ulkopuolisella henkilöllä ja muokkasin kysymysten sanamuotoja havaitsemieni epä-

kohtien perusteella. Korvasin esimerkiksi kysymyksenasettelussa sanan ”kerro” sanalla 

”kuvaile”, sillä ensimmäinen versio kannusti vastaajia vastaamaan vain yhdellä sanalla tai 

luettelomuotoisesti. 

Kyselyn avulla sain tutkimukseni kannalta tarkoituksenmukaista tietoa, sillä sähköinen 

kysely oli mahdollista teettää useammalle vastaajalle. Esimerkiksi haastattelun avulla oli-
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sin saanut laajaa tietoa, mutta tuo tieto olisi ollut vain yhden tai kahden tutkittavan mielipi-

de. Kyselyn avulla sain sellaista tietoa, jota on mahdollista käyttää työhyvinvoinnin edis-

tämiseen kohdeorganisaatiossa. 

Kyselyssä oli kahdeksan avointa kysymystä. Kysymykset 1-5 käsittelivät kehittämismah-

dollisuuksia työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi ja olivat muodossa ”Kuinka (työhy-

vinvoinnin osa-aluetta) tulisi mielestäsi kehittää, jotta se lisäisi työhyvinvointiasi? Kuvaile 

vähintään kolme (3) keskeisintä kehittämismahdollisuutta”. Pyysin vastaajia kuvailemaan 

vähintään kolme asiaa, jotta vastaukset eivät olisi yksisanaisia. Kehotin myös kyselyn saa-

tekirjeessä (LIITE 2) vastaajia vastaamaan mahdollisimman kuvailevasti ja monisanaisesti, 

jotta saisin tutkimukseeni paljon analysoitavaa aineistoa.  

Kuudennessa kysymyksessä tiedusteltiin lähiesimiehen roolia työhyvinvoinnin edistämi-

sessä ja pyydettiin jälleen kuvailemaan vähintään kolme keskeisintä kehittämismahdolli-

suutta. Olen kiinnostunut työhyvinvoinnin edistämisestä ja etenkin lähiesimiehen roolista 

siinä, joten halusin tiedustella työntekijöiden näkemyksiä siitä, mitä lähiesimies voi tehdä 

työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä kysymystä ei rajattu käsittelemään vain tiettyjä työhy-

vinvoinnin osa-alueita, vaan vastaajat saivat kertoa kehittämismahdollisuuksia mihin ta-

hansa työhyvinvoinnin osa-alueeseen liittyen. 

Seitsemäs kysymys kartoitti työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavia asioita ja vastaajia 

pyydettiin kuvailemaan vähintään kolme keskeisintä asiaa. Kyselyn tarkoituksena oli kar-

toittaa vuorovaikutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-

ajan yhteensovittamisen kehittämisen keinoja, joten voidaan olettaa, että kyselyn kysy-

myksiin 1-5 tulleet vastaukset jo osittain käsittelivät työhyvinvointiin kielteisesti vaikutta-

via asioita. Halusin kuitenkin lisätä työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavat asiat omaksi 

erilliseksi kysymyksekseen, sillä kysymykset 1-5 käsittelivät vain tiettyjä työhyvinvoinnin 

osa-alueita. Tällä kysymyksellä halusin selvittää sitä, nouseeko vastauksista esiin joitakin 

muita työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavia asioita kuin vastauksista kysymyksiin 1-5.  

Viimeinen kysymys poikkesi muodoltaan muista kysymyksistä. Siinä pyydettiin vastaajaa 

kuvittelemaan työhyvinvointinsa kannalta täydellinen työpäivä ja kirjoittamaan työpäivästä 

kuvitteellinen päiväkirjamerkintä. Koska kyselyni käsitteli suurilta osin työhyvinvoinnin 

kehittämismahdollisuuksia ja työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavia asioita, halusin lisätä 

kyselyni loppuun sävyltään positiivisen kysymyksen. Kyselyn muissa vaiheissa vastaajilla 

ei ollut mahdollisuutta kertoa työhyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia asioita, vaikka 
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joihinkin kysymyksiin niitä silti mainittiin. Halusin välttää luettelomuotoisia vastauksia 

työhyvinvointiin myönteisesti vaikuttavista asioista ja jättää vastaajille kyselyn päätteeksi 

positiivisen vireen työhyvinvointia kohtaan. Niinpä kysymyksessä 8 vastaajia pyydettiin 

kirjoittamaan kuvitteellinen päiväkirjamerkintä työhyvinvoinnin kannalta ihanteellisen 

työpäivän jälkeen.  

Vastausaikaa vastaajilla oli 12 vuorokautta. Suurin osa vastauksista tuli heti kahden vuoro-

kauden aikana kyselyn aloittamisesta ja puolessa välissä vastausaikaa lähetettiin vastaajille 

yksi muistutusviesti. 

4.3 Analyysimenetelmät 

Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin, sillä se vastaa parhaiten tutki-

mukseni tarpeisiin. Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla pyritään saamaan tutkitta-

vasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä muodossa ja jäsenneltynä kuitenkaan menettämättä ai-

neiston sisältämää informaatiota. Aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan 

uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. Pelkkä jäsennys ei kuitenkaan riitä, vaan tutkija 

tekee analyysiä prosessin jokaisessa vaiheessa ja uuden kategoriarakenteen muodostamisen 

lisäksi on tutkijan tehtävä niistä tulkinnat ja johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

103-108)  

Sisällönanalyysiä voidaan tehdä kolmella eri tavalla: aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti ja 

teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä taustateoria ei ohjaa aineiston ana-

lysointia, vaan analyysiyksiköt nousevat puhtaasti kerätystä aineistosta. Aineistonkeruu-

vaiheessa ei siis muodosteta mitään teoriaan pohjautuvaa jaottelua tai ennakko-oletusta, 

vaan annetaan tuloksien nousta aineistosta ilman linkkiä esiteltyyn taustateoriaan. Teo-

rialähtöinen analyysi pohjautuu suoraan teoriaan. Siinä muodostetaan teorian pohjalta val-

mis kehys, jonka puitteissa aineistoa kerätään ja johon aineisto analyysivaiheessa suhteute-

taan. Teorialähtöinen analyysi antaa kuitenkin myös uutta tietoa, sillä valmiista kategori-

oista huolimatta niiden sisällöt vaihtelevat ja tuovat uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 95-98) Usein puhutaan pelkästään aineistolähtöisestä eli induk-

tiivisesta analyysistä ja teorialähtöisestä eli deduktiivisesta analyysistä, mutta tutkimukseni 

kannalta on tarpeen esitellä myös niiden välimaastoon sijoittuva teoriaohjaava analyysi.  
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Teoriaohjaavassa analyysissä on teoreettisia kytkentöjä, mutta teoria toimii ainoastaan 

apuna aineiston analyysissä. Aineistonkeruuvaiheessa voidaan jaotella tutkittava ilmiö jon-

kin teorian mukaisesti osa-alueisiin tai valmiisiin kategorioihin, mutta aineisto voidaan 

kerätä vapaasti. Analyysivaiheessa ilmiötä voidaan tarkastella osittain aineistolähtöisesti, 

mutta käyttää analyysissä apuna myös teorian pohjalta tehtyä jaottelua. Teoriaohjaavassa 

analyysissä teoreettiset pääkäsitteet tuodaan valmiina, mutta alaluokat synnytetään aineis-

tolähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 117) Tutkimuksessani nuo valmiiksi päätetyt pää-

käsitteet olivat Rauramon luomat työhyvinvoinnin portaat ja niiden pohjalla vaikuttavat 

Maslow’n tarvehierarkian tarpeet. Alakäsitteet loin aineistolähtöisesti kolmen vaiheen 

kautta eli redusoimalla, klusteroimalla ja abstrahoimalla.  

Redusointi tarkoittaa aineiston pelkistämistä, jossa aineisto pilkotaan osiin. Aineistosta 

koodataan olennaiset ilmaukset esimerkiksi erivärisillä kynillä alleviivaamalla sen mukaan, 

mihin tutkimuskysymykseen ne pyrkivät vastaamaan tai minun tapauksessani sen mukaan, 

mille työhyvinvoinnin portaalle ilmaus sijoittuu. Kävin pelkistämisvaiheessa koko aineis-

toni läpi niin, että jokainen vastauksissa mainittu ilmaus sijoittui johonkin kategoriaan. 

Klusterointi tarkoittaa ryhmittelyä, jolloin aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai 

eroavaisuuksia. Saman teeman käsitteet ryhmitellään ja luokka nimetään teeman mukaises-

ti. Näistä teemoista käytin nimeä alakategoria. Alakategorioita voidaan edelleen ryhmitellä, 

mikäli jotkut kategoriat noudattavat samaa teemaa. Näistä muodostuneista teemoista käytin 

analyysissäni nimeä ylemmän tason kategoria. Abstrahointi tarkoittaa sitä, että erotetaan 

tutkimuksen kannalta oleellinen tieto ja valikoidaan tuo tieto teorioiden muodostamiseksi. 

Abstrahointivaihe poikkeaa teoriaohjaavassa analyysissä, sillä pääkäsitteet on tuotu ana-

lyysiin valmiina. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 108-111) Kategorioinnin jälkeen analyysiä 

voidaan jatkaa kvantifioimalla eli laskemalla, kuinka monta kertaa kukin asia esiintyy ai-

neistossa tai kuinka moni tutkittava ilmaisee saman asian (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 120) 

eli tuomalla ripauksen määrällistä analyysiä laadulliseen tutkimukseen. Olen merkinnyt 

analyysiini mainintojen määriä siinä määrin, kuin se on ollut mielestäni tarpeellista. Loin 

jokaisesta analysoitavasta kokonaisuudesta myös kuvion, jossa ilmenneet maininnat on 

sijoitettu tärkeysjärjestykseen toisiinsa nähden sen mukaan, kuinka monta kertaa kyseinen 

asia mainittiin. Tämä auttaa tarkastelemaan hallitsevia ja usein ilmeneviä teemoja aineis-

tossa.   

Käytin siis analyysimenetelmänäni teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, sillä jaottelin aineis-

toni valmiiksi päätettyjen pääkäsitteiden, työhyvinvoinnin portaille ja loin alakategoriat 
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sekä ylemmän tason kategoriat aineistolähtöisesti. Lisäksi asettelin tulokset ns. tärkeysjär-

jestykseen sen mukaan, kuinka useasti kyseinen teema aineistossa ilmeni. Uskon näin saa-

neeni tutkimukseni kannalta parhaalla mahdollisella tavalla tietoa juuri niistä työhyvin-

voinnin osa-alueista, joita tutkittava organisaatio pitää tärkeinä, samalla työhyvinvoinnin 

portaita apuna käyttäen muodostavani konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä keinoja noi-

den osa-alueiden edistämiseksi. 
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5 Tutkimuksen tulokset 

Päätin jakaa aineistoni analyysin neljäksi kokonaisuudeksi. Käsittelen vuorovaikutuksen, 

tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen 

kehittämiseen liittyviä kehittämisehdotuksia omana kokonaisuutenaan ja lähiesimiehen 

roolia, työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavia asioita sekä ihannetilannetta omina koko-

naisuuksinaan. Alun perin tarkoituksenani oli käsitellä erikseen jokaiseen kysymykseen 

tulleita vastauksia, mutta huomasin vastausten käsittelevän osittain päällekkäisiä teemoja 

kehitettävästä työhyvinvoinnin osa-alueesta riippumatta. Koska tarkoituksenani on antaa 

tutkittavalle organisaatiolle konkreettisia kehittämismahdollisuuksia työhyvinvoinnin edis-

tämiseen liittyen, koen tarpeellisemmaksi koota yhteen niitä teemoja, joita koko aineistossa 

ilmenee, kehitettävästä työhyvinvoinnin osa-alueesta riippumatta.  

Kysymysten 1-5 vastaukset käsitellään luvussa 5.1. Kehittämismahdollisuudet työhyvin-

voinnin edistämiseksi ja kysymysten 6, 7 ja 8 vastaukset omina kokonaisuuksinaan luvuis-

sa 5.2. Lähiesimiehen rooli työhyvinvoinnin edistämisessä, 5.3. Työhyvinvointiin kieltei-

sesti vaikuttavat asiat ja 5.4. Ihanteellinen tilanne.  

Joissakin vastauksissa esiintyvä termi ”eon” viittaa ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan 

yksikköön, jonka työntekijöille kysely toteutettiin.  

5.1 Kehittämismahdollisuudet työhyvinvoinnin edistämiseksi 

Aloitin aineistoni analysoinnin kokoamalla työhyvinvoinnin – eli vuorovaikutuksen, tasa-

puolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen – kehit-

tämiseen liittyvät vastaukset yhteen ja tarkastelemalla niitä yhtenä kokonaisuutena. Jaotte-

lin vastauksia samoihin ryhmiin muiden samaa asiaa käsittelevien vastausten kanssa niin, 

että jokainen vastaus löysi paikkansa jostakin ryhmästä. Annoin jokaiselle samaa teemaa 

käsittelevälle ryhmälle niitä kuvaavat nimet, eli loin ensimmäisen joukon alakategorioita. 

Nimesin alakategoriat melko vapaasti sen mukaan, mitä aihetta ne käsittelivät, sillä tämä 

oli välivaihe matkalla kohti ylemmän tason kategorioita. Ensimmäinen kategoriajoukko on 

siitä syystä todella laaja ja osa kategorioista on merkitykseltään laajempia kuin toiset. 

Muodostuneita alakategorioita ovat joustavuus, liukuva työaika, mahdollisuus vapaisiin, 

työaikojen säännöllisyys, oman ajankäytön suunnittelu, liikuntamahdollisuudet, jaksamisen 
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huomioiminen esimiehen toimesta, esimiehen mielenkiinto työntekijää kohtaan, tarpeeksi 

pieni tiimi, vuorovaikutuksen avoimuus, vuorovaikutuskanavat, vuorovaikutustapa, aikaa 

vuorovaikutukselle, työyhteisön yhteinen tekeminen yleisesti, työyhteisön yhteiset tyky- het-

ket, työyhteisön yhteinen tekeminen vapaa-ajalla, työyhteisön yhteinen tekeminen töissä, 

sosiaaliset hetket, tiedon jakamisen tasapuolisuus, epäkohtiin tarttuminen, tasapuolinen 

kohtelu, tasapuolinen tehtävien jako, tasapuoliset osallistumismahdollisuudet, työyksiköi-

den välinen tasa-arvo, samat säännöt kaikille, työntekijöiden välinen kunnioitus, tasa-

arvoinen työtila, palavereiden säännöllisyys, luottamuksen rakentaminen, esimiehen tavoi-

tettavuus, oikeudenmukainen palkka, palautteen antaminen työyhteisön jäsenten välillä, 

palautekeskustelut esimiehen ja työyhteisön välillä, palautteen antaminen yleisesti, kehit-

tymisen mahdollistaminen, koulutusmahdollisuudet kiinnostuksen mukaan, koulutuksen 

huomioiminen, persoonan huomioiminen, osaamisen ja intressien hyödyntäminen työssä, 

työhön vaikuttamisen mahdollistaminen, kannustaminen mielipiteen kertomiseen ja vasta-

vuoroisuus. 

Alle listasin luomani kategoriat järjestykseen sen mukaan, kuinka monta kertaa kyseinen 

kehittämismahdollisuus tai teema tuli ilmi vastauksista. Voidaan jo tässä vaiheessa löyhästi 

olettaa, että useamman maininnan saaneet kategoriat ovat työyhteisön näkökulmasta mer-

kittävimpiä kehittämismahdollisuuksia vuorovaikutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden 

huomioimisen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen kehittämisen näkökulmasta.  

