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1 JOHDANTO 

Kiristyvät olosuhteet kuluttavat työntekijät loppuun. Vaaditaan enemmän työpanosta ja 

tuloksellisuutta, mutta samalla resurssit ja työhön käytettävä aika sen kuin kiristyvät yhä 

kiivaampaa tahtia (Greenleaf, 2002). Työttömyys, yt-neuvottelut, työpaikkojen 

korvaamisesta koneilla, osa-aikaisuus, lomautukset. Tässä muutama esimerkki niistä 

seikoista, mitkä huolettavat tällä hetkellä suomalasia työikäisiä ihmisiä (Syrjälä, 2010). 

Onko työelämän tulevaisuudessa pelkkiä uhkakuvia edessä vai myös toivon pilkahduksia? 

Voidaanko joillakin omilla edistää työntekijöiden hyvinvointia siten, että he pysyvät 

työkuntoisina loppuun saakka eläen samalla merkityksellistä elämää? Työn imu ja sen 

ilmiöt saattavat olla vastaus näihin uhkakuviin ja ongelmiin. 

Nykypäivän työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja muuttuvien yhteiskunnan olojen 

myötä työpaikkojen työntekijöiden kokema työhyvinvointi nousee yhä tärkeämmäksi 

tarkastelun kohteeksi (esim. Viitala, 2007; Hakanen, 2009a). Etenkin teknologian 

kehityksen ja rahallisesti kiristyvien yhteiskunnan olojen myötä työntekijöiden sinnikkyys 

ja joustavuus nousevat entistä suurempaan rooliin työelämässä (Hakanen, 2009ab, 

Schaufeli, 2014). 

Usein puhuttaessa työelämästä keskitytään paljon työelämän negatiivisiin puoliin, 

esimerkiksi työstressiin ja pahoinvointiin (Hakanen, 2009). Valitsin kuitenkin työni 

aiheeksi positiivisen näkökulman, jossa keskitytään työntekijöiden hyvinvoinnin 

tarkasteluun sitä lisäävien seikkojen kautta (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Positiivisuuden ruokkiminen työpaikoilla ja voimavaroihin keskittyminen auttavat 

selviämään hyvin vaikeista ja haastavistakin tilanteista ja lisäävät sekä työyhteisön 

hyvinvointia, että menestystä (Mauno, Pyykkö & Hakanen, 2004; Schaufeli, 2014; 

Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). 

Työni aiheeksi valikoitui työelämä ja sen hyvinvointiaspektien lisääminen myös siitä 

syystä, että omissa kokemuksissani lähes kaikissa työskennellyissäni työpaikoissa ei ole 

kiinnitetty näihin seikkoihin juuri ollenkaan huomiota, vaikka se ensiarvoisen tärkeää 

olisikin. Usein esimerkiksi huonon yrityksen rahatilanteen ja kilpailun takia säästetään 

kustannuksista työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella (Hakanen, 2002). 

Työntekijöistä säästäminen saattaa olla helppo ratkaisu ja lyhyen aikavälin tavoitteiden 
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kannalta näyttää järkeenkäyvälle, mutta pitkässä juoksussa ja organisaation menestyksen 

kannalta tämä on huono valinta (esim. Hakanen, 2002; Mauno yms., 2004; Soane, 2014). 

Työn imun lisääminen on myös taloudellisesti hyödyllistä (Hakanen, 2011). Nykypäivänä 

myös organisaatioiden välinen kilpailu keskenään on hyvin kiivasta ja uusien tuotteiden ja 

teknologisen kehityksen rinnalla entistä suuremmaksi valttikortiksi tässä kilpailussa 

nousevat organisaatioiden työntekijät (Viitala, 2007). Huonosti työpaikkaansa sitoutuneet 

ja huonosti voivat työntekijät eivät sitoudu täysipainoisesti kehittämään työtään ja 

toiminataansa yrityksessä ja tämä näkyykin viime kädessä yrityksen menestyksessä ja 

palveluissa (Viitala, 2007). Tästäkin syystä on siis ensiarvoisen tärkeää panostaa 

työntekijöiden hyvinvointiin. 

Työn imu on käsitteenä varsin tuore, sitä on tukituttu sekä Suomen (esim. Hakanen 

2009ab, 2011) että ulkomaiden tasolla vasta vähän (esim. Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001). Työelämän eri ilmiöt ovat nousevia trendejä tutkimuksen kentällä. Nyky-

yhteiskunnan yhä nopeampi kehittyminen ja sen luomat paineet tuovat työpaikoillekin lisää 

uusi haasteita muun muassa työn tuloksellisuuden vaatimuksiin, ajankäyttöön, työurien 

pitenemiseen ja työntekijöiltä vaadittuun joustavuuteen. Näiden kaikkien vaatimusten ja 

muutosten myötä onkin yhä tärkeämpää kiinnittää huomiota työntekijöiden hyvinvointiin 

ja näiden muutosten luomien paineiden kestämiseen (Mauno yms., 2004). 

Työssäni tutkin, mitä työn imu oikein on, mitä voimavaroja siihen liittyy sekä millaisella 

johtajuudella työn imun kokemiseen voitaisiin vaikuttaa parhaiten. Johtajuuden näkökulma 

valikoitui siitä syystä, että johtajan rooli organisaatiossa ja tämän hyvinvoinnin takaajana 

on merkittävä (Soane, 2014; Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). Täten siis vaikuttaessa 

johtajuuteen voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden työn imun kokemiseen helpommin ja 

laajemmin koko työyhteisössä (Hakanen, 2011; Soane, 2014). Toki yksilö itse pystyy 

vaikuttamaan omaan toimintaansa parhaiten, mutta johtajalla tai esimiehellä on 

loppukädessä vastuu koko työyhteisönsä kukoistuksesta ja hyvinvoinnista (Hakanen, 2011; 

Youssef-Morgan & Bockorny, 2014; Soane, 2014). 

Työni hypoteesina on ajatus, että positiivinen lähestymistapa työntekijöitä kohtaan 

johtajien puolelta parantaisi tätä työntekijöiden kokemaa työn imua. Teoreettiseksi 

viitekehykseksi olen valinnut positiivisen työn psykologian, koska työn imu on keskeinen 

käsite osana tätä psykologian suuntausta. Aluksi työssäni määrittelen lyhyesti mitkä ovat 

positiivisen psykologian pääpiirteitä ja mitä kyseinen näkökulma teoriassa tarkoittaa. 
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Tämän jälkeen perehdyn tarkemmin siihen, mitä nämä työni päätermit, henkilöstöjohtajuus 

ja työn imu, oikein ovat. Työn imua käsitellessäni otan huomioon myös työn voimavarojen 

ilmiön, sillä tällä on tutkimusten mukaan selkeä yhteys työn imun lisäämiseen (Hakanen, 

2009b;). Työn voimavarat liittyvät myös olennaisesti johtajuuteen, sillä johtajat kykenevät 

eri teoilla ja tyyleillä lisäämään työn imun kokemista runsaasti (esim. Hakanen, 2011: 

Soane, 2014). Tutkimustapani työssäni toimii systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja 

tutustuminen aikaisempiin tutkimuksiin tällä saralla. 
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2  POSITIIVINEN PSYKOLOGIA 

Työn imun teoreettiset juuret ovat positiivisessa psykologiassa, joka keskittyy myönteisten 

ilmiöiden tarkasteluun (Schaufeli yms. 2002a). Yleisesti tätä psykologian suuntausta on 

määritelty tutkimukseksi niistä olosuhteista ja prosesseista, jotka myötävaikuttavat 

ihmisten, ryhmien ja instituutioiden kukoistukseen ja optimaaliseen toimintaan (Seligman 

& Csikszentmihalyi, 2000). 

Positiivisessa psykologiassa pohditaan, mikä tekee elämästä elämisen arvoista; mitkä ovat 

ne inhimilliset olosuhteet, jotka johtavat onnellisuuteen, täyttymykseen ja kukoistukseen 

(Mauno yms., 2004 & Schaufeli yms. 2002ab). Huomiota kiinnitetään ennen kaikkea 

siihen, mikä ihmisessä ja organisaatioissa on toimivaa, ja mitkä ovat sen vahvuudet sekä 

mahdollisuudet kehittyä (Mauno yms. 2004; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Positiivisen psykologian tutkii niin sanottua "tavallista ihmistä", mitkä hänen kohdallaan 

ovat toimivia toimintatapoja ja mitä voisi taas parantaa (Mauno yms., 2004). Tarkastelun 

kohteena on myös ne seikat, mitkä saavat ihmiset jaksamaan ja kokemaan elävänsä 

arvokasta ja mielekästä elämää vaikeuksista huolimatta (Hakanen, 2009b). Tätä voi 

suoraan soveltaa myös ihmisten työpaikoille, työn imua tarkastellessa on tärkeää 

huomioida työpaikkojen negatiivisten tekijöiden lisäksi näitä voimavaroja lisääviä tekijöitä 

(esim. Mauno yms., 2004; Hakanen, 2009ab; Schaufeli, 2014).  

Aikaisemmin psykologian kentällä keskityttiin hyvin paljon negatiivisiin käsitteisiin, kuten 

sairauksiin ja eri häiriötiloihin jättäen positiivisten käsitteiden tutkimisen hyvin vähäiseen 

osaan (Hakanen, 2009; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Pelkkien sairauksien ja 

negatiivisten seikkojen ymmärtäminen ei kuitenkaan auta samalla tavalla ymmärtämään 

ihmisten vahvuuksia, potentiaaleja eikä optimaalista suoriutumista, koska positiivisuus ja 

negatiivisuus ilmentävät keskenään toisistaan kaukana olevia jatkumoita eikä suinkaan 

saman jatkumon ääripäitä (Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). Esimerkiksi pelkkä 

sairauden puutos ei suoraan tarkoita, että ihminen elää täyttä ja onnellista elämää, eikä 

pelkkää "riittävää", laskut maksavaa työtä, voi verrata suoraan keskenään "mahtavaan" 

työhön, joka sitouttaa työntekijän niin fyysisesti, mentaalisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti 

kuin emotionaalisestikin (Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). Täten positiivisuutta tulee 

tutkia omana itsenäisenä ilmiönään eikä tehdä pelkkien negatiivisten ilmiöiden avulla 

tehtyinä johtopäätöksinä (Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). 
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Ensimmäisiä positiivisesta psykologiasta puhuneita henkilöitä voidaan pitää humanistisen 

psykologian edustajia Abraham Maslowia ja Carl Rogersia (1950), jotka halusivat tuoda 

negatiivisten käsitteiden lisäksi esille myös ihmisten hyvinvointia ja positiivisia asioita, 

jotta ihmiselämää tutkittaessa voitaisiin nähdä koko sen monipuolinen kirjo ja 

kehittämismahdollisuudet (Hakanen, 2009a). Tuolloin positiivinen psykologia kuitenkin jäi 

vähemmälle huomiolle sen empiirisen tutkimuksen vähäisyyden takia. Nykypäivänä tälle 

suuntaukselle löytyy kuitenkin vahvaa tutkimusnäyttöä (Hakanen, 2009a; 2011). 

Tästä johtuen 2000 – luvun alkupuolella professori Martin Seligman (2000) aloitti 

positiivinen psykologia tutkimisen ja siitä lähtien tämä teoriasuuntaus onkin tehnyt 

läpimurtoaan ja noussut merkittävämmäksi tekijäksi psykologian tutkimuksen kentällä 

(Seligman, 2000; Hakanen, 2009a). Tämän myötä alettiin keskittyä enemmän työelämän 

voimavaroihin ja sen positiivisiin ilmiöihin huomaten kuinka suuri merkitys niillä on 

esimerkiksi työtulosten paranemiseen ja tuloksellisuuden kasvuun sekä yrityksen 

menestykseen (esim. Mauno yms. 2004; Hakanen & Perhoniemi, 2012). Nykypäivänä 

työympäristöt ja itse työ ovat jatkuvassa muutoksissa, minkä johdosta tutkimuksissa on 

alettu kiinnittämään enemmän huomiota siihen, mikä työntekijää innostaa, kannattelee ja 

motivoi jatkamaan kyseisessä työpaikassa (Hakanen, 2009). 

