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1 JOHDANTO 

Työhyvinvointiin liittyvät keskustelut ja kysymykset ovat keskeinen osa nykypäivän yhteis-

kuntaa ja työelämää (Suonsivu, 2014). Terveys 2000-tutkimuksen mukaan jopa 25 prosenttia 

suomalaisista kärsii vuosittain lievästä ja 2,5 prosenttia vakavasta työuupumuksesta. Väes-

tön ikääntyessä ja työvoimapulan kasvaessa työhyvinvoinnin merkitys korostuu, ja työuria 

pyritään pidentämään molemmista päistä (Innanen, 2014). Sosiaali- ja terveysministeriön 

(2011) asettamassa tavoitteessa pyritään siihen, että työntekijöiden työurat pitenisivät kol-

mella vuodella, ja psyykkinen kuormitus vähenisi 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä 

(STM, 2011). Organisaatioiden näkökulmasta työhyvinvointia kannattaa ylläpitää jo työpa-

hoinvoinnista aiheutuvien ylimääräisten kustannusten vuoksi, mutta myös kilpailukyvyn yl-

läpitämiseksi. Otalan ja Ahosen (2003) mukaan hyvinvoivat työntekijät ovat useammin in-

novatiivisia, sitoutuneita ja nopeita oppimaan. Yrityksellä on myös työlainsäädännön edel-

lyttämä velvollisuus huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista (Otala & Ahonen, 2003). 

Viime vuosikymmeninä huomio on kiinnittynyt myös työhyvinvoinnin positiivisiin näkö-

kulmiin. On havaittu, että useimmat suomalaiset kokevat säännöllisesti työssään työn imua 

(Bakker ym., 2008) eli työhön uppoutumista, ja työstä syntyvää hyvää oloa (Hakanen, 2002). 

Työhyvinvoinnin kannalta keskeisessä roolissa on tietysti yksilö, mutta myös organisaation 

johto, joka joutuu luovimaan niukkenevien resurssien, talouskriisien ja turvallisuusriskien 

ristiaallokossa (Ruohomäki, 2015). Suonsivun(2014) mukaan johdon tehtävänä on tarttua 

työntekijöitä uhkaaviin tekijöihin välittömästi ja huolehtia siitä, että jokaisella on mahdolli-

suus selvitä työtehtävistään. Lisäksi tulee varmistaa, että esimiehillä on käytettävissään tar-

vittavat välineet sekä osaaminen työntekijöiden tukemiseen ja ongelmatilanteiden ratkai-

suun. Esimiehen tulee huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, jotta voi tarjota ja välittää sitä 

myös alaisilleen (Suonsivu, 2014). 

Juutin ja Vuorelan (2015) mukaan onnistunut ja tarkoituksenmukainen johtaminen mahdol-

listaa henkilöstön hyvinvoinnin ja sulavan toiminnan työpaikoilla. Terveet, innostuneet ja 

osaavat ihmiset ovat niitä, jotka saavat aikaan hyviä tuloksia. Toimintaa tukevan ja kannus-

tavan johtamisen avulla henkilöstön osaaminen kehittyy ja innokkuus kasvaa (Juuti & Vuo-

rela, 2015). Vuoden 2012 työolobarometrin tuloksissa selvisi, että vain hieman yli puolet 

henkilöstöstä (59%) kokee saavansa työpaikallaan kannustusta ja tukea uusiin ideoihin 

(Kauppinen ym., 2013).  Kehusmaan (2011) mukaan johtajilla on usein varsin positiivinen 
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kuva siitä, kuinka paljon heidän yrityksensä panostaa työhyvinvointiin, vaikka todellisuus 

olisikin toinen. Näkemystä tulee laajentaa, sillä pelkät liikuntasetelit tai työkykypäivät eivät 

luonnollisesti riitä takaamaan henkilöstön hyvinvointia (Kehusmaa, 2011). Suonsivu (2014) 

esittää, että johtoryhmissä tulisi pyrkiä kehittämään erilaisia toimintamalleja, joiden tavoit-

teena on vähentää työpaikkakiusaamista sekä edistää työhön sitoutumisen edellytyksiä. Kor-

jaava ja ehkäisevä työ on tärkeää ja välttämätöntä, mutta myös työhyvinvoinnin kehittämisen 

näkökulma tulee ottaa huomioon (Suonsivu, 2014). Työhyvinvointi tulisi nähdä kokonai-

suutena, jossa yhdistyvät arvostava johtamistyyli, työn mielekkyys sekä työntekijöiden mah-

dollisuus tuntea itsensä tärkeiksi työyhteisössä (Kehusmaa, 2011). 

Tutkielmassamme olemme kiinnostuneita siitä, kuinka työhyvinvointia on käytännössä 

mahdollista kehittää johtamisen näkökulmasta. Osa tutkijoista kuvailee työhyvinvointia il-

miöksi, johon johtamisella ei voi vaikuttaa (Aura & Ahonen, 2016). Tässä kirjallisuuskat-

sauksessa haluamme tuoda ilmi, että työhyvinvointi on selkeästi johdettavissa (Juuti & Vuo-

rela, 2015), aivan kuten muutkin organisaation ilmiöt. Aiemman tutkimuksen ja kirjallisuu-

den perusteella pohdimme, miten johtaminen edistää työhyvinvointia, ja millainen puoles-

taan estää tai hidastaa sen syntymistä. 

Tutkimuskysymyksemme on: miten johtaminen vaikuttaa työhyvinvointiin? Tutkielmamme 

ydinkäsitteet ovat työhyvinvointi ja johtaminen. Johtamisen käsitteen olemme jakaneet ih-

misten (leadership) ja asioiden (management) johtamiseen. Työhyvinvoinnin ja johtajuuden 

väliseen suhteeseen liittyvät tutkimukset ovat kohdistuneet useille eri henkilöstöryhmille, ja 

näkemykset ovat erilaisia riippuen julkaisusta ja tutkijoista. Oletamme, että oikeanlaisella 

johtamisella voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnin edistämiseen, kun taas huono johtaminen 

vähentää alaisten työhyvinvoinnin kokemuksia.  Vuoden 2012 työolobarometri osoittaa, että 

työntekijät kokevat organisaation johdon olevan yhä kiinnostuneempia alaistensa työhyvin-

voinnista (Kauppinen ym., 2013). 

Toteutamme tutkielmamme kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena on osoittaa mah-

dollisimman laaja-alainen perehtyminen ilmiöön (Metsämuuronen, 2003). Olemme käyttä-

neet työssämme pääasiassa kansainvälisiä tutkimuksia ja suomalaisen johtamiskirjallisuu-

den pääteoksia. Aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta löytyy runsaasti, joten lähdekirjallisuu-

den rajaaminen oli haastavaa, mutta tärkeää. 
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2 TYÖHYVINVOINTI  

Työhyvinvointi ei synny itsestään, vaan sitä pitää kehittää jatkuvasti, jotta organisaation toi-

minta olisi mahdollisimman menestyksekästä (Otala, 2013). Työ ja terveys 2012 -katsauk-

sessa tulee ilmi, että työhyvinvointi on aidosti parantunut vuodesta 2003 vuoteen 2012 

(Kauppinen ym., 2013). Kauhasen (2016) mukaan työhyvinvointi on käsitteenä varsin uusi. 

Se on muotoutunut vasta 2000-luvun aikana, vaikka työntekijöiden systemaattinen suojelu 

sai alkunsa jo 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Vuonna 1895 säädettiin laki, jossa tapatur-

mavakuutuksesta tuli ensimmäinen pakollinen sosiaalivakuutuksen muoto, kun osaksi työ-

suhdetta sisällytettiin työnantajan vastuu työtapaturmista. Valtiovallan kannalta lainsäädän-

nöllä pyrittiin suojelutehtävän ohella edistämään yhteiskunnallista harmoniaa ja työmarkki-

naosapuolten yhteistä toimintaa. Vaikka työhyvinvoinnin käsite onkin melko nuori, sen si-

sältöä on toteutettu jo kauan. Organisaatiot ovat aina tavalla tai toisella pyrkineet huolehti-

maan henkilöstönsä työkyvystä (Kauhanen, 2016).  