 

21 mainintaa: 

vuorovaikutuksen avoimuus 

11 mainintaa: 

liukuva työaika 

10 mainintaa: 

aikaa vuorovaikutukselle 

työyhteisön yhteiset tyky- hetket 

9 mainintaa: 

osaamisen ja intressien hyödyntäminen työssä 
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7 mainintaa: 

vuorovaikutuskanavat 

6 mainintaa: 

mahdollisuus vapaisiin 

tiedon jakamisen tasapuolisuus 

4 mainintaa:  

tasapuolinen tehtävien jako 

tasapuoliset osallistumismahdollisuudet 

samat säännöt kaikille 

palavereiden säännöllisyys 

koulutuksen huomioiminen 

palautekeskustelut esimiehen ja työyhteisön välillä 

3 mainintaa: 

esimiehen mielenkiinto työntekijää kohtaan 

työyhteisön yhteinen tekeminen vapaa-ajalla 

työyhteisön yhteinen tekeminen töissä 

tasapuolinen kohtelu 

kehittymisen mahdollistaminen 

2 mainintaa:  

joustavuus 

liikuntamahdollisuudet 

työyhteisön yhteinen tekeminen yleisesti 

työntekijöiden välinen kunnioitus 

esimiehen tavoitettavuus 

persoonan huomioiminen 

kannustaminen mielipiteen kertomiseen  

palautteen antaminen työyhteisön jäsenten välillä 

 

1 maininta: 
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työaikojen säännöllisyys 

oman ajankäytön suunnittelu 

jaksamisen huomioiminen esimiehen toimesta 

tarpeeksi pieni tiimi 

vuorovaikutustapa 

sosiaaliset hetket 

epäkohtiin tarttuminen 

työyksiköiden välinen tasa-arvo 

tasa-arvoinen työtila 

luottamuksen rakentaminen 

palautteen antaminen yleisesti 

koulutusmahdollisuudet kiinnostuksen mukaan 

työhön vaikuttamisen mahdollistaminen 

vastavuoroisuus 

oikeudenmukainen palkka 

 

Seuraavaksi kokosin yhteen teemoiltaan samankaltaisia kategorioita ja loin näille teemoille 

nimet. Näiden ylemmän tason kategorioiden nimiksi tulivat työaikaan liittyvät järjestelyt, 

liikunnan tukeminen, työntekijöistä välittäminen, tiimin sopiva koko, toimiva vuorovaiku-

tus, yhteinen tekeminen, saumaton tiedonkulku, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, hyvät 

kokouskäytännöt, luottamuksen rakentaminen, esimiehen läsnäolo, toimiva palkkajärjes-

telmä, palaute työn tukena, mahdollisuudet kehittymiseen, osaamisen tunnistaminen sekä 

vaikutusmahdollisuudet. Alle listasin luomani ylemmät kategoriat satunnaiseen järjestyk-

seen, sekä niiden alle sijoitetut alakategoriat. 

 

Työaikaan liittyvät järjestelyt:   

joustavuus 

liukuva työaika 

mahdollisuus vapaisiin 

työaikojen säännöllisyys 

oman ajankäytön suunnittelu 
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Liikunnan tukeminen: 

liikuntamahdollisuudet 

 

Työntekijöistä välittäminen: 

jaksamisen huomioiminen esimiehen toimesta 

esimiehen mielenkiinto työntekijää kohtaan 

 

Tiimin sopiva koko:   

tarpeeksi pieni tiimi 

 

Toimiva vuorovaikutus: 

vuorovaikutuksen avoimuus 

vuorovaikutuskanavat 

vuorovaikutustapa 

aikaa vuorovaikutukselle 

 

Yhteinen tekeminen: 

työyhteisön yhteinen tekeminen yleisesti 

työyhteisön yhteiset tyky- hetket 

työyhteisön yhteinen tekeminen vapaa-ajalla 

työyhteisön yhteinen tekeminen töissä 

sosiaaliset hetket 

 

Saumaton tiedonkulku: 

tiedon jakamisen tasapuolisuus 

epäkohtiin tarttuminen 

 

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus: 

tasapuolinen kohtelu 

tasapuolinen tehtävien jako 

tasapuoliset osallistumismahdollisuudet 

työyksiköiden välinen tasa-arvo 

samat säännöt kaikille 

työntekijöiden välinen kunnioitus 
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tasa-arvoinen työtila 

 

Hyvät kokouskäytännöt: 

palavereiden säännöllisyys 

 

Luottamuksen rakentaminen: 

luottamuksen rakentaminen 

 

Esimiehen läsnäolo: 

esimiehen tavoitettavuus 

 

Toimiva palkkajärjestelmä: 

oikeudenmukainen palkka 

 

Palaute työn tukena: 

palautteen antaminen työyhteisön jäsenten välillä 

palautekeskustelut esimiehen ja työyhteisön välillä 

palautteen antaminen yleisesti 

 

Mahdollisuudet kehittymiseen: 

kehittymisen mahdollistaminen 

koulutusmahdollisuudet kiinnostuksen mukaan 

 

Osaamisen tunnistaminen: 

koulutuksen huomioiminen 

persoonan huomioiminen 

osaamisen ja intressien hyödyntäminen työssä 

 

Vaikutusmahdollisuudet: 

työhön vaikuttamisen mahdollistaminen 

kannustaminen mielipiteen kertomiseen 

vastavuoroisuus 
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Alakategorian tiedon jakamisen tasapuolisuus olisi voinut sijoittaa myös kategorian tasa-

arvo ja oikeudenmukaisuus alle, mutta näen sen liittyvän olennaisesti tiedonkulun kehittä-

miseen, joten sijoitin sen kategoriaan saumaton tiedonkulku. Alakategoria luottamuksen 

rakentaminen sisältää vain yhden vastauksen. Vastauksesta ei käy ilmi, tarkoitetaanko luot-

tamuksen kehittämisellä tässä tapauksessa työyhteisön jäsenten välistä luottamusta vai 

esimiehen luottamusta alaisiin, joten nimesin yläkategorian suoraan alakategorian mukai-

sesti. 

Sijoitin ylemmän tason kategoriat alla olevaan kuvioon tärkeysjärjestykseen sen mukaan, 

kuinka monta mainintaa ne vastauksissa saivat luodakseni selkeämmän kuvan siitä, mitkä 

kehittämisehdotukset ilmenivät useimmiten ja kaipaavat mahdollisesti enemmän huomiota 

työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

 

 

Kuvio 3: Kehittämismahdollisuudet, tärkeysjärjestys 

 

Nämä luomani 16 ylemmän tason kategoriaa sijoitin jokaisen sille parhaiten sopivalle työ-

hyvinvoinnin portaalle: terveyden, turvallisuuden, yhteisöllisyyden, arvostuksen tai osaa-

misen portaalle. Sijoitettuani kategoriat työhyvinvoinnin portaille ja kootessani katego-

riarakenteita kuvion muotoon, koin tarpeelliseksi muodostaa joillekin kategorioille vielä 

yhdet ylemmät kategoriat niin, että jokaisella portaalla on sama rakenne: ylimpänä tarve, 
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seuraavaksi ennalta määritelty pääkäsite eli työhyvinvoinnin porras, portaan alla kaksi tai 

kolme pääkategoriaa, joiden alla X määrä luomiani ylemmän tason kategorioita ja alimpa-

na X määrä alkuperäisiä alakategorioita. Alle hahmottelin kuvan selkeyttämään luomieni 

kategoriamallien rakennetta. 

 

Kuvio 4: Kategoriamallin rakenne 

 

Seuraavaksi esittelen työhyvinvoinnin portaiden pohjalta luomani kategoriamallit.  

5.1.1 Perustarpeet 

Ensimmäinen työhyvinvoinnin porras, terveys, sisältää vastauksissa ilmenneitä kehittä-

mismahdollisuuksia, jotka pyrkivät vastaamaan yksilön perustarpeisiin. Mainintoja tervey-

den portaalla oli 24. Tällaisia tarpeita ovat työpaikalla esimerkiksi fyysinen ja psyykkinen 

terveys sekä sellaiset työjärjestelyt, jotka estävät liiallista kuormittumista työpaikalla (Rau-

ramo, 2012, 25). Tässä käsittelyssä jaan kehittämismahdollisuudet kahteen pääkategoriaan 

- psyykkisen ja fyysisen terveyden edistämiseen - sen mukaan, kumpaa osa-aluetta ne vas-

taavat. 
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Psyykkisen terveyden edistämisen alle sijoitin kategoriat työaikaan liittyvät järjestelyt, 

työntekijöistä välittäminen sekä tiimin sopiva koko. Näiden alle sijoittuvat alakategoriat 

joustavuus, liukuva työaika, mahdollisuus vapaisiin, työaikojen säännöllisyys, oman ajan-

käytön suunnittelu, jaksamisen huomioiminen esimiehen toimesta, esimiehen mielenkiinto 

työntekijää kohtaan sekä tarpeeksi pieni tiimi. 

Fyysisen terveyden edistämisen alle sijoitin kategorian liikunnan tukeminen, jonka alaisuu-

dessa on ainoastaan alakategoria liikuntamahdollisuudet. 

Alla luomani kuvio havainnollistamaan ensimmäistä porrasta, terveyttä. 

 

Kuvio 5: Kehittämismahdollisuudet, perustarpeet 

 

Psyykkisen terveyden edistämisen näkökulma on aineistossani vahvemmin edustettuna. 

Fyysisen terveyden edistämiseen liittyviä vastauksia oli aineistossa vain kaksi, joista mo-

lemmat koskivat liikuntamahdollisuuksien järjestämistä tai liikuntatuokioiden mahdollis-

tamista.  

Työaikaan liittyvät järjestelyt (21 mainintaa) esiintyivät aineistossa usein, erityisesti kysyt-

täessä keinoja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi. Suurin osa käsitteli liukuvaa työ-

aikaa ja sen entistä parempaa toteuttamista.  
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”mutta jos jotain voisi edelleen parantaa, niin mahdollisuus liukumien joustavampaan 

käyttöön voisi olla tällainen.” 

”liukuva työaika, jossa vuorot, vaikka asiakaspalvelutyötä tehdään.” 

 

Vaikka kyselyssä tiedusteltiin kehittämiskohteita, käy osasta vastauksista ilmi, että liukuva 

työaika toteutuu jo tällä hetkellä hyvin. 

 

”nyt on todella hyvät mahdollisuudet joustaa työajan kanssa, Asiat on täällä hyvin sen 

suhteen vrt. yksityiseen puoleen.” 

”Me pystymme nyt jo liukumien puitteissa sovittamaan työtä ja vapaa-aikaa yhteen. En 

keksi, että miten tätä järjestelmää tulisi vielä tästä kehittää.” 

”Tällä hetkellä meillä on käytössä liukumat, joka ainakin näin lapsiperheellisellä auttaa 

sovittamista.” 

 

Loput työaikaa käsittelevät kehittämisehdotukset liittyivät joustavuuteen ja mahdollisuu-

teen sopia ylimääräisistä vapaista esimiehen kanssa sekä työaikojen säännöllisyyteen ja 

oman ajankäytön suunnitteluun. 

 

”ja tärkeää on että esimiehen kanssa pystyy sopimaan menoja joita ei liukumien puitteissa 

voi tehdä” 

”että saa esim. päiväsaikaan tehtyä asioita joita ei pysty muulloin tehdä.” 

”Lomat joustavasti silloin kuin haluaa (mahdollisuuksien mukaan)” 

”työajat ovat tiedossa hyvissä ajoissa etukäteen, joten vapaa-ajan ja työn yhteensovittami-

nen on helppoa.” 

”jousto tarvittaessa suuntaan ja toiseen.” 
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”Työt ei seuraa kotiin” 

 

Työntekijöistä välittäminen (4 mainintaa) kävi aineistosta ilmi kahdesta näkökulmasta. 

Toivottiin, että esimies huomioisi työntekijän jaksamista ja osoittaisi mielenkiintoa heitä 

kohtaan.  

 

”Ylipäänsä kiinnostuksen osoittaminen yksilön hyvinvointia kohtaan” 

”Eli aito tutustuminen yksilöön ja hänen tarpeisiin.” 

 

Tiimin sopiva koko (1 maininta) oli haastava asettaa tietyn kategorian alle, mutta päädyin 

sijoittamaan sen tälle portaalle omaksi kategoriakseen. Vastaus tiimin sopivasta koosta tuli 

kysyttäessä yksilöiden huomioimista ja vastauksesta voi tulkita, että vastaaja kokee yksi-

löiden tulevan huomioiduiksi tiimin pienen koon ansiosta. Sijoitin siis kategorian psyykki-

sen hyvinvoinnin edistämisen alaisuuteen. 

 

”Mielestäni huomioidaan jo hyvin, koska tiimi ei ole mitenkään liian iso” 

 

Liikunnan tukeminen (1 maininta) oli ainoa kategoria, joka sijoittuu enemmän fyysisen 

kuin psyykkisen terveyden edistämisen alaisuuteen. Toki liikunnalla on vaikutuksia myös 

yksilön psyykkiseen hyvinvointiin, mutta käytän tarkastelussani pohjana Rauramon (2012) 

jaottelua, jossa liikunnan mahdollistaminen ja liikuntaharrastuksiin kannustaminen edistää 

ennen kaikkea yksilön fyysistä terveyttä. Liikunnan tuoma fyysinen hyvinvointi edistää 

myös työkykyä ja vaikuttaa psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin (Rauramo, 2012, 27-

28), mutta tässä jaottelussa liikuntamahdollisuudet sijoitetaan fyysisen terveyden edistämi-

sen alaisuuteen. 
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5.1.2 Turvallisuuden tarve 

Toiselle työhyvinvoinnin portaalle, turvallisuuden portaalle, ei sijoittunut lainkaan vasta-

uksia työhyvinvoinnin kehittämistä käsittelevistä vastauksista. Turvallisuuden tarpeeseen 

vastaavia tekijöitä työpaikalla ovat esimerkiksi työturvallisuus, riittävä toimeentulo, työn 

pysyvyys sekä työyhteisö, jossa ei kiusata (Rauramo, 2012, 69). Tutkimuksen tuloksia tul-

kitessa on huomioitava tutkimuksen ennalta määritellyt työhyvinvoinnin osa-alueet ja nii-

den mukaan toteutettu kysely. Tutkimme työhyvinvoinnin kehittämistä nimenomaan vuo-

rovaikutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-ajan yhteen-

sovittamisen näkökulmasta, joka voi vaikuttaa siihen, millaisia asioita vastauksissa tuodaan 

esille.  

Vastauksissa oli mainintoja palkasta, jonka voisi Rauramon määritelmien pohjalta sijoittaa 

turvallisuuden portaalle. Päätin kuitenkin sijoittaa toimivaa ja oikeudenmukaista palkkajär-

jestelmää käsittelevät vastaukset arvostuksen portaalle, sillä turvallisuuden portaalla palkka 

viittaa siihen, että työstä saa palkkaa ja sitä kautta turvaa elämään. Arvostuksen portaalla 

palkka liittyy siihen, kokeeko työntekijä saavansa sen suuruista palkkaa, joka osoittaa esi-

miehen ja organisaation arvostusta hänen työtään kohtaan. (Rauramo, 2012, 70 & 137) 

Tein päätelmän, että jokainen kohdeorganisaationi työntekijä saa luultavasti tarpeeksi 

palkkaa tullakseen toimeen ja turvatakseen elämänsä, mutta palkkajärjestelmän toimimat-

tomuuden esille tuoneet vastaajat tahtoisivat suuremman palkan kautta nimenomaan lisää 

arvostusta työstään. 

5.1.3 Yhteisöllisyyden tarve 

Kolmas työhyvinvoinnin porras, yhteisöllisyys, sisältää vastauksissa ilmenneitä kehittä-

mismahdollisuuksia, jotka pyrkivät vastaamaan yksilön yhteisöllisyyden tarpeisiin. Mai-

nintoja yhteisöllisyyden portaalle oli 91. Tällaisia ovat työpaikalla esimerkiksi työilmapii-

riin ja vuorovaikutukseen sekä tiedonkulkuun, viestintään ja kokouskäytäntöihin liittyvät 

tekijät (Rauramo, 2012, 103). Havaitsin, että yhteisöllisyyden portaalle sijoittamani kate-

goriat käsittelevät joko ilmapiiriin tai viestintään liittyviä kehittämismahdollisuuksia – tai 

joissain tapauksissa molempia - joten jaoin yhteisöllisyyden portaan tarkastelussani kah-

teen pääkategoriaan – työilmapiirin kehittämiseen sekä viestinnän ja tiedonkulun kehittä-

miseen. 
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Työilmapiirin kehittämisen alle sijoitin kategoriat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, luotta-

muksen rakentaminen, esimiehen läsnäolo sekä yhteinen tekeminen sekä näiden kaikkien 

alakategoriat tasapuolinen kohtelu, tasapuolinen tehtävien jako, tasapuoliset osallistumis-

mahdollisuudet, työyksiköiden välinen tasa-arvo, samat säännöt kaikille, työntekijöiden 

välinen kunnioitus, tasa-arvoinen työtila, luottamus työntekijöihin, esimiehen tavoitetta-

vuus, työyhteisön yhteinen tekeminen yleisesti, työyhteisön yhteiset tyky- hetket, työyhteisön 

yhteinen tekeminen vapaa-ajalla, työyhteisön yhteinen tekeminen töissä sekä sosiaaliset 

hetket.  

