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Diplomityön tarkoituksena on syventyä nuorten työntekijöiden työhyvinvointiin ja siihen vaikuttamiseen. Työ
jakautuu kahteen eri osa-alueeseen teoreettiseen ja kokeelliseen. Teoreettisessa osiossa syvennyttiin
sairauspoissaolojen kehittymiseen ja keinoihin, joilla voidaan vaikuttaa sairauspoissaolojen määrään.
Sairauspoissaolojen määrässä huomattiin selkeä poikkeama maailman taloudellisen tilanteen muutoksissa erityisesti
matalasuhdanteiden aikoina. Työnantajille on tarkasti määritelty työntekijöiden oikeudet ja velvoitteet, jotka ovat
hyvin lakisääteisiä. Näitä ovat muun muassa työturvallisuus- ja työaikalaki. Työnantajien ja työntekijöiden toimintaa
ja velvollisuuksia on myös ohjaamassa työaikalaki, työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen.
Teoreettisessa osiossa työhyvinvointi ja työssä viihtyminen nousivat erityisen tärkeiksi kriteereiksi. Työntekijät
kokevat innostavan ja suvaitsevan työympäristön yhdeksi työssä jaksamisen kriteeriksi. Psyykkinen ja henkinen
kuormittavuus on noussut 2000- luvulla todella merkittäväksi työpaikkojen sairauspoissaolojen syyksi. Tähän
voidaan vaikuttaa hyvällä ja ennakoivalla työkykyjohtamisella ja näin saada työntekijät jaksamaan paremmin
työelämässä ja vähentämään sairauspoissaoloja. Työntekijöiden hyvän työkykyjohtamisen ansiosta voidaan saada
nykyisistä työntekijöistä tuottavampia ja työntekijät kokemaan olonsa merkityksellisiksi yrityksessä. Tähän
merkityksellisyyden kokemuksen tuntemukseen yritykset pystyvät vaikuttamaan strategisella työkykyjohtamisella,
jossa yrityksellä on selvät toimintatavat ja suunta, kuinka heidän yrityksessään esimiehet toimivat.
Kokeellisessa osiossa tarkasteltiin Vastuullisen kesäduunikampanjan keräämää aineistoa ja analysoitiin nuorten
kokemaa työhyvinvointia. Aineistosta käsiteltiin ensin valittuja yksittäisiä kysymyksiä, joiden perusteella
kampanjaan osallistuneet yritykset kohtelevat nuoria kesätyöntekijöitä tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa.
Yritykset hoitavat hyvin nuorten ohjeistuksen ja antavat heille hyvät valmiudet työskennellä heillä. Useampaa
muuttujaa tarkastellessa muuttujien välisiä yhteyksiä löydettiin faktorianalyysistä. Faktorien selitysaste jäi kuitenkin
vähäiseksi. Regressioanalyysissä tavoitteena oli löytää yhtäläisyyksiä saman tyyppisien muuttujien välille.
Korrelaatioita aineistosta löydettiin, mutta korrelaatiot jäivät suhteellisen vähäisiksi.
Työn perusteella voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneiden yritysten työhyvinvoinnin johtaminen on hyvinkin
edistyksellisellä tasolla. Vastuullinen Kesäduuni-kampanja on kerännyt hyvin merkittävää aineistoa, joka on
selittämässä nuorten kokemaa työhyvinvointia. Heidän kokemansa työhyvinvointi on hyvällä tasolla, mikä selvisi
yksittäisten kysymysten analysoinnin perusteella. Usean muuttujan tarkastelu toi esille piileviä muuttujia, joiden
selvittäminen vaatisi lisää erilaista tutkimusaineistoa. Kampanja on hyvin merkittävä aineiston keräysmenetelmä,
jonka avulla selvitetään nuorten kokemaa työhyvinvointia. Yrityksissä oleva työntekijöiden johtamisen kulttuuri on
korkealla tasolla ja lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä kohdellaan hyvin tasavertaisesti vakituisessa työsuhteessa olevien
työntekijöiden kanssa.
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Management
Abstract

The purpose of this thesis is to deepen the workplace wellbeing of young workers and influence them. The work is
divided into two different theoretical and experimental areas. The theoretical part deepened the development of
sickness absences and the means that could affect the number of sick leave absences. There was a clear deviation
from the number of sick leave absences in the changes in the world's economic situation, especially in the periods of
the lamas. Employers are well-defined as workers' rights and obligations, which are very statutory, such as the Act
on Occupational Safety and Work Orders. The work and responsibilities of employers and employees are also being
governed by working time law, collective agreements and local agreement.
In the theoretical part, well-being at work and job satisfaction became a particularly important criterion. Employees
feel an inspirational and tolerant working environment as one of the criteria for coping with work. Psychological and
mental loads have risen in the 21st century to a truly significant role as a cause of absenteeism in job vacancies. This
good and proactive work ability management can influence and enable employees to get better in working life and
reduce sick leave. Employee good work ability management can make existing employees more productive and make
employees feel relevant to the company. With this sense of experience of relevance, companies can influence strategic
work ability management, where the company has clear ways of doing business and how the superiors work in their
business.
The experimental section looked at the material collected by responsible Summer Campaign and analyzed the wellbeing at work experienced by young people. The material was first dealt with selected individual questions that
enabled the participating companies to treat young summer workers equally with other employees. Businesses handle
the guidelines of young people well and give them good skills to work with them. When looking at more variables,
the variables were discovered by factor analysis. However, the explanation of factors was negligible. The aim of
regression analysis was to find similarities between the same types of variables. Correlations of the material were
found, but the correlations remained relatively low.
Based on the work, it can be concluded that the wellbeing of well-being of the participating companies is at an
advanced level. The responsible Summer Campaign has collected very important material, which is explaining the
well-being at work experienced by young people. The experience of well-being at work is at a good level, which was
solved by analyzing individual questions. Multivariate review revealed hidden variables, which would require
additional research material to be investigated. The campaign is a very important method of gathering data to help
people with well-being at work. The company's work management culture is at a high level, and young talented
workers are treated very equally with permanent employees.
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1 TYÖHYVINVOINNIN TEORIA
Työhyvinvoinnin teoria osiossa esitellään työhyvinvointiin liittyviä vaikutuksia ja sen
seurantamenetelmiä. Työhyvinvoinnin tarkastelussa yksi tärkeimmistä kriteeristöistä on
eri tilastojen seuranta. Tilastot antavat yleisesti tarkasteltavasta työympäristöstä kuvan,
jota verrataan yleisesti muihin saman tyyppisten työympäristöjen tilastoihin.
Tilastollisesti saadusta aineistosta voidaan tehdä päätelmiä työntekijöiden työolojen
parantamiseen tai toimintatapojen muutokseen. (Työterveyslaitos 2005)

1.1 Johdanto
Diplomityön tavoitteena on syventyä nuorten työntekijöiden ja työnantajien väliseen
vuorovaikutussuhteeseen erityisesti työhyvinvoinnin sekä työkyvyn ylläpitämisen
kannalta. Työhyvinvointiin panostaminen on tuonut useissa yrityksissä positiivisia
tuloksi sairauspoissaolojen vähenemisenä, mutta onko se parantanut työhyvinvointia
työntekijöiden näkökulmasta? Työn tarkastelunäkökulmana on nuoren työntekijän
kokema työhyvinvointi ja kuinka työnantajaosapuoli voi olla siihen vaikuttamassa.
Työssä on tarkasteltu Vastuullisin kesäduuni- kampanjan materiaalia, jonka pohjalta on
arvioitu nuorten työntekijöiden koettua työhyvinvointia kokeellisessa osiossa.
Materiaalin pohjalta on tarkasteltu työnantajaosapuolen mahdollisuuksia vaikuttaa
työhyvinvoinnin ylläpitoon ja kehitykseen. Tarkastelunäkökulma kohdistuu nuoriin
työntekijöihin, koska työnjohto on osaltaan vaikuttamassa heidän innokkuuteensa
työskennellä eri työpaikoissa. Huonolla työkykyjohtamisella voidaan latistaa nuoren
työntekijän työintoa ja motivaatiota, joiden palauttaminen voi olla haastavaa.
Suomalaiset

työnantajat

ovat

2000-luvulla

alkaneet

tarkastelemaan

enemmän

työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Työhyvinvointi on hyvinkin laaja käsite, johon on
osaltaan vaikuttamassa ihmisten omat fyysiset, psyykkiset ja henkiset resurssit.
Yksittäisen työntekijän työhyvinvointiin on vaikuttamassa yksilön henkilökohtaiset asiat,
työympäristö sekä työyhteisö. Edellä mainitut seikat ovat mukana työkykyä ylläpitävän
toiminnan mallissa. (Virolainen 2012)
Kansainvälinen työjärjestö ILO: n työhyvinvoinnin määritelmän mukaan se on
työympäristön ja työntekijän kokeman turvallisuuden yhteisvaikutus. Fyysinen
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työympäristö vaikuttaa suoraan työturvallisuuteen, mutta sen lisäksi on olemassa
työntekijän kokemuksien vaikutus. Koettu työhyvinvointi on työympäristön, työtilan ja
työorganisaation vaikutusten summa, jota pyritään täydentämään työterveyshuollolla.
Työterveyshuollolla

pyritään

takaamaan

työntekijöiden

työturvallisuus.

Useilla

tutkimuksilla on todettu, että työhyvinvoinnilla on vaikutuksia työntekijöiden
tuottavuuteen. (International Labour Organization 2018)
Työhyvinvointiin on laadittu useita perustuslaillisia direktiivejä, lakeja ja asetuksia,
joiden avulla pyritään edistämään työhyvinvointia ja turvallisuutta. Suomessa
työntekijöiden turvallisuuden takaamista varten on laadittu Työturvallisuuslaki, johon on
säädetty työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia. Laissa on määritelty kattamaan kaikki
työn riski- ja kuormittavuustekijät, joiden toteutumisen vastuussa ovat työntekijä- ja
työnantajaosapuolet. Lain velvollisuuksien laiminlyönti on säädetty rangaistavaksi,
minkä valvontaa seuraa työsuojeluviranomainen. Muita merkittäviä lakeja ovat
Työterveyshuoltolaki, Laki työsuojelun valvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta,
Työaikalaki ja Työsopimuslaki. (Finlex 2002)
Laki,

direktiivit

ja

säädökset

luovat

raamit

turvalliselle

työskentelemiselle.

Työhyvinvointia on rakentamassa koko yrityksen organisaation henkilöstö. Sen yhtenä
tärkeänä osana on johtaminen ja strateginen toimiminen. Ilman selvää ja toimivaa
strategiaa työyhteisön toiminta ei ole hallittavissa. Euroopan työterveys- ja
työturvallisuusvirasto on merkittävä työntekijöiden työolojen edistäjä, joka pitää yllä
materiaaliaineistoa. Aineistoon pohjautuen pyritään Euroopan unionin sisällä laatimaan
lakeja, joiden tavoitteena on parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja turvallisuutta.
(EU-OSHA 2018)
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Kuva 1. Sairauspäivärahakausia vuonna 2016 vähemmän kuin koskaan ennen (Blomgren
2017)
Blomgrenin (2017) tekemä poiminta Kelan aineistosta kuvaa hyvin vallitsevaa
työhyvinvoinnin kehitystä. Taloudessa tapahtuneiden suhdannevaihteluiden on huomattu
vaikuttavan huomattavasti sairauspoissaolojen määrään. Puolestaan ennen vuotta 1993
tilastoitujen sairauspoissaolojen määrää ei voida suoraan verrata nykyhetkeen, koska
silloin tehtiin lakimuutos omavastuuajan

pidentämisestä.

Lakimuutos vähensi

huomattavasti sairauspoissaolojen määrään. Lakimuutoksessa omavastuukausien määrää
lisättiin seitsemästä yhdeksään.
Tilastosta on kuitenkin huomattavissa sairauspoissaolokausien väheneminen viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Vähenemiseen on ollut vaikuttamassa työikäisen väestön
terveydentilan ja työkyvyn paraneminen. Lisäksi työpaikkojen työhyvinvointitoiminnan
ja työterveyshuollon toimivuus on ollut osaltaan myös vähentämässä sairauspoissaoloja.
Tilastoista voidaan huomata, etteivät viime vuosina tuki- ja liikuntaelinten sekä
mielenterveysongelmien määrät ole merkittävästi vähentyneet. Sairauspoissaolokausien
uskotaan nousevan seuraavien vuosien aikana, koska talouden nousukausien aikana näin
on muulloinkin tapahtunut. Tämän vuoksi onkin todella tärkeää tarkastella
tulevaisuudessa työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Niiden avulla
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voidaan parantaa työhyvinvointia ja saadaan sairauspoissaolo kausien määrä
vähenemään. (Blomgren 2017)

1.2 Työhyvinvointi
Työterveyslaitos määrittää työhyvinvoinnin seuraavasti: ”Työhyvinvointi tarkoittaa
turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt
tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä
mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.”
Työterveyslaitoksen määritelmä ottaa huomioon yksilöiden fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen jaksamisen, joista osa-alueista koostuu jokaisen yksilön jaksaminen.
(Työterveyslaitos 2017)
Työhyvinvointia pystytään tarkastelemaan useasta eri näkökulmasta, joita voi olla useita
esimerkiksi riskien, prosessin ja henkilöstön hallinta. Riskien hallinnan avulla pyritän
tarkastelemaan

työturvallisuuden

kannalta

riskialttiita

prosessivaiheita

ja

mahdollisuuksien mukaan pyrkiä poistamaan niitä. Riskien hallinnassa päätarkoituksena
on ennakoida jo olevia riskejä ja sitä kautta lisäämään työhyvinvointia sekä työssä
jaksamista. Usein työhyvinvointia lähdetään tarkastelemaan tarkoituksenmukaisesti
yhden tarkastelunäkökohdan kautta. Diplomityöni suuntautuu enemmän tarkastelemaan
työhyvinvointia työntekijän kokeman asenteen pohjalta. (Santalahti ja Mäkeläinen 2001)
Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaisen henkilön sitä omakohtaista kokemusta, mikä tuo
juuri hänelle onnellisuutta. Työn mieleisekseen kokeminen sekä työssä ja vapaa-ajalla
jaksaminen on kuvastamassa hyvää työhyvinvointia. Henkilön tuntemuksilla on suuri
merkitys koetussa työhyvinvoinnissa (Virolainen 2012). Työhyvinvointi käsitteenä on
paljolti muokkautunut lähivuosikymmenien aikana. Suomalaisen käsityksen mukaan sillä
tarkoitetaan jokapäiväistä työpaikan sisäistä ja ulkopuolella olevaa työntekijän
hyvinvointia, joka on varsin laaja-alainen käsite. Yhtenä merkittävimpänä näkökulmana
onkin työntekijäkohtainen tarkastelu, jossa uppoudutaan laajalti organisaation
toimintaan, johtamiseen ja työyhteisöön. Tärkeintä työhyvinvoinnin kannalta on
kuitenkin työstä palautuminen, mikä on edellytys työntekijöiden työssä jaksamiselle.
(Manka ja Manka 2016)
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Työhyvinvoinnin tutkimus pyrkii selvittämään työn mielekkyyteen vaikuttavia asioita,
jotka kuvaavat pahoinvointia, työn imua sekä positiivista työssä jaksamista. Stressi,
sairauspoissaolot ja uupumus ovat työhyvinvointia kuvaavia suureita, joiden avulla
voidaan tutkia työntekijän kokemaa työhyvinvointia. Edellä mainituilla tutkimuskohteilla
kuvataan pahoinvoinnin tunnetta. 2000-luvun aikana työhyvinvoinnin tutkimus on
keskittynyt tarkastelemaan enemmän neutraaleja ja positiivisia työhyvinvoinnin
mittareita. (Virolainen 2012)