Nykyään käytössä olevan työhyvinvoinnin käsitteen määritteleminen on kuitenkin haasta-

vaa, sillä se on laaja ja monimuotoinen (Pyöriä, 2012). Otalan ja Ahosen (2003) mukaan 

hyvinvointi koostuu useista tekijöistä, ja sillä tarkoitetaan sekä työntekijän että koko työyh-

teisön tunnetta ja viretilaa. Työhyvinvoinnin tarkoituksena on kehittää työyhteisöä ja luoda 

henkilöstölle mahdollisuuksia kokea onnistumisen tunteita ja iloa työssään (Otala & Aho-

nen, 2003). Myös Työterveyslaitoksen (2009) määritelmä on hyvin samankaltainen: "Työ-

hyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työnte-

kijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt ko-

kevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja työn koetaan tukevan elämänhallintaa" (Työ-

terveyslaitos, 2009). Työrooli luo elämään merkitystä ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua, 

toimia ja olla osa ryhmää, kuten esimerkiksi työyhteisöä (Siegrist, 1996). 

2.1 Yksilön näkökulmasta 

Työnantajalla on suuri rooli henkilöstön hyvinvointia ajatellen, sillä työtä ja vapaa-aikaa ei 

voi koskaan täydellisesti erottaa toisistaan: pahoinvointi töissä heijastuu myös työn ulkopuo-

liseen aikaan ja päinvastoin. Lammen, Kirveen ja Lampisen (2015) tutkimuksen mukaan 

työnantaja voi osaltaan vaikuttaa alaistensa työssä jaksamiseen asettamalla realistisia odo-

tuksia. Vaikka työntekijä onkin itse vastuussa vapaa-ajan toiminnastaan, työnantaja määrit-



4 

 

 

telee vaatimuksillaan työn ja vapaa-ajan rajat. Hyvinvoinnin kokemuksiin vaikuttaa olennai-

sesti se, oletetaanko työntekijöiden vievän työasioita kotiin tai olevan tavoitettavissa myös 

työajan ulkopuolella (Lampi ym. 2015).  Dettmersin (2017) tutkimus antaa vahvan todisteen 

siitä, että jatkuva saatavuus työajan ulkopuolella vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden hyvin-

vointiin ajan myötä (Dettmers, 2017).  

Schaufelin ja Bakkerin (2004) tutkimusten mukaan terveydelliset ongelmat ovat selkeässä 

yhteydessä työuupumukseen ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Työn vaatimukset ennustavat 

työuupumusta ja työntekijöiden sitoutuneisuutta: riittävät resurssit lisäävät hyvinvointia ja 

sitoutuneisuutta, kun taas vastaavasti puutteelliset resurssit ovat yhteydessä työuupumuk-

seen (Schaufeli & Bakker, 2004). 

Yksilön näkökulmasta työhyvinvointia voidaan tarkastella Karasekin (1979) työn vaatimuk-

set-työn hallinta -mallin (the Job Demand–Control model; JDC model) avulla. Malliin sisäl-

tyy työympäristön kaksi muuttujaa: työn vaatimukset sekä työn hallinta. Lisäksi malliin si-

sältyy kuormitushypoteesi ja aktiivisen oppimisen hypoteesi. Kuormitushypoteesin mukaan 

työn vaatimusten lisääntyessä työntekijän henkinen kuormitus lisääntyy, kun taas aktiivisen 

oppimisen hypoteesissa hallintamahdollisuuksien vahvistuessa työntekijän mahdollisuus 

oppia työssä kasvaa (Karasek 1979). Kuormittavaa ympäristöä kuvaavat työn korkea vaati-

mustaso ja pienet hallintamahdollisuudet. Nämä tekijät aiheuttavat henkistä kuormitusta ja 

altistavat stressiperäisille sairauksille, kuten sydän- ja verisuonitaudeille. Ei-kuormittava työ 

nähdään kuormittavan työn vastakohtana, eikä se ole henkisesti yhtä rasittavaa tai stressaa-

vaa. Kuormitushypoteesiin sisältyvän puskurihypoteesin mukaan korkeiden vaatimusten ai-

heuttamia negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää hallintamahdollisuuksien lisäämisellä 

(Karasek 1979; Demerouti & al. 2001).   

Karasek (1979) esittää, että aktiivisen oppimisen hypoteesin mukaan työ voi olla joko haas-

tavaa tai passiivista. Haastava työ sisältää suuria vaatimuksia ja hallintamahdollisuudet ovat 

korkeat. Työntekijä joutuu näkemään vaivaa työssään, mutta toisaalta hänellä on myös mah-

dollisuus vaikuttaa työn sisältöön. Lisäksi haastava työ luo parhaat lähtökohdat oppimiselle 

sekä työssä kehittymiselle, jolloin myös työmotivaatio kasvaa (Karasek 1979). Karasekin 

(1979) alkuperäisen mallin mukaan haastavan työn psyykkinen paine ei aiheuta negatiivisia 

seurauksia. Myöhemmät tutkimukset (mm. Demerouti ym., 2001) ovat kuitenkin osoittaneet, 

että haastava työ voi johtaa negatiivisiin stressireaktioihin.   
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Passiivinen työ nähdään haastavan työn vastakohtana: vaatimustaso on matala ja valinta-

mahdollisuudet pienet. Passiivisen työn seurauksena motivaatio voi laskea ja työssä oppimi-

nen ja kehittyminen heikentyvät (Karasek 1979; Karasek & Theorell, 1990; Demerouti ym., 

2001). Koska Karasekin mallissa ei huomioida sosiaalisten suhteiden merkitystä työntekijän 

työhyvinvoinnille, siihen on myöhemmin lisätty kolmas ulottuvuus eli työyhteisöstä saatava 

sosiaalinen tuki. Ulottuvuuteen sisältyy esimiehen ja kollegoiden tuki, kannustus ja arvostus. 

Täydennetty malli on nimeltään työn vaatimukset-työn hallinta-sosiaalinen tuki –malli (the 

Job Demand–Control–Support model, JDCS model). JDCS-malliin sisältyy kuormitus- ja 

oppimishypoteesien lisäksi myös sosiaalisen tuen hypoteesi, jonka mukaan työyhteisö voi 

olla joko sosiaalisesti eristäytynyt tai kollektiivinen. Mallin mukaan haastava ja kollektiivi-

nen työympäristö edesauttaa parhaiten työhyvinvointia sekä työntekijän oppimista ja kehit-

tymistä. Sosiaalinen tuki työyhteisössä vähentää työn liiallisten vaatimusten tuomaa stressiä: 

haastava työ yhdistettynä vähäiseen sosiaaliseen tukeen on terveydelle ja työhyvinvoinnille 

kaikkein haitallisinta (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Kauhasen (2016) mukaan työkyvyn käsite on keskeisessä roolissa puhuttaessa työhyvin-

voinnista yksilön näkökulmasta. Työkyky voidaan hahmottaa nelikerroksisena rakennel-

mana. Koko rakennelmaa kannattelee pohjakerros, jonka muodostavat terveys sekä psyyk-

kinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky. Muutokset tässä kerroksessa heijastuvat työky-

kyyn joko vahvistavina tai haittaavina tekijöinä. Toinen kerros koostuu ammatillisesta päte-

vyydestä ja osaamisesta, jota kehittämällä voidaan vastata työelämän haasteisiin ja muutok-

seen. Kolmas kerros, jossa sijaitsevat motivaatio, arvot ja asenteet, on hyvin altis erilaisille 

vaikutteille. Esimerkiksi yhteiskunnassa tai lainsäädännössä tapahtuvat muutokset heijastu-
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vat tähän kerrokseen voimakkaasti. Neljäs kerros on esimiehen vastuualuetta. Se on raken-

nelman suurin ja painavin kerros, joka koostuu työstä ja siihen liittyvistä tekijöistä eli työ-

yhteisön toimivuudesta, organisoinnista, työn vaatimuksista ja johtamisesta. Kaiken kaikki-

aan työkyvyssä on siis kyse siitä, että ihminen etsii tasapainoa työn ja omien voimavarojensa 

välillä. Iän ja sairauksien myötä ihmisen voimavarat muuttuvat, aivan kuten myös työn vaa-

timukset. Työkyvyn ylläpitäminen ja kehittyminen edellyttävät yhteisymmärrystä työnteki-

jän ja esimiehen välillä: vastuu työkyvystä jakautuu molemmille osapuolille, sillä kumpi-

kaan ei yksinään pysty turvaamaan sen säilymistä (Kauhanen, 2016).  