Viestinnän ja tiedonkulun kehittämisen alle sijoitin kategoriat saumaton tiedonkulku ja hy-

vät kokouskäytännöt sekä näiden alakategoriat tiedon jakamisen tasapuolisuus, epäkohtiin 

tarttuminen ja palavereiden säännöllisyys.  

Kategorian toimiva vuorovaikutus sekä sen alakategoriat aikaa vuorovaikutukselle, vuoro-

vaikutuksen avoimuus, vuorovaikutustapa ja vuorovaikutuskanavat sijoitin näiden kahden, 

työilmapiirin kehittämisen sekä viestinnän ja tiedonkulun kehittämisen välimaastoon. 

 

 

Kuvio 6: Kehittämismahdollisuudet, yhteisöllisyyden tarve 

 



47 

 

 

Työilmapiirin kehittäminen on aineistossani vahvemmin edustettuna kuin viestinnän ja 

tiedonkulun kehittäminen, mutta kaiken kaikkiaan suuri osa kaikista vastauksista sijoittui 

yhteisöllisyyden portaalle. Tutkimukseen valikoituneista työhyvinvoinnin osa-alueista 

etenkin vuorovaikutus, tasapuolisuus ja yksilöiden huomioiminen sijoittuvat tälle yhteisöl-

lisyyden portaalle, joten yhteisöllisyyden portaan painottuminen tuloksissa oli odotettavis-

sa.  

Eniten vastauksissa mainittiin toimivaan vuorovaikutukseen (39 mainintaa) liittyviä seikko-

ja ja esitettiin kehittämisideoita muun muassa vuorovaikutuskanavista ja vuorovaikutusta-

voista. Vuorovaikutuskanavia kaivattiin enemmän ja niiden käytöltä kaivattiin aktiivisuutta 

ja selkeyttä. Osa toivoi myös kahdenkeskeisiä keskusteluja esimiehen kanssa työn ohessa.  

 

”vuorovaikutuskanavien/välineiden selkiyttäminen/lisääminen.” 

”Jos kaikilla tiimiläisillä olisi yhteinen kalenteri, mihin merkattaisiin menoja, kaikki tietäi-

sivät missä kukin on, jos on vaikka työmatkoja tjms menoja.” 

”Chat-käyttöön ja sen aktiivinen käyttö.” 

”Tiedon jakaminen vähintäänkin sähköpostilla.” 

”enemmän tilannekeskusteluja, esim. että kerran kuussa pääsisi vaikka puoli tuntia jutte-

lemaan niitä näitä esimiehen kanssa” 

”selkokielinen sähköpostiviestintä” 

 

Yksittäisistä alakategorioista eniten mainintoja tuli vuorovaikutuksen avoimuudesta, jota 

toivottiin yhteensä 21 vastauksessa. Avoimuudella viitattiin muun muassa julkiseen asioi-

den käsittelyyn, avoimeen keskusteluun hyvistä huonoista ja henkilökohtaisistakin asioista, 

työtilanteiden avoimeen purkuun sekä yhteiseen asioista sopimiseen. Useassa vastauksessa 

(10 mainintaa) toivottiin myös lisää aikaa vuorovaikutukselle sekä vapaamuotoisen kes-

kustelun että kehityskeskustelujen kannalta. 

 

”avoimuus, jaetaan tiimin kesken esim. sidosryhmätapahtumien tiedot. kuka osallistuu 

mihinkin. ja tietoa että millaisia tapahtumia on.” 
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”Oltaisiin avoimempia, välitettäisiin tietoa myös muille.” 

”Ryhmätilanteet/-keskustelut avoimin mielin.” 

”Avoin keskustelu niin hyvistä kuin huonoista asioita.” 

”avoimuutta, täytyy voida kokea että pomolle uskaltaa kertoa vaikeitakin asioita, jos esim. 

henkilökohtaiset tilanteet vaikuttavat työn suorittamiseen ilman pelkoa siitä että se vaikut-

taisi kohteluun” 

”Asioista sovitaan yhteisesti, ei niin että joku sopii pomon kanssa ja se vaikuttaa kaikkiin 

samalla” 

”Vuorovaikutus täytyisi olla aikuismaisempaa, ei "nenän vartta" pitkin katsomista jos ky-

syy jotain, ystävällistä” 

”Esimies hieman kiireinen aina, jos hänelle voisi varata aikoja jolloin saa rauhassa katsoa 

omia asioita lävitse” 

”Enemmän tilannekeskusteluja (kehittyminen, osaaminen).” 

”Esimiehellä tulisi olla aikaa vapaamuotoisempaan lätinään työn ohessa, jotta asioita 

nousisi aktiivisemmin esiin.” 

 

Yhteinen tekeminen sai 19 mainintaa vastauksissa. Yhteistä tekemistä toivottiin eniten ty-

ky-tuntien muodossa, mutta myös työn puitteissa ja vapaa-ajalla esimerkiksi lounaan tai 

illanvieton merkeissä. Osasta vastauksista käy ilmi, että tyky- tunteja ei aina pidetä tai jos 

pidetään, niihin osallistuminen on työaikojen vuoksi hankalaa. Kategoriassa sosiaaliset 

hetket on yksi maininta, joka käsittelee toivomusta yhteisistä tauoista muun tiimin kanssa. 

 

”Yhteinen tyky-tunti, jossa harrastetaan liikuntaa porukalla ja opitaan tuntemaan toisi-

amme paremmin” 

”Pidettäisiin joka kerta kiinni siitä, että kerran kuussa pidettävä tyky-tunti todella pidetään 

ja keksitään tekemistä yhdessä.” 
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”Yhtäläiset mahdollisuudet tyky-tuteihin kaikille kaikilla paikkakunnilla, myös verotalojen 

yhteisiin tykyitapahtumiin. Ja niin ettei toiset paikkakunnat "kärsi" aina saman paikkakun-

nan menoista.” 

”tyky-tuntien yhteen sovittaminen on usein vaikeaa. Näihin sallivampi käytäntö olisi mu-

kava.” 

”Silloin tällöin voisi mennä vaikka porukalla syömään tai kahville ihan rauhassa, jotta 

voitaisiin vaihtaa kuulumisia kaikkien kanssa ja olisi tähän tarpeeksi aikaa.” 

”Enemmän yhteisiä projekteja.” 

”tarjota yhteistä tekemistä enemmän työajan lomassa. Esim ryhmätyötä” 

 

Myös tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sai 19 mainintaa vastauksissa. Vastauksissa toivot-

tiin tasapuolista kohtelua tehtävien jaossa ja työtehtäviin osallistumisessa. Lisäksi toivot-

tiin, että joitakin yksilöitä ei suosittaisi, ja että työkavereita kohtaan käyttäydyttäisiin kun-

nioittavasti ja ystävällisesti. Samoja pelisääntöjä toivottiin sekä työyksiköiden välille että 

myös tiimin sisällä työntekijöiden välille. Yhdessä vastauksessa toivottiin istumapaikkojen 

vaihtamista tasaisin väliajoin. 

 

”Ei naamavippejä. Toki jyvät erottuvat työyhteisössä akanoista, mutta sen ei tulisi antaa 

vaikuttaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen.” 

”pärstäkerroin ei ole pätevä kerroin” 

”mutta aina pitää muistaa esimerkiksi valita erilaisiin projekteihin eri ihmisiä, jotta kaikki 

saavat osallistua tasapuolisesti.” 

”Kaikki mahdollisuudet (osallistuminen muuhunkin kuin puhellintyöhön) yhtä lailla kaikil-

le ja osallistuminen vuorotellen. Esimies pitää viime kädessä huolen tasapuolisuudesta” 

”Kaikille puheenvuoro” 
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”Kaikkien pitäisi huomioida että eon työntekijätkin ovat tasa-arvoisia muiden työntekijöi-

den kanssa.” 

”Kukaan yksittäinen työntekijä ei saisi erillisoikeuksia missään. Se näyttää muille siltä, 

että tätä henkilöä suositaan.” 

”pitää kiinni pelisäännöistä esim. sairaspoissaolojen suhteen” 

”Myös työyhteisön jäsenten tulisi kohdella toisiaan tasapuolisesti ja vaikke toisesta pi-

täisikään ihmisenä, tulisi hänen kanssaan tulla toimeen ja pystyä hoitamaan asiat asioi-

na.” 

 

Saumaton tiedonkulku (7 mainintaa) ja hyvät kokouskäytännöt (4 mainintaa) liittyvät vies-

tinnän ja tiedonkulun kehittämiseen. Vastaajat toivoivat saavansa tiedon tärkeistä asioista 

samaan aikaan ja samassa muodossa. He toivoivat myös säännöllisiä palavereita, joissa 

voisi keskustella ajankohtaisista asioista. 

 

”Tiedon jakaminen uusista tehtävistä ja mahdollisuudet kaikille.” 

”Tasapuolista viestintää kaikille avoimesti ja mielellään samanaikaisesti.” 

”tasapuolisemmalla tiedon jakamisella huomioitaisiin myös yksilöt. kun kaikille olisi sama 

tieto käytössä, yksilöt saisivat reagoida omalla tavallaan ja hankkia lisätietoa.” 

”kissa tulisi nostaa tarpeen mukaan heti pöydälle.” 

”säännöllinen palaveri viikottain, jossa keskustellaan ryhmän kesken esillä tulevista koulu-

tustarpeista ja muista asioista” 

 

Luottamuksen rakentaminen (1 maininta) ja esimiehen läsnäolo (2 mainintaa) sijoittuvat 

työilmapiirin kehittämisen alaisuuteen. Esimieheltä toivottiin paikalla oloa ja tavoitetta-

vuutta ja yhdessä vastauksessa toivottiin luottamuksen kehittämistä.  

 

”luottamuksen kehittäminen siten, ettei "kyttäämistä" tunne kukaan tarvetta harrastaa, 

luottamusta siis siihen, että jokainen työyhteisön jäsen kylllä hoitaa oman tonttinsa” 
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”Esimies on usein poissa toimistolta, toki ymmärrän että tekemistä on paljon, mutta jos 

hän olisi enemmän paikalla olisi helpompi kehittää vuorovaikutusta esimiehen kanssa.” 

”esimiehen läsnäolo työtilassa, tavoitettavuus ja mahdollisuus lähestyä helposti” 

 

Vaikka kysymyksissä pyydettiin kuvailemaan kehittämismahdollisuuksia, osassa vastauk-

sista mainittiin esimiehen olevan hyvin tavoitettavissa ja saatavilla. 

 

”Mielestäni lähiesimieheni on jo nyt hyvin tavoitettavissa ja hän ilmoittaa hyvin mene-

misistään meille, joten tiedämme miten hänet saa kiinni ja missä hän kulloinkin on. En 

keksi, miten meidän välistä kommunikaatiota voisi vielä jotenkin parantaa, koska koen, 

että saan esimieheni kiinni aina tarvittaessa.” 

”Esimies on hyvin saatavilla ja lähestyttävissä.” 

5.1.4 Arvostuksen tarve 

Neljäs työhyvinvoinnin porras, arvostus, sisältää vastauksissa ilmenneitä työhyvinvoinnin 

kehittämismahdollisuuksia, jotka pyrkivät vastaamaan yksilön arvostuksen tarpeeseen. 

Mainintoja arvostuksen portaalla oli 8. Työympäristössä arvostuksen tarvetta tyydyttää 

esimerkiksi oikeudenmukainen palkka ja palkitseminen, eettisesti kestävät arvot ja palaute 

työstä (Rauramo, 2012, 123). Vastauksista tuli ilmi vain palkkaan ja palautteeseen liittyviä 

kehittämismahdollisuuksia, joten jaoin arvostuksen portaan noihin kahteen osa-alueeseen. 

Arvostuksen portaalla ei ollut tarvetta muodostaa ylempiä pääkategorioita. 

Arvostuksen tarpeen kategoriarakenne on edellisiä suppeampi, sillä arvostuksen portaalle 

sijoittuvia vastauksia oli huomattavasti vähemmän kuin yhteisöllisyyden ja terveyden por-

tailla. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa havainnollistettu rakenne sisältää ylemmän 

tason kategorioiden – toimivan palkkajärjestelmä ja palaute työn tukena – lisäksi näiden 

alle sijoittuvat alakategoriat oikeudenmukainen palkka, palautteen antaminen yleisesti, 

palautteen antaminen työyhteisön jäsenten välillä sekä palautekeskustelut esimiehen ja 

työyhteisön välillä. 
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Kuvio 7: Kehittämismahdollisuudet, arvostuksen tarve 

 

Koko aineistossa palkka mainittiin vain yhdessä vastauksessa. Vastaus liittyi tasapuolisuu-

den kehittämiseen ja viittasi siihen, että palkkaus on epätasa-arvoinen eri paikkakunnilla 

samoissa työtehtävissä. 

 

”Minusta tuntuu, että palkkatasa-arvo ei toteudu tällä hetkellä ja että samaa työtä tehdään 

eri kaupungeissa erilaisella palkalla. Tähän tulisi kiinnittää huomiota ja tätä tulisi kehit-

tää, jotta samasta työstä saadaan sama palkka.” 

 

Palaute (7 mainintaa) tuli esille useammassa vastauksessa ja ne liittyivät useimmiten vuo-

rovaikutuksen kehittämiseen. Palautetta toivottiin annettavan sekä työyhteisön jäsenten että 

myös työyhteisön ja esimiehen välillä. Osassa vastauksista palautetta toivottiin yleisellä 

tasolla.  

 

”Työyhteisön jäsenten tulisi myös muistaa antaa toisilleen rakentavaa palautetta, olipa se 

positiivista tai negatiivista.” 

”kehittävä palaute työkavereiden kesken” 

”palautekeskustelut säännöllisesti” 

”säännöllisiä keskusteluja oman osaamisen kehittämisestä kahdenkesken?” 
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5.1.5 Itsensä toteuttamisen tarve 

Viimeinen eli ylin porras, osaaminen, sisältää sellaisia toimia, jotka pyrkivät vastaamaan 

yksilön tarpeeseen toteuttaa itseään. Mainintoja osaamisen portaalla oli 24. Työpaikalla 

tähän tarpeeseen voidaan vastata luomalla mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja ke-

hittämällä organisaation rakenteita ja toimintaa. Esimiehen tulee myös antaa ihmisille va-

pautta ja pyrkiä saattamaan työntekijöiden hiljainen tieto näkyväksi. (Rauramo, 2012, 150)  

Vastauksissa ilmeni kolmenlaisia itsensä toteuttamisen tarpeeseen vastaavia kehittämiseh-

dotuksia. Osa viittasi yksilön olemassa olevien kykyjen, persoonallisuudenpiirteiden ja 

koulutuksen huomioimiseen työssä ja työtehtävien valinnassa, osa taas yksilön kykyjen 

edelleen kehittämiseen ja osa viittasi myös organisaation eteenpäin viemiseen. Jaottelin 

luomani kategoriat näiden kolmen pääkategorian alle: työntekijän ominaisuuksien huomi-

ointi, työntekijän ominaisuuksien edelleen kehittäminen ja organisaation kehittäminen. 

Työntekijän ominaisuuksien huomioinnin alaisuuteen sijoitin kategorian osaamisen tunnis-

taminen ja sen alakategoriat koulutuksen huomioiminen, persoonan huomioiminen sekä 

osaamisen ja intressien hyödyntäminen työssä. Työntekijän osaamisen edelleen kehittämi-

sen alaisuuteen sijoitin kategorian mahdollisuudet kehittymiseen ja sen alakategoriat kehit-

tymismahdollisuudet kaikille ja koulutusmahdollisuudet kiinnostuksen mukaan. 

Kategorian vaikutusmahdollisuudet ja sen alakategoriat työhön vaikuttamisen mahdollis-

taminen, kannustaminen mielipiteen kertomiseen sekä vastavuoroisuus sijoitin sekä työn-

tekijän osaamisen edelleen kehittämisen että organisaation kehittämisen alaisuuteen, sillä 

koen, että oman mielipiteen kertominen ja omiin työtehtäviin vaikuttaminen kehittää työn-

tekijän luovuutta ja kykyä toimia organisaation tavoitteiden mukaisesti ja samalla organi-

saation toimintaa ja rakenteita. 
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Kuvio 8: Kehittämismahdollisuudet, itsensä toteuttamisen tarve.  