Sosiaalinen

Fyysinen

Työhyvinvointi

Psyykkinen

Henkinen

Kuva 2. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Lakisääteisesti on pyritty laatimaan työpaikoille pelisääntöjä, joiden mukaan tulisi toimia.
Perustuslaissa on säädetty työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden minimivaatimukset,
jonka mukaan työnantajan on toimittava. Useasti työnantajaosapuoli on kuitenkin
panostanut työhyvinvointiin vielä enemmän kuin laissa on määritelty. Sen edistämisellä
on todettu olevan positiivisia suoria ja epäsuoria vaikutuksia yrityksen tulokseen.
Työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen perusteella on todettu yhden euron tuovan
viidestä kuuteen euron säästön työnantajalle kohtuu ajassa. (Pitkänen 2017)
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Työhyvinvoinnin arviointiin on laadittu useita eri mittaristoja, joiden perusteella pyritään
tarkastelemaan sen tasoa. Yleisimpiä seurattavia parametreja, jotka kuvaavat yksilön ja
työyhteisön tilaa ovat (Kemianteollisuus 2018):
-

Kehityskeskustelu

-

Johtamisen arvioinnit

-

Kyselyt työilmapiiristä ja työssä viihtyvyydestä

-

Työkykyindeksi

-

Työterveyshuollon tehdyt toimenpiteet

-

Työntekijöiden vaihtuvuustilastot

-

Sairauspoissaolot

-

Kuormituksen arvioinnit

-

Eläköityminen

Yllä esitellyt mittaristot ovat tärkeitä indikaattoreita, joiden mukaan pystytään
tarkastelemaan mahdollisia riskitekijöitä yhteisellä työpaikalla. Esimerkiksi suuren
työntekijöiden vaihtuvuuden takana voi olla useita eri tekijöitä. Puolestaan
sairauspoissaolojen määrä voi kertoa työntekijöiden suuresta kuormittavuudesta.
(Kemianteollisuus 2018)
Työn toimintaympäristön arviointiin on myös laadittu omia mittareita, joiden
tarkoituksena

on

kuvastaa

työskentely-ympäristön

turvallisuutta.

Ympäristön

seurantamittareita ovat muun muassa (Työturvallisuuskeskus 2015):
-

Vaaratilanneilmoitukset

-

Tapaturmatilastot

-

Riskien arvioinnit

-

Viranomaisarvioinnit

-

Työhygieeniset mittaukset

-

Työympäristön arviointimenetelmät

Tapaturmatilastot ja vaaratilanneilmoitukset kertovat suoraan työskentely-ympäristön
tapaturmaherkkyydestä. Usein suuret tapaturmatilastot ja vaaratilanneilmoitukset
kertovat turvallisuuspuutoksista, joiden korjaamisella on välittömät vaikutukset
turvallisuuden paranemiseen. (Työturvallisuuskeskus 2015)
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Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin sairauspoissaolojen ja tapaturmatilastojen kehitystä.
Kaikkien saatavilla on kyseisten mittareiden arvoja, joista tilastoa pitää Tilastokeskus ja
työterveyshuolto. Muut mittaristot ovat enemmän yrityksen sisäistä tietoaineistoa.
Lisäksi aineistot eroavat paljon työnantajista riippuen, minkä vuoksi tarkastelu keskittyy
helpoiten seurattaviin ja tarkoin tilastoituihin mittareihin. (Työturvallisuuskeskus 2015)
Työntekijöiden ikääntyminen tulee ottaa huomioon tarkastellessa työhyvinvointia, koska
elämän tilanteet muuttuvat työntekijöiden työskentelyuran aikana. Nuoret pääsevät
ensimmäisinä työskentelyvuosinaan oppimaan paljon uusia merkittäviä taitoja
työelämästä, mikä voi usein vaikuttaa työn mielekkääksi kokemiseen. Vanhemmilla
työntekijöillä työn mielekkääksi kokeminen voi osoittautua hankalaksi, koska samoissa
yrityksissä työskentelevillä henkilöillä tapahtuu vähemmän toimikuvan muutoksia kuin
nuorilla tai työuralla eteneminen voi kestää useita vuosia. Työn kokeminen
epämiellyttäväksi voi olla osaltaan nostamassa työntekijöiden työtapaturmariskiä.
(Työterveyslaitos 2005)
1.2.1 Sairauspoissaolot
Työnantajan on mahdollista seurata eri mittariston avulla toteutunutta sairauspoissaolo
tilastoa ja työhyvinvoinnin tasoa. Sairauspoissaolojen ja työajan seuranta on
lakisääteinen,

mikä

määritetään

työaikalaissa

(Finlex

1996).

Sosiaali-

ja

terveysministeriön raportissa on todettu, että työntekijöiden henkinen kuormitettavuus on
kasvanut työssäolotutkimuksen aineiston keräämisen aikana. Raportti pohjautuu Sosiaalija terveysministeriön tilaamaan selvitykseen Tilastokeskukselta. Tutkimuksessa, missä
selvitettiin myös työn jakautumista fyysisesti tai henkisesti kuormittavaksi, todettiin
niiden vähentyneen. (Lehto ym. 2015)
Sairauspoissaoloja pidetään yleisesti hyvänä mittaristona tarkasteltaessa työntekijöiden
työhyvinvointia. Sairauspoissaoloista saadut mittariston tulokset tulevat viiveellä, jolloin
työyhteisö on voinut ajautua ongelmiin. Ongelmien ratkaisemiseen voi joutua tekemään
useita eri toimenpiteitä ja tämä vie paljon aikaa. (Hakala 2016)
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Kuva 3. Ollut sairauden vuoksi pois työstä olleiden osuus edellisten 12 kuukauden aikana.
Työssäolo tutkimukset 2003–2013 (Lehto ja Sutela 2014)
Kuvassa 3 on esitetty tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden viimeisen 12 kuukauden
aikainen poissaoloprosentti. Prosentuaalinen luku kuvaa sairauden vuoksi poissaolleiden
henkilöiden

suhdetta

tutkimukseen

osallistuneisiin

henkilöihin.

Kuvasta

on

huomattavissa, että vuonna 2013 sairauspoissaolojen määrä laski kaikilla suhteessa
vuoteen 2008. Puolestaan suhteutettuna vuodesta 2013 vuoteen 2003 sairauspoissaolot
ovat kasvaneet miehillä 4 %, kun vastaava luku naisilla oli vain 1 %:n suuruinen. Kuvassa
1 vastaavien vuosien kohdalla on huomattavissa sairauspäivärahakausien kohdalla
vastaavanlainen kehitys. (Lehto ja Sutela 2014)
Tilastojen perusteella on myös todettu, että nuorten sairauspoissaolojen määrä on
suurempi suhteessa vanhempiin työntekijöihin. On kuitenkin huomattu poissaolopäivien
määrän keskiarvon olevan alle 25-vuotiailla työntekijöillä 5,9, kun vastaava luku yli 55vuotiailla oli 11. Nuoret jäävät helpommin lyhyille sairaslomille, koska heillä ei ole yhtä
todennäköisesti mitään rasituksesta tai elintavoista johtuvia kroonisia sairauksia kuin
vanhemmilla työntekijöillä. Kroonisien sairauksien vuoksi tulevat sairauspoissaolot ovat
yleisesti

pitempiä.

Tämä

selvittää

nuorten

ja

vanhempien

työntekijöiden

sairauspoissaolopäivien määrien eroja. Tilastollisesti on huomioitava myös kyseisissä
ikäryhmissä työskentelevien työntekijöiden määrä, mikä on yli 55-vuotiailla kaksi kertaa
suurempi (Tilastokeskus 2016). (Lehto ja Sutela 2014)
Lehdon ja Sutelan (2014) tekemässä dokumentissa käsiteltiin myös työntekijöiden
työskentelyä sairaana. Kaikista työntekijöistä 45 % kertoi työskennelleensä sairaana
viimeisen 12 kuukauden aikana vuonna 2013. Miehistä 44 %:a kertoi työskennelleensä
sairaana ja vastaava luku naisilla oli 53 %. 25- 34 -vuotiaista kertoi 55 % työskennelleensä
sairaana, kun vastaava luku yli 55-vuotiailla oli 41 %. Sairaana työskentelyyn on
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vaikuttanut

työntekijän

työllisyysaste

ja

kokemus

työskentelystä.

Sairaana

työskentelevien henkilöiden parantuminen sairaudesta on todistettu pitkittyvän, jolloin
työntekijä

tekee

kauemmin

töitä

vajaalla

teholla.

Työntekijän

sairastuessa

sairauspoissaolo on parempi vaihtoehto. Tällöin työntekijä toipuu sairastamisesta
nopeammin ja palatessaan töihin hän voi työskennellä täydellä teholla. Työntekijöiden
urakehitys voi olla myös vaikuttamassa sairaana työskentelevien määrässä. Nuoremmat
ikäryhmät haluavat osoittaa sairaana työskentelyllä työhön sitoutumista, mikä ei aina ole
paras ratkaisu. Vanhemmat ikäryhmät ovat jo todenneet, ettei sairaana työskentely
kannata. (Lehto ja Sutela 2014)

Kuva 4. Sairauspäivärahaa saaneiden osuus ei-eläkkeellä olevasta väestöstä 1996-2015
(Blomgren 2016)
Työsopimuksen perusteella työntekijä on oikeutettu saamaan sairausloman aikana
palkkaa, jonka maksaa työntekijälle työnantaja (Arola 2009). Työnantaja voi hakea
työntekijälle sairauspoissaolon ajalle Kelalta sairauspäivärahaa. Kuvassa 4 Kelan
keräämän aineiston perusteella 16-34-vuotiaiden sairauspäivärahaa sai ei-eläkkeellä
olevasta väestöstä noin 4,5-6 % vuosien 1996- 2015 välillä. Samana ajanjaksona koko eieläkkeellä olevan väestön keskiarvo oli 9-11 %. Tarkasteltuna ajanjaksona alle 34-
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vuotiaiden saama sairauspäivärahan suuruus on kasvanut, mikä kertoo heidän
sairauspäiviensä määrän suurentumisesta. Puolestaan muilla ikäryhmillä tarkastelun
aikana tapahtui sairauspäivärahamaksujen pienenemistä. Tämä voi selittyä nuorten
paremman työllistymisen perusteella. Puolestaan vanhempien ikäryhmien työn
jakautuminen nuoremmalle ikäryhmälle on voinut keventää heidän työn rasittavuuden
astetta. (Blomgren 2016)

Kuva 5. Sairauspäivärahaa saaneiden osuus edellisen vuoden lopun ei-eläkkeellä olevasta
väestöstä ikäryhmän mukaan naisilla 1996–2015 (%). (Blomgren 2016)
Vuodesta 1996 vuoteen 2015 16-34-vuotiaiden naisten merkittävin sairauspoissaolon syy
oli mielenterveys. Mielenterveysperäisten sairauspäivärahan saaneiden määrä on noussut
merkittävästi (Kuva 5). Vastaavaa muutosta ei ole muiden sairauspoissaolojen syiden
kohdalla tapahtunut. Mielenterveysongelmista maksettujen sairauspäivärahojen määrät
nousivat vuonna 2002 naisten merkittävimmäksi syyksi. Tämä kuvastaa työssäkäyvien
nuorten naisten ikäryhmän mielenterveysongelmien määrän nousua.

Tuki- ja

liikuntaelinten sekä raskauden ja synnytyksen sairauspäivärahaa saaneiden määrä on
alkanut laskemaan vuoden 2011 jälkeen. (Blomgren 2016)
Kuvassa 5 nähdään raskauden ja synnytyksen vuoksi sairauspäivärahaa saaneiden määrän
väheneminen vuodesta 2008, jolloin Suomessa alkoi matalasuhdanteen aikakausi ja
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syntyvyys laski (Blomgren 2016). Syntyvyys on laskenut 2017 vuoteen asti, jolloin lapsia
syntyi

ennätyksellisen

vähän. Taloudellinen suhdanne vaikuttaa merkittävästi

työntekijöiden rahan käyttöön ja perheen perustamisen suunnitteluun. (Tilastokeskus
2018)

Kuva 6. Sairauspäivärahaa saaneiden osuus edellisen vuoden lopun ei-eläkkeellä olevasta
väestöstä ikäryhmän mukaan miehillä 1996–2015 (%). (Blomgren 2016)
Miehillä mielenterveysongelmaperäisten sairauspoissaolojen määrä on noussut aivan
samalla tavalla kuin naisilla, mutta naisilla mielenterveysongelmat ovat merkittävin
sairauspoissaolon syy (Kuva 6). Miehillä mielenterveysongelmat eivät ole kuitenkaan
kaikista

merkittävin

sairausperäinen

syy.