Yhtenä työhyvinvoinnin mittarina yksilön näkökulmasta voidaan pitää työn imua. Työn 

imua kokeva henkilöstö keskittyy työhönsä tehokkaasti, on sinnikäs ja työlleen omistautunut 

(Bakker et al. 2008). Luukkalan (2011) mukaan työn imua ja iloa koetaan eniten silloin, kun 

työntekijällä on riittävästi tilaa toimia työssään. Tätä työskentelytilaa voidaan määritellä nel-

jän osa-alueen kautta, jotka ovat työsopimus, ammatti-identiteetti, työn luonne sekä autono-

mia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työntekijän ja työnantajan on yhdessä huolehdittava 

siitä, että hänen työsopimuksensa on oikeudenmukainen ja että siinä on lain mukaiset edut 

ja oikeudet (Luukkala, 2011). Perhoniemi ja Hakanen (2013) esittävät artikkelissaan, että 

työn imun syntyminen voidaan nähdä jatkumona, jossa myönteiset vaikutukset ruokkivat 

toisiaan parantaen työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä. Työnantaja voi omalta osaltaan 

edistää työn imun kokemuksia esimerkiksi valmentamalla myönteisiä työyhteisötaitoja, po-

sitiivisten tunteiden ilmaisua sekä antamalla positiivista palautetta (Perhoniemi & Hakanen, 

2013).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi heijastuu vahvasti 

työelämään: esimerkiksi elämäntavat sekä työ- ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan vaikut-

tavat työhyvinvointiin ja työkykyyn (Aura & Ahola, 2016). Kauhasen (2016) mallin mukai-

sesti yksilön henkiseen ja fyysiseen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kahteen 

osaan sen perusteella, kuinka yksilö voi niihin omalla toiminnallaan vaikuttaa. Esimerkiksi 

geeniperimää on vaikea muuttaa, kun taas arvot, asenteet, osaaminen ja motivaatio riippuvat 

ihmisestä itsestään. Terveys nähdäänkin siis työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä, joka 

määräytyy sekä oman toiminnan että sattuman kautta (Kauhanen, 2016). 
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2.2 Työyhteisön näkökulmasta  

Koivumäki (2008) on tutkinut väitöskirjassaan työyhteisön sosiaalisen pääoman merkitystä 

työhyvinvoinnin kannalta.  Sosiaalisen pääoman puolestapuhujan Robert D. Putmanin mu-

kaan sosiaalinen pääoma muodostuu verkostoista, normeista ja luottamuksesta. (Putman, 

1993). Koivumäen tutkimuksen mukaan luottamuksellinen ilmapiiri edesauttaa työn tulok-

sellisuutta, ja yhteisöllisyydellä on merkittävä vaikutus työyhteisön toimivuutta ajatellen. 

Esimiehellä on kiistaton vaikutus luottamuksellisen ilmapiirin syntymiseen, ja innostavat 

esimiehet koetaankin usein myös luotettaviksi (Koivumäki, 2008).  

Suonsivun (2015) mukaan työntekijöiden kokemukset riittämättömyydestä ovat yhteydessä 

johtamisen laatuun. Esimiehen tulee varmistaa työtehtävien tasapuolinen jakaminen, jotta 

yksittäinen henkilö ei joutuisi liian suuren työkuorman alle. Työntekijöiden tulisi puhaltaa 

yhteen hiileen ja arvostaa muita työntekijöitä. Yhdessä koetut onnistumisen tunteet sekä yh-

teisen tavoitteiden saavuttaminen, ja niistä iloitseminen auttavat henkilöstöä jaksamaan työs-

sään. Palautteenannon merkitys on suuressa roolissa työssä jaksamisen kannalta (Suonsivu, 

2015) ja palautteen saaminen auttaa työntekijää kokemaan työnsä merkitykselliseksi (Virta-

nen & Sinokki, 2014). Isaacs (1999) korostaa artikkelissaan vuorovaikutuksen ja dialogisuu-

den merkitystä työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Dialoginen johtaja kuuntelee, kunnioit-

taa henkilöstön näkökulmia ja ajatuksia sekä saa heidän äänensä kuuluviin (Isaacs, 1999). 

Vastavuoroisuus, yhteiset jaetut arvot sekä aktiivinen toiminta työyhteisön hyväksi luovat 

työpaikalle me-henkeä ja yhteisöllistä luottamuspääomaa (Suonsivu, 2015). 

Auran ja Ahosen (2016) mukaan omat haasteensa johtamistyöhön asettavat työelämän kan-

sainvälistyminen, liikkuvuuden lisääntyminen sekä omalta osaltaan tasa-arvoon liittyvät ky-

symykset. Yrityksen tasa-arvosuunnitelmaan tulisi sisältyä selvitys työpaikan tasa-arvotilan-

teesta, palkkaeroista sekä naisten ja miesten tehtäväluokituksista (Aura & Ahonen, 2016). 

Innasen väitöskirjan osatutkimus osoittaa miesten kokevan naisia enemmän vaikutusmah-

dollisuuksia ja oikeudenmukaisuutta organisaatioissa (Innanen, 2014).  

Robertsonin ja Cooperin (2011) mukaan työyhteisön hyvinvoinnin edellytyksenä on se, että 

kaikki tietävät yrityksen perustehtävän ja toimivat sen mukaisesti. Jokaisella tulisi olla tieto 

siitä, mitä työpaikalla tehdään, ja mitä tulee saada aikaan. Menestyvät yritykset keskittyvät-

kin yleensä perustehtäväänsä. Yhteisymmärrys perustehtävästä saattaa hajota työyhteisössä 

huonon johtamisen, minäkeskeisen ajattelutavan tai suurten muutosten myötä (Robetson & 

Cooper, 2011). Seeckin (2012) mukaan johtajilla on suurin vaikutus yrityksen kulttuuriin ja 
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ilmapiiriin, sillä organisaatiokulttuuriin vaikuttavat organisatoriset tekijät ovat heidän oh-

jailtavissaan. Lisäksi henkilöstön yksilöllinen huomiointi työtehtävien jaossa lisää työnteki-

jöiden työtyytyväisyyttä (Seeck, 2012). 

2.3 Organisaation näkökulmasta  

Otalan (2003) mukaan työhyvinvoinnista on tullut organisaatioille ratkaiseva kilpailukyky-

tekijä, sillä heikolla johtamisella ja huonosti voivilla työntekijöillä organisaatio ei pysty saa-

vuttamaan tavoitteitaan. Työntekijät ovat kilpailuedun kannalta erotteleva tekijä, sillä kapa-

siteettia ja koneita voidaan ostaa rahalla, mutta ihmisten kokemusta ja osaamista ei (Otala, 

2003). Kehusmaan mukaan työhyvinvointia voidaan pitää kilpailukeinona, jolla luodaan 

kestävää tuloskehitystä. On selvitetty, että sijoittamalla työhyvinvointiin yritykset voivat 

saada sijoitetun rahan takaisin jopa 10-20 kertaisena. Hyvinvointi edistää pitkällä aikavälillä 

yrityksen uudistumista, tuloksentekokykyä ja jaksamista (Kehusmaa, 2011). Lisäksi moti-

voiva työn suunnittelu, vaihtelevien työtehtävien tarjoaminen ja yksilöiden työn imun tuke-

minen parantavat merkittävästi alaisten työhyvinvointia (Innanen, 2014). 