Seligman (2000) on tutkinut paljon työn imun ilmiötä tämän positiivisen psykologian 

kautta. Hänen mukaansa positiivinen psykologia sisältää kolme eri tasoa (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Ensimmäinen taso on subjektiivisen kokemusten taso, mikä 

sisältää muun muassa ihmisen hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden, toivon, optimismin ja 

onnellisuuden (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Seuraavalla tasolla taas ovat 

yksilölliset ominaisuudet sekä voimavarat, mihin kuuluvat muun muassa kyky rakastaa ja 

välittää, rohkeus ja anteeksiantaminen, viisaus ja resilienssi; kimmoisuus elämänkriiseissä 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Viimeinen taso on positiivisten instituutioiden taso, 

jotka tukevat ihmisiä kohti hyvää ja hyveellistä elämää (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). 

Positiiviset instituutiot, kuten työorganisaatiot, ovat toistaiseksi jääneet positiivisessa 

psykologiassa vähemmälle huomiolle. Kuitenkin työtä ja työpaikkoja voidaan kehittää 

niin, että niistä tulee työntekijöille hyvää tekeviä ja kukoistuksen mahdollistavia 

positiivisia instituutioita (Hakanen, 2009b). 
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Sovellettaessa positiivista psykologiaa työelämään, keskitytään niiden seikkojen 

vahvistamiseen, mitkä parantavat työn mielekkyyden kokemista ja auttaa selviytymään ja 

jopa nauttimaan työstä muutosten, vaikeuksien ja haastavien taloustilanteiden aikoina 

(Hakanen, 2009b). Tutkimuksen kohteena on myös se, millaiset työolosuhteet auttavat 

työntekijöitä saavuttamaan parhaat tulokset sekä antamaan täyden panostuksena 

työtehtäviinsä (Hakanen, 2009b). 

Positiivisen työn psykologian lähtökohtana ei ole tutkimusten mukaan (Hakanen, 2009ab) 

pelkästään työn epäkohtien ja riskitekijöiden korjaaminen, vaan myös näiden 

ennaltaehkäisy. Positiivisen työn psykologian tavoitteena on työyhteisöjen, työntekijöiden, 

organisaatioiden sekä työryhmien vahvuuksien ja voimavarojen varaan rakentuva 

hyvinvointi ja optimaalinen toiminta. Tähän ennaltaehkäisyyn kuuluvat työntekijöiden 

voimavarojen ja vahvuuksien lisääminen sekä heidän potentiaalinsa hyödyntäminen niin, 

ettei epäkohtia välttämättä pääsisi syntymään laisinkaan. Tämän myötä koko työyhteisön 

hyvinvointi ja menestys kasvavat, mikä suoraan vaikuttaa myös organisaation 

tuloksellisuuteen (esim. Viitala, 2007; Hakanen, 2011). Suomessa työoloissa on jo hyvin 

paljon hyviä puolia ja vahvuuksia, mutta näiden tekijöiden lisääminen tulevaisuudessa 

kasvaa entistä merkittävämmäksi tekijäksi (Hakanen, 2009a). 

Useissa työpaikoissa on nykyään se ongelma, että työhyvinvointiin liittyviä asioita pyritään 

parantamaan hieman ontuvien toimintatapojen kautta, joita ei ole osattu systemaattisesti 

kehittää eteenpäin (Hakanen, 2009b). Näitä toimintatapoja ovat esimerkiksi 

työilmapiirikartoitukset, joissa selvitetään muutama työpaikalla pielessä oleva asia ja 

perehdytään vain niihin. Hakasen (2009b; 2011) tekemien tutkimusten mukaan paljon 

parempi tapa olisin selvittää jo työpaikalla olemassa olevat voimavarat ja edistää näiden 

kehittymistä ja hyödyntämistä.  
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3 TYÖN IMU 

Työn luonne on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti (Viitala, 

2007; Hakanen, 2011; Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). Työ ei ole enää perinteisen 

kaltaista, jossa pelkällä sairauspoissaolojen vähyydellä voitaisiin kertoa, onko 

organisaation menestyksekäs vai ei (Hakanen, 2009a). Työntekijöiltä odotetaan yhä 

useammin innovatiivisuutta, omistautuneisuutta, yhteistyön sujuvuutta sekä 

aloitteellisuutta, jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja vastuunottoa omassa työssä 

onnistumisesta haasteiden ja häiriötekijöiden keskelläkin (Hakanen, 2009a, Salanova, 

Schaufeli, yms., 2010).  

Työntekijät ovat yritysten tärkein voimavara, sillä loppupeleissä he ovat se voima, jolla 

työt tehdään ja kehitys tapahtuu (Mauno yms., 2004; Viitala, 2007). Aikaisemmin on ollut 

hyvin vähän analyyttisia ja tutkimuksellisia käsitteitä, joiden avulla olisi voitu arvioida, 

mitata ja ymmärtää työssä koettua mielihyvän täyttämää virittyneisyyden tilaa eli 

innostusta (Hakanen, 2009b). Työelämän arjessa on puhuttu esimerkiksi työn ilosta ja 

ammattiylpeydestä, mutta näitä on ollut vaikea luotettavasti käsitteellistää tutkimuksissa. 

Nykypäivänä on kuitenkin noussut uusi työhyvinvoinnin käsite työn imu (work 

engagement) paikkaamaan tätä tilannetta (Hakanen, 2009b). 

Työn imu on käsitteenä varsin uusi, mutta siitä on nopeassa ajassa kehkeytynyt keskeinen 

aidon työhyvinvoinnin ilmiö (Hakanen, 2009b). Työn imu onkin tällä hetkellä yksi 

keskeisimmistä positiivisen työpsykologian tutkimuskohteista (Hakanen, 2009ab; 

Schaufeli, 2014; Youssef-Morgan & Bockorny, 2014).  

Myönteiseksi työn imun ilmiön tekee se, että sillä katsotaan olevan lähinnä myönteisiä 

vaikutuksia työntekijän sekä koko organisaation toimimiseen ja hyvinvointiin (Mauno 

yms., 2004). Työn imua kokevat työntekijät ovat täten energisiä, innokkaita, osallistuvat ja 

omistautuvat työlleen sekä ovat usein niin intensiivisesti kiinni työssään, etteivät huomaa 

ajan kulumista (Schaufeli, Salanova, González-Roma, & Bakker, 2002a; Hakanen 2002ab). 

Koettu työn imu sisältää tutkimusten mukaan yksi kolmasosaa muuttuvia tekijöitä, kuten 

esimerkiksi työn johtajuus ja työpaikan ilmapiiri sekä kaksi kolmasosaa pysyviä tekijöitä, 

kuten työntekijän persoonalliset ominaisuudet ja temperamentin (Hakanen & Perhoniemi 

2012). Työn imu tuottaa myönteisiä seurauksia, kuten innostuneisuutta, innovaatioita sekä 
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lämmintä ilmapiiriä, niin työntekijälle itselleen kuin työpaikallekin (Hakanen, 2009; Leiter 

& Bakker, 2010). 

3.1 Työn imun määritelmä 

Työn imu on laaja käsite, josta on esitetty useita eri näkökulmia ja määritelmiä (Schaufeli, 

2014). Tämän termin laajasta levinneisyydestä ja suosiosta huolimatta tästä ei ole vielä 

kehkeytynyt yhtä kaiken kattavaa määritelmää tai teoriaa, joka parhaiten kuvaisi ja mittaisi 

tätä ilmiötä (Schaufeli & Bakker, 2010). Yhteistä kaikille näille teorioille ja määritelmille 

työn imusta on kuitenkin se, että työn imu nähdään työntekijän positiivisena työhön 

liittyvänä psykologisena ja motivaationalisena mielentilana, joka sisältää aidon halun 

investoida omaa työtään edistääkseen työpaikkansa menestymistä (Schaufeli & Bakker, 

2010). 

Työn imun tutkiminen lähti käyntiin Kahnin (1990) kehittelemän henkilökohtaisen 

sitoutumisen (personal engagement) teorian myötä. Tämä henkilökohtainen sitoutuminen 

viittaa työntekijän itseilmaisuun ja itsenäiseen työotteeseen työtehtävissä sekä aktiiviseen 

ja täyteen työsuoritukseen. Työntekijät tuovat siis aidon oman itsensä työpaikalle, jossa he 

voivat ilmaista itseään työtehtävissä niin emotionaalisesti, fyysisesti kuin psyykkisestikin. 

(Kahn, 1990).  

Kahnin (1990) mukaan tähän ilmiöön liittyvät myös merkityksellisyyden, turvallisuuden 

sekä samaistumisen ilmiöt. Vaikka kyseinen teoria onkin kattava kuvaus tästä ilmiöstä, ei 

sitä ole kuitenkaan nykypäivänä käytetty enää työn imun määrittelyssä sen 

operationalististen ongelmien takia (Schaufeli, 2014). Kahnin luoma teoria on kuitenkin 

innoittanut monia työn imun tutkijoita, kuten Schaufelia ja hänen kollegoitaan (2002, 2010, 

2014), joiden teoriaa työssäni käytän ja joka on nykypäivänä noussut työn imun ilmiön 

tutkimuksessa suosituimmaksi teoriaksi. 

Alkuperäinen määritelmä itse työn imusta nousee työn imun varhaisimmista tutkimuksista 

vuodelta 2002 (Schaufeli, Salanova yms., 2002a). Alkuperäinen nimitys tälle käsitteelle on 

work engagement, josta suomalainen tutkija Jari Hakanen (2002) on luonut suomenkielisen 

nimityksen työn imu. 

Tämän määritelmän mukaan työn imu tarkoittaa pysyvää ja myönteistä, tunne- ja 

motivaatiotäyteistä tilaa, jota luonnehtivat tarmokkuus ("vigor"), omistautuminen 
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("dedication") ja uppoutuminen ("absorption") (Schaufeli, Salanova, yms., 2002a; 

suomeksi Hakanen, 2002; 2011). Tarmokkuus tarkoittaa energisyyden kokemusta, 

sinnikkyyttä sekä halua panostaa työhön ja jatkaa ponnistelua vastoinkäymisistä 

huolimatta. Omistautuminen on sitoutumista työhön ja kokemusta merkityksellisyydestä, 

inspiraatiosta, ylpeydestä, sopivasta haasteellisuudesta ja innokkuudesta työssä. 

Omistautuminen nähdään emotionaalisena samaistumisen tilana työhön, mikä on jotain 

syvempää kuin pelkkää "mukana olemista" (Schaufeli, Salanova yms. 2002a; Mauno yms., 

2004). Uppoutuminen taas kuvastaa työhön paneutuneisuutta ja syvää keskittymisen tilaa 

ja näistä koettua nautintoa, jolloin aika voi kulua kuin huomaamatta ja työstä 

irrottautuminen voi olla jopa vaikeaa (Schaufeli, Salanova yms., 2002a; Hakanen 2002ab: 

Maslach yms., 2001).  