Miehillä

vammat

ovat

suurin

sairauspäivärahamaksujen syy. Miehillä kaikki muut syyt ovat pysyneet melkein saman
suuruisina. (Blomgren 2016)
Huolestuttavaa Suomen työmarkkinoilla on sanallisen parjaamisen määrä työpaikoilla,
minkä on todistettu heijastuvat suoraan työpaikkojen työilmapiirin ja sairauspoissaolojen
määrään. Parjaus ja epäasiallinen kohtelu toisia työntekijöitä kohtaan on varrastettavissa
kiusaamiseen. Sen seurauksena kiusattu voi joutua kokemaan paljolti psyykkistä
väkivaltaa, mikä voi johtaa mielenterveysongelmiin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015)
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Mielenterveysongelmat ovat nousseet työssäkäyvien keskuudessa. Monien työelämää
mittaavien mittareiden perusteella on todettu, että työelämän vaatimukset ja
monipuolisuus ovat lisääntyneet. Työelämässä työn tahti ja vaatimukset ovat kasvaneet.
Tämän näkyy selvästi työn muuttumisena yhä useammin henkisesti raskaammaksi.
Puolestaan työn fyysinen rasitettavuus on laskenut. Fyysisen työn voi jättää työpaikalle,
jolloin se ei seuraa niin helposti mielessä kotiin. Paljon kognitiivista ajattelua vaativaa
työtä ei saa mielestään pois niin helposti lähtiessään töistä, jolloin se jää pyörimään
mieleen myös kotiin tultua. Tämä on lisännyt mielenterveysongelmien määrää.
(Kuokkanen 2017)
1.2.2 Tapaturmat
Työtapaturmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijälle on koitunut ruumiin vamma
työssä, työssä johtuvissa olosuhteista työpaikalla, työmatkalla tai matkalla töihin.
Työtapaturma on voinut sattua myös työntekijän suojellessa työnantajan omaisuutta tai
toista ihmishenkeä työpaikalla. Jokaisesta työntekijälle koituneesta työtapaturmasta
työntekijällä on mahdollisuus hakea hoitoa ja korvausta tapaturmalain perusteella. (Finlex
1948)
Tapaturmat yleisesti jaotellaan eri tapaturmatyyppeihin. Terveyden- ja työhyvinvoinnin
laitos kertoi 2018 seuraavasti ”Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin
kuolemansyy. Tapaturmat luokitellaan yleisesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmiksi,
liikennetapaturmiksi sekä työtapaturmiksi. Vuonna 2016 tapaturmiin kuoli 2 470
henkilöä. Tapaturmista 2 180 (89 %) tapahtui kotona ja vapaa-ajalla, 258 (10 %)
tieliikenteessä ja 32 (1 %) työpaikoilla (v. 2015 ennakkotiedon mukaan).”. Työnantajat
ovat velvoitetut keräämään tilastoa kaikista työpaikkatapaturmista. Terveys- ja
työhyvinvoinnin

laitoksen

tilastosta

huomataan,

että

prosentti

kaikista

työpaikkatapaturmista johtaa kuolemaan. (Terveyden ja työhyvinvoinnin laitos 2018)
Kuolemaan johtaneista tapaturmista tehdään tapaturmatutkinta, jota johtaa yleisesti
Tapaturmavakuutuskeskus

yhteistyössä

viranomaisten,

yhteysryhmien

ja

asiantuntijoiden kanssa. Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnat (TOT-tutkintojen) ovat
julkisia tutkintoja. Tutkinnat julkaistaan Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilla.
(Tapaturmavakuutuskeskus 2016)
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Kuva 7. Työtapaturmia 100 000 palkansaajaa kohden eri ikäryhmissä vuodelta 2009
(Tilastokeskus 2011)
Tilastokeskuksen laatima taulukko vuodelta 2009 kuvaa työntekijöille tapahtuvia
työtapaturmia

eri

ikäryhmissä.

Kuvaajasta

huomaa,

että

15-24-vuotiaille

miestyöntekijöille tapahtuu eniten työpaikkatapaturmia. Vastaavaa eroa ei ole
naistyöntekijöillä samassa ikäryhmässä. Pienin erotus on ikäryhmien 15-24 ja 45-54
välillä. Tapaturmamäärät eroavat 60 tapaturmaa 100 000:tta palkansaajaa kohden, mikä
on suhteellisen vähän. Eniten työpaikkatapaturmia on tapahtunut 55-64-vuotiaille naisille
ja vähiten on tapahtunut 25-35-vuotiaille. Kuvan seitsemän perusteella naisten
työpaikkatapaturmien määrät kasvavat iän myötä. Vastaavaa selvää kehitystä tapaturmien
määrässä ei ole miehillä. Miesten tapaturmien määrät laskevat iän myötä. (Tilastokeskus
2011)
Tilastoissa on huomioitava ammattitautien vaikutus. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa
määritellään ammattitauti seuraavasti ”Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on
todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijälle altistumisesta fysikaaliselle,
kemialliselle tai biologiselle tekijälle 21 §:ssä tarkoitetussa työssä, 22 §:ssä tarkoitetulla
työntekopaikan alueella tai 24 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa koulutuksessa.
Jos kysymyksessä on 25 §:ssä tarkoitettu työntekijä, joka tekee työtään asunnossaan tai
muualla kuin työantajan järjestämissä työtiloissa, edellytyksenä on, että altistus johtuu
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hänen työtehtävistään.” (Finlex 2015). Vanhemmilla työntekijöillä työtapaturmien ja
sairauspoissaolojen taustalla voi olla ammattitaudista johtuva sairaus, joka voi kasvattaa
vanhempien työntekijöiden poissaolojen määriä. Ammattitautien on kuitenkin todettu
nostavan myös riskiä altistua työtapaturmalle. Ammattitautien vaikutus näkyy
vanhempien työntekijöiden sairauspäivärahaa saaneiden työntekijöiden määrässä.
(Kukkonen ja Karmavalo 2010)
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Kuva 8. Palkansaajien työpaikkatapaturmat suhteutettuna sukupuoleen 1976-2014
(Tilastokeskus 2016)
Tilastokeskus on tilastoinut 1970-luulta lähtien palkansaajien työpaikkatapaturmia.
Kuvassa 8 on laadittuna tilastokeskuksen tilastosta kuvaajat, jotka selventävät
tapaturmien määrän kehitystä. Kuvaajat on luotu Tilastokeskuksen taulukon perusteella.
Yllä olevasta kuvaajasta näkee naisten ja miesten työpaikkatapaturmien prosentuaalisen
määrän kaikista työpaikkatapaturmista. Naisten työpaikkatapaturmien määrä on selvästi
kasvanut 38 vuoden aikana verrattaessa samaan ajanjaksoon miesten kanssa. Puolestaan
miesten suhteellinen työpaikkatapaturmien määrä on vähentynyt. Muutosta on osittain
selvittämässä naisten osuuden kasvu työelämässä myös sellaisilla aloilla, joissa ei
aikaisemmin ole työskennellyt paljoa naisia. Miehetkin ovat alkaneet levittäytymään
aloille, joilla ei ole aikaisemmin paljon miehiä työskennellyt. Suurin ero miehille
tapahtuneissa tapaturmien määrissä verrattaessa naisiin selittyy miesvaltaisten alojen
tapaturmaherkkyydellä. Esimerkiksi rakennusteollisuus on hyvin miesvaltainen ala, jossa
tapahtuu paljon tapaturmia vaihtelevien sääolosuhteiden ja työmaiden riskialttiuden
vuoksi. (Tilastokeskus 2016)
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Kuva 9. Palkansaajien työpaikkatapaturmat 1976-2014 (Tilastokeskus 2016)
Kuvassa yhdeksän näkyy selkeästi palkansaajien työpaikkatapaturmien laskeva kehitys.
Vuonna 1976 miehille työpaikkatapaturmia tapahtui 100 953 ja naisille 24 456 kappaletta
vuodessa. Puolestaan vuonna 2014 tapaturmia tapahtui miehille 23 939 ja naisille 11 870
kappaletta vuodessa. 38:ssa vuodessa tapahtui 89 600 työtapaturman väheneminen vuotta
kohti. Suurin muutos tapahtui 1990-luvun alussa, jolloin niiden määrä selvästi väheni.
Miesten työtapaturmien määrä on suhteessa vähentynyt enemmän verrattaessa naisille
tapahtuneisiin työtapaturmiin. (Tilastokeskus 2016)
Työtapaturmien väheneminen nähdään myös vuoden 2008 jälkeen. Vuonna 2008
maailmalla tapahtui talouden romahtaminen, joka on selvästi vähentänyt tapaturmia myös
Suomessa (Tilastokeskus 2016). Vuoden 2009 aikana työttömien määrä kasvoi, minkä
vaikutukset nähdään työtapaturmien vähenemisenä (Findikaattori 2017).
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Kuva 10. Työttömyysaste kuukausittain 1989-2017 (Findikaattori 2017)
1990-luvulla suuri tapaturmien määrä selittyy osittain kuvassa 10 näkyvästä kuvaajasta.
Kuvaaja esittää suomen työttömyysastetta kuukausittain 1989 vuodesta lähtien.
Työttömyysaste on työttömien kansalaisten suhde työssäkäyviin. Prosenttiosuus on 1574-vuotiaiden työttömien suhde vastaavan ikäryhmän työssäkäyviin kansalaisiin.
Kuvassa kymmenen on tapahtunut vuosien 1990-1996 välillä muutoksia tapaturmien
määrässä. Niiden väheneminen selittyy työttömyysasteen vähenemisenä, jolloin väestön
työttömyysaste kasvoi. (Findikaattori 2017)
Tutkimuksien tulosten perusteella on huomattu, että talouden matalasuhdanteiden aikaan
työttömäksi jäävät työntekijät, joiden työskentelykyky on laskenut. Työntekijöille, joiden
työkyky ja terveydentila on laskenut, tapahtuu yleisesti enemmän työtapaturmia. 1990luvulla ollut lama kohdistui vuosien 1990-1993 väliselle ajalle. Kyseisinä vuosina
työttömien määrä työmarkkinoilla nousi kahdesta prosentista 19 %:iin (Kuva 10).
Vastaavana ajanjaksona työtapaturmien määrä väheni radikaalisti, mikä selviää kuvasta
yhdeksän. (Blomgren 2017)
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Työttömyyden vähenemisellä ja sairauspoissaoloilla on myös huomattu olevan
korrelaatioita. Blomgrenin mukaan sairauspoissaolojen määrän lisääntyminen selittyy
työttömien määrän vähenemisellä. Silloin työmarkkinat alkavat työllistää enemmän
ihmisiä, mikä suoraan vaikuttaa työntekijöiden määrään. (Blomgren 2017)

1.3 Työhyvinvointiin vaikuttaminen
Työhyvinvoinnin parantaminen voi lähteä useasta eri näkökulmasta, koska se on laaja
käsite. Panostaminen työhyvinvointiin lisää työssä jaksamista. Sen kohentuessa
työntekijät sitoutuvat työn tekoon paremmin, työskentelevät tehokkaammin ja
sairauspoissaolot vähenevät. Työntekijöiden työtehon kasvaessa yrityksen tuottavuus
paranee. Työhyvinvointiin voivat vaikuttaa työntekijät ja esimiehet yhdessä. Esimiehille
kuuluu suurin vastuu työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja sen edistämisestä. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2017)
1.3.1 Työilmapiiri ja esimiestyö
Muutos työhyvinvoinnin parantamiseksi on lähdettävä ylimmältä johdolta. Ylimmällä
johdolla on mahdollisuudet vaikuttaa työntekijöidensä toimintaan. Mikäli johto kokee
työntekijät oman yrityksensä voimavaraksi, he haluavat pitää parempaa huolta heistä.
Esimiestoiminta on avainasemassa yrityksen työhyvinvoinnissa. Hyvältä esimieheltä
vaaditaan systemaattista toimintatapaa ja työssä vaadittavan ammattitaidon ja
koulutuksen ylläpitoa. Systemaattinen toiminta vähentää töissä epätietoisuutta ja sen
mukana tullutta ajanhukkaa. Lapin yliopiston dosentti Marko Kestin mukaan ”Hyvä
esimies ei ole vain työn organisoija, vaan myös työn kehittäjä.”. (Hakala 2016)
Työyhteisö on vastuussa siitä työskentelyilmapiiristä, jossa kaikki työntekijät
työskentelevät. Jokainen yritys laatii omalle työpaikalleen työkulttuurin. Työkulttuuria
ovat muokkaamassa lakisääteiset säädökset, työlle yhteisesti sovitut toimintamallit ja
hyvin toimiva työkulttuuri, joka on sisäistetty työntekijöiden keskuudessa. Hyvän
työyhteisön yksi tunnuspiirteistä on vuorovaikutteinen ja avoin työilmapiiri. Tämä
kuitenkin vaatii esimiehiltä aikaa olla kiinnostunut alaistensa työnteosta. Työntekijät
myös otetaan mukaan parannus- ja kehityshankkeisiin ja luotetaan työntekijöiden
ammattitaitoon. Työntekijöiden välinen luottamus on äärimmäisen tärkeä kriteeri hyvässä
työyhteisössä. (Hakala 2016)
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Suomalaiset organisaatiot ovat ainutlaatuisia verrattaessa niitä eurooppalaisiin
organisaatioihin. Suomessa organisaatioissa tapahtuu paljolti muutoksia, joita ei muissa
eurooppalaisissa yrityksissä tapahdu niin paljon. MEADOW-tutkimuksessa kartoitettiin
organisaatioissa tapahtuneita muutoksia ja niiden laatua. Tutkimuksessa selvisi, etteivät
organisaation muutokset ole merkittävässä muutoksessa työntekijöiden hyvinvoinnin
kannalta. Merkittävään rooliin nousi muutoksen laatu. Havaintoina nousivat myös
tietyntyyppisten organisaatiomuutosten vaikutus työn imuun ja työmielihyvään.
Sellaisissa työpaikoissa, joissa mielekkyys parani, oli yhteistä vastuun hajauttaminen
alaspäin, organisaation laajeneminen ja uusien toimintojen käyttöönotto. Puolestaan työn
imu ja työmielihyvä olivat laskeneet organisaatioissa, joissa oli tapahtunut toimintojen
sekä tuotteiden ulkoistamista tai vähentämistä. Tulosten perusteella naiset sopeutuvat
organisaatioiden muutokseen paremmin kuin miehet. (Minkkinen ym. 2013)
1.3.2 Organisaation kulttuuri
Kulttuuriantropologia on tieteenala, joka pyrkii selvittämään kulttuurin vaikutusta
ihmisiin, yhteisöihin ja niiden välisiin käyttäytymisiin eri puolilla maailmaa eri aikoina.
Sen avulla saamme tietämystä erilaisista toimintamalleista ja niiden toimivuudesta.
Päätarkoituksena on ymmärtää ihmisen toimintamalleja eri tilanteissa. Eri kulttuureista
tulevat

ihmiset

toimivat

eri

tavalla.