Kehusmaan mukaan (2011) työntekijän työssä kokema henkinen rasitus voi aiheuttaa en-

nenaikaisen eläköitymisen, ja lisätä henkilöstön vaihtuvuutta ja sairaslomien määrää. Työn-

antajan kannattaa ottaa vastuuta yksilön henkisestä hyvinvoinnista jo pelkästään pahoinvoin-

nista johtuvien korkeiden kustannusten takia. Virallinen eläkeikä on tällä hetkellä 65 vuotta, 

mutta todellisuudessa suomalaiset jäävät eläkkeelle jo keskimäärin 58 vuotiaana. Varhaisen 

eläköitymisen vuoksi menetetään joka vuosi puoli miljoonaa työvuotta, josta johtuvat kus-

tannukset ovat noin 24 miljardia vuodessa (Kehusmaa 2011). Lisäksi työkyvyttömyyseläk-

keiden, sairauspoissaolojen, työtapaturmien ja näihin liittyvän sairaanhoidon ja alentuneen 

työkyvyn kustannukset ovat Suomessa noin 40 miljardia euroa vuodessa (Kauhanen, 2016). 

Tilanne on ollut kuitenkin jo pitkään parantumaan päin, sillä alkavat työkyvyttömyyseläk-

keet ovat osoittaneet vähentymisen merkkejä (Aura & Ahonen, 2016). 

Kehusmaa (2011) esittää kustannuksiin vetoamisen olevan yksi tehokkaimmista keinoista 

saada työnantajat kiinnostumaan työhyvinvoinnista, koska yritysten perustehtävä on tuottaa 

voittoa. Ei kuitenkaan riitä, että työhyvinvoinnissa keskitytään tilastoissa oleviin lukuihin ja 

nykyhetkeen, vaan huomio tulisi kohdistaa ensisijaisesti ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. 

Hektinen työtahti ja tulosvaatimukset pakottavat johdon usein keskittymään kuluvan neljän-
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nesvuoden tuloksen aikaansaamiseen, jolloin kymmenen vuoden päästä toteutuvat työkyvyt-

tömyydet jäävät taustalle (Kehusmaa, 2011). Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan työ-

kyvyn parantamiseen pyrkineiden interventioiden myötä sairauspoissaolot vähentyivät jopa 

20 prosenttia. Investoinnit maksoivat itsensä takaisin jo 1-3 kuukaudessa ja panos-tuotos-

suhde oli interventioilla 10-20 kertainen (Anttonen, ym., 1998). 

Otalan (2003) mukaan pitkällä aikavälillä työhyvinvointiin panostaminen tuo yritykselle sel-

keää kilpailuetua ja tulosta. Työhönsä tyytyväinen henkilöstö ja hyvä työilmapiiri heijastu-

vat suoraan asiakastyytyväisyyteen monilla aloilla, etenkin palvelualoilla. Myös kasvustra-

tegian kannalta työhyvinvoinnilla on merkitystä, sillä innostava ja uudistumista edistävä il-

mapiiri edesauttavat uuden luomista ja kasvua. Työntekijöitään hyvin ja reilusti kohteleva 

työnantaja houkuttelee paremmin myös uusia yhteistyökumppaneita ja osaajia (Otala, 2003). 

Organisaation innovatiivisuus kasvaa tukemalla luovaa ja oppimista helpottavaa kulttuuria 

sekä sitouttamalla työntekijät pitkäaikaisesti yrityksen visioon (Seeck, 2012). Sitoutuminen 

(job engagement) nähdään työuupumuksen vastakohtana ja se on positiivinen, täyttävä työ-

hön liittyvä mielentila, jonka piirteitä ovat tarmokkuus, omistautuminen sekä syventyminen 

(Schaufeli & Bakker, 2004). 

Myös media on ottanut huomioon työhyvinvoinnin viime vuosina ja esimerkiksi Suomen 

Pankin ilmapiiriongelmat saivat runsaasti julkisuutta. Kehusmaa (2011) kertoo teoksessaan 

silloisen johtokunnan jäsenen esittäneen kiusaamissyytteitä ja toisen työntekijän moittineen 

pääjohtajan johtamistyyliä. Pääjohtajaa puolusti pankkivaltuusto, joka perusteli kantansa pa-

rin vuoden takaisella työilmapiiritutkimuksella, jonka tuloksissa ilmeni työtyytyväisyysin-

deksin nouseminen 0,1 prosenttiyksikköä edelliseen tutkimukseen verrattuna.  Tulosten 

taakse on helppo piiloutua, vaikka todellisuudessa yhden kymmenyksen parannus ei osoita 

muutosta työilmapiirissa suuntaan tai toiseen. Tutkimuksessa työtyytyväisyysindeksi oli 3,3 

asteikolla 1-5 ja työntekijöiden mukaan kehittymismahdollisuudet olivat pienet, ja  työta-

voitteet epäselvät. Lisäksi päätöksenteko koettiin hitaaksi ja byrokraattiseksi. Suomen Pan-

kin esimerkki osoittaa sen, kuinka tärkeää on tulkita työyhteisön ilmapiiritutkimukset asian-

mukaisella tavalla ja kohdella työntekijöitä reilusti (Kehusmaa, 2011).  

2.4 Johtamisen näkökulmasta  

Juutin ja Vuorelan (2015) mukaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat työn sisältö, 

työolosuhteet, työyhteisön ihmissuhteet ja ilmapiiri, työntekijän osaaminen, henkilön omat 
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elämäntavat ja johtaminen. Johtaminen on näistä merkittävin, sillä sen avulla voidaan vai-

kuttaa kaikkiin edellä mainittuihin tekijöihin (Juuti & Vuorela, 2015). Johtamisella on mer-

kittävä rooli työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvointikokemuksien vahvistamisessa, mutta 

myös innostavan ja luottamuksellisen työilmapiirin edistämisessä (Virtanen & Sinokki, 

2014). 

Esimiehen täytyy pyrkiä kehittämään työyhteisöä ja kuunnella työntekijöiden kehittämiseh-

dotuksia tyrmäämättä niitä heti ensikättelyssä (Virtanen & Sinokki, 2014). Johtaminen on 

yksi organisaation ydinprosesseista, ja sen kehittämisen järjestelmällinen huomiointi ja joh-

tamistaitojen parantaminen ovat menestystekijöitä monille yrityksille (Lönnqvist, 2005). 

Jotta henkilöstö saadaan sitoutettua organisaatioon ja sen tavoitteisiin, johdon tulee näyttää 

toiminnallaan esimerkkiä ja johdattaa työntekijöitään oikeaan suuntaan (Virtanen & Sinokki, 

2014). Hyvä johtaminen edellyttää johtajan kykyä arvioida työhyvinvoinnista saatavien hyö-

tyjen merkitystä työpaikalle (Kauppinen ym., 2013). Lisäksi hyvä johtaja ymmärtää, että 

ihminen toimii työyhteisössään kokevana subjektina, mikä omalta osaltaan korostaa ihmisen 

arvoa toimijana ja yhteisön jäsenenä (Syväjärvi & Perttula, 2012). 

Työ ja terveys Suomessa 2012 –tutkimuksessa esitetään johtamisen kehittämisen olevan yksi 

tärkeimpiä tekijöitä suomalaista työelämää ja henkilöstön hyvinvointia kehitettäessä (Kaup-

pinen ym. 2013). Myös Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa (2013) johtaminen 

mainitaan yhtenä kehitysalueena.  Virtasen ja Sinokin teoksessa (2014) esitetään hyvän joh-

tamisen luovan luottamuksen ja arvostuksen avulla työntekijöille perusturvallisuuden tun-

teen, joka on tärkeä hyvinvoinnin lähtökohta. Liian passiivinen johtaminen, ja aidon läsnä-

olon puute saattaa johtaa sisäisiin ongelmiin organisaatiossa. Toinen hyvinvointia haittaava 

piirre on liiallinen kontrolli, joka näyttäytyy esimerkiksi esimiehen tarpeena olla aina oike-

assa ja sanoa viimeinen sana, kun taas oikeudenmukainen, yhteistyökykyinen ja innostava 

esimies puolestaan ylläpitää ja edistää työhyvinvointia. Työntekijöitä kohtaan osoitettu ar-

vostus lisää hyvinvointia ja innostuneisuutta huomattavasti. Myös tunteilla on merkittävä 

vaikutus työhyvinvointiin, ja aivotutkijat ovatkin osoittaneet, että tunteet tarttuvat helposti 

ja esimiehen tunne-energialla on vaikutus koko työyhteisöön (Virtanen & Sinokki, 2014). 