3.2 Työn imun rinnakkaiset käsitteet 

Työn imun määritelmään kuuluu suuressa määrin työhön uppoutuminen, mutta tätä 

uppoutumisen tilaa ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin psykologi Mihály Csíkszentmihályin 

määrittelemä työn flow – tila tarkoittaa (Hakanen, 2009a; Leiter & Bakker, 2010). Flow-

ilmiö tarkoittaa ihanteellisen kokemuksen tilaa, johon kuuluvat selkeä mieli, syvä 

keskittyminen, ajan vääristyminen sekä itsetietoisuuden katoaminen (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Työn imuun kuuluva uppoutuminen ja flow – tila eroavat 

kuitenkin toisistaan siinä, että uppoutuminen nähdään pysyvämpänä ja laajempana 

mielentilana, kun taas flow on lyhytaikainen ja tiettyyn tilanteeseen liittyvät kokemus 

(Schaufeli & Bakker, 2004). 

Osa tutkijoista on rinnastanut työn imua myös organisatoriseen sitoutumiseen 

(organizational commitment), sillä kummassakin ilmiössä työntekijä kokee vahvaa 

sitoutumista työhönsä (Schaufeli, 2014). Uusimpien tutkimusten mukaan näin ei 

kuitenkaan ole, sillä työntekijä voi kokea vahvaa sitoutumista omaa henkilökohtaista 

työtään kohtaan ilman, että kokee tätä sitoutumista kuitenkaan organisaatiotaan kohtaan 

(Hakanen, 2009a; Schaufeli, 2014). Työn imu voi kuitenkin vaikuttaa positiivisesti ja 

edesauttaa tätä organisaatioon sitoutumista, joten ne voidaan nähdä vahvana parina, vaikka 

kaksi aivan erilaista käsitettä ovatkin (Schaufeli, 2014). 

Työn imuun nähdään liittyvän myös energisyyden ja samastumisen ilmiöt (Hakanen, 

2009a). Tämä juontaa juurensa työuupumuksen (burnout) tutkimuksesta, sillä usein työn 
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imua ja työuupumusta verrataan keskenään ja nämä molemmat ilmiöt sisältävät nämä 

samat ulottuvuudet (Maslach yms., 2001; Schaufeli, Salanova, yms., 2002a). Työn imua on 

usein verrattu tutkimuksissa työuupumiseen käsitellen tätä vastakkaisena ilmiönä 

(Schaufeli yms. 2002b). 

Työuupumuksen tutkimus on siis alkuperäinen inspiroija työn imun tutkimukselle. 

Energisyys ja samastuminen ovat vastakkaisia ilmiöitä työuupumukseen sisältyville 

uupumuksen ja kyynisyyden käsitteille (Maslach yms., 2001). Aiemmin osa tutkijoista 

näki työn imun työuupumusta vastakkaisena ilmiönä, mutta nykytiedon valossa nämä kaksi 

ilmiötä nähdään toisistaan erillisinä eikä saman jatkumon ääripäinä (Hakanen, 2009a). 

Useissa tutkimuksissa on tutkittu työn imun ja työnarkomanian (workaholism) yhteyttä 

(esim. Taris, Schaufeli & Shimazu, 2010). Kummassakin ilmiössä on samoja piirteitä, sillä 

molemmat nähdään erittäin suurena syventymisenä ja sitoutumisena työhön (Taris, 

Schaufeli & Shimazu 2010). Työn imua kokeva henkilö ei kuitenkaan toimi työssään 

samalla tavoin kuin työnarkomaniaa kokeva henkilö (Hakanen, 2011). Työn imua kokevat 

työntekijät voivat tehdä työssään pitkääkin päivää, mutta heiltä kuitenkin puuttuu 

työholismille ominainen pakkomielteen tunne työtään kohtaan (Taris, Schaufeli & 

Shimazu, 2010).  

Työnarkomaanilla on vaikea irrottautua työstään, sillä tämä tuottaisi hänelle ahdistuksen 

tunteita ja he usein myös laiminlyövät vapaa-aikaansa sekä yksityiselämäänsä (Taris, 

Schaufeli & Shimazu, 2010). Työn imua kokevat henkilöt kuitenkin pitävät huolta, että 

saavat tarpeeksi lepoa työn ohella sekä nauttivat elämästään myös töiden ulkopuolella 

(Taris, Schaufeli & Shimazu, 2010). Työn imua kokeville henkilöille työ tuottaa sisäistä 

tyydytystä, eikä samanlaisia negatiivisia tunteita ole läsnä koko ajan samalla tavalla kuin 

työholisteilla (Hakanen, 2009a). 

Työn imua on verrattu ilmiötasolla myös "boreoutiin" eli työhön leipääntymiseen (Mauno 

yms., 2004; Hakanen, 2009a). Työhön leipääntymisessä on kyse työhön tylsistymisestä, 

eikä samanlaista motivaatiota ja halua omaa työtä kohtaan tunneta kuin työn imua 

kokiessa. Liian vähäiset tai puuttuvat työn voimavaratekijät, kuten esimiehen tuki voivat 

aiheuttaa tätä työn imun hiipumista eli leipääntymistä (Hakanen, 2009a). Tästä seuraa 

organisaatiolle useita kielteisiä seurauksia, joten etenkin johdolla on hyvä tarttua kyseiseen 

ilmiön estämiseen (Hakanen, 2011).  
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Työn imulla on huomattu olevan yhteyttä myös muihin työhyvinvoinnin vastaaviin 

käsitteisiin; työhön liittyviin asenteisiin, työssä käyttäytymiseen ja intentioihin, 

työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä persoonallisuuden piirteisiin (Hakanen, 

2009ab; Hakanen, 2011; Schaufeli, 2014). Empiiristen tutkimusten mukaan tämä yhteys ei 

kuitenkaan ole niin voimakasta, että tätä työn imua voitaisiin pitää samana asiana 

yhdenkään näistä käsitteistä kanssa (Schaufeli, 2014). 

Kaiken kaikkiaan yhteenvetona voidaan sanoa, että työn imu on aito ja uniikki 

psykologinen tila, jota työntekijät voivat kokea työssään (Schaufeli, 2014). Tästä syystä 

työn imua tulee tutkia omana yksilöllisenä käsitteenään.  

3.3 Työn imun vaikutuksia 

Työn imun lisäämistä edistävä muutostyöt ja keinot saattavat kuluttaa lyhyen aikavälin 

resursseja paljonkin (esimerkiksi aikaa), mutta tämä on kannattavaa pitemmän aikavälin 

tavoitteiden ja menestyksen kannalta (esim. Viitala 2007; Soane, 2014). Kukoistavaksi, 

myönteisen ja rakentavan vuorovaikutuksen työyhteisöksi kehittyminen vie 

todennäköisesti vähemmän aikaa kuin tämän mahdollisuuden hukkaava työyhteisö käyttää 

ongelmiensa selvittämiseen (Hakanen, 2009a).  

Työn imu tuottaa muihin yrityksiin nähden selkeää kilpailuetua sen työhyvinvoinnin ja – 

terveyden tuomien positiivisten seurausten myötä (Viitala, 2007; Hakanen, 2011). Tämä 

ilmenee esimerkiksi siinä, että jos yrityksen asiakkaat eivät ole tyytyväisiä yrityksen 

palveluihin tai tuotteisiin, hankkivat he kyseiset palvelut muualta (Strömmer, 1999; 

Viitala, 2007; Hakanen, 2011). Mikäli yritys/organisaatio haluaa saavuttaa muista eroavan 

hyvän asiakaspalvelun tason, tulee organisaatiolla panostaa etenkin työntekijöidensä 

sitoutuneisuuteen ja hyvinvointiin (Viitala, 2007; Hakanen, 2011). Työn imun lisääminen 

on siis erittäin perusteltua ottaa huomioon johdon tasolla, vaikka resurssit olisivatkin 

hieman tiukassa. (esim. Strömmer, 1999; Viitala, 2007; Hakanen, 2011). 

Tutkimustulosten mukaan työn imu vaikuttaa muun muassa asenteisiin työtä kohtaan, 

kuten työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen, työssä suoriutumiseen ja tuloksellisuuteen, 

aloitteellisuuteen, haluun oppia uutta ja ennen kaikkea työntekijän terveyteen (Hakanen 

2009b). Tutkimustulosten mukaan työn imulla on löydetty olevan yksinomaan positiivisia 

seuraamuksia koko organisaatiolle, joten jo tämän myötä on tarkoituksenmukaista panostaa 
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työn imun lisäämiseen (esim. Hakanen & Perhoniemi, 2008; Hakanen 2011; Hakanen & 

Schaufeli, 2012; Seppälä, Mauno, Kinnunen yms., 2012). 

Työn imua kokevien työntekijöiden on todettu olevan muita sitoutuneempia työhönsä ja 

työpaikkaansa pitkälläkin aikavälillä (Hakanen, 2011). Työn imu on myös yhteydessä 

parempaan työssä suoriutumiseen ja työn tulokseen (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & 

Schaufeli, 2009). Tutkimusten mukaan työn imulla oli merkittävä myönteinen yhteys 

yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, 

työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen ja tapaturmiin (Hakanen, 2011). 

Työn imu on todettu vaikuttavan myös työpaikassa pysymiseen sekä vähäisiin aikeisiin 

vaihtaa työpaikkaa (Schaufeli & Bakker, 2004). Tämän lisäksi työn imu lisää halukkuutta 

ja aikomuksia jatkaa pidempään työelämässä, vaikka eläkeikä lähestyisikin (Hakanen & 

Perhoniemi, 2008). Työntekijät haluavat jatkaa pitempään, kun työlle omistautuminen 

tuntuu yhä mielekkäältä (Hakanen, 2009a). Salanovan ja hänen kollegojensa tutkimuksessa 

(Salanova, Agut & Peiró, 2005) työn imu oli myönteisessä yhteydessä 

asiakasuskollisuuteen ja asiakkaiden arvioihin työntekijän hyvään työssä suoriutumiseen ja 

yleiseen yrityksen ilmapiiriin (Hakanen, 2009a). Samoin työn imu on ollut myönteisessä 

yhteydessä ammatilliseen jatkokouluttautumiseen ja oman itsensä kehittämiseen 

ammattikirjallisuuden lukemisen kautta sekä työ- että vapaa-ajalla (Hakanen, 2009a). 

Työn imun nähdään lisäävän jopa yksilön psykosomaattista ja fyysistä terveyttä (Bakker, 

2009). Työn imu ennakoi myös työntekijöiden aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta 

Hakanen & Perhoniemi 2008). Työn imun on todettu olevan yhteydessä myös 

työntekijöiden mielenterveyteen sekä autonomisen hermoston terveeseen toimintaan, 

vaikkakin nämä ilmiöt vaativat vielä lisää tutkimusta (esim. Seppälä yms., 2012). Hakasen 

ja Schaufelin (2012) tekemien tutkimuksien mukaan työn imulla näyttäisi olevan myös 

pitkäaikaisia vaikutuksia ennustaen suurempaa tyytyväisyyttä elämään ja vähäisempiä 

masennusoireita seitsemän vuoden seurannan tuloksena. 

Amerikassa on tehty tutkimuksia työn imun vaikutuksesta yrityksen tuottavuuteen, jossa 

sillä on huomattu olevan merkittävä yhteys tuottavuuteen, voittoon, työntekijöiden 

vähäisempään vaihtuvuuteen ja tapaturmiin sekä parempaan asiakastyytyväisyyteen 

(Hakanen, 2011). Työn imun kääntöpuoli, työhön leipääntyminen taas tutkimusten mukaan 

tuottaa Yhdysvalloissa vuosittain noin 300 miljardin tappiot tuottavuudessa (Hakanen, 

2011).  
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Työn imulla on siis useita erilaisia positiivisia vaikutuksia organisaatioiden menestymiseen 

ja työntekijöiden hyvinvointiin (esim. Schaufeli yms. 2002ab, Hakanen 2009ab; Schaufeli, 

2014) ja sen voidaankin nähdä olevan arvokas työpaikkojen voimavara (Seppälä, 2013). 