Esimerkiksi

saksalaiset

ovat

hyvin

ongelmaratkaisukeskeisiä ja japanilaiset ovat hyvin organisoituneita. Kaikkia kulttuureita
yhdistää yrityksissä sama päämäärä. Eri kulttuurit kuitenkin painottavat eri asioita.
Kulttuuriantropologian avulla on pyritty selvittämään ihmisten ajattelumallia, jota
voitaisiin käyttää hyödyksi yrityksissä. (Ashkanasy ym. 2011)
Organisaatioiden sisällä kulttuurin vaihtelut ovat paljolti erilaisia. Organisaatioiden
kulttuuriin vaikuttaa työskentelymaan kulttuuri. Kulttuuri tuo vaikutteita suuriin
yrityksiin paljon. Se sisältää uskonnollisia, yhteiskunnallisia ja ammatillisia vaikutteita.
Tämän vuoksi yritysten on hyvä tietää, millaisessa kulttuurissa toimii. Näin pystytään
välttämään monia väärinymmärryksiä. Paikallisen kulttuurin näkyminen suurissa
yrityksissä on niille etu. Tämän avulla paikalliset ihmiset voivat paremmin sisäistää
yrityksen toimintaa. (Ashkanasy ym. 2011)
Organisaatiokulttuurin

käsittäminen

vaatii

suuren

kulttuurillisen

tarkastelun.

Alakulttuurit tulevat esille yrityksessä olevien työntekijöiden kautta. Työntekijöiden
muovaamat kulttuurit voivat esiintyä yrityksissä työmenetelminä tai tottumuksina.
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Tällaisia voivat muun muassa olla kahvinkeitto ja kopioiden otto. Yrityksen sisällä
dominoivat alakulttuurit muokkaavat yrityskulttuuria, jota kutsutaan yhdistetyksi
alakulttuuriksi. Yrityskulttuurin ja henkilöiden alakulttuurien yhdistyessä muodostuu
parantunut yrityskulttuuri, mikä ottaa henkilöt sekä yrityksen huomioon. Yleisesti ottaen
yritykset pyrkivät strategioillaan vaikuttamaan henkilöiden sekä yrityksen omaan
kulttuuriin. Sen muokkaamiseen yritykset voivat laatia erilaisia missioita, joiden
tarkoituksena on muokata yrityksen kulttuuria haluttuun suuntaan. (Ashkanasy ym.
2011)
1.3.3 Nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen
Nuoren työntekijän kokemat voimavarat voivat olla huomattavasti erilaisia verrattaessa
kokeneeseen työntekijään. Nuori voi kokea voimavarakseen työssä saavutetut tavoitteet,
uuden oppimisen ja työssä kehittymisen tai sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen.
Aikaisempien lisäksi ne voivat olla aloittelevan työntekijän sisäinen tai muualta tuleva
ulkoinen motivaatiotekijä. Ne liittyvät keskeisesti työntekijän työskentelymotivaatioon.
Positiivisten kokemusten kautta työmotivaatio kohenee. Kohentunut motivaatio saa
nuoren paremmin sitoutumaan työhön ja tällöin työssä suoriutuminen kohenee. Toisaalta
nuorilla negatiiviset kokemukset ovat laskemassa työmotivaatiota. (Hakanen ym. 2011)
Lisäksi nuori voi kokea positiivisena asiana sosiaaliset suhteet muiden työntekijöiden ja
erityisesti esimiehen kanssa, josta syntyy positiivisia emootioita ja pystyvyyden tunnetta.
Perehdytys on hyvin merkittävä nuorille työntekijöille. Siinä uusi työntekijä saa oikeat
toimintamallit, joiden mukaan hänen tulisi toimia. Tämän lisäksi perehdyttäjällä on
erittäin tärkeä merkitys. Perehdyttäjä on yleisesti ensimmäinen henkilö, jonka kanssa
tulokas on tekemisissä. Hyvä perehdyttäjä osaa huomioida ja antaa palautetta tulokkaalle,
mikä lisää nuoren positiivista kokemusta ja näin tekee työstä mielekkäämpää. Työhön
perehdytykseen on laadittu toimintamallit, jotka ovat perehdytyksen aikana käytävä läpi.
Tarvittavan perehdytyksen jälkeen työntekijä saa tehdä töitä itsenäisesti. On huomattu,
että työhön opastettu työntekijä kääntyy helpommin ongelmatilanteissa kysymään apua
juuri perehdyttäjältään. Vuorovaikutus on tällöin laskenut kynnystä sosiaaliseen
kanssakäymiseen. (Hakanen ym. 2011)
Nuorten työntekijöiden hyvinvointia pystytään edistämään hyvällä työhön perehdyttäjien
kouluttamisella sekä nuorten työntekijöiden tarpeellisella perehdytyksellä. Jokainen
työntekijä on saanut työtehtävät tai on ne itse oppinut. Aina on huomioitava myös erilaiset
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näkökulmat ja toimintatavat vanhoissakin työtehtävissä, koska vain harvoin yksi
toimintamalli on se oikea. Usein jonkun työtehtävän voi suorittaa usealla eri tavalla.
(Hakanen ym. 2011)

1.4 Psykososiaaliset tekijät
Psykologialla tarkoitetaan tiedettä, jolla pyritään selvittämään ja tutkimaan ihmisten
toimintaa. Sen tutkimuskohteena ovat erilaiset psyykkiset toiminnot. Työhön liittyvää
psykologiaa kutsutaan työpsykologiaksi. Se pyrkii selvittämään työn tekoon liittyviä
psykologisia vaikutuksia. Työhön liittyvät psykologiset kokemukset ovat joko positiivisia
tai negatiivisia. (Hämäläinen 2009)

Kuva 11. Mielenterveyden häiriöiden vuoksi alkaneiden sairauspäivärahakausien
muutokset ikäryhmittäin 2000-2007 (Kansaneläkelaitos 2008)
Kansaneläkelaitoksen julkaisussa kuvataan sairauspäivärahakausien määrän kasvua
2000-luvun alussa (Kuva 11). Kuvasta huomataan, että vuosien 2000-2008 välillä
sairauspäivärahakausien

määrä

on

yli

kaksinkertaistunut.

Blomgrenin

ja

Kansaneläkelaitoksen materiaalit ovat vertailukelpoisia keskenään. Kummassakin

28
aineistossa on nähtävissä sairauspäivärahakausien määrän kasvua. (Kansaneläkelaitos
2008)
Työntekijän työskentelyyn vaikuttavat työntekijän kokemat positiiviset ja negatiiviset
kokemukset sekä tuntemukset. Positiiviset tuntemukset parhaassa tapauksessa
kannustavat ja rohkaisevat työntekijää työskentelyssään. Niiden arvo työelämässämme
on todella tärkeä. Niistä saamme voimavaraa jaksaa. Ryhmässä työskennellessä
positiiviset asiat ruokkivat ryhmän ilmapiiriä ja saavat näin ryhmän työskentelemään
tehokkaammin ja tuottavammin. Ryhmätyöskentelyssä on myös huomioitava, kuinka
käsitellä omaa tunne-energiaa. Siinä toiminta vaatii työntekijöiltä ryhmätyötaitoja.
(Hämäläinen 2009)
Negatiiviset tuntemukset latistavat ja laskevat omia tuntemuksiamme. Tämän jälkeen
usein työskentelyn teho kärsii ja pienetkin työtehtävät tuntuvat raskaalta toteuttaa. Pitkän
aikaa jatkunut pelkkä negatiivinen ajattelu työstä voi aikaansaada työuupumusta.
Rasittava elämäntilanne sekä vastoinkäymiset työelämässä voivat aiheuttaa loppuun
palamisen, mistä yleensä seuraa sairauspoissaoloja. Lisäksi loppuun palamisesta
tervehtyminen takaisin työkuntoiseksi voi kestää useista kuukausista vuosiin. (Lehto ja
Sutela 2014)
Työn imu on yksi työhyvinvointia mittaava parametri. Työn imulla tarkoitetaan työn
mielekkääksi kokemisen tunnetta. Mikäli työntekijä kokee työhön uppoutumista,
omistautumista ja tarmokkuutta, työntekijällä on hyvä imu työhön. Työn haastavuuden,
monipuolisuuden ja vaihtelevuuden ollessa riittävällä tasolla työntekijä kokee työn
olevan merkityksellistä, mikä lisää työmotivaatiota. Työntekijän kokiessa imua työhön,
hän on tuottavimmillaan, jolloin työnantaja saa parhaan vastineen työntekijän
työpanoksesta. (Työterveyslaitos 2017)
1.4.1 Henkinen rasittavuus
Työntekijän koulutustaustan on huomattu vaikuttavan merkittävästi työssä koettuun
henkiseen rasitettavuuteen. Korkean koulutusasteen suorittaneista 61 % on kokenut
työnsä henkisesti raskaaksi, kun taas perusasteen tutkinnon suorittaneista vain 32 %.
Kunnissa työ koetaan henkisesti raskaaksi, koska työssä joudutaan käyttämään paljon
ihmissuhdetaitoja. Erityisesti kunnissa työskentelevistä naisista 63 % koki työnsä
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psyykkisesti erittäin tai melko raskaaksi. Vastaava työstä koettu henkinen rasitus oli
yksityisellä sektorilla 41 %. (Lehto ja Sutela 2014)
Henkisesti rasittavaksi koetun työn taustalla on myös työorganisaatioon ja työilmapiiriin
liittyviä tekijöitä. Suurissa organisaatioissa työ koetaan raskaammaksi kuin pienissä
yrityksissä.

Ulkomaalaisissa

yrityksissä

työskentelevät

miehet

kokevat

työn

raskaammaksi kuin suomalaisissa yrityksissä. Suomalaisten ja ulkomaalaisten yritysten
toimintakulttuurissa on eroja, jotka vaikuttavat suoraan työssä koettuun rasittavuuteen.
(Lehto ja Sutela 2014)
Työskentelyn luonteella on huomattu olevan suoria vaikutuksia psyykkiseen
jaksamiseen. Etätyöskentelyn määrä on kasvanut eri yrityksissä tekniikan kehittymisen
myötä. Työssä koetut psykososiaaliset vaivat ovat myös kasvaneet. Etänä tehty työ lisää
työstä koettua rasittavuutta. Työssä tarvittava tietotekniikka voi myös lisätä rasituksen
määrää.

Korkeasti

koulutetut

henkilöt

työskentelevät

useimmiten

etätyössä.

Toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt kokivat työnsä myös henkisesti rasittavaksi.
(Lehto ja Sutela 2014)

Kuva 12. Psyykkiset oireet. Vähintään kerran viikossa. Työolotutkimukset 1977-2013
(Lehto ja Sutela 2014)

30
Yllä esitetystä kaaviosta huomataan, että väsymys ja tarmottomuus sekä univaikeudet
ovat kasvaneet. Työssä käyvien keskuudessa univaikeudet ovat nousseet 2010-luvulla
yleisimmiksi psyykkisiksi oireiksi. Kaikki psyykkiset oireet ovat kasvaneet työssä koetun
henkisen rasituksen määrän kasvaessa. Väsymyksen ja tarmottomuuden tulisi näkyä
työntekijöiden työhyvinvoinnin mittaristossa. Esimerkiksi työn imua mittaavasta
mittaristosta huomattaisiin väsymys ja tarmottomuus työhön, jolloin siihen puuttuminen
olisi helpompaa. (Hakanen ym. 2011)
1.4.2 Nuorten henkinen jaksaminen ja työn teko
Nuorten

henkiseen

jaksamiseen

on

tullut

muutosta

2000-luvulla.

Informaatiokuormituksen on arveltu vaikuttavan merkittävästi henkisen kuorman
lisääntymiseen. Nuoret ikäluokat ovat tottuneet työskentelemään tietoteknisessä
ympäristössä. Sen vaikutuksia ihmisten henkiseen jaksamiseen ei vielä tarkoin tunneta.
Informaation

määrän

kasvun

on

kuitenkin

uskottu

vaikuttavan

henkiseen

kuormittavuuteen, mikä selittäisi nuorten henkisen rasittavuuden kasvua. (Hämäläinen
2009)
Nuorten työntekijöiden epävarmuus oikeasta ammatista on kasvanut nykyisessä
yhteiskunnassa. Nuorille on asetettu yhä enemmän paineita oikean ammatin etsimiseen
pienentämällä jo valmistuneiden valintamääriä oppilaitoksissa. Nuorilla pitäisi olla jo 1519-vuotiaina selvillä, mitä alaa he aikovat mennä opiskelemaan. Yhteiskunnan laatima
paine ensimmäisen ammatin kohdalle on noussut. Korkeakouluihin on tullut viime
vuosina ensikertalaiskiintiö, mikä antaa etua korkeakouluun ensimmäistä kertaa
hakevalle hakijalle. Kiintiö asettaa painetta opiskelupaikan haulle. Tällöin nuorilla on
vasta rakentumassa oma identiteetti, jonka rakentaminen on vaikeaa kehittyvillään olevan
maailmankuvan ja vähäisen elämänkokemuksen perusteella. (Hämäläinen 2009)
Ihmisten kokeman tyydyttävän työuran luominen on tullut vaikeammaksi nykyisillä
epävarmoilla työmarkkinoilla. Työmarkkinoilla ovat yleistyneet pätkätyöt, mitkä ovat
juuri nuorille työntekijöille yleisiä. Tällaisen epävarmuuden aikana merkityksellisen ja
tasapainoisen elämän rakentaminen nuorilla on yhä vain vaikeampaa, koska elämää ei voi
tällöin miettiä kovin pitkäjänteisesti. Hämäläinen kokoaa hyvin nuorten henkiset
vaatimukset seuraavasti ” Henkisen hyvinvoinnin edellytykset - elämän ymmärrettävyys,
hallittavuus ja merkityksellisyys - voivat jäädä heikoiksi. Nyky-yhteiskunta tarjoaa
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nuorten elämälle hyvät materiaaliset mutta haastavat henkiset lähtökohdat.”. (Hämäläinen
2009)

1.5 Työkykyjohtaminen
Työkykyjohtamisella tarkoitetaan henkilöstöhallinnon, esimiesten ja organisaation
johdon suunnitelmien pohjalta toteutuvaa työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitämistä
ja sen edistämistä. Merkittävässä roolissa työkykyjohtamisessa on organisaation
kannattavuuden

parantaminen

vähentämällä

sairauspoissaoloja

ja

työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää. Esimiesten kannalta koetaan usein
haasteelliseksi työkykyongelmiin puuttuminen riittävän ajoissa. Työkyvyn seurantaan
onkin yritetty laatia paljon erilaisia mittareita, joiden perusteella voitaisiin ennakoivasti
puuttua työkyvyn muutoksiin. Henkilöstöhallinnon puolelta on koettu haasteelliseksi
hankkia työntekijöille tarvittavaa apua työterveyshuollosta. Tämän parantamiseksi on
henkilöstön

tilaa

pyritty

selvittämään

vuosittain

erimuotoisilla

kyselyillä.