 

Osaamisen tunnistaminen (15 mainintaa) sisälsi alakategorioidensa mukaisesti ehdotuksia 

koulutuksen, persoonan, osaamisen ja intressien huomioimisesta ja hyödyntämisestä työssä 

ja työtehtävien jaossa. Erityisesti toivottiin osaamisen ja intressien hyödyntämistä (9 mai-

nintaa) eli sitä, että yksilöiden vahvuuksia käytettäisiin paremmin hyväksi eri työtehtävis-

sä. Myös vapaus tehdä työtä itselle sopivalla tyylillä nousi esiin vastauksista. 

 

”Yksilöiden vahvuuksille tulisi antaa mahdollisuus” 

”Jokaisen henk.koht. osaamista tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.” 

”Oma tapa tehdä työtä huomioitava” 

”hyväksyä yksilöiden väliset erot esim. puhelinpalvelussa, kaikki eivät voi palvella samalla 

tavalla, emme ole robotteja” 

 

Vastauksissa toivottiin myös koulutuksen (4 mainintaa) ja persoonan (2 mainintaa) huomi-

oimista tehtäviin sijoittaessa.  
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”Koulutus tulisi ottaa huomioon haettaessa talon sisäisessä haussa olevia paikkoja, joissa 

vaaditaan korkeampaa osaamista.” 

”Tulisi tarkemmin tutkia olemassa olevia taustoja, työhistoriaa ja koulutusta valittaessa 

henkilöitä eri tehtäviin.” 

”Erilaisilla taustoilla olevat ihmiset voisivat päästä kukin enemmän hyödyntämään aiem-

paa osaamistaan paremminkin, jottei työ kävisi yksipuoliseksi.” 

 

Mahdollisuuden kehittymiseen ja vaikutusmahdollisuudet saivat molemmat aineiston pe-

rusteella neljä mainintaa. Kehittymisen saralla toivottiin mahdollisuuksia yksilökohtaiseen 

kehittymiseen. 

 

”Taataan yhtäläiset kehittymismahdollisuudet” 

”Yksilökohtaisen osaamisen kehittämisen näkökulmaa voisi painottaa enemmän tiimikou-

lutusten sijaan” 

”Kun olemme kokeneempia tehtävänkuvassamme, niin laajempi kouluttautuminen tehtä-

vänkuvaan olisi myös omien intressien mukaan mahdollista.” 

 

Vaikuttamismahdollisuuksia kaivattiin oman työnkuvan muodostamisessa ja mielipiteen 

esille tuomisessa.  

 

”Omat vaikuttamismahdollisuudet työnkuvan muodostumiseen.” 

”Kannustetaan tuomaan esille yksilön mahdollinen mielipide, ehdotukset tms.” 

”Kannustetaan kertomaan oma mielipide asioihin joissa sillä on merkitystä.” 

 

Seuraavaksi pyrin kokoamaan kaikille työhyvinvoinnin portaille sijoittuneita kehittämis-

mahdollisuuksia yhteen ja perustelemaan teoriaan nojaten, miksi ja millä tavalla organisaa-

tio voi kiinnittää kuhunkin mahdollisuuteen huomiota työhyvinvoinnin eri osa-alueiden 

edistämiseksi. Käyn läpi kaikki aineiston pohjalta luomani ylemmän tason kategoriat aloit-
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taen siitä kategoriasta, joka mainittiin aineistossa useimmiten. Etenen tarkastelussa eniten 

mainituista kategorioista niihin kategorioihin, jotka mainittiin vain yhden kerran. 

5.1.6 Yhteenveto kehittämismahdollisuuksista 

Toimivaan vuorovaikutukseen liittyviä kehittämisehdotuksia mainittiin aineistossa kaikkein 

eniten, 39. Kehittämisideoita ehdotettiin vuorovaikutuksen avoimuudesta, vuorovaikutus-

kanavista ja vuorovaikutustavoista sekä toivottiin lisää aikaa vuorovaikutukselle. Vuoro-

vaikutuskanavia kaivattiin enemmän ja niiden käytöltä kaivattiin aktiivisuutta ja selkeyttä. 

Osa toivoi myös kahdenkeskeisiä keskusteluja esimiehen kanssa työn ohessa. Vuorovaiku-

tuskäytännöt ovat nykyään valtti organisaatioiden välisessä kilpailussa (Rauramo, 2012, 

111). Kaikkien työyhteisön jäsenten tulisi pystyä keskustelemaan keskenään vaikeistakin 

asioista (Paasivaara, 2012, 63). Avoimuus on hyvän vuorovaikutuksen perusta ja saman 

informaation tulisi olla kaikkien saatavilla, joka puolestaan lisää luottamusta ja työintoa 

työpaikalla. Esimiehen tehtävänä on pyrkiä rakentamaan työyhteisön jäsenten välille avoin 

vuorovaikutussuhde ja toimivat ryhmätyötaidot sekä selventää työntekijöille eri vuorovai-

kutuskanavien tarkoitusta ja niiden käyttöön liittyviä käytänteitä. (Rauramo, 2012, 111-

112) 

Työaikaan liittyvät järjestelyt olivat terveyden portaalla vahvasti edustettuna, ne mainittiin 

21 kertaa. Näistä mainittiin liukuva työaika, työn joustavuus ja säännöllisyys, oman ajan-

käytön suunnittelu sekä mahdollisuudet sopia ylimääräisiä vapaita esimiehen kanssa. Or-

ganisaation tulisi ottaa työntekijöiden yksilölliset tarpeet huomioon, sillä joustava työpaik-

ka vähentää negatiivista kuormittumista työuralla. (Rauramo, 2012, 45-46) Vaikka kehit-

tämisehdotuksia joustavuuden ja liukumien suhteen tuli runsaasti, kävi useasta vastaukses-

ta ilmi, että liukuva työaika toteutuu jo tällä hetkellä hyvin. 

Yhteinen tekeminen sai 19 mainintaa vastauksissa. Yhteistä tekemistä toivottiin eniten ty-

ky-tuntien muodossa, mutta myös työn puitteissa ja vapaa-ajalla esimerkiksi lounaan tai 

illanvieton merkeissä. Osasta vastauksista käy ilmi, että tyky- tunteja ei aina pidetä tai jos 

pidetään, niihin osallistuminen on työaikojen vuoksi hankalaa. Kategoriassa sosiaaliset 

hetket on yksi maininta, joka käsittelee toivomusta yhteisistä tauoista muun tiimin kanssa. 

Sosiaalinen hyväksyntä ja rakastetuksi tuleminen ovat ihmisen sisäänrakennettuja ominai-

suuksia. Yksilön toimiessa ryhmässä on tärkeää, että hän kokee yhteenkuuluvuutta ja ko-

kee olevansa tarpeellinen. Ihminen viettää suuren osan päivistään töissä, joten työpaikan 
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ihmissuhteilla on suuri merkitys työhyvinvoinnille ja motivaatiolle. Toimiva työyhteisö 

vaatii taustalle luottamusta ja avointa vuorovaikutusta. (Rauramo, 2012, 104-106) 

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus saivat 19 mainintaa vastauksissa. Vastauksissa toivottiin 

tasapuolista kohtelua tehtävien jaossa ja työtehtäviin osallistumisessa. Lisäksi toivottiin, 

että joitakin yksilöitä ei suosittaisi, ja että työkavereita kohtaan käyttäydyttäisiin kunnioit-

tavasti ja ystävällisesti. Samoja pelisääntöjä toivottiin sekä työyksiköiden välille että myös 

tiimin sisällä työntekijöiden välille. Yhdessä vastauksessa toivottiin istumapaikkojen vaih-

tamista tasaisin väliajoin. Tasa-arvosuunnittelun tulisi olla osa organisaation toimintaa. 

Tasa-arvotilannetta voi pyrkiä selvittämään esimerkiksi uralla etenemisen, työryhmätyös-

kentelyyn osallistumisen sukupuolten välisen työnjaon tai tasapuolisen työilmapiirin näkö-

kulmasta. Tasa-arvosuunnitelman tekemiseen ja tarvittavien toimenpiteiden käytännön 

toteuttamiseen voidaan nimetä oma työryhmä, joka pyrkii edistämään niitä osa-alueita, 

jotka työpaikan tilanteen kannalta ovat tärkeitä. (Rauramo, 2012, 116) Tämän tutkimuksen 

vastauksista päätellen tutkittavassa organisaatiossa epätasa-arvoa esiintyy lähinnä tehtävien 

jaossa ja osallistumisessa sekä yleisesti tasapuolisessa kohtelussa työpaikalla.  

Osaamisen tunnistaminen sisälsi 15 mainintaa koulutuksen, persoonan, osaamisen ja in-

tressien huomioimisesta ja hyödyntämisestä työssä ja työtehtävien jaossa. Toivottiin yksi-

löiden vahvuuksia käytettävän paremmin hyväksi eri työtehtävissä ja vapautta tehdä työtä 

itselle sopivalla tyylillä. Työn tulisi vastata työntekijän ominaisuuksia, arvoja ja tavoitteita, 

jotta se edistäisi jatkuvaa työssä oppimista. (Rauramo, 2012, 156) 

Palaute tuli esille seitsemässä vastauksessa, jotka liittyivät useimmiten vuorovaikutuksen 

kehittämiseen. Palautetta toivottiin annettavan sekä työyhteisön jäsenten että myös työyh-

teisön ja esimiehen välillä. Osassa vastauksista palautetta toivottiin yleisellä tasolla. Ra-

kentavan palautteen saaminen ja antaminen on tärkeää työhyvinvoinnin ja myös tulokselli-

suuden edistämisen kannalta. Palautteen avulla yksilön on mahdollista arvioida omaa työ-

tään, korjata virheitään ja saada onnistumisen kokemuksia. Palautekeskusteluihin voi vara-

ta aikaa yhteisissä kokouksissa, kahdenkeskisissä kohtaamisissa ja kaikessa kanssakäymi-

sessä. Toimivin ja palkitsevin palaute on tilannekohtainen ja oikeudenmukainen. Palaut-

teen saajalle tulisi myös konkreettisesti kertoa, missä hän on onnistunut tai epäonnistunut. 

Työpaikalla kannustusta tarvitaan päivittäin ja sen tulisi olla monipuolisesti sekä yksilöille 

että ryhmille suunnattua. (Rauramo, 2012, 136) 
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Saumaton tiedonkulku (7 mainintaa) ja hyvät kokouskäytännöt (4 mainintaa) liittyvät vies-

tinnän ja tiedonkulun kehittämiseen. Vastaajat toivoivat saavansa tiedon tärkeistä asioista 

samaan aikaan ja samassa muodossa. He toivoivat myös säännöllisiä palavereita, joissa 

voisi keskustella ajankohtaisista asioista. Nykyään työpaikoilla on mahdollisuudet käyttää 

useaa erilaista viestintäkanavaa, kun perinteisten kokousten rinnalla paikkansa on vakiin-

nuttanut sähköinen viestintä monissa eri muodoissa. Työtä tehdään usein projekteissa, etä-

nä tai useammassa eri työpisteessä, joten sama tieto ei välttämättä saavuta kaikkia. Vaikka 

video- ja puhelinneuvottelut sekä sähköposti auttavat organisaation viestinnässä, ei tulisi 

unohtaa kasvokkain tapahtuvaa keskustelua työpaikan arjessa. (Rauramo, 2012, 118) 

Mahdollisuuden kehittymiseen ja vaikutusmahdollisuudet saivat molemmat aineiston pe-

rusteella 4 mainintaa. Toivottiin mahdollisuuksia yksilökohtaiseen kehittymiseen sekä 

mahdollisuuksia vaikuttaa oman työnkuvan muodostamiseen ja tuoda omia mielipiteitä 

esiin. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin vastavuoroisuutta keinoksi osaamisen kehittymisel-

le. Esimiehellä on vastuu henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollistamisesta, vaikka 

vastuu oppimisesta onkin työntekijöillä itsellään. Esimiehen tulisi jatkuvasti pyrkiä kehit-

tämään toimintaa ja sallia tarvittavaa lisäkoulutusta henkilöstölle joko organisaation toteut-

tamana tai ulkopuolisen konsultin avulla. Myös työntekijöillä itsellään tulisi olla mahdolli-

suus vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen. Tämä vaatii luottamusta esimiehen ja työnteki-

jöiden välillä ja hyvä esimies osaa sekä kantaa oman osansa vastuusta että antaa sitä muil-

le. (Rauramo, 2012, 149-150, 157) 

Työntekijöistä välittäminen (4 mainintaa) kävi aineistosta ilmi kahdesta näkökulmasta. 

Toivottiin, että esimies huomioisi työntekijän jaksamista ja osoittaisi mielenkiintoa heitä 

kohtaan. Tutkittavassa organisaatiossa on jo pitkään ollut käytössä varhaisen välittämisen 

malli, jonka avulla pyritään varmistamaan yksilöiden riittävä huomioiminen ja ongelmiin 

puuttuminen. Työkyvyn seuranta on osa hyvää esimiestyötä ja esimies on avainasemassa 

huomaamassa työntekijöiden työkyvyn muutokset. Työhyvinvointia voi tästä näkökulmas-

ta edistää ennaltaehkäisevästi kaikkien työntekijöiden kohdalla, varhaisen tuen avulla oirei-

levien työntekijöiden kohdalla ja työhön paluun tuella toipilaille tai tauon jälkeen töihin 

palaaville. (Rauramo, 2012, 39-40) Vähäisistä maininnoista voisi päätellä, että varhaisen 

välittämisen malli toimii organisaatiossa hyvin. Yhdestäkään vastauksesta ei käynyt ilmi 

uupumiseen tai sairastumiseen liittyvät asiat, vaan vastauksissa toivottiin esimieheltä lä-

hinnä yleistä huomiointia ja kiinnostusta työntekijöiden kuulumisia kohtaan. 
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Esimiehen läsnäolo mainittiin vastauksissa kaksi kertaa. Esimieheltä toivottiin läsnäoloa ja 

tavoitettavuutta ja yhdessä vastauksessa toivottiin luottamuksen kehittämistä. Esimiehiltä 

odotetaan nykyään aitoa läsnäoloa ja huolenpitoa työntekijöitä kohtaan ja välittäminen 

nähdään hyvän johtajuuden piirteenä (Rauramo, 2012, 106). Vaikka kysymyksissä pyydet-

tiin kuvailemaan kehittämismahdollisuuksia, osassa vastauksista mainittiin esimiehen ole-

van hyvin tavoitettavissa ja saatavilla. 

Liikunnan tukeminen mainittiin yhdessä vastauksessa. Liikunnan tukeminen organisaation 

taholta on tärkeää, sillä liikunta edistää työ- ja toimintakykyä ja tuo lisävoimavaroja. Orga-

nisaatio voi tukea työntekijöiden liikkumista esimerkiksi yrityksen toimintaan integroidulla 

liikuntatoiminnalla tai erilaisilla liikuntatempauksilla ja kampanjoilla. (Rauramo, 2012, 27) 

Tiimin sopiva koko mainittiin myös yhdessä vastauksessa. Tiimin tarpeeksi pieni koko liit-

tyy työkuormituksen hallintaan ja vastauksesta kävi ilmi, että vastaaja kokee tulevansa 

hyvin huomioiduksi tiimin pienen koon ansiosta. Psyykkinen kuormittuminen on yksilöl-

listä ja siihen vaikuttavat erilaiset seikat. Fyysisen työympäristön turvallisuuden ja terveel-

lisyyden lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös psykososiaaliseen työympäristöön. (Rau-

ramo, 2012, 54) 

Luottamuksen rakentaminen mainittiin vastauksissa kerran. Työntekijöillä tulisi olla työ-

paikalla pelisääntöjen puitteissa riittävästi vapautta toimia spontaanisti ja työntekijöitä koh-

taan tulisi osoittaa luottamusta. Luottamus tekee yhteydenpidon työpaikalla helpommaksi 

ja edistää muun muassa aiemmin mainittua avointa ja toimivaa vuorovaikutussuhdetta. 