Edistämällä työn imua voidaan parantaa sekä työntekijöiden että koko työpaikan 

psyykkisiä, fyysisiä ja psykososiaalisia voimavaroja (Seppälä, 2013). 

Nämä positiiviset vaikutukset voivat nousta myös yhteiskunnan kautta merkittäviksi 

tekijöiksi lisäämällä hyvää työterveyttä pidempien, laadukkaampien sekä tuottavampien 

työurien ja lyhempien sairauspoissaolojen myötä (Seppälä, 2013; Hakanen, 2009; 

Schaufeli, 2014). 
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4 TYÖN VAATIMUKSET JA VOIMAVARAT 

Työn imun lisäämiseen liittyy olennaisesti työn vaatimusten ja voimavarojen ilmiöt (esim. 

Hakanen, 2009ab; Schaufeli, 2014; Soane, 2014). Työn imua lisäävät ensisijaisesti 

monipuoliset voimavarat työssä, kuten esimieheltä saatu palaute, kehittävä ja 

monipuolinen työn sisältö sekä työstä saatu suora palaute (Hakanen & Perhoniemi, 2012). 

Vuosien saatossa työn vaatimukset ovat lisääntyneet hyvin paljon ja näiden myötä myös 

paineet ovat kasvaneet niin työntekijöiden kuin johtajuudenkin osalta (Viitala, 2007; 

Hakanen, 2011; Soane, 2014). Lisääntyneiden vaatimusten ohella ei kuitenkaan työhön 

käytettävää aikaa ole tullut yhtä paljon lisää, mikä tuottaa työn määrällisyyden kasvua 

(Hakanen, 2009). 

Yhä lisääntyvien vaatimusten myötä useampi työntekijä tuntee, ettei kykenen vastaamaan 

työpaikkojen vaatimuksiin ajan rajallisuuden puitteissa (Hakanen, 2011). Tämä taas 

osaltaan lisää edelleen paineita, mikä helposti aiheuttaa itseään ruokkivan negatiivisen 

kehän (Hakanen, 2009a). Useimmat ihmiset kuitenkin haluavat kehittää itseään, olla 

aloitteellisia ja innovatiivisia, saada laadukasta jälkeä aikaan ja kokea onnistumisen 

elämyksiä, joten näiden asioiden tuominen työpaikalle voisi olla avain tämän vaatimusten 

ja halun synnyttämisen ristiriitaan ratkaisemiseen (Hakanen, 2009a). Avainasemaan 

nouseekin siis se seikka, miten kääntää tämä kuormitus työn imun edistämiseksi (Hakanen, 

2009a).  

Työn imua kokeva henkilöllä on halu hyödyntää omia voimavaroja ja vahvuuksiaan 

työyhteisönsä eteen (Hakanen, 2009b).  Työolotutkimusten myötä on ilmennyt, että työn 

imun kokemisessa saattaa kuitenkin esiintyä ristiriitoja (Hakanen, 2009b). Työntekijä 

saattaa kokea syvääkin työn imua; arvostaa työtään ja viihtyä työtovereidensa kanssa, 

mutta samaan aikaan tuntea itsensä esimerkiksi epävarmaksi ja stressaantuneeksi 

(Hakanen, 2009b). Työn imun edellytyksenä ovat sellaiset organisaation ja johtajuuden 

varmistamat työn voimavarat, jotka tyydyttävät työntekijän itsenäisyyttä, 

yhteenkuuluvuutta ja pärjäämistä koskevia perustarpeita (Hakanen, 2009a). 

Keskityn työssäni työn voimavarojen lisäämiseen, sillä tutkimusten mukaan etenkin näillä 

seikoilla on paljon vaikutusta työn imun edistämiseen (esim. Hakanen, 2009ab; Seppälä, 

2013; Schaufeli, 2014). Muita työn imua mahdollisesti edistäviä seikkoja ovat esimerkiksi 

työntekijöiden yksilölliset voimavarat, kodin ja perheen tarjoamat voimavarat, tarttuvuus 
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ihmisten välillä (Perhoniemi & Hakanen, 2012) sekä riittävä palautuminen (Hakanen, 

2009b). 

 

Työyhteisöjen ja -tekijöiden kannalta on usein realistisempaa ja helpompaa vaikuttaa työn 

voimavaroihin kuin vaatimuksiin, sillä työyhteisöllä on mahdollisuus vaikuttaa millä 

tavoin eri haasteisiin ja vaikeuksiin suhtaudutaan (Hakanen, 2009a). Työn imu voi myös 

ruokkia itse itseään, sillä työn imua kokevat työntekijät saattavat itse omalta osaltaan luoda 

omat työn voimavaransa ja tätä kautta ylläpitää omaa työn imuaan (Seppälä, 2013). Työn 

imun ilmiöön kuuluvasta pysyvyyden tunteesta johtuen näiden muutosten täytyisi olla 

kuitenkin pitempiaikaisia sekä pysyvän tasaisia, jotta työn imun taso oikeasti nousisi 

(Seppälä, 2013). Tästä johtuen olisikin tärkeää sisällyttää näitä työn imua lisääviä 

harjoitteita ja muutoksia jokapäiväiseen työskentelyyn, jotta muutosta tapahtuisi 

pikkuhiljaa (Hakanen, 2011). 

4.1 Työn vaatimukset-voimavarat -malli 

Työn imun lisäämisestä ei ole vain yhtä ainoaa teoriaa, vaan siitä on esitetty useita eri 

teoreettisia näkökulmia (Schaufeli, 2014; Soane, 2014). Näistä jokainen painottaa työn 

imun eri puolia, mutta näistä ei voida kuitenkaan rakentaa vain yhtä kaikkia näitä puolia 

yhdistävää käsitteellistä mallia (Schaufeli, 2014). Neljä yleisintä teoreettista viitekehystä 

ovat tarpeet-täyttymys -lähestymistapa (The need-satisfying approach), työn vaatimukset–

voimavarat -malli (The job demands-resources model), tunteiden voimakas siirtyminen 

(The affective shift model) sekä sosiaalisen vaihdannan teoria (Social exchange theory) 

(Schaufeli, 2014). Näistä työn vaatimukset-voimavarat – mallilla on eniten tutkimuksellista 

kannatusta ja tätä voidaankin pitää siten tämän hetkisen tiedon valossa relevanteimpana 

teoriana kuvaamaan työn imua (esim. Hakanen, 2009b; Schaufeli, 2014). 

Tämä työn vaatimukset-voimavarat – malli (the job-demands – resources model) on alun 

perin Demeroutin ja kollegoiden (2001) kehittämä mallinnus työn imusta. JD-R – mallin 

käyttö on myös sen joustavuuden takia suosittua, sillä se ei suoraan esitä, mitkä tietyt työn 

ominaisuudet edesauttavat haluttuja tuloksia, joten sitä on helppo soveltaa erilaisiin 

työpaikkoihin ja näiden rakenteisiin (Bakker & Demerouti, 2007).  Jari Hakanen (2009ab; 
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2011; Hakanen & Perhoniemi, 2012) on tehnyt tästä JD-R – mallista kyseisen työn 

vaatimukset- työn voimavarat -mallin (TV-TV – malli) suomennoksen. 

Työn vaatimukset-voimavarat -malli on kokonaisvaltainen työn ominaispiirteiden malli, 

mikä pyrkii kuvaamaan sekä sairaus-terveys – jatkumoa että motivaatiota työssä 

(Schaufeli, 2014). Työn vaatimukset kuuluvat tähän sairaus-terveys – jatkumoon ja työn 

voimavarat taas käynnistävät kyseisen motivaationalisen prosessin (Tims & Bakker, 2014). 

Psykososiaaliset työolosuhteet voidaan työn piirteestä ja ammattiryhmistä riippumatta 

jakaa kahteen ominaispiirteeseen: työn vaatimuksiin ja työn voimavaroihin (Bakker & 

Demerouti, 2007).  

4.2 Työn vaatimukset 

Työn vaatimukset tarkoittavat niitä psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia tai organisatorisia työn 

oloja tai aspekteja, jotka kuluttavat työntekijöiden fyysisiä ja henkisiä voimavaroja 

(Bakker & Demerouti, 2007). Käytännön esimerkkejä näistä työn vaatimuksista ovat 

esimerkiksi epätasaiset työajat, esimiehen antaman tuen puute sekä työn ja perheen 

yhteensovittamisen välinen konflikti, kiire ja lisääntynyt työmäärä yhtä työntekijää kohden 

(Hakanen & Perhoniemi, 2012). 

Työn vaatimukset eivät kuitenkaan aina ole pelkästään negatiivisia, vaan ne voivat myös 

ilmetä positiivisina motivaattoreina työntekijöille (Seppälä, 2013; Tims & Bakker, 2014). 

Tällaisia vaatimuksia kutsutaan "haastaviksi" vaatimuksiksi, kun taas ne vaatimukset, jotka 

ovat yhteydessä työssä koettuun stressiin, ovat "estäviä" vaatimuksia (Tims & Bakker, 

2014). Haastavat vaatimukset voivat stimuloida työntekijöiden innovatiivisuutta sekä 

ongelmaratkaisukykyä lisäten työn imun kokemista sekä kehittäen heidän tietotaitojaan 

sekä valmiuksia vastata yhä haastavimpiin työtehtäviin (Schaufeli, 2014). Mikäli 

työntekijän omat voimavarat eivät kuitenkaan kohtaa näitä työn vaatimuksia, aiheuttaa se 

stressiä ja täten näitä kutsutaan estäviksi vaatimuksiksi (Seppälä, 2013). Ne hankaloittavat 

tarpeettoman paljon tätä työntekijöiden henkilökohtaista kehitystä sekä tavoitteellisuutta 

vähentäen työn imun kokemista ja saattaen työntekijät riskiin sairastua esimerkiksi 

burnoutiin (Tims & Bakker, 2014). 

Tätä työn vaatimusten liiallista määrää kutsutaan terveyden heikentymisen prosessiksi 

(Hakanen & Perhoniemi, 2012; Schaufeli, 2014). Kun työn vaatimukset kasvavat, täytyy 
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työntekijän lisätä ponnisteluaan työtehtävässä, jottei työsuoritusten tehon laskua pääsisi 

tapahtumaan (Hakanen & Perhoniemi, 2012). Ellei näistä vaatimuksista palautuminen ole 

riittävän tehokasta ja asiaankuuluvaa, voivat työntekijät lopulta palaa loppuun (Schaufeli, 

2014). Loppuun palaminen saattaa taas aiheuttaa työntekijälle erinäisiä negatiivisia 

seurauksia, kuten masennusta, psykosomaattisia sairauksia ja sydän- ja verisuonisairauksia 

(Melamed, Shirom, Toker, Berliner & Shapira, 2006). Tätä loppuun palamista on 

luonnollisesti tietenkin hyvä välttää organisaation menestyksen kannalta, sillä se osaltaan 

aiheuttaa sairauspoissaoloja, mikä vaikuttaa negatiivisesti koko organisaatioon (Hakanen 

& Perhoniemi, 2012). 

4.3 Työn voimavarat 

Toisaalta näiden vaatimusten rinnalla työntekijöiden motivaatiota ja yleistä hyvinvointia 

kannattelevat erilaiset työn voimavarat (Hakanen & Perhoniemi, 2012). Nämä voimavarat 

ovat niitä psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia tai organisatorisia työn olosuhteita tai asioita, 

jotka voivat vähentää työn vaatimuksia ja joiden avulla saavutetaan työn tavoitteita 

(Bakker & Demerouti, 2007).  Nämä kulloinkin merkityksellisimmät työn voimavarat 

voivat vaihdella eri töissä ja organisaatioissa ja olla tehtävätasoisia; kuten työn koetut 

tulokset ja työn kehittävyys; työn organisointia koskevia, kuten työn itsenäisyys; 

vuorovaikutukseen liittyviä, kuten esimiehen ja työyhteisön tuki tai organisatorisia, kuten 

kannustava ja uudistushakuinen työilmapiiri (Hakanen, 2009a). 