Myönteiset tunnetilat auttavat ihmistä tekemään parempia päätöksiä, ajattelemaan laajem-

min sekä näkemään useita eri ratkaisuvaihtoehtoja (Robertson & Cooper, 2011).  

Yritysten perustehtävä on tuottaa tulosta ja liikevoittoa, kun taas johtamisen tarkoituksena 

on varmistaa organisaation perustehtävän toteutuminen (Lönnqvist, 2005). Auran ja Ahosen 
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(2016) mukaan yksityisellä sektorilla tulos näyttäytyy selkeämmin voittona, kun taas julki-

sella sektorilla tulos tarkoittaa oletetun kustannusvaikuttavuuden saavuttamista. Kummassa-

kin tapauksessa huono tuottavuus heikentää työhyvinvointia, sillä heikko taloudellinen ti-

lanne heikentää yrityksen olemassaolon edellytyksiä ja lisää työsuhteiden epävarmuutta. 

Johtamisen näkökulmasta työhyvinvointiin panostaminen on strateginen valinta, jonka 

avulla saavutetaan parempi tulos. Tästä samaisesta syystä yritykset järjestävät esimerkiksi 

johtoryhmän vaihtuessa esimieskoulutuksia, joiden tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä 

ja hyvinvointia (Aura & Ahonen, 2016). 

Asialähtöisen johtamisen näkökulmasta työhyvinvointia voidaan tarkastella strategisesti. 

Aura ja Ahonen (2016) ovat luoneet työhyvinvointiasioiden edistämiselle mallin, jonka mu-

kaan prosessi etenee. Ensimmäinen vaihe on sisällyttää työhyvinvointi strategiatyöhön, 

jonka jälkeen johtoporras kouluttaa esimiehet toimimaan linjassa strategian kanssa, ja nostaa 

heidän valmiuksiaan ylläpitää organisaation henkilöstö hyvinvoivana. Lopuksi työhyvin-

vointia parantavat keinot saatetaan koko henkilöstön tietoon kehityskeskusteluiden kautta. 

Tämä on melko perinteinen keino työhyvinvoinnin kehittämiseen. Jotkut yritykset ovat luo-

puneet kokonaan kehityskeskusteluista, mitä voidaan pitää hieman arveluttavana työhyvin-

vointia ajatellen. Eniten kehityskeskusteluiden työhyvinvoinnilliseen alueeseen panostavat 

valtio ja kunnat (Aura & Ahonen, 2016). 

Salomäen (2013) mallin mukaan työhyvinvoinnin johtamisessa tulee ottaa huomioon neljä 

kokonaisuutta, jotka ovat tukeminen, osallistaminen, kiinnittäminen sekä tehostaminen. Tu-

kemalla henkilöstöä ylläpidetään ja kehitetään hyvinvointia, osallistamalla kannustetaan ide-

ointiin ja innovointiin, sitoutuneisuutta ja motivaatiota luodaan kiinnittämällä henkilöstö yri-

tykseen ja taloudellisen tuottavuuden kasvu varmistetaan toimintaa tehostamalla. Pro gradua 

varten haastatellut johtajat olivat kaikki yhtä mieltä siitä, että työhyvinvoinnin johtaminen 

ei saa tai voi olla erillinen kokonaisuus johtamisessa, vaan sen tulee nivoutua kokonaisuu-

teen (Salomäki, 2013). 
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3 JOHTAJUUS & JOHTAMINEN  

Tässä tutkielmassa käsittelemme kahta johtamiseen liittyvää käsitettä: johtamista ja johta-

juutta. Yleisellä tasolla johtaminen voidaan nähdä muun muassa ihmisiin vaikuttamisena 

organisaation tarkoitusperien toteuttamiseksi (Kostamo, 2004). Lönnqvistin (2005) mukaan 

käsite on hyvin laaja ja monimuotoinen, ja sitä on tutkittu vuosikymmeniä saavuttamatta 

kuitenkaan yhtä selkeää määritelmää. Tänä päivänä hyvä johtaminen ei enää perustu käskyt-

tämiseen, vaan myönteiseen palautteeseen, vahvaan asiantuntijuuteen, yhteisiin sopimuksiin 

sekä johtajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ihmisten ja asioiden johtajina (Lönnqvist, 

2005). On myös huomattava, että virallista johtajaa ei työyhteisön sisällä pidetä välttämättä 

todellisena johtajana, vaan arkityössä suurempaan arvoon nousevat esimerkiksi mielipide- 

tai ilmapiirijohtajat (Tökkäri, 2012). 

Johtajuus (leadership) kohdistuu perinteisesti ihmisten johtamiseen, kun taas johtaminen 

(management) nähdään enemmänkin organisaation asioiden hallintana (Seeck, 2012). Lea-

der-johtaja käyttää henkilökohtaisia johtajakykyjään, mutta manager-johtaja taas johtaa or-

ganisaatiota toimivaltansa avulla (Kostamo, 2004). Seeckin (2012) mukaan manageri- ja lea-

der-johtajan välinen ero perustuu pitkälti tapaan, jolla johtamista lähestytään. Perinteinen 

management-johtaminen sisältää suunnittelua, alaisten valvontaa sekä palkitsemista, kun 

taas leader-johtamisessa painottuu avoin keskustelu, osallistaminen ja kannustaminen 

(Seeck, 2012). 

Johtamiskeskusteluista saa helposti kuvan, että leadership-johtajuus olisi lähtökohtaisesti 

parempaa kuin manager-johtaminen (Kostamo, 2004; Juuti & Vuorela, 2015). Lönnqvistin 

(2005) mukaan nämä kaksi johtamistyyppiä kulkevat käsi kädessä ja niitä on hankalaa erot-

taa toisistaan, sillä molempia tarvitaan. Pelkkä leader-johtajuus ei välttämättä kanna pitkälle, 

sillä myös tuloksen saavuttamisella ja laatutekijöillä on merkitystä. Lisäksi pelkkä ihmisten 

ymmärtäminen ei riitä, sillä ihmisiä tulee ymmärtää myös siinä kontekstissa, jossa he työs-

kentelevät (Lönnqvist, 2005). Sama pätee manager-johtajuuteen: henkilöstön tunteita ja tar-

peita ei voida ohittaa ilman seuraamuksia.  Hyvä ja menestyvä johtaja saavuttaa kaikki joh-

tamisen toiminnot ja pääsee vaadittuun tulokseen (Kostamo, 2004; Seeck, 2012). 

Peltosen (2007) mukaan manageri-johtajasta ja leader-johtajasta voidaan tunnistaa toisistaan 

poikkeavia erityispiirteitä, jotka kuitenkaan harvoin ilmenevät käytännössä sellaisenaan. Pe-

rinteisen näkemyksen mukaan manageri-johtaja nähdään persoonattomana hahmona, joka 
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pyrkii välttämään riskejä ja hallinnoimaan organisaatiota etäältä. Manageri-johtaja on osa 

systeemiä, kun taas leader-johtaja nähdään itsenäisenä toimijana, joka innovoi, ottaa riskejä, 

haastaa ja kohtaa työyhteisön jäsenet suoraan (Peltonen, 2007). Leader-johtajuudelle omi-

naisia piirteitä ovat esimerkiksi karismaattisuus, visioiminen sekä kulttuurinen ymmärrys. 

Johtaja inspiroi työntekijöitään ja toiminnallaan energisoi heitä (Seeck, 2012). Leader-joh-

tajuutta esiintyy harvoin sellaisenaan, mutta esimerkiksi poliittinen vaikuttaminen on usein 

korostuneen leader-lähtöistä (Kostamo, 2004). 

Hyvää ja vahvaa johtajuutta tarvitaan etenkin muutostilanteissa (Peltonen, 2007). Ihmisten 

johtamista painottavat opit soveltuvat hyvin epävakaisiin oloihin, ja niitä käytetään eniten 

taloudellisina laskukausina, kun taas asioiden johtamisen opit ilmenevät yleensä talouden 

nousukausina, jolloin taloustilanne on vakaa (Seeck, 2012). 