(Rauramo, 2012, 111) 

Palkka mainittiin vain yhdessä vastauksessa. Vastaus liittyi tasapuolisuuden kehittämiseen 

ja viittasi siihen, että palkkaus on epätasa-arvoinen eri paikkakunnilla samoissa työtehtä-

vissä. Palkkajärjestelmän tulisi olla kannustava ja ihmisen voimavaroja tukeva ja organi-

saation tavoitteisiin sopiva. (Rauramo, 2012, 138-139) 

Edellä olen esitellyt aineistosta nousseet kehittämismahdollisuudet kahden erilaisen jaotte-

lun mukaisesti. Esittelin tulokset työhyvinvoinnin portaiden mukaan jaoteltuina ja lisäksi 

ns. tärkeysjärjestyksessä sen mukaan, kuinka useasti kyseinen teema aineistossa ilmeni. 

Tutkittavan organisaation tavoitteena on kehittää työyhteisöjensä hyvinvointia tästä tutki-

muksesta saadun tiedon avulla. Esiin nousseita kehittämismahdollisuuksia voi alkaa toteut-

tamaan – organisaation resurssit ja arvot huomioon ottaen – tämän yllä esitetyn ns. tärkeys-
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järjestyksen mukaisesti kiinnittäen huomiota ensin niihin teemoihin, joita työntekijät ovat 

useimmiten maininneet. Toinen vaihtoehto on käyttää hyväkseen työhyvinvoinnin portaita. 

Rauramo pohjaa luomansa työhyvinvoinnin portaat sille Maslow’n ajatukselle, että ylem-

män tason tarpeisiin keskitytään siinä vaiheessa, kun alemman tason tarpeet on tyydytetty. 

Tämän ajattelumallin mukaan kehittämismahdollisuuksia tulisi tarkastella portaittain, aloit-

taen terveyden portaalle sijoittuvista mahdollisuuksista edeten ylimmälle, osaamisen por-

taalle. Minun tehtävänäni tutkijana on esitellä tutkimustulokset niin, että kohdeorganisaa-

tion on mahdollisimman helppo soveltaa niitä käytäntöön. Varsinainen työhyvinvoinnin 

edistäminen jää kohdeorganisaation tehtäväksi. 

Seuraavaksi siirryn muiden kysymysten pariin. Käyn läpi tuloksia lähiesimiehen roolista 

työhyvinvoinnin edistäjänä, työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavista asioista ja ihanteelli-

sen työpäivän kuvauksista. 

5.2 Lähiesimiehen rooli työhyvinvoinnin edistämisessä 

Lähiesimiehen roolia käsittelevässä kysymyksessä ei rajattu työhyvinvoinnin osa-alueita, 

vaan vastaajilla oli mahdollisuus kertoa vastauksessaan lähiesimiehen roolista mihin tahan-

sa työhyvinvoinnin osa-alueeseen liittyen. Toki aiemmat viisi kysymystä saattoivat johda-

tella vastaajia käsittelemään edelleen vuorovaikutukseen, tasapuolisuuteen, yksilöiden 

huomioimiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen liittyviä teemoja.  

Tähän kysymykseen aineistoa kertyi melko vähän, sillä vastaajat olivat kertoneet luette-

lonomaisesti tai ainakin hyvin lyhytsanaisesti 1-3 esimiehen tärkeintä tapaa edistää työyh-

teisön hyvinvointia. Jaottelin aineiston teemoittain suoraan ylemmän tason kategorioiden 

alle ja samalla työhyvinvoinnin portaille. En kokenut tarpeelliseksi muodostaa vastauksista 

uusia kategorioita tai tarkkoja alakategorioita, vaan käytin hyväkseni kysymysten 1-5 ana-

lyysissä muodostamiani ylemmän tason kategorioita.  
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Kuvio 9: Lähiesimiehen rooli työhyvinvoinnin edistämisessä, kategoriamalli 
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Yhteisöllisyyden portaalle sijoittui 15 mainintaa, kun muille portaille mainintoja osui vain 

1-3. Yksittäiset kategoriat olivat melko tasaisesti edustettuina aineistossa. Alle olen koon-

nut muutamia lähiesimiehen roolia kuvastavia vastauksia. 

 

”avointa keskustelua kaikenlaisista asioista, niin hyvistä kuin huonoista asioista.” 

”Käymällä enemmän kahdenkeskisiä keskusteluja työstä ja sen sujumisesta.” 

”Hänen pitää kommunikoida avoimesti” 

”yhteisen toiminnnan järjestämisellä, eli yhteiset tyhyt, palaverit jne.” 

”huolehtia että kaikilla paikkakunnilla toimitaan samalla tavalla. Reilu peli.” 

”ja pitää meidät ajantasalla työpaikalla tapahtuvista asioista, jotka koskettavat meitä.” 

” Pitää enemmän oman tiimin puolta” 

” Olemalla läsnä” 

”Ryhmäpalaverit olisi mukava pitää kokoustilassa, jossa saataisiin etäyhteys toisella paik-

kakunnalla oleviin tiimiläisiin, mutta että muu tiimi olisi kasvotusten yhdessä esimiehen 

kanssa eikä vyvin kautta jokainen omalla työpisteellä.” 

”Palautteen antaminen on tärkeää (sekä myönteinen että kielteinen palaute)” 

”Hyvä työnohjaus ja opastus, tuki tarvittaessa ongelmatilanteisiin.” 

”Järjestämällä koulutusta---” 

”järjestämällä lisää aikaa jatkuvaan työssä kehittymiseen (lukutunnit).” 

 

Seuraavalla sivulla olevaan kuvioon olen koonnut jokaisen aineistosta nousseen kategorian 

sekä lukumäärän kategoriaan sijoittuvien mainintojen määrästä.  
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Kuvio 10: Lähiesimiehen rooli, tärkeysjärjestys 

 

Kuviosta voi nähdä, että kategorioita ilmeni melko tasaisesti, mutta moni ilmenneistä kate-

gorioista sijoittuu yhteisöllisyyden portaalle. Esimies nähdään aineiston perusteella ennen 

kaikkea yhteisöllisyyden edistäjänä ja hänen toivotaan olevan läsnä, keskustelevan avoi-

mesti, antavan palautetta, mahdollistavan kehittymisen, tukevan työntekijöitä sekä tiedot-

tavan asioista tasa-arvoisesti ja johdonmukaisesti.  

Kehittämismahdollisuuksissa vahvasti edustettuna olleet avoimuus ja tarve toimivalle vuo-

rovaikutukselle nousevat esiin myös tämän kysymyksen vastauksissa. Avoimuus on hyvän 

vuorovaikutuksen perusta ja tasapuolinen tiedottaminen lisää luottamusta ja työintoa työ-

paikalla. Esimiehen tehtävänä on pyrkiä rakentamaan työyhteisössä avointa vuorovaikutus-

ta ja sitä edistäviä käytäntöjä. (Rauramo, 2012, 111-112) Vastausten perusteella esimiehel-

tä toivotaan aitoa läsnäoloa, luottamusta, avointa keskustelua sekä tasa-arvoista kohtelua.  
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5.3 Työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavat asiat 

Työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavat asiat halusin esitellä tutkimuksessani niin, että 

tutkittava organisaatio saa selkeän kuvan kaikista niistä käytännön ongelmista, jotka työn-

tekijöiden näkökulmasta vaikuttavat kielteisesti työhyvinvointiin. Aloitin ongelmien kate-

gorisoinnin ylhäältä alaspäin eli aloittaen tarpeesta ja työnhyvinvoinnin portaasta ja jatkaen 

jaottelua kohti yksityiskohtaisia kuvauksia työhyvinvointiin vaikuttavista konkreettisista 

ongelmista. Puhun tässä tapauksessa ongelmista, sillä vastauksissa nimettiin konkreettisia 

ongelmia, jotka työhyvinvoinnin edistämiseksi tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan rat-

kaisemaan.  

Jaottelin kaikki vastauksissa mainitut ongelmat ensin työhyvinvoinnin portaiden mukaises-

ti ryhmiin. Kun jokainen ongelma oli sijoitettu jollekin työhyvinvoinnin portaalle, ryhmit-

telin samaa teemaa käsittelevät vastaukset yhteen ja nimesin kategorian, jota kyseiset on-

gelmat käsittelivät. Kategorioiksi muodostuivat henkilökohtaisen elämän ongelmat, ajan-

hallinnan ongelmat, työympäristön ongelmat, epäasiallinen käytös ja työilmapiirin ongel-

mat, tiedonkulun ongelmat, ongelmat tasa-arvon toteutumisessa, palkkajärjestelmän on-

gelmat, arvostuksen puute, kehittymismahdollisuuksien puute sekä vaikutusmahdollisuuksi-

en puute. Näiden kategorioiden alaisuuteen sijoittuvat konkreettiset työhyvinvointia estävät 

ongelmat ovat nähtävillä seuraavalla sivulla olevassa kuviossa, johon on koottu kaikki ai-

neistosta nousseet ongelmat. 

Melun olisi voinut sijoittaa myös turvallisuuden portaalle, mutta turvallisuuden portaalla 

meluhaitat viittaavat sellaiseen meluun, joka voi altistaa työssä tapaturmille ja uhkaa tur-

vallisuutta. Terveyden portaalla meluhaitat ovat lähinnä rasite työympäristössä, joka aihe-

uttaa kuormitusta ja estää hyvinvointia, ei niinkään turvallisuutta. (Lähde Rauramo, 2012, 

50 & 80) Oletan tässä tapauksessa melun olevan pikemminkin rasite kuin turvallisuusky-

symys, joten sijoitin melun terveyden portaalle. 
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Kuvio 11: Työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavat asiat, kategoriamalli 
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Mainintoja työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavista asioista tuli melko tasaisesti jokaisel-

le työhyvinvoinnin portaalle arvostuksen porrasta lukuun ottamatta. Terveyden portaalle 

sijoittui 14 mainintaa, turvallisuuden portaalle 12, yhteisöllisyyden portaalle 8, arvostuksen 

portaalle 3 ja osaamisen portaalle 10.  

Terveyden portaalle sijoittuvat maininnat käsittelivät oman elämäntilanteen, ajanhallinnal-

listen ongelmien sekä työympäristön ongelmien kielteistä vaikutusta työhön. Eniten mai-

nintoja terveyden portaalla saivat ajanhallinnalliset ongelmat, jotka mainittiin kaikkiaan 

seitsemän kertaa. Erityisesti liiallinen kiire nousi vastauksista esiin usein. Työympäristön 

ongelmista mainittiin muun muassa melu sekä näyttöpäätetyön rasittavuus. 

 

”Omat henkilökohtaisen elämän ongelmat” 

”Ajan vähyys uusien asioiden opiskeluun on tällä hetkellä ehkä ainut asia joka aiheuttaa 

pientä stressiä tässä työssä” 

”Kiire, jolloin tapauksiin/asioihin ei ole aikaa perehtyä tarpeeksi” 

”Joustamattomuus työnantajan puolelta.” 

”näyttöpäätetyö rasittaa silmiä.” 

”avonaisessa tilassa työskentely puhelintyössä altistaa jatkuvalle melulle joka pitkällä 

aikavälillä väsyttää” 

”avotilassa työskennellessä ajatustenvaihto kollegojen kanssa on häiritsevää” 

”Liian meluisat tilat (työtilat, kahvio)” 

 

Vaikka kysymysten 1-5 vastauksissa ei tullut lainkaan mainintoja turvallisuuden portaalle 

sijoittuvista kehittämismahdollisuuksista, mainittiin kysymyksen 7 vastauksissa kaikkiaan 

12 turvallisuuden portaalle liittyvää asiaa. Jokainen näistä vastauksista liittyi epäasialliseen 

käytökseen, joten epäasiallinen käytös nousee koko aineistosta eniten mainintoja saavaksi 

ongelman kategoriaksi. Vastauksista nousivat esiin toisten asioihin puuttuminen, kuppi-

kuntien muodostuminen, yleinen negatiivisuus ja tiedon salailu. 
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”Toisten asioihin puuttuminen” 

”Kyttääminen” 

”Kantelu” 

”selän takana kyräilly” 

”kaikkia työkavereita kohtaan tasapuolisesti voisi olla ystävällinen, välillä tuntuu että on-

ko töissä vai koulussa -> toiminta sen luonteista, toisten asioihin puuttuminen” 

”klikkiytyminen” 

”työporukan pienet kuppikunnat, ns. ei ystävällinen toiminta” 

”Työyhteisössä esiintyvä negatiivisuus, joka leviää kuin bakteeriviljelmä petrimaljassa.” 

”Negatiivisesti ajattelevat työkaverit.” 

”asioden pimittäminen/salailu” 

 

Yhteisöllisyyden portaalle sijoittuvissa vastauksissa mainittiin tiedonkulkuun liittyviä on-

gelmia ja tasa-arvon toteutumattomuus. Tiedonkulun ongelmia mainittiin vastauksissa 5 

kertaa, tasa-arvoon liittyvät seikat 3 kertaa. Tiedonkulun ongelmat liittyivät huonon tie-

donkulun tuomaan epävarmuuteen ja tiedon saannin eriaikaisuuteen. Tasa-arvo-ongelmina 

mainittiin yksilöiden suosiminen ja yleinen epätasa-arvioisuus.  

 

”Jos tuntuisi siltä ettei kaikki saa tietoa mahdollisimman samanaikaisesti ja tasapuolisesti. 

Jos tulisi tunne epävarmuudesta ja epätietoisuudesta” 

”tiedonjakamisen ja saamisen ongelmat” 

”Erioikeuksien antaminen joillekin henkilöille” 

”Epätasapuolisuus ja epäiokeudenmukaisuus” 

”Toisten huonoon työsuoritukseen puuttumattomuus” 
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Arvostuksen porras sai selkeästi vähiten mainintoja työhyvinvointiin kielteisesti vaikutta-

vista asioista. Palkka mainittiin vain yhden kerran ja muiden osoittama arvostuksen puute 

omaa työtä kohtaan kaksi kertaa. 

 

” Vastuuseen nähden palkka on melko huono. Vaaditaan malko paljon, mutta sitä ei tosi-

aan kummemmin huomioida palkassa.” 

”Tuntuu että muut työntekijät eivät arvosta eon työtä.” 

 

Osaamisen portaalle sijoittui yhteensä kymmenen mainintaa käsitellen joko kehittymis-

mahdollisuuksien tai vaikutusmahdollisuuksien puutetta. Kehittymismahdollisuudet mai-

nittiin 4 kertaa, ja vastaukset käsittelivät koulutuksen puutetta, siihen vaikuttavaa ajanpuu-

tetta ja siitä johtuvaa osaamisen heikkoa tasoa tai riittämätöntä ohjeistusta. Vaikutusmah-

dollisuudet mainittiin 6 kertaa ja vastaukset käsittelivät kehitysideoiden torjumista, ”yl-

häältä alas”- sanelupolitiikkaa ja työtehtävien yksipuolisuutta.  

 

”osaamisen taso, eli lukutunti voisi olla se kaksi tuntia kerrallaan viikossa niin kuin olen 

kuullut joillakin olevan käytössä. 

”ei tarpeeksi aikaa kouluttautumiseen” 

”riittämätön ohjeistus ja opastus” 

”Vaikutusmahdollisuuksien olemattomuus ja kehitysideoiden torppaaminen.” 

”sanelupolitiikka ylhäältä alas” 

”Monipuolisuutta tarvittaisiin lisää tehtäviin.” 

”Työtehtävien yksipuolisuus.” 

 

Seuraavalla sivulla olevaan kuvioon sijoitin työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavien asi-

oiden kategoriat tärkeysjärjestykseen sen mukaan, kuinka useasti ne aineistossa mainittiin.  
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Kuvio 12: Työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavat asiat, tärkeysjärjestys 

Mielenkiintoista tämän kysymyksen vastauksissa oli turvallisuuden portaalle sijoittuvien 

mainintojen lukumäärä. Vaikka kehittämismahdollisuuksissa ei mainittu epäasiallista käy-

töstä tai muita turvallisuuden portaalle sijoittuvia asioita laisinkaan, tämän kysymyksen 

vastauksissa epäasiallinen käytös mainittiin jopa 12 kertaa.  

Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa joku joutuu toistuvasti kiel-

teisen tai loukkaavan käyttäytymisen kohteeksi. Epäasialliseksi käytökseksi taas nimitetään 

sellaista käyttäytymistä, joka ei kohdistu yhteen yksilöön toistuvasti, mutta poikkeaa nor-

maaleista hyvistä tavoista ja työpaikan käytännöistä. (Rauramo, 2012, 87) Aineistossani 

mainittiin muun muassa negatiivisuus, asioiden salailu, pienten porukoiden muodostumi-

nen ja toisten asioihin puuttuminen tai niistä kantelu.  