(Työterveyslaitos 2017)
Työkykyjohtaminen

on

paljon

kytköksissä

turvallisuusjohtamiseen.

Turvallisuusjohtamisen päätarkoituksena on vähentää ylimääräisiä kustannuksen
aiheuttajia työympäristössä. Yleisesti ylimääräiset menot johtuvat työtapaturmista
koituvista kustannuksista. Laadukas työkykyjohtaminen myös huomioi jatkuvasti
muuttuvan ympäristön ja henkilöstön iän kehityksen. (Simola 2005)
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Kuva 13. Asioiden ja ihmisten johtamisen käsitteet ja keskinäinen painotus (Kalliomaa
ym. 2010)
Yllä oleva kuva asioiden ja ihmisten johtamisen käsitteistöstä kuvaa johtamisen eri
muotoja. Johtamisella voidaan myös vaikuttaa työyhteisöön tarkoituksenmukaisella
henkilöstöjohtamisella tai asiajohtamisella. Asiajohtamisella on tarkoitus pyrkiä
prosessien hallintaan ja niiden toiminnalliseen suunnitteluun. Henkilöstöjohtaminen on
puolestaan suoraa henkilöiden välistä kommunikaatiota, jolla pyritään saamaan
työntekijät toimimaan suunnitelmien mukaan. Henkilöstölle on kerrottava haluttavat
toimintamallit ja kuinka tulisi toimia. Vuorovaikutus on tärkein tekijä johtamisessa.
(Kalliomaa ym. 2010)
Esimiehen työtehtäviin sisältyy monenlaisia johtamisen muotoja. Ensisijaisena
tavoitteena

esimiehellä

on

tulosvastuu

oman

yksikkönsä

toiminnasta,

jonka

tavoitteellisuuden eteen hänen on toimittava. Tulosvastuun toteutumiseen esimies pyrkii
toimimalla oman kyvykkyytensä mukaan. Tärkeimpinä johtamisen piirteinä pystytään
pitämään esimiehen omaa sitoutumista ja luottamusta. Sitoutunut ja luottamuksellinen
johtaja pyrkii laatimaan strategian, jonka avulla haluttu tulos saavutetaan (Viitala 2014).
Mikäli haluttua tulosta ei saavuteta, on esimies siitä vastuussa. (Räty 2011)
1.5.1 Strateginen hyvinvoinnin johtaminen
Työkykyjohtamisessa hyvin tärkeä tekijä on strateginen hyvinvoinnin johtaminen. Se on
määritelmän

mukaan

osa

työhyvinvointia,

jonka

avulla

voidaan

vaikuttaa

suunnitelmallisesti organisaation tuloksellisuuteen ja toimintaan. Strategista hyvinvointia
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seurataan strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin perusteella. Indeksin laskemiseen
otetaan huomioon hyvinvoinnin strateginen perusta, johdon toiminta, esimiesten ja
henkilöstö rekrytointitoiminnat sekä työhyvinvoinnin tukitoimet. Indeksin perusteella on
pyritty selittämään työpaikkojen hyvinvoinnin tasoa. (Aura ja Ahonen 2016)
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman TEM raportin (Työ- ja elinkeinoministeriö
2015) mukaan Suomessa työskennellään tiukkojen aikataulujen puitteissa ja nopeassa
työtahdissa, mikä on Euroopan unionin vertailussa keskiarvoa suurempi. Suomessa
toimivat yritykset ovat tottuneet toimimaan suomalaisessa yrityskulttuurissa, jossa
toimitaan sovittujen asioiden mukaisesti. Lisäksi TEM raportissa on selvitetty, kuinka
paljon Euroopan eri maissa työskennellään 50 tuntia tai sen yli menevää työviikkoa.
Tilastojen perusteella Suomessa vain 5 %:a työntekijöistä työskenteli edellä mainitulla
tavalla. Eniten tällaista pitkää työviikkoa tekeviä on Kreikassa, jossa noin 24 %:a
työntekijöistä tekee niin.

Kuva 14. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin keskiarvot eri toimialoilla
vuosien 2009-16 koko aineistossa (n=2173). (Aura 2016)
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Yllä esitetyssä kuvaajassa (Kuva 14) on kerrottu Auran tutkimusryhmän keräämiä
tuloksia, jotka on saatu kyselytutkimuksen avulla. Tutkimustuloksen perusteella on
todettu, että valtion strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksi keskimäärin on noin 60,
kuntatyönantajalla noin 50 ja yksityisellä sektorilla 43 - 47. Tulosten perusteella on
huomattavaa, että valtion indeksi on suurempi kuin muilla. Sen mukaan valtion
suunnitelmallinen työhyvinvoinnin johtaminen on parhaalla tasolla. Valtion eroa muihin
toimialoihin on selittämässä johtamisen ja strategisen toiminnan tutkiminen erityisesti
Maanpuolustuskorkeakoulussa. (Aura 2016)

Kuva 15. Henkilöstön ja organisaation tila 2016 eri toimialoilla. (Aura 2016)
Auran tutkimusryhmän tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös henkilöstön ja
organisaation tilaa (Kuva 15). Tarkastelun kohteena olivat motivaatio, osaaminen,
työkyky, työilmapiiri ja esimiestoiminta. Edellä esitettyihin tarkastelukohteisiin voidaan
vaikuttaa koulutuksen ja työn motivoinnin avulla. Työntekijävaltaisella alalla
työskentelee yleensä paljon nuoria työntekijöitä, minkä vuoksi tarkastelu keskittyy
työntekijävaltaisen alan vertaamiseen muihin aloihin. (Aura 2016)
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1.5.2 Motivaatio
Räty (2011) on määritellyt motivaation työelämässä seuraavanlaisesti: ”Motivaatiolla
työssä

tarkoitetaan

päämäärähakuisuuteen

sellaista
liittyvää

tarkoituksenmukaisuuteen
toimintaa,

joka

ilmenee

ja

käyttäytymisen

työhalukkuutena

ja

työtyytyväisyyteen.”. Suurimmat vaikutukset työntekijän työmotivaatioon ovat hänen
omien ominaisuuksiensa ja työssä vaadittavien ominaisuuksien yhteensopivuus. Mikäli
työntekijä kokee työn omakseen, on hän sitoutuneempi ja saa silloin palkitsevuuden
tunnetta työstään. (Räty 2011)
Keskuskauppakamarin teettämän kyselytutkimuksen perusteella todettiin, että nuoret alle
35- vuotiaat työntekijät kokivat joustavamman ja paikkaan tai aikaan sitoutumattoman
työn motivoivammaksi, kuin perinteikkään paikka- ja aikasitovan työn. Myös erilaiset
osa-aikaiset työmahdollisuudet sekä joustavammat työaikamahdollisuudet olivat nuorten
keskuudessa

suositumpia

ja

motivoivampia,

kuin

vanhempien

työntekijöiden

keskuudessa. Samassa selvityksessä myös todettiin, että urakehitysmahdollisuudet
koettiin motivoivan hyvin työntekijöitä. (Keskuskauppakamari 2009)
Työntekijöiden on ylläpidettävä ja laajennettava osaamistaan työuran aikana, mikä
edesauttaa työntekijän motivoitumista työtä kohtaan. Ammattitaitoiset työntekijät
pystyvät työskentelemään erilaisissa olosuhteissa luontevasti, mikäli heille on annettu
riittävä tietotaito työn suorittamista varten. Koulutuksen avulla yleensä työntekijät
saadaan sitoutumaan työn tekemiseen paremmin, koska heidät saadaan työskentelemään
mielekkäämmissä ja monipuolisemmissa työtehtävissä. (Räty 2011)
Työn motivaation osalta työntekijävaltaisilla aloilla oli keskimäärin vähiten
motivoituneita työntekijöitä. Motivaatioon voivat vaikuttaa useat eri tekijät. Työstä saatu
palaute on merkityksellinen suoraan työmotivaatioon. Työntekijävaltaiset alat ovat usein
toistuvaa rutiininomaista työtä, josta ei yleensä saada suoraa palautetta. Työntekijöiden
motivoinnissa tärkeää on luottamus. Sen avulla vaikutetaan työntekijöiden ja
työkavereiden väliseen vuorovaikutukseen. Luottamuksen rapistumisella voi olla
suuriakin vaikutuksia työyhteisöön. (Aura 2016)
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1.6 Luottamus
Luottamus on kahden osapuolen välistä vuorovaikutusta, jossa henkilöt voivat antaa
toisilleen tietoa työstään. Luottamuksen ansiosta esimiehen ja johdettavan henkilön
välille syntyy vuorovaikutuksesta riippuen erilaisia vuorovaikutussuhteita. Kyseinen
toimintamalli on Esimies-johdettava -suhdeteorian perusta (LMX-teoria, Leadermember-exchange). (Kalliomaa ym. 2010)
Kalliomaa ym. (2010) ovat kuvanneet seuraavasti esimiehen ja johdettavan välistä
vuorovaikutusta:

”Perusajatus

on, että

esimiehen ja

alaisten välillä syntyy

vuorovaikutuksessa eritasoisia suhteita. Nämä suhteet ilmenevät kahdella eri tavalla:
ryhmän sisäisinä ja ulkoisina suhteina. Sisäiset suhteet perustuvat luottamukseen,
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen johtajan ja johdettavan välillä. Ulkoiset suhteet
perustuvat puolestaan muodollisiin suhteisiin sekä työsopimuksessa määriteltyyn
työnkuvaan.”.

Luottamuksen

muodostamiseen

vaikuttaa

henkilöiden

välinen

vuorovaikutus, mikä voi olla haastavaa. Esimiehen johtamisen tyylin valinta vaikuttaa
erityisesti luottamuksen ja vuorovaikutussuhteen muodostumiseen.
Suhdeteoriasta on tehty tutkimuksia ja sen on todettu vaikuttavan työhyvinvoinnin
mittaristoihin ja organisaation tuloksellisuuteen. Hyvälaatuisella ja luottavalla
esimiessuhteella

voidaan

parantaa

työssä

viihtymistä

sekä

työhyvinvointia.

Huonolaatuinen suhde puolestaan vähentää työntekijän työhyvinvointia ja tuottavuutta.
(Kalliomaa ym. 2010)
Johtajuuteen kasvamisessa entinen johdettu työntekijä alkaa muodostamaan omaa
esimiesnäkemystään. Esimiesasemaan siirtyvän työntekijän toimintaan tulee yleisesti
vaikuttamaan hänen aikaisempi esimieskontaktinsa. Varsinkin nuorilla esimiehillä ei
välttämättä ole niin laajaa kokemusta työntekijätehtävistä, jolloin voi olla vaikeaa
muovata tarkoituksenmukaista esimies-johdettava -suhdetta. (Blinder ym. 2004)
Yleisesti voidaan jakaa esimiehen ja johdettavan vuorovaikutussuhteen muodostuminen
kolmeen vaiheeseen. Ne ovat vieras, tuttavallinen ja kumppanuus. Ensimmäisessä
vaiheessa uusi työntekijä kokee esimiehensä hierarkiassa korkeampiarvoiseksi ja vähän
etäisemmäksi, koska työsuhde on muovautumassa ja toisen tuntemus on vähäistä.
Vuorovaikutus on aluksi hyvin muodollista. Vuorovaikutussuhde alkaa lähentyä ja
vuorovaikutuksen sävy alkaa muuttua tuttavallisemmaksi. Tässä vaiheessa työpaikan
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roolitus ja hierarkkisuus alkaa väistyä ja silloin kohdataan esimies enemmän työkaverina.
Viimeisessä vaiheessa luottamus on muodostunut esimiehen ja johdettavan välille ja
voidaan alkaa luottamaan enemmän toisen toimimiseen vastuun jakamisen muodossa.
Esimiehen ja johdettavan suhteen muodostumisessa voi tapahtua luottamuksen ja
kunnioituksen menetystä, jolloin vuorovaikutuksen taso voi jäädä ensimmäiselle tai
toiselle asteelle. Tällöin täyden luottamuksen ja kunnioituksen jakamista ei tapahdu
esimies-alainen- suhteessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita vuorovaikutussuhteen
menettämistä, vaan se voi muodostua muodolliseksi ja vaikeaksi. (Kalliomaa ym. 2010)
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2 KOKEELLINEN TUTKIMUS
Kokeellisessa tutkimusosiossa tarkastellaan saatua aineistoa tilastollisesta näkökulmasta.
Tarkoituksena on löytää tutkimusmateriaalista korrelaatioita teoriassa käsiteltyyn
aineistoon. Tutkimusaineiston perusteella korrelaatioiden riippuvuutta ja mielekkyyttä
analysoidaan pohjautuen teoriaan.

2.1 Tutkimusmateriaali
Kokeellisen tutkimuksen tarkoituksena on analysoida Vastuullisen Kesäduunikampanjan keräämää aineistoa. Tämän kampanjan ovat toteuttaneet Taloudellinen
tiedotustoimisto ry (TAT) ja T-Media Oy, joiden tavoitteena on haastaa työnantajia
työllistämään 14-29 -vuotiaita nuoria. Kesätyökampanja sitouttaa työnantajat toimimaan
kuudella eri periaatteella, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja
ohjaaminen, oikeudenmukaisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja
todistus. Näiden periaatteiden avulla pyritään saamaan nuorille hyvät mahdollisuudet
työskennellä

työelämässä.

Tutkimusmateriaali

on

kerätty

vuonna

2017

kyselytutkimuksella, johon osallistui yli 6000 14-29 -vuotiaita nuoria työntekijöitä
128:sta eri yrityksestä. Vastaajista 40 % oli sukupuoleltaan miehiä ja puolestaan naisia
oli 60 %.