Työn voimavarat tukevat hyvinvointia työssä myös siksi, että ne tyydyttävät inhimillisiä 

itsenäisyyden, yhteisöllisyyden ja pärjäämisen perustarpeita ihmisessä ja siten virittävät 

henkilökohtaista kehitystä, kasvua ja oppimista (Hakanen, 2009a). Käytännön esimerkkejä 

tästä ovat työkaverien tarjoama sosiaalinen tuki, palaute tehdystä työstä sekä työn seuranta 

(Schaufeli, 2014).  Kun työn voimavaroilla on niin ulkoisesti kuin sisäisestikin motivoiva 

potentiaali, edistävät ne työn imua (Hakanen & Perhoniemi, 2012) sekä halua jatkaa 

samassa työpaikassa (Schaufeli & Bakker, 2004). 

TV-TV – mallin mukaan voimavarat energisoivia työntekijöitä, lisäävät heidän 

sinnikkyyttään ja saavat työntekijät ponnistelemaan enemmän työnsä eteen (Schaufeli, 

2014). Toisin sanoen nämä voimavarat siis edistävät työn imua tarmokkuuden, 

omistautuneisuuden ja työhön uppoutumisen merkeissä (Schaufeli, Salanova yms. 2002a).  

TV-TV –mallin mukaan työn imu myös tuottaa vastaavasti positiivisia seurauksia, kuten 
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työssä suoriutumista (Schaufeli, 2014). Yhteenvetona voidaankin todeta, että työn imu 

toimii toisaalta välittäjänä työn ja henkilökohtaisten voimavarojen välillä ja taas toisaalta 

tuottaa itsessään positiivisia seuraamuksia. Tätä yhteyttä kutsutaan motivaationaliseksi 

prosessiksi (Schaufeli, 2014). 

Työn voimavarojen avulla voidaan siis käsitellä työn vaatimuksia, mutta ne ovat myös 

omana itsenään tärkeitä, sillä niillä voi olla sekä ulkoisen että sisäisen motivaation rooli 

työssä (Bakker & Demerouti, 2007). Työn voimavarojen ulkoisen motivaattorin rooli 

ilmenee, kun työn voimavaroja tarvitaan, jotta voitaisiin saavuttaa työlle asetettuja 

tavoitteita (Seppälä, 2013). Sisäisen motivaation rooli taas ilmenee siinä, kun työn 

voimavarat voivat edistää työntekijän omaa henkilökohtaista kasvua, kehitystä ja oppimista 

ja täten tyydyttää perustavanlaatuisia psykologisia autonomian, yhteenkuuluvuuden ja 

kompetenssin kokemisen tarpeita (Seppälä, 2013).  

TV-TV – mallin mukaan työn voimavarojen lisäämällä työn imulla on useita myönteisiä 

organisatorisia seurauksia (Schaufeli & Bakker, 2004). Tutkimusten mukaan tällä työn 

imun ja työn voimavarojen välittämä motivaatioprosessi ennustaa etenkin työntekijöiden 

myönteistä suhtautumista työpaikkaansa ja työtänsä kohtaan (Hakanen & Perhoniemi, 

2008). Tämä lisää myös työntekijöiden aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta sekä 

työyhteisöä hyödyttävää vapaaehtoista työtoimintaa ja hyvää työsuoritusta (Xanthopoulou 

yms., 2009). Täten voidaankin todeta, että työn voimavaroihin panostaminen on erittäin 

merkittävää organisaatioiden kannalta. 
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5 JOHTAJUUS OSANA TYÖN IMUA 

Työn imua ja sen muutosmahdollisuuksia tutkittaessa on tärkeää ottaa huomioon se, 

kenellä organisaation toimijalla on mahdollisuuksia vaikuttaa työn imuun (Seppälä, 2013). 

Hakasen (2011) tekemien tutkimusten mukaan yhteistyö organisaation eri toimijoiden 

kesken, kuten johdon, työterveyshuollon ja hallinnon välillä on merkittävää työn imua 

parannettaessa. Jokainen yksilö voi oman itsensä ja oman toimintansa kautta vaikuttaa työn 

imuun, mutta viime kädessä johtajalla on kuitenkin vastuu organisaationsa hyvinvoinnista 

ja menestyksestä (Hakanen, 2011). Tästä syystä johtajan näkökulma työn imun lisäämiseen 

on merkittävää ottaa huomioon (esim. Hakanen, 2011; Seppälä, 2013; Youssef-Morgan & 

Bockorny, 2014; Soane, 2014). 

Aiheesta on viime aikoina tehty lisääntyvissä määrin tutkimusta, joiden mukaan johtajalla 

on siis suurin rooli työpaikan hyvinvoinnista huolehtimisessa (Burke & Page, 2017). Tämä 

juontaa juurensa kahdesta seikasta. Se miten johtaja kohtelee työntekijöitään ja millaista 

vuorovaikutusta heidän välillään on, vaikuttaa suoraan työntekijät hyvinvointiin ja osaltaan 

siten työn imuun. Toiseksi johtaja voidaan nähdä työn voimavarojen fasilitaattorina. Tämä 

tarkoittaa sitä, että johtaja roolinsa takia on vastuussa siitä, miten työn voimavaroihin 

pääsee käsiksi ja miten näitä käytetään (Burke & Page, 2017).  

Näin ollen johtajan omaksuessa positiivisempaa johtajuuden tyyliä, voidaan lisätä tällä 

työntekijöiden hyvinvointia ja työn imua (Hakanen, 2011; Burke & Page, 2017). 

Tutkimusten (Taucean, Tamasila & Negru-Strauti, 2016) mukaan johtajuustyyli tarkoittaa 

johtajan käytös- ja lähestymistapaa, johon kuuluvat ohjauksen tarjonta, suunnitelmien 

täyteenpanovalta ja ihmisten motivointi. Työntekijöiden näkökulmasta tämä tarkoittaa 

kaikkia johtajan tekemiä sekä suoria että epäsuoria tekoja (Taucean, Tamasila & Negru-

Strauti, 2016). 

Toki yhteiskunnan olot vaikuttavat organisaatioiden ja johdon painotuksiin työssään 

(Hakanen, 2011). Esimerkiksi hyvän taloustilanteen aikana, kun markkinatilanne vetää, 

työttömyys on vähäistä ja uusia työpaikkoja syntyy enemmän, ongelmaksi voivat nousta 

työvoiman laadun ja sen pysyvyyden ongelmat (esim. Strömmer, 1999; Viitala, 2007).  

Suotuisimpina aikoina taas työpaikkatarjonnan lisääntyessä työvoiman liikkuvuus ja 

vaihtuvuus lisääntyvät ja tällöin haasteeksi nousevat hyvän ja koulutetun työvoiman 

sitoutuminen ja pysyminen työpaikassa (Strömmer, 1999). Kummassakin tilanteessa on 
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siis hyödyllistä panostaa työntekijöiden työn imuun, sillä se nimenomaan lisää tätä 

sitoutumista ja työn laadun parantumista työntekijöiden hyvinvoinnin ohella (esim. 

Hakanen, 2011; Soane, 2014). 

Edellisessä kappaleessani mainitsin työn voimavarat, joita lisäämällä voidaan vaikuttaa 

suotuisasti työntekijöiden kokemaan työn imuun. Näitä voimavaroja voidaan tarkastella 

usealta kantilta, mutta pääpaino työssäni toimii johtajien välittämät voimavarat. 

Tutkimusten mukaan (Hakanen, 2011) organisatorisella tasolla työn voimavaroja voidaan 

lisätä organisaation taholta välitettyjen arvostuksen ja välittämisen kokemusten kautta. 

Työntekijät ovat paljon motivoituneempia työtään ja organisaatioitaan kohtaan, kun 

organisaation ilmapiiri on positiivinen sekä työntekijä kokee organisaationsa olevan aidon 

kiinnostunut hänestä (Hakanen, 2011). Näitä organisatorisia voimavaroja välittävät etenkin 

johdon osalta esitetyt toimet (Youssef-Morgan & Bockorny, 2014; Soane, 2014).   

Tutkimusten mukaan johtajuuden kulttuurin perusoletukseksi tulisi ottaa työntekijöiden 

potentiaaleja, perustarpeiden tyydyttymistä sekä vahvuuksia edistävä johtajuuskulttuuri 

(esim. Hakanen, 2009a, Schaufeli, 2014, Soane, 2014). Johtajuuden vaikutuksia 

työntekijöiden kokemaan työn imuun tulee ottaa huomioon erilaiset johtajuuden tyylit ja 

muodot, joista osaa tukee tätä ilmiötä paremmin kuin toiset (Viitala, 2007; Hakanen, 2011; 

Soane, 2014). Tämä on hyvä ottaa huomioon, sillä erilaisten johtajuustyylien opettelu ja 

harjoittelu ovat helppoja keinoja lisäämään tätä työn imua (Hakanen, 2011; Soane, 2014). 

Tutkimusten mukaan esimiehen ohjaus ja tuki ovat siis työn imua lisäävä tekijä. Sen 

nähdään motivoivan ja lisäävän työntekijöiden energisyyttä, jotka työntekijä kokee 

sisäisesti palkitsevina tekijöinä työssä ja täten lisäävät työntekijöiden kokemaa työn imua 

(Tims & Bakker, 2014). Johtajuudella on tässä suuri mahdollisuus, sillä innostamalla ja 

satsaamalla työntekijöiden työn imuun jokainen työntekijä haluaa ja myös kykenee 

panostamaan omaan työtehtäväänsä enemmän (Hakanen, 2011). 

Suotuisia asioita voidaan lähteä lisäämään määrittelemällä aluksi, mitkä tekijät ja 

olosuhteet ovat kyseessä olevalle työpaikalle ja työntekijälle tärkeimmät (Hakanen, 

2009a). Nämä tekijät ja niiden ilmeneminen sekä voimakkuus voivat vaihdella hyvinkin 

paljon eri työyhteisöjen välillä, joten jokaisen yhteisön käsittely vaatii omaa tarkasteluaan 

ja aikaa (Hakanen, 2009a). Tämän myötä etenkin työyhteisön johtajan rooli korostuu, sillä 

hänen asemansa työyhteisön hyvinvoinnin huolehtijana ja voimavarojen lisääjänä on suuri 

(esim. Hakanen, 2009ab; Soane, 2014). 



21 

 

 

5.1 Johtajuuden määritelmä 

Johtajuutta ja sen ilmiöitä on tutkittu paljon niin Suomen kuin ulkomaidenkin tasolla 

(esim. Hakanen, 2011; Soane, 2014; Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). Johtajuuden 

(leadership) ja johtamisen (management) käsitteet sekoitetaan kuitenkin usein keskenään 

etenkin termejä suomennettaessa, vaikka ne ovatkin tärkeää erottaa toisistaan (Strömmer, 

1999). Tutkimusten mukaan (Northouse, 2013) leadership -termillä tarkoitetaan ihmisiin 

vaikuttamista inspiroiden ja motivoiden, kun taas management -termillä enemmän 

muodollisempaa johtamista organisoimisen ja suunnittelun merkeissä. Usein ensimmäinen 

nähdään ihmisten johtamisena ja jälkimmäinen taas asioiden johtamisena (Taucean, 

Tamasila & Negru-Strauti, 2016). Näitä kahta elementtiä ei kuitenkaan voida käytännön 

työssä erottaa, vaan ne molemmat kuuluvat olennaisesti johtajuuteen ja näin ollen niitä 

pitää käsitellä yhdessä (Northouse, 2013).   