Poistaakseen epäasiallista käytöstä työpaikalla voidaan organisaatiossa määritellä huonon 

kohtelun vastaiset pelisäännöt. Noissa säännöissä määritellään huonoa kohtelua ja kiusaa-

mista ja laaditaan ohjeet huonon kohtelun kohtaamiseen ja sen käsittelyyn. Työntekijän, 

joka on joutunut epäasiallisen kohtelun kohteeksi, tulisi kertoa sekä häntä huonosti kohdel-

leelle että omalle lähiesimiehelleen tapahtuneesta. Esimiehen tehtävänä on selvittää tapah-

tumien kulku ja se, onko kohtelun taustalla työhön liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi 

puutteita tiedonkulussa. Tämän jälkeen esimies voi pitää yhteisen keskustelutilaisuuden tai 

antaa varoituksen ja tarvittaessa korjata ongelman taustalla vaikuttavat työhön liittyvät 
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seikat. Tilannetta tulee seurata ja tarvittaessa eri osapuolet voi ohjata työterveyshuoltoon 

tai ottaa sovitteluun avuksi ulkopuolisen asiantuntijan. Usein juoruilu, tiedon salailu ja 

epäasiallinen käytös ovat arkipäivää työpaikoilla, joten tärkeää on, että tunnistetaan syitä 

epäasiallisen kohtelun taustalla. Taustalta voi löytyä esimerkiksi epäselviä työnjakoja, tie-

donkulun ongelmia, työpaineita ja kiirettä, kuormittavia muutostilanteita tai yksityiselämän 

ongelmia. (Rauramo, 2012, 86-89) 

Epäasiallisen käytöksen lisäksi työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttaviksi asioiksi mainit-

tiin ajanhallinnan ja tiedonkulun ongelmat, kuten joustamattomuus, kiire, huono tiedonkul-

ku ja epävarmuus sekä tiedon saannin eriaikaisuus. Lisäksi mainittiin ongelmia tasa-arvon 

toteutumisessa, jotka viittasivat suurimmaksi osaksi tiedonkulkuun. Joustamattomuus tuli 

vahvasti ilmi myös kehittämismahdollisuuksissa, samoin huono tiedonkulku ja tiedon 

saannin eriaikaisuus. Näihin asioihin kannattaa kiinnittää työpaikalla huomiota, sillä jous-

tava työpaikka ja toimiva sekä tasapuolinen tiedonkulku vähentävät negatiivista kuormit-

tumista työuralla. (Rauramo, 2012, 45-46, 118) 

Muita työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttaviksi asioiksi mainittiin kehittymis- ja vaiku-

tusmahdollisuuksien puute, joista mainittiin koulutuksen puute ja huono osaamisen taso, 

riittämätön ohjeistus, kehitysideoiden torjuminen, ”ylhäältä alas”- sanelupolitiikka sekä 

yksitoikkoiset työtehtävät. Tämän kaltaisia ongelmia voi koettaa ratkaista tarjoamalla kou-

lutusmahdollisuuksia työntekijöille sekä antamalla työntekijöille vapauksia oman työnku-

van muodostamiseen ja työn kehittämiseen. Esimiehen tulisi kantaa vastuu työntekijöiden 

oppimisen mahdollistamisesta, mutta osata antaa vastuuta myös työntekijöille. (Rauramo, 

2012, 157) Yksitoikkoisiin työtehtäviin ratkaisuna voi olla mahdollisesti esimerkiksi työ-

kierto, jos se on organisaation tavoitteiden ja käytänteiden mukaan mahdollista (Rauramo, 

2012, 168). 

Työympäristön ongelmina aineistossa mainittiin melu ja näyttöpäätetyön rasittavuus. Näyt-

töpäätetyön aiheuttamaa fyysistä rasitusta voi estää suosimalla ergonomisia ratkaisuja ja 

säätämällä esimerkiksi valaistusta niin, ettei työpiste ole liian hämärä tai liian kirkas (Rau-

ramo, 2012, 52). Melu ja rauhattomuus mainittiin useaan otteeseen. Melu on yksi yleisim-

mistä työympäristöhaitoista. Joissakin ammateissa työntekijä voi altistua erittäin voimak-

kaalle melulle, jolloin melu on fyysisesti jopa vaarallista elimistölle. (Rauramo, 2012, 80) 

Tutkittavassa organisaatiossa meluhaitoiksi mainittiin työkavereiden puhe ja yleinen häli-
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nä, joka häiritsee työntekoa. Tällaisia meluhaittoja voi työpaikalla koettaa estää lähinnä 

työpisteiden järjestelyllä ja yhteisillä pelisäännöillä.  

Yksittäisiä mainintoja työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavista asioista olivat esimerkiksi 

henkilökohtaisen elämän ongelmat, arvostuksen puute työyhteisön taholta sekä palkkajär-

jestelmän ongelmat.  

5.4 Ihanteellinen tilanne 

Ihanteellista tilannetta kartoittava kysymys oli kyselyn viimeinen ja poikkesi muodoltaan 

muista kysymyksistä. Siinä pyydetään vastaajaa kuvittelemaan työhyvinvointinsa kannalta 

täydellinen työpäivä ja kirjoittamaan työpäivästä kuvitteellinen päiväkirjamerkintä. Halu-

sin antaa vastaajille mahdollisuuden kuvailla työhyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia 

asioita ilman ennalta määrättyjä työhyvinvoinnin osa-alueita.  

Jaottelin aineiston suoraan työhyvinvoinnin portaille ja jaottelin maininnat joko jo aiem-

missa vaiheissa muodostamieni tai tarvittaessa uusien kategorioiden alle. Ihanteellisen ti-

lanteen kuvauksissa mainintoja sijoittui terveyden portaalle 36, turvallisuuden portaalle 2, 

yhteisöllisyyden portaalle 50, arvostuksen portaalle 1 ja osaamisen portaalle 24. Alla ole-

vaan kuvaan sijoitin vain ylemmän tason kategoriat. 
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Kuvio 13: Ihanteellinen tilanne, kategoriamalli 
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Terveyden portaalla maininnat käsittelivät enimmäkseen ajanhallintaan ja ajankäyttöön 

liittyviä seikkoja, kuten sopivaa työtahtia (13 mainintaa) sekä sitä, että tehtäviin on aikaa 

paneutua (5 mainintaa) tai puheluiden lomassa ehtii tehdä muitakin töitä (5 mainintaa). 

Yhdessä vastauksessa mainittiin se, että päivä meni suunnitelmien mukaisesti ilman yllä-

tyksiä. Terveyden portaalle sijoittui vastauksia myös työaikoihin (6 mainintaa), henkilö-

kohtaiseen elämään (5 mainintaa) ja työympäristön toimivuuteen (5 mainintaa) liittyen. 

 

”puheluita tulee verkkaiseen tahtiin mutta niiden aikana ja jälkeen on aikaa tutustua tilan-

teeseen” 

”Ennätin aamulla käymään sähköpostit läpi ja perehtymään ohjeisiin.” 

”ja linjat oli heti punaisena, mutta se ei jaksa stressata” 

”Lopputuloksena tehokas ja onnistunut päivä” 

”puheluja tuli sopivaan tahtiin, ei tullut kiireen tunne, mutta tekemistä riitti.” 

”työpäivä alkoi lukemalla kaikki lukemattomat sähköpostit, ja sain tehtyä heti aamulla 

niiden vaatimat toimenpiteet ennen kahvitaukoa.” 

”Teen aamuiset rutiini asiat rauhassa” 

”Jossain kohtaa päivää ehti rauhassa myös lukea sähköpostit ja olla hetken pois puheli-

mestakin, päivittää tietoja jne.” 

”Päivä alkoi taas tosissaan klo 9” 

”ja sitten liukumavuorolla hieman normaalia aiemmin kotiin.” 

”kotiinkin ehtii lähteä ihmisten aikaan” 

”ja jäi iltaa aikaa touhuta perheen kanssa.” 

”energiaa jäi vielä vapaa-ajallekin” 

”Työtilassa oli hiljaista” 

”(ei kauhea meteli ja kirosanoja siellä täällä)” 
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”Työvälineet toimivat” 

 

Turvallisuuden portaalle mainintoja kertyi vain kaksi, joista molemmat käsittelivät epäasi-

allista käytöstä. 

”eikä kukaan jää ulkopuolelle” 

”enkä saa alentavia katseita osakseni jos kysymykseni on hiukan tyhmä” 

 

Yhteisöllisyyden portaalle sijoittui kaikkiaan 50 mainintaa. Suurimmassa osassa käsiteltiin 

sosiaalisia hetkiä (20 mainintaa), joita ovat esimerkiksi kahvi- ja lounastauot. Muut mai-

ninnat koskivat työilmapiiriä (10 mainintaa), työyhteisön yhteistä tekemistä (7 mainintaa), 

saumatonta tiedonkulkua (4 mainintaa), hyviä kokouskäytäntöjä (3 mainintaa), toimivaa 

vuorovaikutusta (3 mainintaa), tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta (2 mainintaa), luotta-

muksen rakentamista (2 mainintaa). 

 

”Mahat täynnä ja hyvillä mielein palasimme työn ääreen iltapäiväksi” 

”sallitut tautot tuovat ihanan hengähdystauon” 

”Ruoka- ja kahvitauko pidettiin yhteisesti” 

”ja juodaan aamukahvit yhdessä rauhallisessa ympäristössä (tiimin omissa tiloissa)” 

”mutta ehdin hyvällä omalla tunnolla pitää taukoja” 

”kun menimme koko tiimin voimin sovitusti yhteislounaalle.” 

”Vaihdamme kahvin lomassa työkavereiden kesken kuulumiset ja nauramme paljon.” 

”Työkaverit olivat myöskin hyvällä tuulella” 

”Saavun töihin ja saan ystävälliset huomenta tervehdykset takaisin.” 

”Iloinen puheensorina kuuluu kahvipöydästä” 

”Ja tänään, kuten aina, oli ihana tulla töihin ja nähdä heti aamusta ihanat työkaverini” 
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”Yleisesti positiivinen asenne töissä” 

”Olen saanut työkavereiltani apua kysymyksiin, joihin en ole itse tiennyt vastausta ja olen 

vastavuoroisesti osannut itsekin auttaa työkaveria hänen tarvitessaan tukea” 

”Yhteistyö oman tiimin sisällä ja muiden tiimien/tahojen kanssa on sujuvaa ja kunnioitta-

vaa.” 

”Kotiin voin lähteä hyvillä mielillä samaa matkaa työkavereiden kanssa niitä näitä jutel-

len.” 

”Esimies starttasi aamun lyhyellä ryhmäpalaverilla. Kertoi ajankohtaiset jutut ja asiat.” 

”Vietimme kollegojen kanssa ajatusten vaihtosession jossa kävimme läpi erilaisia asiakas-

tilanteita.” 

”Saan tehdä työni rauhassa niin ettei kukaan puutu työtapaani tehdä asioita eikä kyttää 

niskan takana.” 

 

Arvostuksen portaalle mainintoja tuli vain yksi, joka käsitteli palautteen saamista työstä. 

 

”Osasin palvella asiakkaita hyvin ja kiitettävää palautetta” 

 

Osaamisen portaalle mainintoja tuli 24 ja ne käsittelivät onnistumisen kokemuksia (12 

mainintaa), kehittymismahdollisuuksia (9 mainintaa) ja työtehtävien monipuolisuutta (3 

mainintaa). 

 

”Pystyin haastavampiinkin kysymyksiin löytämään oma-aloitteisesti vastaukset ilman tois-

ten apua.” 

”asiat sattuivat olemaan myös sellaisia, joista osaamistakin löytyi eikä esimerkiksi pelkäs-

tään puheluiden yhdistämistä.” 

”työpäivään tuli mukavaa vaihtelua koulutuksella” 
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”työpäivä herättää uteliaisuutta tutkia ja oppia uutta.” 

”Monipuolinen tehtävä, toivoisin, että saisin tehdä myös muuta (kirjallisia töitä) puhelin-

työn lisäksi, se rytmittäisi päivää.” 

”Puolet päivästä vastataan puhelimeen, yksi neljäsosa vastataan verkossa asiakkaiden 

kysymyksiin ja yksi neljäsosa tehdään tiimissä projektitöitä tms.” 

 

Vastauksissa kävi ilmi myös tunteisiin liittyviä asioita, joita ei suoraan pystynyt sijoitta-

maan työhyvinvoinnin portaille. Alle listasin muutaman esimerkin tällaisista maininnoista. 

 

”jäi todella lämmin ja positiivinen tunne” 

”Kotiin lähtiessä ei ollut kaikkensa antanut olo” 

”lähden työpaikalta hymyssä suin.” 

 

Alla olevaan kuvioon sijoitin ihanteellisen tilanteen kuvauksiin sisältyvät kategoriat tärke-

ysjärjestykseen sen mukaan, kuinka useasti ne aineistossa mainittiin.  

 

Kuvio 14: Ihanteellinen tilanne, tärkeysjärjestys 
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Yhteinen tekeminen mainittiin vastauksissa yhteensä 27 kertaa. Suurimmassa osassa mai-

nittiin jonkinlainen sosiaalinen hetki, kuten kahvitauko, lounas tai työpäivän aikainen kes-

kusteluhetki työkavereiden kanssa. Maininnat tauoista pitivät useimmiten sisällään ajatuk-

sen hengähtämisestä tai rauhallisesta ja positiivissävytteisestä hetkestä työkavereiden kans-

sa.  Yhteistä tekemistä kuvailtiin myös muun sosiaalisen kanssakäymisen, kuten ryhmätöi-

den ja tyky- hetkien muodossa. Työpaikan ihmissuhteilla on suuri merkitys yksilön työhy-

vinvoinnille ja motivaatiolle (Rauramo, 2012, 104-106), joka käy ilmi myös aineistostani. 

Ajanhallintaan ja ajankäyttöön liittyvät asiat mainittiin myös useasti ihanteellisen työpäi-

vän kuvauksissa. Niissä mainittiin sopiva kiire ja mukava työtahti sekä se, että tehtäviin on 

aikaa paneutua tai puheluiden lomassa ehtii tehdä muitakin töitä. Liiallista kiirettä tulisi 

työpaikoilla välttää, sillä kiireinen ihminen ehtii keskittyä vain kiireen hallintaan. Jatkuva 

kiire kuormittaa ja jatkuva tehtävien kasaantumista varten tulisi olla valmiit toimintaperi-

aatteet mietittyinä. (Rauramo, 2012, 56) Useassa vastauksessa tietynlaista kiirettä pidettiin 

positiivisena asiana, mutta toivottiin kuitenkin aikaa tehtäviin paneutumiselle.  

Useassa vastauksessa mainittiin onnistumisen kokemusten syntyminen, positiivinen työil-

mapiiri ja kehittymismahdollisuudet. Halu kehittymismahdollisuuksille on tullut esiin 

myös kehittämismahdollisuuksissa, työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavissa asioissa ja 

lähiesimiehen roolissa työhyvinvoinnin edistämiseksi. Onnistumisen kokemukset eivät 

tulleet kyselyn aiemmissa vaiheissa ilmi, mutta ihanteellista tilannetta tiedusteltaessa ne 

mainittiin melko usein, kaikkiaan 12 kertaa. Vastauksissa mainittiin nimenomaan onnistu-

misen tunne siitä, että koki osaavansa palvella asiakkaita ja ratkaista ongelmia itsenäisesti, 

eikä apua tarvinnut pyytää muilta. Jotta työntekijät saisivat mahdollisimman paljon onnis-

tumisen kokemuksia, on organisaatiossa mahdollistettava oppiminen ja kehittyminen työs-

sä eli tiedostettava oppimisen tarve ja etsittävä välineitä osaamisen jatkuvaan kehittämi-

seen. (Rauramo, 2012, 152) Työilmapiiriin liittyviä mainintoja oli myös suhteellisen pal-

jon, vaikka työilmapiiri ei sellaisenaan ole tullut ilmi aiemmissa vastauksissa. Työilmapii-

riin liittyvät maininnat olivat useimmiten kuvauksia siitä, että työkaverit ovat hyvällä tuu-

lella, kaikki tervehtivät toisiaan ja työpaikalla vallitsi positiivinen ilmapiiri. Työilmapiiri 

pitää sisällään organisaatioilmapiirin, esimiehen johtamistyylin sekä työyhteisön. Vastauk-

sista jokainen liittyi työyhteisön sisällä vallitsevaan ilmapiiriin ja työkavereiden käyttäy-

tymiseen. Jokainen työntekijä voi osaltaan vaikuttaa työilmapiirin kohentamiseen käyttäy-

tymällä asiallisesti, pyytämällä apua mahdollisiin työilmapiiriin heijastuviin henkilökohtai-
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sen elämän ongelmiin, tutustumalla työkavereihin sekä olemalla aloitteellinen, rehellinen 

ja ymmärtäväinen. (Rauramo, 2012, 109-110) 

Jonkin verran mainintoja tuli myös työaikoihin, henkilökohtaiseen elämään, työympäristön 

toimivuuteen, saumattomaan tiedonkulkuun, toimivaan vuorovaikutukseen, hyviin koko-

uskäytäntöihin sekä tehtävien monipuolisuuteen liittyen. Epäasiallisen käytöksen puuttu-

minen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, luottamuksen rakentaminen sekä palautteen saa-

minen mainittiin kukin yksi tai kaksi kertaa. Nämä kaikki ovat teemoja, jotka ovat nousseet 

esille myös kehittämismahdollisuuksissa. 