2.2 Tulosten analysointi
Tulosten analysointi on jaettu kahteen eri osa-alueeseen, joissa tarkastellaan kahdeksaa
eri kysymystä. Ensiksi tutkitaan kysymysten hajontaa ja nuorten vastauksia. Sitten
tarkastelu kohdistuu vastausten välisiin vuorovaikutuksiin eri menetelmien avulla.
Kysymykset liittyvät työntekijän kokemaan omaan arvioon työpaikan mielekkyydestä ja
tasapuolisuudesta.
Kyselytutkimuksessa vastaajia pyydettiin valitsemaan mielestään sopivin vaihtoehto.
Tutkimuksessa tarkasteltavissa kysymyksissä seitsemässä pyydettiin vastaamaan
asteikolla 1-4, kuinka hyvin kyseinen kohta sopii vastaajan kokemukseen työpaikasta.
Vastausvaihtoehdot on esitetty Likert-kyselymuodossa (Väyrynen ym. 2014), joka oli
neljäportainen. Tutkimuksessa vastaajille oli annettu myös mahdollisuus jättää
vastaamatta. Vastaus 1 tarkoittaa täysin eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin
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samaa mieltä ja 4 täysin samaa mieltä. Lisäksi kysymyksissä kysyttiin sukupuolta sekä
mihin seuraavista ikäryhmistä henkilö kuuluu: 1 (alle 16-vuotiaisiin), 2 (16 vuotiaisiin),
3 (17-vuotiaisiin), 4 (18-vuotiaisiin), 5 (19-vuotiaisiin), 6 (20-vuotiaisiin), 7 (21vuotiaisiin), 8 (22-vuotiaisiin), 9 (23-vuotiaisiin), 10 (24-vuotiaisiin) ja 11 (25-vuotiaisiin
tai vanhempiin). Viimeisenä kysymyskohtana kysyttiin, että monennettako vuotta
työntekijä työskentelee kesätöissä ja pyydettiin vastaus numerona.

2.3 Yksittäisten kysymysten tarkastelu
Yksittäisinä kysymyksinä tarkasteltiin työhaastattelun vaikutusta nuorten työntekijöiden
kokemaan

innostavuuteen,

työn

mielekkääksi

kokemista,

oman

osaamisen

hyödyntämistä, omaa kehittymistä työssä, tasavertaista kohtelua, oikeuksien ja
velvoitteiden tuntemista, työyhteisön ilmapiiriä, kuinka monetta vuotta kesätyöntekijä
työskenteli kesätöissä, eri ikäryhmiin kuuluvuutta ja sukupuolta. Tutkimuksen osiossa
tarkasteltiin kymmentä eri kysymystä, joiden avulla pyrittiin muodostamaan kuva nuorten
työntekijöiden kokemasta työhyvinvoinnista. Alla on tarkasteltu kaikkia kysymyksiä,
joista on muodostettu havainnollistava tilastomateriaali.
2.3.1 Koin työhaastattelun innostavana
Ensimmäisenä kysymyksenä tarkasteltiin tutkimukseen osallistuneiden tyytyväisyyttä
työnhaastattelun mielekkyyteen. Alla on esitetty tulokset histogrammina, siis kuinka
vastaukset jakautuivat eri vastausvaihtoehtojen välille. Pystyakselilla on esitetty kyseisen
vaihtoehdon valinneiden määrä. Kuvan 16 kuvaajan perusteella voidaan todeta, että
vastaajat kokivat työnhakuvaiheen innostavaksi. 1000 heistä ei osannut vastata kyseiseen
kysymykseen.
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Koin työhaastattelun innostavana
4000
3500

Vastaajaa

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

*

1 Täysin erimieltä, 2 Jokseenkin erimieltä, 3 Jokseenkin samaa mieltä, 4 Täysin
samaa mieltä, * En osaa sanoa

Kuva 16. Koin työhaastattelun innostavana
Kuvan 16 tulosten perusteella 5,4 % vastaajista ei kokenut työhaastattelua innostavana
vaiheena. Puolestaan 48 % vastaajista oli kysymyksen kanssa täysin samaa mieltä ja koki
työnhaun innostavaksi. Jokseenkin samaa mieltä vastaajista oli 33 %. Kaiken kaikkiaan
Vastuullinen Kesäduuni- kampanjaan osallistuneista nuorista työntekijöistä 81 % koki
työnhakuvaiheen vähintään jokseenkin innostavana. Vastaajista 13 % ei osannut antaa
vastausta tähän kysymykseen.
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Kuva 17. Koin työhaastattelun innostavana vastaukset jaettuna sukupuolen mukaan
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Aineiston materiaalin perusteella (Kuva 17) vastaukset naisten ja miesten välillä
jakautuivat vastaajien määrät huomioiden tasaisesti. Merkittävintä on huomata
sukupuolisidonnaisuus, sillä naisvastaajista likimain kaksinkertainen määrä ei halunnut
vastata tähän kysymykseen. Sukupuolen perusteella ei voi tehdä muita johtopäätöksiä
vastauksien jakautumisesta.
Tuloksen perusteella kampanjaan osallistuneet yritykset ovat onnistuneet kesätöiden
kampanjoinnissa nuorille työntekijöille. Eri mieltä olevien ja vastaamatta jättäneiden
kohdalla voi näkyä nuorten työntekijöiden kilpailu työpaikoista, mikä on laskemassa
työnhakuvaiheessa

koettua

innostavuutta.

Toisaalta

työnhaun

voi

kokea

innostavammaksi työhön valitut kesätyöntekijät. Kysymykseen vastaamatta jättäneiden
työntekijöiden määrä on aika merkittävä, joten kyselytutkimuksen kysymyksen esitystä
ei välttämättä ole ymmärretty haluttavalla tavalla tai kysymys on koettu hämääväksi.
2.3.2 Koin työtehtäväni mielekkäiksi
Toisena

kysymyksenä

tarkasteltiin

tutkimukseen

osallistuneiden

tyytyväisyyttä

työtehtävien mielekkyyteen. Alla on esitetty tulokset histogrammina, kuinka vastaukset
jakautuivat eri vastausvaihtoehtojen välille. Pystyakselina on esitetty kyseisen
vastausvaihtoehdon valinneiden määrä.
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Kuva 18. Koin työtehtäväni mielekkääksi
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Kuvan 18 kuvaajassa on analysoitu siihen vastanneiden henkilöiden tekemien
työtehtävien mielekkyyttä. Vastanneista 93 % koki työnsä mielekkääksi tai vähintään
jokseenkin mielekkääksi. Vastaamatta jättäneiden ja työtehtäviensä epämielekkääksi
kokeneiden osuus on 7 %. Kyselyn perusteella nuoret kesätyöntekijät ovat kokeneet
työtehtävänsä mielekkääksi.
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Kuva 19 Kuinka moni vastaajista koki työtehtävät mielekkäiksi jaoteltuna sukupuolen
mukaan
Kuvan 19 perusteella huomataan, että naisten ja miesten vastaukset jakautuivat samalla
tavalla. Kesätyöntekijöillä on yleensä mielikuva työnteosta, ennen kuin he ovat
aloittaneet kesätyönsä, mikä voi olla positiivinen, neutraali tai negatiivinen kuva.
Yleisesti työntekijät eivät hae työpaikkoja, jotka he saattaisivat kokea epämiellyttäviksi
työpaikoiksi. Lisäksi on hyvä huomioida työnantajien kesätöiden informoinnissa ja
markkinoinnissa, että työnantajien pitää kertoa jotain työn kuvasta. Nuoret osaisivat
karsia jo silloin ne työpaikat pois, joista he eivät ole kiinnostuneita. Työnsä
epämiellyttäväksi kokeneiden joukossa voi olla sellaisia nuoria, joiden odotukset työn
kuvasta ovat voineet olla puutteellisia tai he ovat menneet työhön jonkin muun kriteerin
perusteella, esimerkiksi palkkauksen, työn saatavuuden tai sijainnin perusteella.
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2.3.3 Pystyin hyödyntämään työssäni omaa osaamistani
Kolmannen kysymyksen kohdalla tarkastelunäkökulma keskittyi nuorten työntekijöiden
oman osaamisen hyödyntämiseen. Alla on esitetty tulokset histogrammina, josta selviää,
kuinka vastaukset jakautuivat eri vastausvaihtoehtojen välille. Pystyakselina on esitetty
kyseisen vastausvaihtoehdon valinneiden määrä.
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Kuva 20. Pystyin hyödyntämään työssäni omaa osaamistani
Kyselytutkimuksessa selvitettiin työtekijöiden omien vahvuuksien hyödyntämistä
kesätyössä (Kuva 20). Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että he pystyivät edes jokseenkin
hyödyntämään omaa osaamistaan kesätyössään. 58 % kyselyyn vastanneista oli täysin
samaa mieltä siitä, että he pystyivät hyödyntämään osaamistaan työssään. Vastanneista
1,4 % koki, etteivät pystyneet käyttämään kesätyössään osaamistaan.
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Kuva 21. Pystyin hyödyntämään työssäni omaa osaamistani- vastaukset jaettuna
sukupuolen mukaan
Naiset kokivat miehiä enemmän, että pystyivät hyödyntämään omaa osaamistaan
työssään (Kuva 21). Vastaavasti samoin kuin aikaisempien kysymyksien kohdalla
merkittävintä on vaikuttaa nuorten työhaun informointiin jo hakuvaiheessa, jolloin
työpaikkoihin hakevat nuoret pystyvät paremmin arvioimaan oman osaamisensa ja
mielenkiinnon kohteidensa hyödyntämistä työssään. Motivoituneet ja mielekkäässä
työssä olevat työntekijät työskentelevät tehokkaammin kuin epämotivoituneet
työntekijät. Tulosten perusteella kampanjaan osallistuneet työnantajat ovat onnistuneet
rekrytointiprosessin etenemisessä ja työntekijöiden valinnassa.
2.3.4 Esimieheni auttoi minua kehittymään työssäni
Neljäntenä kysymyksenä tarkasteltiin, kuinka esimies on auttanut kehittämään nuoria
työntekijöitä työssään. Alla on esitetty tulokset histogrammina siitä, kuinka vastaukset
jakautuivat eri vastausvaihtoehtojen välille. Pystyakselina on esitetty kyseisen
vastausvaihtoehdon valinneiden määrä.
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Kuva 22. Esimieheni auttoi minua kehittymään työssäni
Esimiehen rooli korostuu nuorten työntekijöiden työssä, koska nuoret kokevat
ensimmäisiä kertoja esimiesroolin ollessaan työntekijöinä. Usein nämä ensimmäiset
kokemukset voivat peilautua nuorten tulevaisuuden työntekoon ja esimiehiin
asennoitumiseen. Kesätöihin valitaan yleisesti työntekijöitä vakituisten työntekijöiden
lomien ajaksi. Tämän vuoksi esimies ei välttämättä pysty vaikuttamaan samalla tavalla
työntekijöiden kehittymisen edistymiseen, koska lomien sijaisuuden aikana uusien
työtehtävien opastaminen on haastavampaa ja joissain työpaikoissa mahdotonta.
Kuvan 22 kuvaajan perusteella 51 % vastanneista olivat sitä mieltä, että esimies on
vaikuttanut työssä kehittymiseen. Vastanneista 33 % on jokseenkin samaa mieltä
kysymyksen kanssa. 84 % vastaajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä kysymyksen
esityksen kanssa. Jokseenkin erimieltä tai täysin erimieltä kysymyksen kanssa on 12 %
vastanneista.
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Kuva 23. Esimieheni auttoi minua kehittymään työssäni- vastaukset jaoteltuna
sukupuolen mukaan
Kuvaajan 23 perusteella naiset kokivat työssään miehiin verrattuina esimiehensä
innostavammaksi. Tulosten perusteella esimiehen on koettu pääsääntöisesti edistävän
myös nuorien työntekijöiden kehittymistä työssään. Tämän tuloksen perusteella voitaisiin
olettaa, että nuoria työntekijöitä kohdeltaisiin tasapuolisesti työpaikalla. Kuvassa 24
käsitellään tilastollisesti nuorten työntekijöiden kokemaa tasapuolista kohtelua
työpaikalla.
2.3.5 Työntekijöitä kohdeltiin tasavertaisesti työpaikallani
Viidentenä kysymyksenä tarkastelu kohdistui työntekijöiden kohtelun tasavertaisuuteen.
Alla on esitetty tulokset histogrammina siitä, kuinka vastaukset jakautuivat eri
vastausvaihtoehtojen välille. Pystyakselina on esitetty kyseisen vastausvaihtoehdon
valinneiden määrä.
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Kuva 24. Työntekijöitä kohdeltiin tasapuolisesti työpaikallani
Kuvan 24 kuvaajan perusteella 67 % vastanneista koki, että heitä oli kohdeltu työpaikalla
tasapuolisesti. Kyselyyn osallistuneista 26 % koki, että heitä oli jokseenkin tasapuolisesti
kohdeltu työpaikalla. Kaiken kaikkiaan 92 % vastanneista piti työpaikalla työntekijöiden
kohtelua vähintään jonkin verran tasapuolisena. Vastanneista 1,3 % piti työpaikalla
työntekijöiden kohtelua epätasa-arvoisena.
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Kuva 25. Työntekijöitä kohdeltiin tasapuolisesti työpaikallani- vastauksien jakautuminen
sukupuolen perusteella
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Naispuoliset työntekijät ovat tulosten perusteella kokeneet tasavertaisempaa kohtelua
kuin miehet (Kuva 25). Miesten vastaukset ovat enemmän jakautuneet kaikkiin
vastausvaihtoehtoihin. Kuitenkaan suhteutettuna naisten ja miesten vastauksissa ei ole
merkittävää eroavaisuutta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että työnantajat ovat
kohdelleet työntekijöitä tasapuolisesti.
2.3.6 Tiesin oikeuteni ja velvollisuuteni työpaikallani
Kuudentena kysymyksenä tarkasteltiin, kuinka tutkimukseen vastanneet nuoret
työntekijät tiesivät oikeutensa ja velvollisuutensa työpaikallaan. Alla on esitetty tulokset
histogrammina siitä, kuinka vastaukset jakautuivat eri vastausvaihtoehtojen välille.
Pystyakselina on esitetty kyseisen vastausvaihtoehdon valinneiden määrä.
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Kuva 26. Tiesin oikeuteni ja velvollisuuteni työpaikallani
Tutkimuksessa myös selvitettiin työntekijöiden tietämystä heidän oikeuksistaan ja
velvoitteistaan (Kuva 26). Vastuulliseen Kesäduuni- kampanjaan osallistuneiden
yritysten opastusta ja ohjausta on voitu pitää onnistuneena, koska vastaajista 80 % koki
tietävänsä velvoitteensa ja oikeutensa. 17 % vastanneista jokseenkin tiesivät vastuunsa ja
oikeutensa. Yritykset ovat onnistuneet kertomaan 97 %:lle kaikista nuorista
kesätyöntekijöistä tietämystä heidän oikeuksistaan ja vastuistaan.
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1 Täysin erimieltä, 2 Jokseenkin erimieltä, 3 Jokseenkin samaa mieltä, 4 Täysin
samaa mieltä, * En osaa sanoa