3.1 Johtamistyylit  

Johtamisen vaikutukset työntekijöiden työhyvinvointiin näyttäytyvät suoranaisesti esimie-

hen johtamistyylin kautta (Juuti & Vuorela, 2015). Tässä tutkielmassa käsittelemme kahta 

johtamiskirjallisuuden suurta johtamistyyliä: transformationaalista johtamista sekä transak-

tionaalista johtamista. Lisäksi sivuamme transaktionaalisen johtamisen alalajia, laissez faire 

-tyyliä. Ensimmäisenä transformationaalisen ja transaktionaalisen johtamisen käsitteet on 

ottanut käyttöön James Burns ja laajaa tutkimusta on jatkanut Bernand Bass (Seeck, 2012).  

Mikään näistä kolmesta johtamistyylistä esiintyy harvoin puhtaasti sellaisenaan. Perintei-

sesti transaktionaalinen johtaminen on yhdistetty management-johtamiseen, kun taas trans-

formationaalinen leader-johtajuuteen (Seeck, 2012). "Full scale” johtajuus yhdistää transak-

tionaalisen, transformationaalisen sekä laissez faire -johtamisen (Sudha, Shahnawaz, Farhat, 

2016).  

3.2 Transformationaalinen johtaminen 

Bassin (1990) teorian mukaan transformationaalinen johtamistyyli perustuu visionääriseen 

johtajuuteen, jota alaisten on helppo seurata. Henkilöstön ja johtajan välillä vallitsee syvä 

luottamus ja ihailu, jolloin työntekijät saattavat tehdä enemmän kuin heidän oletetaan teke-

vän. Ominaisia piirteitä tälle johtamistyylille ovat johtajan karismaattisuus, inspiroivuus 
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sekä henkilöstön kannustaminen. Johtaja on kiinnostunut alaisistaan, kohtelee heitä yksi-

löinä sekä mentoroi niitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea työssään. Karismaattisuutensa 

avulla transformationaalinen johtaja nauttii vallasta, vaikutusvallasta, alaistensa luottamuk-

sesta ja arvostuksesta (Bass, 1990). Usein transformationaalista johtamistyyliä pidetään lä-

heisenä käsitteenä leadership-johtajuudelle (Seeck, 2012).  

Seeckin (2012) mukaan transformationaalisessa johtamisessa sekä johtajat että seuraajat ja-

lostuvat, eli todellinen johtajuus muuttaa henkilöstöä parempaan suuntaan. Tämä johtamis-

tyyli painottuu henkilökohtaiseen, sisäistä motivaatiota ruokkivaan johtamiseen. Päämää-

ränä on työntekijöiden, ja organisaation muuttaminen parempaan (Seeck, 2012). Bassin te-

oksessa (1990) esitetään, että transformationaalinen johtaja on avoin ja määrittelee vision 

sekä mission selkeästi henkilöstölleen. Tavoitteet saavutetaan johtajan karismaattisuuden 

avulla, inspiroimalla ja stimuloimalla työntekijöitä älyllisesti hyviin suorituksiin. Johtaja 

pyrkii vaikuttamaan henkilöstöön niin, että yksilöt toimisivat koko ryhmän hyväksi. Trans-

formationaalinen johtaja tarjoaa uusia ja innovatiivisia keinoja ongelmanratkaisuun ja näkee 

vaikeudet ratkaistavina ongelmina (Bass, 1990).  

Vesterisen (2013) mukaan transformationaalinen johtamistyyli voi ilmetä monin tavoin ja 

eri muodoissa. Tyylejä voivat olla esimerkiksi keskusteleva, demokraattinen, välittävä tai 

tunneälykäs johtaminen. Demokraattinen johtaja antaa työntekijän suunnitella ja tehdä 

työnsä itse, mikä lisää sitoutumista ja luottamusta johtajan ja henkilöstön välillä. Henkilös-

tön asiantuntijuuteen ja osaamiseen luotetaan, ja päätökset tehdään joustavasti yhteistyössä. 

Vaikka työntekijöillä on oikeus tuoda esille mielipiteensä, johtajan odotetaan päättävän asi-

oista lopullisesti. (Vesterinen, 2013)  

Juutin ja Vuorisen (2015) mukaan keskusteleva johtaminen on yksi transformationaalisen 

johtamistyylin tärkeimmistä osa-alueista. Johtaja ottaa huomioon alaistensa mielipiteet ja 

keskustelee heidän kanssaan, mikä osaltaan lisää sitoutumista ja työmotivaatiota. Esimiehen 

kannalta keskusteleva johtaminen vaatii ajankäytön tarkempaa suunnittelua sekä hyviä vuo-

rovaikutustaitoja. Työhön liittyvien päämäärien ja tavoitteiden läpinäkyvyys on tärkeää, 

jotta työn lopputulos olisi onnistunut ja työn laatu hyvää. Sekä johtajan että työntekijän tulee 

olla selvillä työn vaatimuksista, jotta väärinkäsityksiä ja ristiriitoja ei pääsisi syntymään. 

Rakentavalle keskustelulle olennaista on se, että keskustelu on tasavertaista ja kunnioittavaa. 

(Juuti & Vuorinen, 2015)  
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Vesterisen (2013) mukaan välittävä johtaja luo työpaikalle kulttuurin, jossa erilaiset ihmiset 

ovat hyväksyttyjä ja monimuotoisuus nähdään voimavarana. Johtajan vastuulla on löytää 

asioita, jotka yhdistävät henkilökuntaa ja lisäävät yhteishenkeä. Tärkein arvo välittävälle 

johtajalle on työntekijät ja heidän kohtelu parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijöiden 

toiveet ja tarpeet otetaan huomioon joustavasti sääntöjen ja ohjeistuksien sallimissa rajoissa 

(Vesterinen, 2013). Tunneälykäs johtamistyyli taas vaikuttaa positiivisen voimaantumispro-

sessin kautta luoden uudistumiselle ja muutokselle suotuisan työilmapiirin (Akerfjordet & 

Severinsson 2008). 

3.3 Transaktionaalinen johtaminen  

Transaktionaalinen johtaminen on sosiaalista vaihtokauppaa työntekijöiden ja johtajien vä-

lillä, joka perustuu palkitsemiseen ja rankaisemiseen (Sudha ym., 2016). Bassin (1990) teo-

rian mukaisesti palkitseminen ja rangaistukset ovat keino päästä haluttuun tulokseen: hyvin 

tehdystä työstä seuraa palkkio, kun taas huonoista suorituksista rangaistaan. Ylhäältäpäin 

asetetut tavoitteet saavutetaan uhkailun avulla, mikä saattaa toimia lyhyellä tähtäimellä, 

mutta pitkässä juoksussa voi koitua haitaksi. Transaktionaalisen johtamistyylin painopiste 

on valvonnassa sekä ulkoisissa motivaatiotekijöissä (Bass, 1990). Johtamistyyli sisältää ak-

tiivista seuraamista ja nopeaa tilanteisiin puuttumista silloin, kun standardista poiketaan 

(Seeck, 2012).  

Vesterisen (2013) mukaan transaktionaalista johtamistyyliä edustavat johtajat pyrkivät saa-

vuttamaan päämääränsä sääntöjen, määräysten ja komentamisen avulla. Johtaja ei pidä vaih-

toehtona sitä, että työntekijät kieltäytyisivät käskyistä. Vaikka johtaja saattaa silloin tällöin 

kysyä henkilöstön mielipiteitä, hän toimii silti omien päätöstensä mukaisesti. Perustelut eivät 

ole yleisiä tälle johtamistyylille. Myös työn valvonta on tarkkaa, eikä virheille jää juuri sijaa. 

Tyyli on autoritäärinen, hierarkkinen ja joustamaton (Vesterinen, 2013).  

Vesterinen (2013) esittää transaktionaalisen johtamistyylin käyttäminen on parhaimmillaan 

silloin, kun työntekijät motivoituvat tuloksiin perustuvista palkkioista. Jos henkilöstö pelkää 

huonosta työstä seuraavia rangaistuksia, hyvinvointi ja sen seurauksena myös yrityksen tulos 

ja työhyvinvointi kärsivät (Vesterinen, 2013). Bassin (1990) mukaan transaktionaaliseksi 

johtamiseksi luetaan myös passiivinen johtaminen, jolloin johtajat eivät itse aktiivisesti seu-

raa tilannetta vaan korjaava toiminta alkaa vasta, kun poikkeamat tulevat johtajien tietoon 
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(Bass, 1990). Transaktionaalinen johtamistyyli on tyypillistä työpaikoilla, jossa vaaditaan 

nopeaa ja tehokasta reaktiokykyä muuttuvissa tilanteissa (Vesterinen, 2013).  