Alle kokosin muutaman kokonaisen vastauksen ihanteellisen työpäivän kuvauksista.  

 

”Rakas päiväkirja, tänään oli jälleen kerran mahtava työpäivä! Ehdin kerrankin ajoissa 

bussilla töihin. JA tänään, kuten aina, oli ihana tulla töihin ja nähdä heti aamusta ihanat 

työkaverini. Aamu sujui edellisen päivän kinkkisistä asiakaskysymyksistä keskustellen hy-

vässä hengessä aamukahvikupposen merkeissä. Päivä alkoi taas tosissaan klo 9 ja linjat 

oli heti punaisena, mutta se ei jaksa stressata, kun voi luottaa työkavereihin, että jokainen 

hoitaa siitä määrästä oman kakkunsa parhaalla mahdollisella tavalla... Siitä huolimatta, 

että työ ei stressaa, tuli klo 12 lounas juuri sopivaan aikaan, oli siinä saanut jo puhua kuin 

"ruuneberi" 3 tunnin aikana. Tänään olikin sitten taas mukava lounastauko, kun menimme 

koko tiimin voimin sovitusti yhteislounaalle. Mahat täynnä ja hyvillä mielein palasimme 

työn ääreen iltapäiväksi. Kinnkiset kysymykset ja sallitut tautot tuovat ihanan hengähdys-

tauon hektiseen puhelintyöhön ja antaa oivan tilaisuuden rupatella ihanien työkavereiden 

kanssa muutoin hyvin itsenäisen työn lomassa. Takana siis taas yksi tyypillinen, ihana päi-

vä töisä :)” 

 

”Aamulla kaikki tervehtivät kaikkia ja juodaan aamukahvit yhdessä rauhallisessa ympäris-

tössä (tiimin omissa tiloissa), jonka jälkeen aloitetaan työt. Puolet päivästä vastataan pu-

helimeen, yksi neljäsosa vastataan verkossa asiakkaiden kysymyksiin ja yksi neljäsosa teh-

dään tiimissä projektitöitä tms. Myös iltapäiväkahvit juodaan rauhallisessa ympäristössä.” 
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”Työpäivä alkaa aamukahvilla työkavereiden kanssa työpaikan kahviossa, jossa on rau-

hallinen tunnelma. Vaihdamme kahvin lomassa työkavereiden kesken kuulumiset ja nau-

ramme paljon. Kollegat ovat hyvällä tuulella. Työpäivän aikana vastaan moniin puheluihin 

ja koen, että olen suoriutunut hyvin päivän asiakaskohtakteista. Puhelinlinjat eivät ole 

olleet liian ruuhkaiset, vaan puheluita on tullut sopivaan tahtiin. Olen saanut työkavereil-

tani apua kysymyksiin, joihin en ole itse tiennyt vastausta ja olen vastavuoroisesti osannut 

itsekin auttaa työkaveria hänen tarvitessaan tukea. Työpäivän jälkeen en tunne oloani vä-

syneeksi, vaan lähden työpaikalta hymyssä suin.” 

 

”Saavun töihin ja saan ystävälliset huomenta tervehdykset takaisin. Teen aamuiset rutiini 

asiat rauhassa ja menen aamukahville. Iloinen puheensorina (ei kauhea meteli ja kirosa-

noja siellä täällä) kuuluu kahvipöydästä ja pääsee keskusteluun mukavasti mukaan. Työ-

rupeama alkaa ja puhelimet laulaa sopivalla tahdilla. Saan hyvin apua toisilta enkä saa 

alentavia katseita osakseni jos kysymykseni on hiukan tyhmä. Päivän aikana juttelen työ-

kavereiden kanssa luentevasti työasioista eikä kukaan jää ulkopuolelle. Saan tehdä työni 

rauhassa niin ettei kukaan puutu työtapaani tehdä asioita eikä kyttää niskan takana. Kotiin 

voin lähteä hyvillä mielillä samaa matkaa työkavereiden kanssa niitä näitä jutellen.” 

 

”Ennätin aamulla käymään sähköpostit läpi ja perehtymään ohjeisiin. Sain tehtyä myös 

moodlekurssin. Puheluita tuli pitkin päivää tasaisesti, mutta ehdin hyvällä omalla tunnolla 

pitää taukoja. Työtilassa oli hiljaista ja pystyin keskittymään jokaiseen asiakkaaseen. Vie-

timme kollegojen kanssa ajatusten vaihtosession jossa kävimme läpi erilaisia asiakastilan-

teita. Pääsin lähtemään töistä ennen liikenneruuhkaa ja jäi iltaa aikaa touhuta perheen 

kanssa.” 

 

”Päiväni alkoi niin, että kaikki tervehtivät. Asiakkaat ovat pitkämieleisiä ja osaan hallita 

työtehtäväni ja tietotekniikan sujuvasti. Saan useamman onnistumisen kokemuksen asia-

kaspalvelusta.” 
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6 Pohdinta 

Tavoitteenani tässä tutkimuksessa oli selvittää seuraavia asioita: 

1. Selvittää työhyvinvoinnin edistämisen keinoja työntekijöiden näkökulmasta vuorovai-

kutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-ajan yhteenso-

vittamisen kehittämiseksi. 

2. Kuvata lähiesimiehen roolia työhyvinvoinnin edistämisessä työntekijöiden näkökul-

masta. 

3. Selvittää, minkälaiset tekijät vaikuttavat kielteisesti työhyvinvointiin työntekijöiden 

näkökulmasta. 

4. Selvittää, millaiset työhyvinvointiin liittyvät tekijät muodostavat työntekijöiden näkö-

kulmasta ihanteellisen työpäivän. 

 

Jaoin aineiston analyysin näihin neljään eri kokonaisuuteen: kehittämismahdollisuuksiin, 

lähiesimiehen rooliin, työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttaviin asioihin sekä kertomuksiin 

ihanteellisesta työpäivästä.  

Toimivaan vuorovaikutukseen liittyviä kehittämismahdollisuuksia mainittiin aineistossa 

selkeästi eniten, joten siihen liittyvät kehittämisideat tulisi organisaatiossa ottaa erityisen 

tarkastelun alle. Kehittämisideoita ehdotettiin vuorovaikutuksen avoimuudesta, vuorovai-

kutuskanavista ja vuorovaikutustavoista sekä toivottiin lisää aikaa vuorovaikutukselle. 

Vuorovaikutuskanavia kaivattiin enemmän ja niiden käytöltä kaivattiin aktiivisuutta ja 

selkeyttä. Osa toivoi myös kahdenkeskeisiä keskusteluja esimiehen kanssa työn ohessa. 

Toimivan vuorovaikutuksen lisäksi kehittämismahdollisuuksiksi mainittiin usein työaikaan 

liittyvät järjestelyt, yhteinen tekeminen työkavereiden kanssa, tasa-arvo ja oikeudenmukai-

suus sekä osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen. 

Lähiesimiehen roolista kysyttäessä suurin osa vastausten maininnoista sijoittui yhteisölli-

syyden portaalle. Esimies nähdään aineiston perusteella ennen kaikkea yhteisöllisyyden 

edistäjänä ja hänen toivotaan olevan läsnä, keskustelevan avoimesti, antavan palautetta, 

mahdollistavan kehittymisen, tukevan työntekijöitä sekä tiedottavan asioista tasa-arvoisesti 

ja johdonmukaisesti. Vastausten perusteella esimieheltä toivotaan aitoa läsnäoloa, luotta-

musta, avointa keskustelua sekä tasa-arvoista kohtelua.  
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Kysyttäessä työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavia asioita esiin nousi sellaisia teemoja, 

joita ei ilmennyt kehittämismahdollisuuksia tai lähiesimiehen roolia tiedusteltaessa.  Vas-

tauksista suuressa osassa mainittiin epäasiallinen käytös, esimerkiksi kantelu, selän takana 

kyräily ja kyttääminen sekä yleinen negatiivisuus. Varsinaisista kiusaamistapauksista vas-

tauksissa ei mainittu, mutta lähes puolet vastaajista ilmoitti jonkinlaisen epäasiallisen käy-

töksen työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavaksi asiaksi. Usein epäasiallinen käytös on 

ikävä kyllä arkipäivää työpaikoilla, joten tärkeää olisi tunnistaa syitä käytöksen taustalla ja 

pyrkiä selvittämään siihen johtavat syyt.   

Ihanteellisen työpäivän kuvauksissa oli kaksi hallitsevaa teemaa: yhteinen tekeminen ja 

ajanhallintaan tai ajankäyttöön liittyvät seikat. Suurimmassa osassa vastauksia tärkeäksi 

mainittiin jonkinlainen sosiaalinen hetki, kuten kahvitauko, lounas tai työpäivän aikainen 

keskusteluhetki työkavereiden kanssa. Maininnat tauoista pitivät useimmiten sisällään aja-

tuksen hengähtämisestä tai rauhallisesta ja positiivissävytteisestä hetkestä työkavereiden 

kanssa. Ajanhallintaan ja ajankäyttöön liittyen mainittiin usein sopiva kiire ja mukava työ-

tahti sekä se, että tehtäviin on aikaa paneutua tai puheluiden lomassa ehtii tehdä muitakin 

töitä. Monet mainitsivat tietynlaisen kiireen myös hyvänä asiana, mutta liiallista kiirettä 

tulisi työpaikoilla välttää kuormittumisen ehkäisemiseksi. Useassa ihanteellisen työpäivän 

kuvauksessa mainittiin myös onnistumisen kokemusten syntyminen, joka ei tullut ilmi 

minkään muun kysymyksen vastauksissa.   

Muita jokaisessa kysymyksessä toistuvia teemoja olivat esimerkiksi kehittymismahdolli-

suuksien luominen, osaamisen tunnistaminen ja tasapuolinen sekä sujuva tiedonkulku.  

Esimiehen tulisi ottaa vastaan työyhteisöltään saamaa palautetta ja olla kiinnostunut jatku-

vasti kehittämään työyhteisöä ja sen hyvinvointia. Esimies-alaissuhde voi hedelmällisim-

millään olla arvostava, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen, ja työyhteisön jäsenet voivat 

auttaa esimiestä johtamisessa ja johtamisen kehittämisessä. Esimies nähdään nykyään kes-

kustelukumppanina, ei niinkään käskyttäjänä ja työn valvojana. Työntekijät kaipaavat 

usein enemmän keskustelua johdon ja työntekijöiden välillä ja esimiehiltä kaivataan aivan 

uudenlaisia ihmissuhdetaitoja. (Rauramo, 2012, 130-132)  

Tutkimustulokseni tukevat tätä Rauramon näkemystä, sillä monet aineistossa ilmenneistä 

teemoista kietoutuvat jollakin tavalla luottamuksen ja avoimuuden ympärille, oli kyse sit-

ten vuorovaikutuksesta, tiedonkulusta, vaikutus- tai kehittymismahdollisuuksista tai sosiaa-

lisista hetkistä. Vastauksissa ilmenee vain hyvin vähän esimerkiksi palkkaan tai työympä-
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ristöön liittyviä, ulkoisia asioita, kun taas ilmapiiriin, tasapuolisuuteen, luottamukseen ja 

toisten huomioimiseen liittyvät asiat ilmenevät jokaisen kysymyksen vastauksissa hallitse-

vina. Esimieheltäkin toivotaan lähinnä läsnäoloa, huomioimista ja avointa keskustelua.  

Tulokset osoittavat mielestäni sen, että työ merkitsee ihmisille paljon enemmän kuin pelk-

kää taloudellista toimeentuloa. Töissä halutaan viihtyä ja työyhteisön jäseniltä sekä esi-

mieheltä toivotaan aitoa läsnäoloa, yhdessäoloa ja keskustelua. Työtehtäviltä toivotaan 

haasteellisuutta ja monipuolisuutta ja työssä halutaan jatkuvasti kehittyä. 

6.2 Tutkimusprosessin kulku 

Tutkimusprosessini eteni nopeasti ja suunnitelmieni mukaan. Aikatauluni tutkimuksen 

tekemiselle oli tiukka, mutta pidin kiinni asettamistani aikarajoista aineistonkeruun, ana-

lysoinnin ja kirjoitusprosessin suhteen. Aloitin varsinaisen aineistonkeruun ja työn raken-

tamisen lokakuussa 2014. Minulla oli yhteyshenkilö tutkittavan organisaation sisällä ja 

hänen ripeä toimintansa auttoi omalta osaltaan aikataulussa pysymistä. Sain aloitettua ai-

neistonkeruun suunnitellulla aikataululla ja organisaation puolesta vastaajille lähetettiin 

muistutusviesti vastausajan puolessa välissä. Vaikka tutkimukseni kysymykset olivat laajo-

ja ja vastaaminen vaati vastaajilta aikaa ja vaivaa, onnistuin saamaan tutkimukseni kannal-

ta riittävän laajoja ja monisanaisia vastauksia jokaiseen kysymykseen. Uskon, että vastaajia 

motivoi tieto siitä, että heidän antamiaan kehittämisehdotuksia ja mielipiteitä käytetään 

hyväksi työhyvinvoinnin edistämisessä.  

Kartoitin ja kirjoitin teoriaa tutkimukseeni ennen kuin sain aineiston käsiini, mutta jätin 

teoriaosuuden hieman avonaiseksi antaen mahdollisuuden aineistosta nouseville teemoille. 

Loppujen lopuksi lähiesimiehen rooli jäi aineistossa hieman ohuemmaksi kuin olin alun 

perin ajatellut. Tein kyselyä muodostaessani tietoisen ratkaisun olla tuomatta lähiesimiehen 

roolia jokaiseen kysymykseen ja päädyin kysymään lähiesimiehen roolia työhyvinvoinnin 

edistämisessä vain yhdessä erillisessä kysymyksessä. Vastaukset tähän kysymykseen olivat 

hieman lyhytsanaisempia kuin olin kuvitellut.  

Aineistosta nousi esiin myös uudenlaisia kiinnostavia näkökulmia. Tutustuessani vastauk-

siin vuorovaikutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittamisen kehittämisestä koin tarvetta jaotella aineistossa esiintyviä kehittämis-

mahdollisuuksia jonkun selkeän mallin mukaan. Huomasin aineistossa ilmaantuvan erilai-
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sia teemoja, kuten sosiaalisia suhteita, oman oppimisen kehittämistä ja ns. perustarpeita, 

kuten tarvetta rauhalliselle työtilalle. Analyysivaiheessa toin tarkasteluun mukaan Päivi 

Rauramon luomat työhyvinvoinnin portaat, joihin olin jo aiemmassa vaiheessa löyhästi 

tutustunut. Huomasin portaiden tuovan kaivattua rakennetta ja konkreettisuutta tulosten 

analysointiin ja vastausten kategorisointiin. Jäin kuitenkin kaipaamaan kehittämismahdolli-

suuksille jonkinlaista tärkeysjärjestystä, jonka mukaan tutkittavan organisaation olisi hel-

pompi tunnistaa sellaiset työhyvinvoinnin kehittämismahdollisuudet, jotka saivat paljon 

mainintoja aineistossa. Niinpä loin jokaisesta luomastani analyysistä kuvion, jossa aineis-

ton maininnat ovat nähtävissä tärkeysjärjestyksessä.  