Kuva 27. Tiesin oikeuteni ja velvollisuuteni työpaikallani- vastauksien jakautuminen
sukupuolen perusteella
Vastauksien perusteella työntekijät kokivat tietävänsä oikeutensa ja velvollisuutensa
hyvin. Kuvan 27 tulosten perusteella naisten ja miesten välillä ei ole merkittävää eroa
vastauksien jakautumisessa. Tämän osa-alueen opastuksessa yritysten tulosta voidaan
pitää todella hyvänä.
2.3.7 Työyhteisössäni oli hyvä työilmapiiri
Seitsemäntenä kysymyksenä tutkimuksessa haluttiin selvittää työntekijöiden kokemaa
työilmapiiriä. Alla on esitetty tulokset histogrammina siitä, kuinka vastaukset jakautuivat
eri vastausvaihtoehtojen välille. Pystyakselina on esitetty kyseisen vastausvaihtoehdon
valinneiden määrä.
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Työyhteisössäni oli hyvä työilmapiiri
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Kuva 28. Työpaikallani oli hyvä työilmapiiri
Työyhteisön ilmapiiri on yksi merkittävimmistä tekijöistä työntekijöiden kokemaan
työssä viihtymiseen. Hyvä työilmapiiri parhaimmillaan parantaa työntekijöiden
työhyvinvointia, vaikka työ olisi muuten todella raskasta. Kampanjaan (kuva 28)
vastanneista 72 % piti työilmapiiriä hyvänä ja 94 % vastanneista piti työilmapiiriä
vähintään jokseenkin hyvänä.
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Kuva 29. Työpaikallani oli hyvä työilmapiiri- vastauksien jakautuminen sukupuolen
mukaan
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Sukupuolella ei ole merkittävää eroa kesätyöntekijöiden kokemaan työilmapiiriin.
Vastaukset ovat jakautuneet likimain tasaisesti ja vastauksissa ei ole merkittävää heittoa
(Kuva 29). Kesäduuni- kampanjaan osallistuneiden yritysten työilmapiiriä voidaan pitää
tulosten perusteella hyvänä.
2.3.8 Vastaajat ikäryhmittäin
Kahdeksantena kysymyksenä selvitettiin vastaajien jakautumista eri ikäryhmiin. Alla on
esitetty

tulokset

histogrammina

siitä,

kuinka

vastaukset

jakautuivat

eri

vastausvaihtoehtojen välille. Pystyakselina on esitetty kyseisen vastausvaihtoehdon
valinneiden määrä.
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Kuva 30. Vastaajat jaoteltuna ikäryhmien perusteella, 1 (alle 16-vuotiaisiin), 2 (16vuotiaisiin), 3 (17-vuotiaisiin), 4 (18-vuotiaisiin), 5 (19-vuotiaisiin), 6 (20-vuotiaisiin), 7
(21-vuotiaisiin), 8 (22-vuotiaisiin), 9 (23-vuotiaisiin), 10 (24-vuotiaisiin) ja 11 (25vuotiaisiin tai vanhempiin).
Yläpuolella on esitetty kaavaluontoisesti se, mihin ikäryhmiin vastaajat kuuluivat (Kuva
30). Tutkimukseen vastanneet kesätyöntekijät ovat laajalti eri-ikäisiä. Aineistoa siis
voidaan pitää luotettavana, koska hajautus on tehty eri ikäryhmien välille. Sen kattavuus
luo laajan kuvan nuorten kokemalle vastausaineistolle.

52
2.3.9 Monennettako vuotta olin kesätöissä
Yhdeksäntenä kysymyksenä selvitettiin, kuinka monetta vuotta vastaaja oli kesätöissä.
Alla on esitetty tulokset histogrammina siitä, kuinka vastaukset jakautuivat eri
vastausvaihtoehtojen välille. Pystyakselina on esitetty kyseisen vastausvaihtoehdon
valinneiden määrä.
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Kuva 31. Monennettako vuotta olin kesätöissä
Viimeisenä tarkastelunkohteena tutkitaan sitä, monennettako vuotta kesätyöntekijät ovat
kesätöissä. Tämä esitetään kuvaajana kuvassa 31. Vastauskohta 5 tarkoittaa sitä, että
työntekijä on tarkasteluhetkellä kesätöissä vähintään viidettä vuotta. Vastaajista 28 % oli
ensimmäistä kesää työelämässä. Toista kesää kesätöissä oli 16 % vastanneista. Kolmatta
tai useampaa kesää kesätöissä oli 56 % vastanneista.
Useamman kesän työskennelleiden kesätyöntekijöiden voidaan olettaa osaavan
paremmin työntekijän oikeudet ja vastuut kuin muiden. Useamman kesän jäljiltä
työntekijöille jää parempi kuva toimintamalleista ja käytännöistä, mikä on osaltaan
vaikuttamassa kesätyöntekijöiden kokemiin oikeuksiin ja vastuisiin.
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2.3.10 Sukupuoli
Alla on esitetty (Kuva 32) kuinka vastaajien sukupuolet jakautuivat. Kaikista vastaajista
noin 60 % oli naisia ja noin 40 % miehiä. Kyselyyn nollavastauksen antaneita oli vain
yksi, eli yksi henkilö ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Yleisesti naiset ovat olleet
halukkaampia vastaamaan eri kyselyihin, mikä voi vaikuttaa tutkimukseen vastanneiden
sukupuolijakaumaan.

Määrä / Merkitse sukupuolesi:
0%
40 %
60 %

0
Mies
Nainen

Kuva 32. Vastaajien sukupuolijakauma (Vastaamatta jättäneet, 0)

2.4 Monimuuttuja-analyysi
Monimuuttuja-analyysissä tutkitaan yksittäisesti tarkasteltujen muuttujien välistä
yhteyttä. Kovarianssi ilmentää muuttujien välistä lineaarista riippuvuutta. Pearsonin
korrelaatiokerroin selvittää muuttujien välistä lineaarisen riippuvuuden suuruutta.
Puolestaan korrelaatiokertoimen alla oleva p-arvo kertoo korrelaatiokertoimen
selitysastetta. Mitä lähempänä p-arvo on nollaa, sitä paremmin korrelaatio on nollasta
poikkeava. Korrelaatiokertoimen arvo vaihtelee -1 – 1 välillä. Korrelaatioarvo -1 kertoo
muuttujien välisestä negatiivisestä riippuvuudesta. Korrelaatiokerroin 1 kuvaa muuttujien
välistä lineaarista riippuvuutta.
Lisäksi muuttujia tarkastellaan faktorianalyysin avulla. Faktorianalyysissä tarkastellaan
faktoria, jota pyritään selvittämään alla esitettyjen muuttujien avulla. Muuttujien välille
syntyy korrelaatioita, joiden avulla piilomuuttujaa eli faktoria voidaan selvittää.
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Korrelaatiomatriisissa käytetyt muuttujat ovat:
-

A: Työhaastattelun innostavuus

-

B: Koin työtehtäväni mielekkäiksi

-

C: Pystyin hyödyntämään omaa osaamistani työssäni

-

D: Esimieheni on auttanut minua kehittymään työssäni

-

E: Minua kohdeltiin tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa

-

F: Tiedän oikeuteni ja velvollisuuteni työntekijänä

-

G: Työyhteisössäni oli hyvä työilmapiiri

-

H: Monennettako vuotta olin kesätöissä

-

I: Mihin ikäryhmään työntekijä kuuluu

-

J: Sukupuoli

2.4.1 Kovarianssi ja korrelaatiokerroin

Kuva 33. Muuttujille lasketut kovarianssit
Kovarianssia käytetään tilastotieteessä tarkastelemaan kahden muuttujan välistä
riippuvuutta. Positiiviset lukuarvot kertovat positiivisesta lineaarisesta riippuvuudesta ja
puolestaan negatiiviset arvot kertovat negatiivisesta lineaarisesta riippuvuudesta. Kuvan
33 perusteella kovarianssi saa nollasta poikkeavia lukuarvoja, joten aineistossa on
lineaarista riippuvuutta muuttujien välillä. Kovarianssin negatiiviset arvot ovat likipitäen
nollia, joten negatiivista riippuvuutta ei juurikaan ole. Puolestaan positiivista riippuvuutta
tulosten perusteella on löydetty ja sitä tarkastellaan korrelaation avulla.
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Kuva 34. Muuttujien välinen korrelaatiomatriisi
Kuvassa 34 on kuvattu muuttujien välille tehty korrelaatiomatriisi. Kaikki tarkasteltavat
korrelaation kertoimen arvot ovat lähellä 0,4. Matriisista huomataan, että suurin
korrelaatiokertoimen arvo on 0,505. Muuttujien B (Koin työtehtäväni mielekkäiksi) ja C
(Pystyin hyödyntämään omaa osaamistani työssäni) välinen vuorovaikutus on
merkittävin. Korrelaation merkittävyys on mielekäs, koska muuttujien voidaan ajatella
korreloivan. Työ voidaan kokea mielekkäämmäksi, jos työssä voidaan käyttää hyödyksi
omaa osaamista.
Seuraavaksi merkittävin korrelaatio muodostuu muuttujien G (Työyhteisössäni oli hyvä
työilmapiiri) ja E (Minua kohdeltiin tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa) välille.
Korrelaatiokertoimen arvo on 0,496. Muuttujien välinen korrelaatio on mielekäs.
Työilmapiirin ja työntekijöiden tasavertaisella kohtelulla on koettu tutkimuksessa kerätyn
materiaalin perusteella olevan korrelaatiota. Kesätyöntekijät kokivat työilmapiirin
vaikuttavan positiivisesti työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun nähden.
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Aineiston kysymysten välille tehdylle korrelaatiomatriisin perusteella voidaan todeta
muuttujien D (Esimieheni on auttanut minua kehittymään työssäni) ja G (Työyhteisössäni
oli hyvä työilmapiiri) olevan korrelaatiota. Korrelaatiokertoimen arvoksi saatiin 0,398.
Esimiehen halulle kehittää työntekijöiden osaamista koettiin olevan vaikutusta hyvään
työilmapiiriin.
Muuttujien B (Koin työtehtäväni mielekkäiksi) ja G (Työyhteisössäni oli hyvä
työilmapiiri) välillä on korrelaatio. Korrelaatiokerroin sai muuttujien välille arvon 0,359.
Mikäli työntekijät kokevat työtehtävänsä mielekkääksi, koettiin sen vaikuttavan
työilmapiiriin positiivisesti. Korrelaatiomatriisissa oleville muille muuttujille ei havaittu
kyseisen testin perusteella olevan korrelaatiota tai korrelaation todettiin olevan vähäinen.
Korrelaatiomatriisissa myös huomioitiin alle 0,4 saaneita arvoja. Tarkastelun perusteella
todettiin niiden arvojen olevan merkityksellisiä.
2.4.2 Regressioanalyysi
Usean muuttujan välistä vuorovaikutusta voidaan tarkastella usean muuttujan välisellä
regressioanalyysillä, joka osoittaa muiden muuttujien selitysastetta halutulle muuttujalle.
Muuttujien väliselle analysoinnille muodostui haasteellisesti mallin selitysasteen
suuruus. Ainoat muuttujat, joille saatiin yli 30 % selitysasteet (Kuva 34), olivat B (Koin
työtehtäväni mielekkäiksi) ja C (Pystyin hyödyntämään omaa osaamistani työssäni).
Muiden muuttujien välinen selitysaste jäi selvästi alle 30 %. Tuloksissa on huomioitavaa,
että 30 % selitysasteella muuttujat eivät voi selvittää selvästi tarkasteltua muuttujaa.
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Kuva 35. Muuttujan B (Koin työtehtäväni mielekkäiksi) selitettävyyttä muuttujien C
(Pystyin hyödyntämään omaa osaamistani työssäni), G (Työyhteisössäni oli hyvä
työilmapiiri), H (Monennettako vuotta olin kesätöissä) ja I (Mihin ikäryhmään työntekijä
kuuluu) avulla.
Kuvassa 35 on esitetty multiregressiossa saatua p-arvoa, jonka perusteella on tarkasteltu
muuttujien välistä luottamusväliä. Mikäli p-arvo jää pienemmäksi kuin 0,001, kyseisten
muuttujien välinen tilastollinen tarkastelu on merkittävä. Muuttujien välisellä selityksellä
tarkoitetaan tarkastellun muuttujan kuvaamista muiden muuttujien avulla. Mikäli selvä
yhteys todetaan, voidaan tarkastellun muuttujan suuruutta ennustaa toisen muuttujan tai
muuttujien avulla. Kuvassa 36 on esitetty eri muuttujien välinen regressio.
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Kuva 36. Usean muuttujan regressio B:lle (Koin työtehtäväni mielekkäiksi)
Usean muuttujan regressiossa (Kuva 36) huomataan, että tarkastellut selitysmuuttujat
ovat hyvinkin samankaltaisia ja kaikkien keskinäinen korrelaatio on positiivinen.
Suurimman muutoksen tarkastelumuuttujalle B (Koin työtehtäväni mielekkäiksi) tekee
muuttuja C (Pystyin hyödyntämään omaa osaamistani työssäni). Muuttuja H
(Monennettako vuotta olin kesätöissä) antama korrelaatio on neutraali, joten muuttujat B
(Koin työtehtäväni mielekkäiksi) ja H (Monennettako vuotta olin kesätöissä) eivät
korreloi keskenään. Muilla muuttujilla ei ole merkittävän suuruista korrelaatiota.
Kuvan 36 ylemmässä osiossa on esitetty kahden muuttujan yhteyttä muuttujaan B. Suurin
ja merkittävin selitysaste muuttujalle antaa muuttujat C ja G. Muuttujien välinen
korrelaatio nousee samassa tasossa selitemuuttujan arvoon nähden. Parhaiten muuttujat
C (Pystyin hyödyntämään omaa osaamistani työssäni) ja G (Työyhteisössäni oli hyvä
työilmapiiri) kuvaavat muuttujan B muutosta. Aineiston perusteella työn mielekkääksi
kokemista on parhaiten kuvaamassa työntekijän oman osaamisen hyödyntäminen ja
työyhteisössä koettu työilmapiiri.
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Kuva 37. Muuttujan G (Työyhteisössäni oli hyvä työilmapiiri) selvitys muuttujien D
(Esimieheni on auttanut minua kehittymään työssäni) ja E (Minua kohdeltiin
tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa) avulla.
Monen muuttujan analyysissä muuttujalle G (Työyhteisössäni oli hyvä työilmapiiri)
selvitystä etsittiin muuttujien D (Esimieheni on auttanut minua kehittymään työssäni) ja
E (Minua kohdeltiin tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa) avulla (Kuva 37).
Tarkastellulle muuttujalle selitysasteeksi tuli 31 %, joka jää maltilliseksi. Tarkasteltuna
analyysin luottamusväliä p-arvoksi tulee alle 0,001, eli tulos on tilastollisesti merkitsevä.
Kuitenkin selitysasteen huomioiden muuttujat D ja E voivat osittain selittää muuttujaa G.