Johtajuus on esimiestyön ja johtamisen keskeistä aluetta, sillä se ilmenee näiden 

inhimillisenä ulottuvuutena (Strömmer, 1999). Asiat saadaan toteutumaan muiden ihmisten 

välityksellä; johtajat rohkaisevat ja kannustavat organisaatioidensa työntekijöitä, 

innostavat, motivoivat, ohjaavat, kehittävät, neuvovat, arvioivat ja tukevat eteenpäin sekä 

määrittelevät tavoitteita (Strömmer, 1999).  

Johtajuudesta on esitetty useita erilaisia teorioita. Johtajuus on Northousen (2013) mukaan 

monitahoinen ilmiö, joka pitää sisällään muun muassa asioiden ja ihmisten johtaminen, 

johtajan persoonallisuuden piirteet sekä taidot. Eri teorioissa painotetaan näitä ilmiöitä eri 

tavalla. Jotkut tutkijat näkevät johtajuuden olevan synnynnäisten persoonallisuuden 

piirteiden luomaa, jotkut taas näkevät johtamisen olevan hyvää ryhmädynamiikkaa ja 

ihmisiin vaikuttamista (Northouse, 2013).  

Johtajuudesta ei olla siis saatu luotua yhtä yleispätevää teoriaa, mutta sen nähdään 

kuitenkin sisältävän perusolettamuksia, jotka ilmenevät kaikissa johtajuuden teorioissa. 

(Northouse, 2013). Näitä perusolettamuksia ovat, että johtajuus on prosessi, johtajuus 

sisältää vaikuttamista ja yhteisiä päämääriä sekä johtajuus ilmenee ryhmissä. Näin ollen 

voidaan sanoa, että johtajuus on prosessi, jossa yksilö saa ryhmän yksilöitä saavuttamaan 

yhteisen päämäärän (Hakanen, 2011). Johtajalla on suuri vaikutusvalta alaisiinsa, mutta 

samalla eettinen vastuu alaisistaan (Northouse, 2013). 
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Tutkimusten mukaan (Northouse, 2013) johtajuus prosessina tarkoittaa, ettei johtajuus ole 

pelkän tietyn piirteen tai persoonallisuuden aikaansaamaa, vaan vaihdannallinen suhde 

johtajan ja alaisten välillä. Johtaja vaikuttaa alaisiinsa, mutta alaiset myös johtajaansa ja 

tästä syntyy tämä vaihdannallisuus. Johtajuus ei ole siis yksisuuntaista, vaan interaktiivista 

vaikuttamista sen kaikkien jäsenten välillä. Näin ollen johtajuus ei välttämättä ilmene 

pelkästään muodollisissa ympäristöissä ja ryhmissä, vaan tämä voi ilmetä missä vain 

(Northouse, 2013). 

Johtaminen (Peltonen, 2007) voidaan perinteisesti käsittää myös kolmena eri 

ulottuvuutena: johtaminen tiettyjen toimintojen tai funktioiden toteuttamisena, johtaminen 

käytännön aktiviteetteina ja vaikuttamisena sekä johtaminen inhimillisenä ja 

subjektiivisena toimintana. Johtaminen inhimillisenä ja subjektiivisena toimintana sisältää 

ajatuksen siitä, että johtamisessa korostuvat ihmiset ja heidän subjektiiviset ja inhimilliset 

piirteensä (Peltonen, 2007). 

Johtamisen jokapäiväiseen toteutumiseen vaikuttavat kaikki yksilöt, jotka osallistuvat 

yrityksen ohjailemisen ja muuttamisen mahdollistavaan organisoimiseen (Peltonen, 2007). 

Tähän toimintaan johtajat tuovat mukanaan myös omat persoonallisuuspiirteensä sekä 

kokemushistoriansa. Tästä syystä johtajan tottumukset, subjektiiviset näkemykset ja 

luonteenpiirteet muokkaavat johtamistapaa ja sitä, miten koko organisaatio rakentuu ja 

reagoi erilaisiin tapahtumiin sekä ärsykkeisiin. Tämä on totta kai luonnollista, sillä 

jokainen yksilö on oma inhimillinen olentonsa, eikä kukaan ihminen pysty toimimaan 

"robotin" tavoin, kuten Peltonenkin toteaa (2007). 

Peltosen mukaan (2007) näiden seikkojen pohjalta on tärkeää tarkastella johtajan 

henkilökohtaisia ominaisuuksia ja niiden vaikutusta koko organisaatioon. Johtajan oma 

persoonallisuus ja identiteetti voivat vaikuttaa jopa niin paljon koko organisaation 

omakuvaan, että voidaan puhua organisaatiotasoisesta persoonallisuudesta. Tämä 

toimintaan vaikuttava identiteetti on kaksisuuntainen ilmiö, jossa vastaavasti myös alaisten 

kohdistamat odotukset johtajaa kohtaan sekä minäkuvat (Peltonen, 2007).  

Johtaja on ennen kaikkea oma yksilöllinen subjektinsa, jota ympäröi joukko tärkeitä 

ihmisiä yhteisellä päämäärällä (Peltonen, 2007; Soane, 2014). On siis sanomattakin selvää, 

että tämä vaikuttaa suoraan myös organisaation työntekijöiden kokemaan työn imuun. Tätä 

johtajan ja alaisen välistä ainutlaatuista yhteyttä ja sen sisältämiä ilmiöitä ja ominaisuuksia 

tulee siis tarkastella halutessa selvittää niiden vaikutuksia työn imuun (Peltonen, 2007). 
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Perinteisiä johtajuusteorioita ovat johtajuuden piirreteoriat, kontingenssiteoriat eli 

tilannejohtajuusteoriat, käyttäytymisteoriat sekä transaktionalinen ja transformaationalinen 

johtajuus (Viitala, 2007; Soane, 2014; Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). Nykypäivänä 

karismaattinen johtajuus, eettisyys, autenttisuus sekä tunneälyn merkitys on huomattu 

tärkeiksi tekijöiksi työn johtajuudessa (Hakanen, 2011; Soane, 2014). Vanhat ja jäykät, 

ylhäältä alaspäin toteutetut johtajuudet eivät toimi enää samalla tavalla työelämän 

muutosten mukaan, jolloin tarvitaan uudenalaisia tapoja johtaa (Northouse, 2013). Työn 

imun kannalta tämä transformaationalinen johtajuustyyli sekä palveleva johtajuus nähdään 

kaikista relevanteimmaksi, sillä se yhdistää näitä kaikkia puolia teoriassaan sekä on 

tutkimusten perusteella osoittautunut kaikista eniten työn imua lisääväksi tyyliksi johtaa 

(Soane, 2014; Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). 

5.2 Transformaationalinen johtajuus 

Transformaationalinen johtajuustyylin teoria on nostanut suosiotaan 1990-lvulta lähtien. 

Sen kehittivät Bernard Bass ja Bruce Avolio (1990) ilmentämään johtajuustyylien 

vaikutusta positiivisiin työn tuloksiin, kuten suoritustehon nousuun. Tätä aiemmin vallalla 

ollut karismaattinen johtajuusteoria sisälsi epäkohtia, sillä karismaattisten johtajien nähtiin 

käyttävän valta-asemaansa omien etujen tavoitteluun käyttämällä alaisiaan ja seuraajiaan 

hyödykseen (Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). 

Transformaationaliset johtajat omaavat karisman "lahjan" (Bass & Avolio, 1990), minkä 

kautta he haastavat nykyistä vallitsevaa tilaa, kokoavat seuraajia heidän visioidensa 

ympärille sekä ottavat henkilökohtaisia riskejä saavuttaakseen menestystä (Youssef-

Morgan & Bockorny, 2014). Tällaisten johtajien seuraajat näkevät heidät "sankareina", 

mikä lisää heidän uskottavuutta ja vaikuttavuutta (Bass & Avolio, 1990).  

Transformaationaliset johtajat johtavat alaisiaan karisman lisäksi inspiroivan motivoinnin 

kautta (Soane, 2014). Inspiroiva motivointi tarkoittaa mielekkään työympäristön luomista 

työntekijöille, optimistista puhetta sekä korkeiden standardien asettamista työlle, mikä silti 

innostaa työntekijöitä (Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). Muita tehokeinoja ovat 

ideaalinen vaikuttaminen, henkilökohtainen hienotunteisuus sekä älyllinen stimulointi 

(Bass & Avolio, 1990).  
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Ideaalinen vaikuttaminen tarkoittaa sitä, että johtajat osoittavat itse korkeaa moraalia sekä 

eettisiä menettelytapoja, jotka edistävät työntekijöiden luottamusta ja kunnioitusta 

organisaatiotaan kohtaan, halukkuutta ponnistella kohti yhteistä hyvää sekä yhteistä 

tunnetta suorittaa "missioita"(Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). Henkilökohtainen 

hienotunteisuus taas ilmenee siinä, että johtajat tunnistavat työntekijöidensä yksilölliset 

tarpeet ja vahvuudet ja osaa käyttää näitä hyödyksi yhteisten päämäärien saavuttamisessa 

sekä tarjoaa työntekijöilleen turvallisen ympäristön työskennellä (Soane, 2014). Tärkeää 

on myös työntekijöiden älyllinen stimulointi, mikä edistää alaisten omaa itsenäistä 

ajattelutyötä ja rohkaisee heitä kyseenalaistamaan vallitsevaa tilaa työssä (Bass & Avolio, 

1990).   

Transformaationaliset johtajat siis ikään kuin johtavat omia ajatuksiaan ja tavoitteitaan 

muille siten, että myös työntekijät haluavat alkaa työskennellä yhdessä näiden tavoitteiden 

eteen (Soane, 2014). Tämä on etenkin työelämässä tärkeää, sillä sellainen työnteko 

menestyy, missä kaikki työskentelevät saman tavoitteen eteen (Hakanen, 2011). Näillä 

kaikilla tekijöillä onkin pelkkää perinteisen johtajuustyylin sisältämää karismaa 

positiivisempi sekä tehokkaampi siirtovaikutus työntekijöihin (Youssef-Morgan & 

Bockorny, 2014).  

Transformaationaliset johtajat osaavat ottaa huomioon pidemmän aikavälin tavoitteita eikä 

pelkästään lyhyen aikavälin (Soane, 2014). He eivät siis pelkästään suoraan palkitse 

alaisiaan, kuten esimerkiksi transaktionaaliset johtajatyyliä noudattavat henkilöt tekevät, 

vaan he auttavat työntekijöitään saavuttamaan "täyden" potentiaalinsa (Youssef-Morgan & 

Bockorny, 2014).  

Transformaationaliset johtajat osoittavat empatiaa, rohkaisevat ajatteluun sekä motivoivat 

alaisiaan ja toimivat heille ikään kuin roolimalleina. He osoittavat aitoa kiinnostusta 

alaisiaan kohtaan asettamalla jokaiselle työntekijälle hänen omiin vahvuuksiin sopivia 

työtehtäviä ja rohkaisevat heitä kehittämään itseään (Soane, 2014). Tutkimusten mukaan 

(Youssef-Morgan & Bockorny, 2014) tällaiset johtajat kannustavat myös ajatteluun siinä 

mielessä, että työntekijät saavat muotoilla työhön liittyviä ongelmia uudestaan sekä myös 

kyseenalaistaa työtehtäviä ja niiden suoritustapoja. He kuuntelevat työntekijöidensä ideoita 

ja ajatuksia sekä osoittavat kunnioitusta heitä kohtaan He myös ilmentävät optimistisia 

visioita sekä saavat tämän kautta myös innostettua muita mukaansa (Youssef-Morgan & 

Bockorny, 2014). 
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Transformaationaliset johtajat, jotka omaavat positiivisen suhteen alaisiinsa ja keskittyvät 

tähän alaissuhteeseensa sekä rakentavat luottavaa ja turvallista ilmapiiriä työpaikalle, 

edesauttavat työn imun syntymistä (Soane, 2014). Transformaationalisilla johtajilla on siis 

kyky lisätä suoraan työn imua sekä kohdata ja vastata jokaisen työntekijöidensä tarpeisiin 

uniikilla ja tehokkaalla tavalla (Soane, 2014; Youssef-Morgan & Bockorny, 2014). 