Laissez faire -johtamistyyli voidaan nähdä transaktionaalisen johtajuuden alalajina: tyylissä 

johtaja välttelee velvollisuuksiaan, päätöksentekoa sekä vastuuta (Bass, 1990). Tämän 

vuoksi tätä johtamistyyliä kutsutaan usein myös vältteleväksi tyyliksi. Tehokkuudeltaan lais-

sez faire ei ole yhtä korkealla kuin transaktionaalinen tai transformationaalinen johtaminen, 

eikä se ole tyydyttävää henkilöstölle. Tyylille ominaista on aktiivisen vuorovaikutuksen 

puute sekä johtamattomuus (Sudha, Shahnawaz, Farhat, 2016). Työntekijöiden väliset risti-

riidat ja ongelmatilanteet ovat yleisiä työpaikoissa, jossa tätä tyyliä käytetään (Vesterinen, 

2013). 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JOHTAMISEN VAIKUTUKSESTA TYÖHY-

VINVOINTIIN 

Työhyvinvointiin liittyvät keskustelut ja kysymykset ovat keskeinen osa nykypäivän yhteis-

kuntaa. Työvoimapulan lisääntyessä ja väestön ikääntyessä työhyvinvoinnilla on suuri mer-

kitys, kun työuria halutaan pidentää entisestään. (Innanen, 2014). Tutkimusten mukaan esi-

miehet ja johtajat kokevat työssään enemmän työhyvinvointia lisääviä flow-kokemuksia 

kuin muut työntekijät (Csizentmihalyi, 1990). Tulisikin pohtia, mistä tämä ilmiö johtuu ja 

millä tavoin johtaja voi omalla toiminnallaan edistää virtauskokemuksien syntymistä. 

Csizentmihalyi (1990) mukaan vaatimusten ollessa tasapainossa työntekijän kykyjen ja 

osaamisen kanssa henkilö voi kokea virtauskokemuksen eli saavuttaa tilan, jossa muu maa-

ilma hämärtyy ja tietoisuus on pelkästään tekemisen kohteessa. Flow-kokemuksen aikana 

ihminen on onnellisimmillaan ja tehtävä on itsessään palkitseva ja nautintoa tuottava. Työn-

antaja voi edesauttaa virtauskokemuksien syntymistä kannustamalla, tunnistamalla henki-

löstön vahvuudet sekä asettamalla saavutettavissa olevia tavoitteita. Kun tavoitteet vastaavat 

osaamista, työntekijät ovat aktiivisempia, keskittyneempiä ja motivoituneempia (Csizentmi-

halyi, 1990). 

Yksilön omaan hyvinvointiin vaikuttavat vahvasti hänen omat elintapansa ja valintansa, 

mutta myös johtaja pystyy vaikuttamaan työntekijänsä hyvinvointiin (Karasek, 1979). Tär-

kein edellytys työhyvinvoinnille on tasapaino työn vaatimusten ja osaamisen välillä (Pyörälä 

2012; Luukkala, 2011). Työ ei saisi olla liian kuormittavaa, mutta sen tulisi kuitenkin tarjota 

tarpeeksi haasteita työntekijälle. Työkyvyn ylläpitäminen edellyttää ymmärrystä työntekijän 

ja työnantajan välillä ja vastuu jakautuu molemmille osapuolille (Kauhanen, 2016). Johtajan 

tehtävänä on työtehtävien tasapuolinen jakaminen ja työntekijöiden tarpeiden tunnistaminen 

(Suonsivu, 2015). Dettmersin (2017) tutkimus antaa vahvan todisteen siitä, että työn jatkuva 

saatavuus työajan ulkopuolella vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden hyvinvointiin ajan myötä 

(Dettmers, 2017).  

Organisaatioiden näkökulmasta työhyvinvoinnista on tullut ratkaiseva kilpailukykytekijä. 

Henkilöstön osaaminen ja kokemus ovat erotteleva tekijä kilpailunkyvyn kannalta, sillä niitä 

ei voida ostaa rahalla samalla tavalla kuin esimerkiksi koneita tai kapasiteettia (Otala, 2003). 

Pitkällä aikavälillä hyvinvoivat työntekijät edistävät yrityksen tuloksellisuutta ja uudistu-

mista. Tutkimuksen mukaan työhyvinvointiin sijoitetut rahat voidaan saada takaisin jopa 10-
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20 kertaisena (Kehusmaa, 2011). Jotta organisaatio voisi toimia tehokkaasti, jokaisen työn-

tekijän tulee olla tietoinen yrityksen perustehtävästä ja toimia sen mukaisesti. Huonon joh-

tamisen myötä yhteisymmärrys perustehtävästä saattaa kadota (Robertson & Cooper, 2011). 

Työn sisältö, työolosuhteet, työyhteisön ihmissuhteet ja ilmapiiri, henkilöstön osaaminen, 

henkilön omat elämäntavat ja johtaminen vaikuttavat kaikki työhyvinvointiin. Näistä kaik-

kein merkittävin vaikuttaja on johtaminen ja sen avulla voidaan vaikuttaa myös kaikkiin 

muihin edellä mainittuihin tekijöihin. (Juuti & Vuorela, 2015). Johtaminen on nostettu tär-

keimmäksi tekijäksi useissa eri tutkimuksissa. (Otala, 2003).  Esimiehellä on kiistaton vai-

kutus työyhteisön ilmapiirin syntymiseen ja luottamuksellisen ilmapiirin on tutkittu edesaut-

tavan työn tuloksellisuutta ja yhteisöllisyyttä (Koivumäki, 2008). Työ ja terveys Suomessa 

2012 –tutkimuksen mukaan johtamisen kehittäminen on tärkeimpiä tekijöitä suomalaista 

työelämää ja henkilöstön hyvinvointia kehitettäessä (Kauppinen ym. 2013). 

Sudhan, Shahnawazin ja Farhatin (2016) tutkimuksen mukaan transformationaalisella joh-

tamistyylillä on suurempi vaikutus henkilöstön hyvinvointiin kuin transaktionaalisella tai 

laissez faire -tyylillä. Transformaali johtaminen on positiivisessa yhteydessä tiimijohtami-

seen ja tiimityöskentelyyn. Työhyvinvointi linkittyy johtajan sitoutumiseen, joustavuuteen 

ja muutostilanteisiin (Sudha, Shahnawaz, Farhat, 2016). Tästä huolimatta ei ole olemassa 

yksiselitteistä tutkimustietoa siitä, että jokin johtamistyyli olisi selvästi muita parempi. Sekä 

transformationaalinen että transaktionaalinen tyyli ennustavat esimerkiksi innovatiivisuutta 

työyhteisössä ja parhaaseen tulokseen päästään yhdistämällä useita erilaisia johtamistyylejä 

(Seeck, 2012). Bassin (1990) mukaan transaktionaalinen johtajuus ei riitä sellaisenaan, vaan 

johtaja-alaissuhteen täytyy kehittyä transformationaaliseksi ollakseen tehokas (Bass, 1990).  

Transformationaaliselle johtamistyylille ominaiset piirteet, kuten tunneäly ja tavoitteiden 

selkeä määrittely ja ilmaiseminen, vahvistavat henkilöstön luovuutta, ryhmäidentiteettiä 

sekä työyhteisön yhtenäisyyttä (Seeck, 2012). Näin ollen voidaan olettaa, että transforma-

tionaalisella johtamistyylillä on epäsuora, mutta selkeä yhteys työhyvinvoinnin edistämi-

seen. Bassin (1990) tutkimuksien mukaan kollegat ja alaiset pitävät transformationaalisia 

johtajia tehokkaampana kuin transaktionaalisia johtajia (Bass, 1990).  