Työn viimeistely oli tutkimukseni hankalin vaihe. Halusin välttää asiasta toiseen hyppivää 

tekstiä ja luoda mahdollisimman helposti luettavan tutkielman, jotta asiaan perehtymättö-

mätkin ymmärtäisivät nopeasti ajatukset työn taustalla. Työni valmistui tammikuussa 

2015, jolloin viimeistelin tutkielmaa ohjaajani ja opponenttini antamien ehdotusten pohjal-

ta. Kaiken kaikkiaan tutkimusprosessi oli antoisa ja nautin käytännönläheisen tutkimuksen 

tekemisestä. 

6.3 Luotettavuuden arviointi 

Tutkimukseni tarkoituksena oli kartoittaa tutkittavan organisaation työntekijöiden näke-

myksiä vuorovaikutuksen, tasapuolisuuden, yksilöiden huomioimisen sekä työn ja vapaa-

ajan yhteensovittamisen kehittämisestä, lähiesimiehen roolista työhyvinvoinnin edistämi-

sessä ja työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavaista asioista sekä heidän ajatuksiaan työhy-

vinvoinnin kannalta ihanteellisesta työpäivästä ja siihen vaikuttavista seikoista. Tutkimuk-

seni vastasi näihin kysymyksiin ja koen saaneeni aineistosta juuri sellaista tietoa, jota tut-

kimuksellani lähdin hakemaan.  

Otin työhyvinvoinnin portaat tutkimukseni taustalle mukaan vasta analyysivaiheessa ja jos 

tekisin samankaltaisen tutkimuksen uudelleen, ottaisin työhyvinvoinnin portaat mahdolli-

sesti huomioon jo aineistonkeruuvaiheessa ja tutkimusta suunnitellessani. Pohdin myös 

sitä, oliko kysymykset tarpeellista rajata niin selkeästi tutkittavan organisaation omien työ-

hyvinvoinnin edistämisen osa-alueiden ympärille, vai olisiko kysymykset kannattanut 

muodostaa vapaammin ja antaa tilaa myös muita osa-alueita käsitteleville vastauksille. 

Tulin kuitenkin pohdinnassani siihen tulokseen, että kysymilläni kysymyksillä tutkittava 

organisaatio saa avaimia omassa strategiassaan mainittuihin työhyvinvoinnin osa-alueisiin 
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ja niiden kehittämiseen. Tuloksissa näkyvät yhteisöllisyyden teemat ja toimivan vuorovai-

kutuksen korostuminen johtuivat luultavasti myös osittain siitä, että kyselyssä käsiteltävät 

työhyvinvoinnin osa-alueet liittyvät vahvasti vuorovaikutukseen ja ihmisten väliseen kans-

sakäymiseen. Jos kyselyssä ei olisi rajattu työhyvinvoinnin osa-alueita valmiiksi, olisi ai-

neistosta saattanut nousta muita hallitsevia teemoja. 

Kehittämismahdollisuuksien lisäksi kyselyssä tiedusteltiin lähiesimiehen roolia työhyvin-

voinnin edistämisessä, työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavia asioita ja pyydettiin kuvai-

lemaan työhyvinvoinnin kannalta ihanteellista työpäivää. Näitä kysymyksiä ei rajattu käsit-

telemään vain tiettyjä työhyvinvoinnin osa-alueita, mutta aiemmat kysymykset saattoivat 

johdattaa vastaajia pohtimaan näitäkin kysymyksiä noiden samojen osa-alueiden kannalta.  

Kyselyni toimi mielestäni hyvin ja sain minimoitua mahdolliset väärinymmärrykset ja vir-

heet testaamalla kyselylomaketta etukäteen. Huomasin testaamisen jälkeen esimerkiksi 

sen, että sanamuoto ”kerro” kannustaa vastaajia vastaamaan kysymyksiin luettelomuotoi-

sesti, joten vaihdoin kysymyksenasetteluun sanan ”kuvaile”. Tutkittavia työyhteisöjä oli 

neljä ja työntekijöitä näissä yhteisöissä yhteensä 75. Loppuun asti kyselyn suorittaneita 

vastaajia oli 26 eli vastausprosentti oli 34,7. Syytä suurelle kadolle en tarkalleen tiedä, 

mutta työskentelypaikkakuntaa kartoittavan taustatietokysymyksen perusteella huomasin, 

että erään paikkakunnan työntekijät olivat olleet selkeästi aktiivisempia vastaamaan kuin 

muut. Tältä paikkakunnalta vastauksia saatiin 15 eli kaikkiaan 51,9%, kun taas kolmelta 

muulta paikkakunnalta sain vain kolmesta viiteen vastausta paikkakuntaa kohden. Jokaisen 

tutkittavan tiimin esimiehillä oli vastuu välittää vastauslinkki ja saatekirje omille työnteki-

jöilleen sekä omalta osaltaan kannustaa työntekijöitä vastaamaan kyselyyn. Uskoisin, että 

aktiivisimman paikkakunnan esimies on onnistunut kannustamaan työntekijöitään vastaa-

miseen tehokkaammin kuin muut. 

Tutkimukseni toteutettiin tiukalla aikataululla, joten aineistonkeruun menetelmäksi valittiin 

verkkokysely. Usein laadullista tutkimusta tehdään haastattelujen pohjalta, sillä silloin tut-

kijan on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä vastaajille ja selventää epäselviä ky-

symyksenasetteluja, toisin kuin kyselyssä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 73). Kysely toimi 

tutkimuksessani hyvin, sillä halusin saada vastauksen mahdollisimman monelta, jotta sai-

sin tutkimuksessani esitettyä mahdollisimman kattavan kuvan tutkittavien yksiköiden työn-

tekijöiden näkemyksistä. Voisi olla mielenkiintoista rajata tutkimuksen aihealueita ja tehdä 
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jatkotutkimus haastattelun avulla. Mahdollisista jatkotutkimusaiheista kerron luvussa 6.3. 

Tulosten merkitys ja jatkotutkimusaiheet. 

Tutkimukseni luotettavuus on kaiken kaikkiaan mielestäni hyvä. Koen olleeni riittävän 

ulkopuolinen tutkijana ja yhteyshenkilöni toimi linkkinä minun ja tutkittavien työyhteisö-

jen välillä. Olen ainoa, jolla on pääsy tutkimusaineistoon, eikä kenelläkään muulla ollut 

mahdollisuutta nähdä vastauksia. Kenenkään yksittäisen vastaajan vastausta ei myöskään 

voida jäljittää, joten uskon vastaajien olleen rehellisiä vastauksissaan.  

6.4 Tulosten merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimukseni tulokset käsittelivät tarkkaan rajatusti tutkittavan organisaation omaan stra-

tegiaan kirjattujen työhyvinvoinnin osa-alueiden kehittämistä, mutta tuloksista on nähtä-

vissä samanlaisia teemoja kuin kokoamassani teoriassa työhyvinvoinnista ja sen johtami-

sen piirteistä.  

Tutkittavalle organisaatiolle tutkimus antaa kallisarvoista tietoa siitä, kuinka valikoituja 

työhyvinvoinnin osa-alueita tulisi heidän työntekijöidensä näkökulmasta edistää. Tutkitta-

va organisaatio saa samalla yleisempää tietoa siitä, millaiset tekijät heidän työntekijöidensä 

näkökulmasta vaikuttavat työhyvinvointiin kielteisesti, mikä lähiesimiehen rooli on työhy-

vinvoinnin edistämisessä ja millaisia tekijöitä sisältyy työntekijöiden kuvauksiin ihanteelli-

sista työpäivistä. Erään tutkittavan yksikön lähiesimies otti minuun yhteyttä ja aikoo käyt-

tää kyselyni kysymyksiä oman diplomityönsä pohjana selvittäessään aineettoman pääoman 

johtamista ja esimiestyöhön liittyviä teemoja.  

Tämä tutkimus antoi paljon myös minulle. Opin tutkimuksen tekemisestä paljon ja nautin 

siitä, että tiedän tutkimusten tulosten tulevan konkreettisesti käyttöön tutkittavassa organi-

saatiossa. Tutkimus herätti minussa innon tutkia työhyvinvointia tarkemmin. Tällä kertaa 

kysely toimi tutkimuksessani hyvin, sillä halusin saada vastauksen mahdollisimman mo-

nelta vastaajalta. Olisi kuitenkin kiinnostavaa tehdä jatkotutkimus rajaten tämän tutkimuk-

sen aihealueita käsittelemään vain yhtä työhyvinvoinnin osa-aluetta ja kerätä aineistoa 

haastattelemalla. Haastattelun avulla voisi keskittyä yksilön kokemuksiin tarkemmin ja 

saada laajan kuvauksen esimerkiksi siitä, kuinka yksilö kokee lähiesimiehen roolin työhy-

vinvoinnin edistämisessä ja miksi. Toisaalta taas olisi mielenkiinoista jättää työhyvinvoin-
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nin käsitettä rajaamatta ja selvittää, esiintyykö työyhteisön näkemyksissä muita kehittä-

mismahdollisuuksia kuin tämän tutkimuksen aineistossa.  
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LIITE 1 Kuviot ja kuvat 

 

Kuvio 1: Toimivan työyhteisön kehä. Mari Korpela, 2014  

Kuvio 2: Maslow’n tarvehierarkia työhyvinvoinnin johtamisen tukena. Soveltaen Maslow, 

2007 

Kuvio 3: Kehittämismahdollisuudet, tärkeysjärjestys 

Kuvio 4: Kategoriamallin rakenne 

Kuvio 5: Kehittämismahdollisuudet, perustarpeet 

Kuvio 6: Kehittämismahdollisuudet, yhteisöllisyyden tarve 

Kuvio 7: Kehittämismahdollisuudet, arvostuksen tarve 

Kuvio 8: Kehittämismahdollisuudet, itsensä toteuttamisen tarve 

Kuvio 9: Lähiesimiehen rooli työhyvinvoinnin edistämisessä, kategoriamalli 

Kuvio 10: Lähiesimiehen rooli, tärkeysjärjestys 

Kuvio 11: Työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavat asiat, kategoriamalli 

Kuvio 12: Työhyvinvointiin kielteisesti vaikuttavat asiat, tärkeysjärjestys 

Kuvio 13: Ihanteellinen tilanne, kategoriamalli 

Kuvio 14: Ihanteellinen tilanne, tärkeysjärjestys 

 

Kuva 1: Työhyvinvoinnin portaat, Rauramo 2012 (Rauramo & Louhevaara 2005) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIITE 2 Saatekirje  

Arvoisa vastaanottaja, 

olen Oulun yliopiston kasvatuspsykologian opiskelija ja teen pro gradu-tutkielmaa Kasva-

tustieteiden tiedekunnalle. Tarkoituksenani on tutkia työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

ja lähiesimiehen merkitystä työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

Tutkimus toteutetaan Verohallinnon neljässä ennakoivan ohjauksen ja neuvonnan yksikös-

sä ja omat lähiesimiehenne ovat saaneet vaikuttaa kyselyn rakenteeseen. Heidän tarkoituk-

senaan on kehittää työhyvinvointia kertomanne pohjalta, joten toivomme, että vastaisitte 

kysymyksiin mahdollisimman kuvailevasti ja monisanaisesti. Kenenkään yksittäisen vas-

taajan vastauksia ei voida seurata eikä jäljittää tutkimuksen missään vaiheessa.  

Aikaa kyselyn suorittamiseen kuluu noin 10-20min, riippuen vastausten laajuudesta. 

Kysely aukeaa tämän viestin lopussa olevan linkin kautta. Kyselyssä voi liikkua myös 

taaksepäin ja täydentää aiempia vastauksia, kunhan muistaa tallentaa uuden vastauksen 

painamalla kysymyksen kohdalla uudelleen "jatka/tallenna"- painiketta. Kyselyä ei voi 

kuitenkaan enää jatkaa, jos sivun sulkee kokonaan ja avaa linkin uudelleen. Toivon, 

että vältätte linkin turhaa aukaisemista ennen kyselyn varsinaista suorittamista, sillä 

jokainen klikkaus tulkitaan tyhjäksi vastaukseksi. Pyydän siis Teitä varaamaan hetken 

aikaa ja suorittamaan kyselyn alusta loppuun saakka sulkematta selainta. 

Jos Teillä on mitä tahansa kysyttävää, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä minuun 

(numminen.mari@gmail.com tai 040 748 7653).  

Viimeinen vastauspäivä on sunnuntaina 23.11.2014. 

Kysely avautuu tästä linkistä: http://player.myzef.com/oulu/ajax/?q=3553-ULeDCVSg  

 

Kiitän jo etukäteen vastaamisestanne ja panoksestanne työyhteisönne hyvinvoinnin edis-

tämiseen! 

mailto:numminen.mari@gmail.com
http://player.myzef.com/oulu/ajax/?q=3553-ULeDCVSg
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Oulussa 10.11.2014 

Mari Numminen 

LIITE 3 Kyselyn rakenne 

TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

Vuorovaikutuksen kehittäminen 

1. Kuinka työyhteisönne jäsenten välistä vuorovaikutusta tulisi mielestäsi kehittää, jotta 

se lisäisi työhyvinvointiasi? Kuvaile vähintään kolme (3) keskeisintä kehittämismah-

dollisuutta (vapaapalaute) 

  

 

 

  

2. Kuinka Sinun ja lähiesimiehesi välistä vuorovaikutusta tulisi mielestäsi kehittää, jotta 

se lisäisi työhyvinvointiasi? Kuvaile vähintään kolme (3) keskeisintä kehittämismah-

dollisuutta (vapaapalaute) 

  

 

 

  

Tasapuolisuuden kehittäminen 

3. Kuinka tasapuolisuutta ja tasa-arvoisuutta tulisi työpaikallasi mielestäsi kehittää, jotta 

se lisäisi työhyvinvointiasi? Kuvaile vähintään kolme (3) keskeisintä kehittämismah-

dollisuutta (vapaapalaute) 

  

 

 

  

Yksilöiden huomioimisen kehittäminen 

4. Kuinka työpaikallasi tulisi huomioida yksilöt paremmin, jotta se lisäisi työhyvinvoin-

tiasi? Kuvaile vähintään kolme (3) keskeisintä kehittämismahdollisuutta (vapaapa-

laute) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen kehittäminen 

5. Kuinka työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tulisi mielestäsi kehittää, jotta se lisäisi 

työhyvinvointiasi? Kuvaile vähintään kolme (3) keskeisintä kehittämismahdollisuutta 

(vapaapalaute) 

 

 

 

 

LÄHIESIMIEHEN ROOLI TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMISESSÄ 

6. Millä tavoin lähiesimiehesi voisi mielestäsi vaikuttaa työhyvinvointisi lisäämiseen? 

Kuvaile vähintään kolme (3) keskeisintä kehittämismahdollisuutta (vapaapalaute) 

 

 

  

 

TYÖHYVINVOINTIA ESTÄVÄT TEKIJÄT 

7. Mitkä tekijät vaikuttavat kielteisimmin työhyvinvointiisi? Kuvaile vähintään kolme (3) 

keskeisintä asiaa (vapaapalaute) 

 

 

 

 

IHANTEELLINEN TILANNE 

8. Kuvittele seuraavanlainen tilanne: Kaikki toiveesi työyhteisönne hyvinvoinnin edistämisestä 

ovat toteutuneet ja Sinulla on juuri ollut täydellinen työpäivä. Palaat kotiin ja kirjoitat työ-

päivästä päiväkirjaasi. 

Kirjoita kuvitteellinen päiväkirjamerkintäsi alla olevaan kenttään. Voit käyttää apunasi seuraa-

via kysymyksiä: Kuinka työpäivä alkaa? Mitä sen aikana tapahtuu? Millaisia kohtaamisia työ-

päivä pitää sisällään? Millaisia tunteita työpäivän aikana herää? (vapaapalaute) 
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TAUSTATIEDOT 

1. Työntekijän sijottuminen (monivalinta) 
a. Kuopio 

b. Lappeenranta 

c. Oulu 

d. Seinäjoki 
 

KOMMENTOITAVAA? 

Jos Sinulla on mielessä jotakin muuta sellaista, joka voi vaikuttaa työhyvinvointisi kehit-

tämiseen, kerro siitä tässä. (vapaapalaute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