5.3 Palveleva johtajuus 

Palvelevalla johtajuustyylillä (servant leadership) sekä transformaationalisella 

johtajuustyylillä on paljon yhteistä (Hakanen, 2011; Youssef-Morgan & Bockorny, 2014; 

Soane, 2014). Molemmat johtajuustyylit edustavat dynaamisuutta. Palveleva johtajuus 

eroaa kuitenkin transformaationalisesta johtajuudesta siltä osin, että palvelevan johtajan 

fokus on työntekijöissä ja koko organisaation tavoitteet tukevat työntekijöiden 

hyvinvointia. Transformaationalinen johtajuuden fokus on taas enemmän itse 

organisaatiossa ja sen tavoitteissa ja työntekijät koetaan tämän prosessin alaisiksi (Stone, 

Russel & Patterson, 2004). Teoriana palveleva johtajuus perustuu eettisyyteen ja 

ihmiskeskeisyyteen (Hakanen, 2011). Alun perin palvelevan johtajuuden teorian kehitti 

Robert Greenleaf (2002), josta Suomessa tutkimuksia on tehty etenkin Hakasen toimesta 

(2011).  

Palveleva johtajuus on kehitetty työelämän käytäntöä varten (Greenleaf, 2002).  

Tutkimusten mukaan erilaisista johtajuustyyleistä tämä johtajan "palvelijan" rooli tukee 

parhaiten työntekijöiden kokemaa työn imua (Greenleaf, 2002; Hakanen, 2011; Northouse, 

2013). Tällainen rooli tarkoittaa sitä, että johtaja välittää, kuuntelee ja huomio kaikkia 

työntekijöitään siten, että jokaisen oma paras mahdollinen suoritus voitaisiin saavuttaa 

(Hakanen, 2011).  Tällainen toiminta tuottaa mahdollisimman tehokasta työn tulosta ja 

auttaa työntekijöitä jaksamaan lisääntyvien vaatimusten parissa (Greenleaf, 2002). 

Nykyisessä työelämässä työn laatu on muuttunut; yhä useampi toimii asiantuntijatehtävissä 

ja sitäkin useampi työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija ja osaaja (Hakanen, 2011). 

Täten tuloksellinen ja ”voimaannuttava” johtaminen on parhaimmillaan oman henkilöstön 

tuntemista ja työporukan palvelemista. Yhteiskunnan muutosten myötä tällaista 

uudenlaista, innostavaa ja inhimillistä johtajuutta tarvitaan mahdollistamaan paremmin 

työntekijöiden potentiaaleja ja täten myös työn imua (Greenleaf, 2002; Northouse, 2013). 
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Jotkut tutkijat näkevät palvelevan johtajuuden olevan johtajan piirteistä riippuvaisia, mutta 

useimmiten tämä kuitenkin nähdään johtajan käytöksen kautta rakentuvaksi (Northouse, 

2013). Palvelevan johtajuuden ydinajatus on Hakasen (2011) mukaan se, että ensin syntyy 

halu palvella ja sen jälkeen tietoinen halu johtaa. Palveleva johtajuus edistää työntekijöiden 

onnistumisen kokemuksia sekä kehittymistä, mitkä johtavat edelleen työntekijän työn imun 

-tilaan (Hakanen, 2011). Palveleva johtaja saa työntekijänsä kukoistamaan ja mahdollistaa 

jokaisen yksilön oman parhaan työsuorituksen saavuttamisen (Greenleaf, 2002). 

Palvelevassa johtajuustyylissä ei kuitenkaan ole kyse johtajan ja alaisen välisen 

asemasuhteen muuttumisesta päälaelleen, vaan johtaja palvelee edelleen alaisiaan ja on 

samaan aikaan heille tasavertainen roolimalli (Hakanen, 2011). Hän ei kuitenkaan ota 

samaa roolia kuin alaisensa, sillä tämä johtaisi työtulosten laskuun ja koko organisaation 

epävarmuuteen (Viitala, 2007). Palveleva johtajuus on hierarkkista työntekijöiden kanssa 

ja eroaakin aiemmista johtajuuden teorioista tämän osalta (Greenleaf, 2002). Palveleva 

johtajuus on toiminnaltaan enemmän "tapaa olla" kuin tekemistä (Hakanen, 2011). 

5.3.1 Palvelevan esimiehen henkilökohtaiset voimavarat 

Palvelevan johtajan ominaisuuksia ovat rehellisyys, aitous, nöyryys, empatiakyky ja 

anteeksiantavuus (Hakanen, 2011). Muita ominaisuuksia ovat lisäksi työntekijöiden 

kuunteleminen, voimaannuttaminen, käsitteellistäminen, suostuttelu, kaukokatseisuus sekä 

työntekijöiden kasvun takaamiseen sitoutuminen (Northouse, 2013). Rehellisyys on eettistä 

toimintaa, jossa esimies toimii oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti kulloisenkin tilanteen 

vaatimalla tavalla. Aitous esimiestyössä tarkoittaa omana itsenään toimimista eli miten 

ilmaisee itseään, omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä omasta elämästään ja sen ratkaisuista 

vastuun kantaminen (Northouse, 2013).  

Nöyryyteen kuuluvat omien vahvuuksien ja heikkouksien tuntemista sekä omien 

saavutusten ja aikaansaannosten suhteuttaminen. Nöyrä esimies etsii aktiivisesti itseään 

täydentäviä voimavaroja ja osaamista työyhteisöstään parhaiden lopputulosten 

saavuttamiseksi, josta hyötyy koko organisaatio (Hakanen, 2011).  

Empatiakyky on erittäin tärkeä osa vuorovaikutusta ja inhimillistä kanssakäymistä, mutta 

tämä ei tarkoita silti, että esimiehellä tulisi toimia terapeuttina (Northouse, 2013). Hakasen 

(2011) mukaan epäonnistumiset ja virheet tulee käsitellä oikeassa yhteydessä eikä niitä 
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pitäisi yleistää kaikkia tilanteita kohtaan eikä tuntea kaunaa ihmisiä kohtaan. Näin 

työyhteisöön rakentuu hyvä luottamuksen ja arvostuksen kulttuuri, jossa jokainen tuntee 

tulevansa hyväksytyksi ja tämän turvin uskaltaa ottaa myös uudistushakuisia sekä 

innovatiivisia riskejä työssään (Hakanen, 2011). Palveleva esimies haluavaa koko ajan 

oppia lisää organisaatiostaan, itsestään sekä työntekijöistään ja näin myös uudistaa koko 

organisaatiota (Northouse, 2013).  

Palveleva esimies antaa Hakasen (2011) mukaan kiitosta ja kunniaa saavutuksista 

työntekijöillensä eikä omi pelkästään omiin nimiinsä muiden saavutuksia. 

Voimaannuttavaan eli parantavaan toimintaan kuuluu tietojen jakaminen kaksisuuntaisesti, 

työntekijöiden rohkaiseminen itsensä johtamiseen, itsenäiseen päätöksentekoon ja 

aloitteellisuuteen sekä jokaisen työntekijän kehittymisen tukeminen (Hakanen, 2011). 

Parantavaa toimintaa on myös työntekijöiden henkilökohtaisesta hyvinvoinnista 

huolehtiminen ja heidän auttaminen pääsemään yli omista henkilökohtaisista ongelmistaan 

(Northouse, 2013).  

Käsitteellistäminen tarkoittaa johtajan kykyä toimia visionäärinä koko ryhmälle tuottaen 

selkeän mielikuvan suunnasta ja tavoitteista (Northouse, 2013). Tällainen johtaja osaa 

nähdä arkisen työskentelyn lisäksi suuremman päämäärän kaiken takana ja innostaa 

työntekijöitään pyrkimään toimimaan samoin. Kaukokatseinen johtaja osaa nykytiedon ja 

menneisyyden perusteella ennustaa tulevaisuutta (Northouse, 2013). 

Työntekijöiden kasvun takaamiseen sitoutuminen tarkoittaa Northousen (2013) mukaan 

jokaisen työntekijän kohtelemista omana uniikkina yksilönään ja joiden työpaikan 

ulkopuolinenkin arvo ja yksilöllisyys huomataan. Yksilön tuntiessa itsensä arvokkaaksi ja 

kokiessaan positiivisia tunnetiloja ja arvokasta kohtelua esimieheltään, lisää tämä myös 

työn imua (Hakanen, 2011; Northouse, 2013). 

Näiden toimien tavoitteena on työntekijä, joka luottaa omaan asiantuntijuuteensa sekä 

haluaa toimia työyhteisönsä hyväksi luovasti ja uudistusmyönteisesti (Hakanen, 2011). 

Palveleva esimies osoittaa myös omalla rohkeudellaan muille, kuinka valmiina on 

ottamaan riskejä ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Myös vastuuttaminen on tärkeää, 

sillä se auttaa työntekijöitä tietämään mitä heiltä odotetaan ja minkälainen vastuu heillä on 

tavoitteista ja tulosten saavuttamisesta. Tämä on kaksisuuntaista toimintaa, johon 

vastaavasti sisältyy työntekijöille vapaus päättää keinoista työn tavoitteiden 
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saavuttamiseksi. Tämä perustuu siis keskinäiseen luottamukseen myös vahvistaen sitä 

(Hakanen, 2011). 

Palveleva esimieskulttuuri on siis sosiaalisesti vastuullista ja kestävää, jossa hän toimii 

roolimallina koko organisaation hyväksi ja näin rakentaa hyvinvointia, aloitteellisuutta, 

uudistushakuisuutta sekä yhteisvastuullisuutta koko henkilöstössä (Hakanen, 2011). 

Välittäminen ja inhimillisyys ovat tärkeässä roolissa, jokainen työntekijä on palvelevalle 

esimiehelle tärkeä ja muutakin kuin pelkkä työroolinsa. Tällainen esimiestoiminta 

synnyttää halua seurata häntä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Huippumenestyväksi 

haluavan organisaation tavoitteena on, että jokainen voi töihin tulessaan tuntea olevansa 

kallisarvoinen omalle organisaatiolle sekä valjastaa koko työyhteisön piilevät voimavarat 

osaksi työntekoa (Hakanen, 2011). 

Esimiehellä on tärkeä luoda työpaikalle selkeät pelisäännöt, jotka tuottavat menestystä. 

Kun työn imu nähdään täytenä läsnäolona ja rooliin uppoutumisena, tulee ihmisten 

erilaisuus aivan uudella tavalla näkyväksi. Tässä tarvitaan pelisääntöjä, joiden avulla 

erilaisuus ja moninaisuus nähdään luovuuden ja oppimisen lähteinä sekä ristiriidat 

hedelmällisinä uudistuksen mahdollisuutena (Hakanen, 2011). Esimiehellä tulee antaa siis 

tälle erillisyydelle ja yhtenäisyydelle tilaa edistääkseen työn imun kokemista.  

Palveleva esimies antaa tutkimusten mukaan (Hakanen, 2011) tukea tarvittaessa, osoittaa 

suuntaa ja valmentaa alaisiaan, mutta osaa myös vetäytyä ja antaa tilaa. Esimies myös pitää 

yllä koko työyhteisön me -henkeä yllä, joka syntyy yhteisistä tavoitteista, porukkaan 

kuulumisen tunteesta sekä jokaisen työntekijän oman työn nivoutumisesta osaksi 

kokonaisuutta. Nykyään työn muutosten, esimerkiksi etätyön lisääntymisen myötä moni 

kokee yhteisöllisyyden kadonneen ja yksinäisyyden lisääntyneen. Tämä heikentää 

huomattavasti työn imun kokemista, joten tähän keskittyminen on erittäin tärkeää 

esimiehen asemasta (Hakanen, 2011). 