Salomäki (2013) esittelee pro gradu -tutkielmassaan työhyvinvoinnin johtamisen luonteen 

nelikenttämallin, joka tukee myös tämän tutkielman johtopäätöksiä. Mallin mukaan työhy-

vinvoinnin johtamisessa tulee kiinnittää huomiota neljään kokonaisuuteen: tukemiseen, 

osallistamiseen, kiinnittämiseen sekä tehostamiseen.   Tukemalla henkilöstöä ylläpidetään ja 



19 

 

 

kehitetään hyvinvointia, osallistamalla kannustetaan ideointiin ja innovointiin, sitoutunei-

suutta ja motivaatiota luodaan kiinnittämällä henkilöstö yritykseen ja taloudellisen tuotta-

vuuden kasvu varmistetaan toimintaa tehostamalla (Salomäki, 2013). 
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5 POHDINTA 

Tutkielmassamme halusimme tuoda esille, että työhyvinvoinnin ilmiötä voidaan tarkastella 

yksilön lisäksi myös johtamisen näkökulmasta. Tulimme siihen tulokseen, että työhyvin-

vointi ei synny sattumalta, vaan se pitää ottaa tietoisesti osaksi organisaation strategiaa ja 

johtamista. Kun johto ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen kustannusten alentajana ja 

positiivisen työnantajakuvan luojana, kaikki osapuolet hyötyvät. Suomalaisten tutkimusten 

mukaan työhyvinvoinnin vaikutus organisaation tuottavuuteen, kilpailukykyyn, taloudelli-

seen tulokseen ja maineeseen on vahva. Työhyvinvointia edistävillä tekijöillä on todistettu 

olevan välillisiä ja välittömiä tulosvaikutuksia. Esimiesten siis todella kannattaa panostaa 

henkilöstönsä hyvinvointiin, jos haluaa yrityksen menestyvän. Hyvinvoivilla työntekijöillä 

on vähemmän sairauspoissaoloja, ja he ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia yritykseen. 

Organisaatioiden tulisi ymmärtää, ettei työhyvinvointiin panostaminen ole turhaa, sillä se 

tuottaa konkreettisia hyötyjä. Lisäksi on osoitettu, että työyhteisön eettiset arvot ja toiminta-

tavat voivat suojata työntekijöitä stressiltä, antaa tukea ristiriitatilanteissa ja lisää positiivisia 

työn imun kokemuksia (Huhtala, 2014). 

Mielestämme työhyvinvoinnin johtaminen on vahvasti nykypäivää, eikä sitä voi missään 

nimessä sivuuttaa. Ruohomäen (2015) artikkelin mukaan esimerkiksi työ- ja organisaatio-

psykologialla on paljon tarjottavaa ihmisten ja organisaatioiden johtamiselle. Etenkin posi-

tiivista psykologiaa sovelletaan käytännön johtamiskulttuurissa yhä enenevissä määrin esi-

merkiksi palautteenannon ja motivaation tukena. Positiiviset näkökulmat ovat niitä tekijöitä, 

jotka tekevät työstä mielekkään ja auttavat organisaatiota ja työntekijöitä jaksamaan ja sel-

viytymään vaikeinakin aikoina. Kunnioittava johtaminen koskee alaisten kompetenssin ar-

vostamista sekä kannustavaa tyyliä (Ruohomäki, 2015). Mielestämme johtajien tulisi ym-

märtää positiivisen psykologian vaikutus työhyvinvointiin. Se on työkalu, jonka avulla voi-

daan konkreettisesti parantaa henkilöstön hyvinvointia. 

Olennaisen tärkeää on myös seurata työhyvinvoinnin kehittämisen etenemistä ja toteutu-

mista. Yksittäisen yrityksen tasolla johtamistyylien vaikutuksia työhyvinvointiin voidaan 

tutkia esimerkiksi henkilöstötutkimuksien avulla. Tutkimukset antavat suuntaa johdon ke-

hittämiselle ja arvokasta tietoa siitä, missä työhyvinvoinnillisissa asioissa olisi vielä paran-

nettavaa. Henkilöstö- ja hyvinvointitutkimukset tulisi liittää osaksi esimiestehtäviä sekä ke-

hitystyötä. Monilla työpaikoilla on käytössä erilaisia työtyytyväisyys- ja ilmapiiritutkimuk-
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sia, mutta niitä ei osata käyttää tarkoituksenmukaisesti. Esimiesarviointeja, ilmapiiritutki-

muksia ja kehityskeskusteluja käydään vuodesta toiseen samalla kaavalla, mutta niiden poh-

jalta harvoin tehdään konkreettisia muutoksia (Kehusmaa, 2011). Henkilöstökyselyiden ja 

kehityskeskusteluiden analysointi jää usein pintapuoliseksi, eikä riittäviin toimenpiteisiin 

ryhdytä, minkä seurauksena vastausaktiivisuus laskee jatkossa (Kauhanen, 2016). 

Pohdimme tutkielmassamme johtamistyylien välisiä eroja sekä niiden vahvuuksia ja heik-

kouksia. Loppupäätelmänä voimme todeta, että eroistaan huolimatta transformationaalinen 

ja transaktionaalinen johtamistyyli ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Transformationaa-

lista johtamista tarvitaan transaktionaalisen johtamisen tueksi etenkin silloin, kun työn toi-

minta ylittää odotukset.  

Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu ja oikeudenmukaisuus työpaikalla on tärkeää yksilöiden 

sitoutumisen, työmotivaation ja koko työyhteisön hyvinvoinnin kannalta (Kauppinen ym. 

2013). Johtamista käsittelevässä kirjallisuudessa on puhuttu hyvin vähän monimuotoisuuden 

ja tasa-arvon johtamisesta, vaikka ilmiö on tärkeä ja erityisen paljon pinnalla nykypäivänä. 

Vaikka monimuotoisuus voi aiheuttaa yhteentörmäyksiä ja hankaluuksia, se tarjoaa myös 

tilaisuuksia uusille toimintatavoille, näkökulmille ja yhteisöllisyydelle. Eettisten käytäntöjen 

ja arvojen toteuttaminen organisaatiossa ovat tärkeitä tekijöitä stressin ja uupumisen ehkäi-

semiseen työssä (Huhtala, 2014). Johtamisen psykologiaa tarkastelemalla ymmärrys ihmi-

sistä ja siihen perustuvasta ihmisten johtamisesta kasvaa. 

Vaikka työhyvinvointiin panostamalla saavutetaankin kilpailuetua ja kustannussäästöjä, sen 

edistäminen on kuitenkin paljon enemmän kuin kustannusten vähentämistä ja liikevoiton 

kasvattamista. Nykypäivänä esimerkiksi tasa-arvokysymykset, työturvallisuus ja ympäristö-

asiat ovat seikkoja, jotka täytyy ottaa huomioon jo lainkin pakosta. Nämä tekijät ovat myös 

suuri osa henkilöstön hyvinvointia, ja niiden kautta vaikutetaan yrityksen brändiin ja ima-

goon sekä viestitään kuluttajille yrityksen arvoja ja asenteita. Transformationaaliselle johta-

mistyylille ominaisella tavalla on tärkeää kohdata jokainen työntekijä yksilönä, niin työn 

sujuvuuden kuin työhyvinvoinninkin vuoksi. Johtamisella on suuri rooli tasa-arvon toteutu-

misen ja työhyvinvoinnin lisäämisen kannalta, joten on tärkeää kiinnittää huomiota oikeu-

denmukaisuuden kokemuksiin sekä naisten ja miesten tasapuolisiin vaikutusmahdollisuuk-

siin.  
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Kirjallisuuskatsauksemme tarjoaa hyvän pohjan lisätutkimuksille ja mahdollisuuden jatkaa 

pro gradu -työhön. Johtamisen ja työhyvinvoinnin välisiä suhteita on tutkittu globaalisti hy-

vin vähän ja Suomessa ei juuri ollenkaan. Aihe on monimuotoinen ja laaja, ja tutkielmamme 

synnytti runsaasti lisäkysymyksiä, joihin voimme syventyä myöhemmässä vaiheessa. Halu-

amme tutkia tarkemmin johtamisen ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä sekä tarkastella il-

miötä syvällisemmin, esimerkiksi johtamisen vaikutusta työn imun kokemuksiin. 
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