Huumorin käyttö esimiestyössä lisää myös tutkimusten mukaan työn imun kokemista 

työpaikalla (Goswami, Nair, Beehr & Grossenbacher, 2016). Esimiehen positiivinen 

mieliala sekä huumorin käyttö selkeästi lisää työntekijöiden positiivisia tunnetiloja, mikä 

taas osaltaan lisää työn imua. Huumorin lisääminen työpaikalla tuottaa nautittavamman ja 

hauskemman työympäristön, mikä voi johtaa työn imun lisääntymiseen (Goswami, Nair, 

Beehr & Grossenbacher, 2016). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn imu on aineiston perusteella (mm. Hakanen, 2002:2011; Schaufeli, 2014). 

tarmokkuutta, omistautumista ja aktiivisen uppoutumisen tilaa työssä ja erittäin tärkeä ja 

olennainen osa työhyvinvointia. Sillä on useita suotuisia vaikutuksia niin työntekijälle 

itselleen yksilönä kuin koko organisaatiolle ja tämän menestykselle. Työn imu muun 

muassa ehkäisee työntekijöiden sairauksia, lyhentää sairauspoissaoloja, lisää 

tyytyväisyyttä, pidentää työntekijöiden työuria sekä saa työskentelemään entistä 

tarmokkaammin työpaikkansa hyväksi (Schaufeli & Bakker, 2004; Hakanen & Schaufeli, 

2012). Näiden runsaiden suotuisten vaikutusten myötä on siis perusteltua lisätä työn imua 

työpaikoilla. 

Yhteiskunnan kehittyessä työn vaatimukset (Hakanen & Perhoniemi, 2012; Schaufeli, 

2014), kuten työmäärä yhtä työntekijää kohden sekä kiire, lisääntyvät yhä enenevissä 

määrin. Näihin vaatimuksiin on vaikeaa vaikuttaa, joten on mielekkäämpää keskittyä 

vahvistamaan työntekijöiden sekä työpaikan voimavaroja, jotta näihin vaatimuksiin olisi 

helpompaa vastata. Työn voimavarat ovat olennainen osa työn imun ilmiötä, sillä lisätyt 

voimavarat johtavatkin työn imun kokemiseen. Työn voimavaroja ovat esimerkiksi 

esimiehen antama palaute ja tuki. Esimiehen eli johtajan asema työn imun lisäämisessä 

onkin kiistaton ja tästä syystä johtajan asemaan työn imussa on tärkeää kiinnittää huomiota 

(Hakanen & Perhoniemi, 2012; Seppälä, 2013; Schaufeli, 2014). 

Transformaationalinen johtajuus nähtiin aiempien tutkimusten kannalta edistävän työn 

imun lisäämistä (Bass & Avolio, 1990). Uusimpien tutkimusten (Hakanen, 2011; 

Northouse, 2013) mukaan kuitenkin palveleva johtajuustyyli palvelisi parhaiten 

työntekijöiden työn imua sen fokuksen kohdistuessa organisaation työntekijöihin ja heidän 

hyvinvointinsa tukemiseen. Palvelevan esimiehen ominaisuuksia ovat muun muassa 

työntekijöiden tukeminen, heidän hyvinvoinnistaan ja kasvamisestaan huolehtiminen, 

arvostus, kuuntelu, tilan antaminen, empatiakyky, aitous, rehellisyys sekä nöyryys. 

Palveleva esimies ei johda alaisiaan jäyhästi ylhäältä alaspäin, vaan tulee alaistensa 

joukkoon tasavertaiseksi jäseneksi inspiroimaan muita sekä käyttämään vaikutusvaltaansa 

eettisesti (Hakanen, 2011; Northouse, 2013). 

Palveleva johtajuus edustaa uutta käännettä johtajuuden tutkimuksessa, joka vastaa 

yhteiskunnan muutosten mukanaan tuomia haasteita ja tarpeita. Eettinen ja alaisia 
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palveleva työkulttuuri lisää työn imua ja tämän myötä kaikkia sen mukanaan tuomia 

positiivisia vaikutuksia (Northouse, 2013). 
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7 POHDINTA  

Työn imun tutkimus on vielä suhteellisen nuorta, mutta tämän tärkeys ja ajankohtaisuus 

lisääntyvät varmasti vuosi vuodelta yhteiskunnan muutosten myötä (Hakanen, 2011; 

Schaufeli, 2014). Työn imu on kohtuullisen helppo sekä käytännönläheinen että 

kustannustehokas tapa saada työntekijät voimaan paremmin sekä tehostamaan töiden 

tuloksia. Organisaatioiden johdolla on hyvä tunnistaa työn imun suotuisat seuraukset sekä 

panostaa niihin (Hakanen, 2011; Seppälä, 2013).  

Työn imu tutkimusten mukaan (mm. Hakanen, 2011) innostaa, motivoi, tuo tyydytyksen 

sekä mielekkyyden tunnetta ja sitouttaa työntekijän työpaikkaansa. Nämä kaikki ovat 

tärkeässä roolissa työpaikan menestyksen kannalta. Tärkeintä on sitouttaa työntekijät 

yhteisen hyvän tavoitteluun, luoda mielekäs työilmapiiri sekä antaa tilaa uuden luomiselle 

sekä kyseenalaistamiselle. Työelämässä osaamisen arvostuksen rinnalle on noussut ajatus 

pystyvyydestä; on tärkeää luoda työntekijöille usko siitä, että muutosten ja haasteidenkin 

vallitessa työntekijä pystyy vastaamaan näihin sekä saavuttamaan oman potentiaalinsa 

(Hakanen, 2011; Schaufeli 2014; Soane, 2014). 

Työn imun kokeminen nähdään (mm. Hakanen, 2011) parhaana mahdollisena 

hyvinvoinnin tilana, joten luonnollisestikin tähän panostaminen on tärkeää. Kilpailu 

organisaatioiden välillä kasvaa yhä vain, joten pelkkä kohtuullinen työn taso, vähäinen 

sairauspoissaolojen määrä eikä työntekijöiden suhteellinen terveys ja sitoutuminen riitä 

enää vastaamaan tähän kilpailuun. Nykypäivänä erityisesti innokkaille ja innovatiivisille 

työntekijöille on kysyntää. Työtehon ylläpito ja parhaan mahdollisen suorituksen tason 

saavuttaminen nousevatkin avainasemaan (Viitala, 2007; Hakanen, 2011; Burke & Page, 

2017). 

Työn imua edistäessä on tärkeä osata tunnistaa työpaikkojen omat yksilölliset vaatimukset 

sekä voimavarat, sillä nämä voivat paikoitellen vaihdella hyvinkin paljon (Hakanen, 

2009ab; Schaufeli, 2014; Soane, 2014). Etenkin tässä tunnistamistyössä johtajan asema on 

tärkeä. Vaatimuksiin on usein hankalampaa vaikuttaa, joten organisaatioiden voimavarojen 

lisääminen on mielekkäämpää työn imun lisäämisen kannalta. Usein näin saadaan 

tehokkaammin tarvittavat muutostyöt käyntiin (Hakanen, 2011; Burke & Page, 2017). 
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Tutkimukseni hypoteesi osui oikeaan, johdon välittämillä arvoilla ja positiivisella 

suhtautumisella sekä toimenpiteillä on todellakin paljon vaikutusta työntekijöiden 

hyvinvointiin sekä työn imuun (Hakanen, 2011; Northopuse, 2013; Burke & Page, 2017). 

Useat erilaiset tavat johtaa edistävät työn imua, mutta tutkimusten mukaan palveleva 

esimies näyttäisi edistävän eniten työn imua ja sen syntymistä työpaikalla. Palveleva 

esimies palvelee alaisiaan, mahdollistaa heidän parhaan mahdollisen työsuorituksen, 

innostaa, tukee, inspiroi ja motivoi kohti yhteistä päämäärää. Palveleva esimies tunnistaa ja 

edistää työntekijöidensä vahvuuksia sekä voimavaroja ja näin ollen lisää työn imun 

kokemista ja positiivista ilmapiiriä työpaikalla (Hakanen, 2011; Northouse, 2013). 

Transformaationalista johtajuutta on tutkittu paljon, mutta palvelevan johtajuuden käsite on 

vielä nuorta (Schaufeli, 2014; Soane, 2014). Tulevaisuudessa olisikin hyvä lisätä tätä 

palvelevan esimiehen tutkimusta. Uusia tutkimuksia aiheesta tulee kuitenkin koko ajan 

lisää ja palvelevan johtajuuden ilmiö nähdäänkin kehittyvän yhä suositummaksi 

johtajuuden teoriaksi sen hyvän vastaavuuden yhteiskunnan ja työelämän muutosten 

kanssa (Northouse, 2013).  

Jatkossa olisi hyvä lisätä etenkin pitkittäistutkimusten määrää työn imua sekä palvelevan 

johtajuustyylin käytäntöä tutkittaessa. Nyt iso osa on ollut poikkileikkaustutkimuksia ja 

vasta jonkin verran näitä pitkittäisiä (Hakanen & Perhoniemi, 2012). Tämä on kuitenkin 

luonnollista näin suhteellisen uudelle ilmiön tutkimukselle. Mielenkiintoista olisi 

tarkastella, kuina työn imu sekä palveleva johtajuus kehittyisivät ja kuinka näitä 

pidettäisiin yllä vuosikymmentenkin saatossa. Työn imun suosion myötä tätä tullaan 

varmasti tutkimaan vielä paljon lisää ja etenkin johtajuuden merkitystä työn imun 

lisäämisessä, sillä työn imun mahdolliset suotuista vaikutukset ovat niin kiistattomia. 

Kriittisessä valossa tarkasteltuna työn imu voidaan nähdä jopa myös negatiivisen asiana. 

Kritiikkiä voidaan esittää esimerkiksi sen suhteen, voidaanko työntekijälle itselleen 

säilyttää niin paljon vastuuta työn imun lisäämisestä muiden työntekijöille kohdistettujen 

paineiden lisäksi. Työn imu toki tuottaa useita positiivisia vaikutuksia työntekijälle, mutta 

toisaalta voi näin aiheuttaa myös osaltaan suorituspaineita. Tutkimukseni perusteella työn 

imusta löytyi paljon aineistoa tukemaan työn imun suotuisia vaikutuksia, muttei niinkään 

näiden mahdollisten negatiivisten puolien vaikutuksia. 

Toisekseen herää myös mielenkiintoinen kysymys, miten esimiehet ja työntekijät saataisiin 

vakuutettua lisäämään työn imua? Työn imu ja tämän lisääminen ovat teoriassa hyvin 
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positiivisia ilmiöitä, mutta käytännössä nämä eivät aina välttämättä toteudu yhtä 

mutkattomasti ja suunnitellun mukaisesti, varsinkin kiireen ja muiden työn vaatimusten 

keskellä. Työn imun vaikutukset eivät useinkaan näy heti tuloksissa tai kilpailukyvyssä, 

vaan vaativat pidemmän aikavälin tarkastelua. Näin kvartaalitalouden aikana, jossa 

tavoitteet asetetaan vuosineljänneksien mukaan, asettuu tämä etenkin haastavaksi 

kysymykseksi säästötoimien keskellä (Syrjälä, 2010).  Muun muassa näitä seikkoja olisikin 

hyvä pohtia jatkossa lisää ja miettiä, miten työn imun lisäämisestä saataisiin entistä 

helpompaa ja mielekkäämpää niin työntekijöille itselleen kuin esimiehellekin ja koko 

työpaikalle. 
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