60

Kuva 38. Usean muuttujan regressio G:lle (Työyhteisössäni oli hyvä työilmapiiri)
Kuvan 38 tulosten perusteella kaikkien muuttujien välillä on positiivinen korrelaatio.
Muuttujat kuvaavat kohtalaisesti tarkastellun muuttujan muutoksia. Muuttujat eivät
yksittäin kuvaa yhtä vahvasti muuttuja G:n muutosta. Tarkastellut muuttujat D
(Esimieheni on auttanut minua kehittymään työssäni) ja E (Minua kohdeltiin
tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa) kuvaavat yhdessä paremmin muuttujan G
(Työyhteisössäni oli hyvä työilmapiiri) muutosta. Työyhteisön ilmapiiriä pystytään
kuvaamaan parhaiten esimiehen auttaman työssä kehittymisen ja työyhteisön hyvän
työilmapiirin avulla.
2.4.3 Faktorianalyysi
Faktorianalyysissä selvitetään kahden eri muuttujan välistä tilastollista korrelaatiota.
Faktorin arvolla pystytään selittämään toisen muuttujan arvoa. Faktorianalyysin
latauksesta saatu arvo vaihtelee välillä -1 – 1. Korrelaation arvolla -1 kuvataan muuttujien
negatiivista korrelaatiota. Puolestaan muuttujan ollessa 1 muuttujien välinen korrelaatio
on suuri. Korrelaatiolla tarkoitetaan kahden eri muuttujan ennustettavuutta, eli muuttujien
arvo pystyy selittämään toisen muuttujan arvoa.
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Kuvassa 39 on esitetty muuttujista muodostettu faktorianalyysin muuttujataulukko.
Faktorianalyysissä faktorien alle on laskettu kommunaliteetit. Näiden arvojen perusteella
pyritään löytämään tarkasteltujen muuttujien välille yhteys. Kommunaliteettia
tarkasteltaessa kuvassa 39 on esitetty niiden itseisarvoja. Kommunaliteetin ollessa yli 0,4
voidaan todeta muuttujien välillä olevan yhteys, mutta kahden eri muuttujan on ylitettävä
kyseinen raja-arvo. Muuttujien avulla tarkastellaan faktoria, joka pystyisi selvittämään
muuttujien välistä yhteyttä mahdollisimman hyvin.

Kuva 39. Kääntämätön tekijäkuormitus ja kommunaliteetti
Taulukon (Kuva 39) perusteella huomataan, että faktoreilla 1, 2 ja 6 löydetään vähintään
kaksi muuttujaa, joiden arvot nousevat 0,4:n tai sen yli. Faktorin yksi selittävät muuttujat
ovat A, B, C, D, E, F ja G. Faktorin taulukkoarvoissa huomataan kaikkien olevan
positiivisia, joten kaikki muuttujat antavat positiivista korrelaatiota. Kaikkien seitsemän
eri muuttujan välillä yhteisenä tekijänä ovat kysymykset, joissa tiedustellaan mielipidettä.
Positiiviset kokemukset ja yhtenäiset hakijaprosessit ovat luomassa hyvin yhtenäistä
kokemusta työstä. Suurissa yrityksissä rekrytointiprosessit ja työntekijöiden kohtelu ovat
yleisesti tasavertaisia, mikä vaikuttaa nuorten työntekijöiden positiivisiin kokemuksiin.
Nimetään faktori 1 mielipidefaktoriksi.
Seuraavaksi tarkastellaan faktoria kaksi. Kyseinen faktori saa kahdesta muuttujasta (H ja
I) negatiivisia arvoja (Kuva 39). Muuttujat ovat H (Monennettako vuotta olen kesätöissä)
sekä I (Mihin ikäryhmään työntekijä kuului). Tulosten perusteella huomataan, että
työntekijän kesätöissä työskentelyvuodet ja työntekijän ikä vaikuttavat faktoriin
negatiivisesti. Muiden muuttujien vaikutus faktoriin kaksi jää todella vähäiseksi.
Muuttujien H ja I yhteinen selittäjä voisi olla kesätyönteosta tullut aikaisempi kokemus,
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joka vähentää siitä tullutta uuden kokemuksen vaikutusta. Sen perusteella faktori kaksi
voidaan nimetä kokemusfaktoriksi.
Kolmantena tarkastellaan faktoria kuusi (Kuva 39). Faktoria selittää muuttujat E
(Kesätyöntekijän tasavertainen kohtelu) ja G (Työyhteisön hyvä työilmapiiri).
Kummankin muuttujan vaikutukset ovat positiivisia. Tasavertainen kohtelu- muuttuja ja
työyhteisön ilmapiiri- muuttuja voidaan olettaa olevan hyvinkin läheisässä yhteydessä
keskenään, joten tuloksissa huomataan faktorin olevan yhteydessä työntekijöiden
tasavertaiseen kohteluun.

Edellä mainituin

perustein

nimetään faktori

kuusi

yhdenvertaisuusfaktoriksi.

Kuva 40. Faktorin pistekerroin
Taulukossa (Kuva 40) on esitetty muuttujien arvoja edustavat tarkasteltavat faktorit.
Tarkastellaan kaikki faktorit, joiden pistekertoimista saadaan vähintään kaksi
itseisarvoltaan yli 0,4:n arvoja. Faktorit 2, 6, 8 ja 9 saavat arvoja, jotka ovat merkittäviä.
Tarkastellaan seuraavaksi kolme faktoria erikseen. Faktorin kaksi merkitykselliset
muuttujat ovat samat kuin (Kuva 39) tuloksissa, joten faktorin kuvaus ei ole muuttunut.
Faktorin kuusi (Kuva 40) selittäviä muuttujia ovat C, E, F, G ja J. Muuttujat ovat todella
erilaisia, joten faktorin selvittäminen muodostuu erityisen hankalaksi. Aikaisempien
tulosten perusteella (Kuva 39) faktori nimettiin kokemusfaktoriksi. Uusien tulosten
(Kuva 40) perusteella ei ole mielekästä lähteä tarkastelemaan faktoria uudelleen.
Faktori kahdeksaa (Kuva 40) on selvittämässä muuttujat B, C, E ja G. Positiivisia
korrelaatioita tulee muuttujista B (Työtehtävien mielekkääksi kokeminen) ja G
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(Työyhteisön hyvä työilmapiiri). Puolestaan negatiivisia korrelaatioita tulee muuttujista
C (Oman osaamisen hyödyntäminen) ja E (Kesätyöntekijän tasavertainen kohtelu).
Muuttujat ovat todella ristiriitaisia keskenään, joten faktorin selitys jää hankalaksi. Kaikki
neljä muuttujaa ovat hyvin sosiaalisten kokemusten selittäjiä, joten nimetään faktori 8
sosiaalisuusfaktoriksi.
Viimeisenä tarkastellaan faktori yhdeksää (Kuva 40). Faktoria selvittävät muuttujat ovat
B, C, E ja G. Muuttujat ovat samat kuin faktorin kahdeksan kohdalla, mutta muuttujat E
ja G saavat vastakkaiset korrelaatiot faktoreiden kahdeksan ja yhdeksän välillä. Muuttujat
ovat samat kuin faktorilla kahdeksan, joten annetaan faktorille nimi sosiaalisuusfaktori2.

2.5 Johtopäätökset ja suositukset
Käsittelemääni tulosaineistoon pohjautuen voidaan todeta, että Vastuullinen Kesäduunikampanjaan osallistuneiden työssä viihtyminen ja työmotivaatio ovat olleet todella
hyvällä tasolla, minkä on todettu vaikuttavan huomattavasti työhyvinvointiin.
Tutkimusaineistosta löydettyjen muuttujien väliset korrelaatiot ovat mielekkäitä ja niiden
voidaan olettaa olevan teoreettisen materiaalin kanssa samassa linjassa.
Kampanjaan

osallistuneet

työnantajaorganisaatiot

ovat

toimineet

kampanjan

perustavoitteiden mukaisesti, koska työntekijöille on saatu luotua tasavertainen ja selkeä
kuva työntekijöiden oikeuksista ja vastuista. Työnantajaosapuoli on suoriutunut
pääsääntöisesti hyvin ja työntekijät ovat kokeneet kesätyöllään olevan vaikutusta heidän
omaan kehittymiseensä. Kesätyöt ovat luoneet positiivisempaa kuvaa nuorten työuralla
kehittymisessä ja opiskelujen suunnan valinnassa.
Merkittävimmäksi huomioksi eri muuttujien välisessä korrelaatiossa on noussut
työilmapiiri. Sen avulla pystyttiin parhaiten kuvaamaan kaikkia eri muuttujia.
Työilmapiiri on merkittävin vaikuttaja, joka on yhteydessä yleisesti työyhteisössä
koettuun hyvinvointiin.
Faktorianalyysin perusteella muuttujien väliltä nousi esille yhteensä viisi eri piilevää
muuttujaa eli faktoria. Muuttujat olivat selittämässä faktoria, mutta kolmen faktorin
välille nousi useita muuttujia. Näiden faktorien muuttujat olivat joko keskenään
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ristiriitaisia tai muuttujat olivat selittämässä yhtä faktoria, jolloin faktorin selittäminen
hankaloitui. Kahdelle eri faktorille saatiin kummallekin kaksi muuttujaa, jotka olivat
selittämässä

faktoreita.

Nämä

kaksi

faktoria

nimettiin

kokemusfaktoriksi

ja

yhdenvertaisuusfaktoriksi. Faktoreiden selvittäminen vaatisi kuitenkin suuremman
aineiston ja enemmän taustatietoa.
Tutkimukseen osallistuneiden yritysten opastus ja nuorten työntekijöiden huomiointi on
todella hyvällä tasolla. Yritykset ovat noudattaneet tulosten perusteella Vastuullinen
Kesäduuni- kampanjan pääperiaatteita ja tavoitteita. Nuoret työntekijät ovat sisäistäneet
yritysten toiminnat ja niiden käyttämät arvot. Vastuullinen Kesäduuni- kampanja toimii
erityisen hyvin kriteeristöksi seurata kampanjan päätavoitteita. Diplomityön kannalta
aineiston olisi pitänyt olla pitemmältä ajanjaksolta, jolloin olisi voitu paremmin seurata
nuorten työntekijöiden hyvinvoinnin kehittymistä. Diplomityön perusteella huomataan,
että nykyisellään nuorten työntekijöiden työhyvinvointi on hyvällä tasolla.
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3 POHDINTA
Vastuullinen Kesäduuni- kampanjan aineiston kerääminen on tapahtunut Likertasteikkoon perustuvan kyselylomakkeen perusteella. Likert-asteikko antaa parhaan
selityksen muuttujille, jos asteikko on muodostettu parittomaksi. Parittomuuden avulla
asteikkoon voidaan muodostaa vastausvaihtoehto, joka on puolueeton. Nykyisessä
kyselytutkimuksen aineistossa annetaan mahdollisuus jättää vastaamatta, mikä pienentää
aineiston selitysastetta. (Väyrynen S, ym. 2014)
Diplomityön tekemisen aikana aineiston rajaaminen oli haastavaa, koska koko aineiston
hyödyntäminen ei ollut mielekästä. Aineiston käsittelyn lisäksi tutkimustuloksen
analysointiin

olisi

ollut

hyvä

tehdä

pienimuotoinen

haastattelututkimus

kesätyöntekijöille, minkä avulla olisi voinut koota paremmin heidän mietteitään
kesätyöstä. Se olisi ollut helppo toteuttaa yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, mutta
aineisto olisi voinut jäädä liikaa yliopisto-opiskelijoiden mielipiteiksi. Vastuullinen
Kesäduuni-

kampanja

oli

monialainen

ja

otti

huomioon

kesätyöntekijät

taustariippumattomasti. Tutkimuksesta olisi hyvä lähteä suuntaamaa tarkastelua
laajempaan asiakokonaisuuteen ja arvioida opiskelijataustaa sekä peruskoulussa
tapahtunutta ohjausta. Todennäköisemmin laajemman ohjauksen saaneilla opiskelijoilla
on helpompaa sisäistää erilaisia neuvoja ja ohjeita.
Tutkimusaineistoa olisi mielekkäämpää kohdentaa eri toimialoille, joiden välillä voi olla
selkeitäkin eroja. Tällöin pystyttäisiin paremmin kohdentamaan yrityskohtaisempaa
aineistoa kuitenkin yksityisyyden suoja huomioiden. Aineistosta poimittujen huomioiden
perusteella kohdeyritykset voisivat parantaa toimintaansa paremmin. Esimerkiksi
teollisuus ja rakennusteollisuus ovat pystyneet viemään erilaisten teemapuistojen avulla
tietoisuuteen oman toimintansa kehittämistä. Tällaiset toimintapuistot keskittyvät lähinnä
turvallisuuteen ja työssä jaksamiseen. (Turvapuisto Pohjois-Suomi 2018)
Tutkimuksen ja aineiston analysoinnin jatkaminen voisi olla mielekästä, mikäli aineiston
hankinta kohdentuisi toimialoittain. Diplomityössä ei ollut mielekästä kohdentaa
tutkimusta aloittain, koska tutkimuksen päätarkoitus oli tarkastella nuorten työntekijöiden
työhyvinvointia ja jaksamista. Aineiston analysoinnissa saavutettiin haluttu tulos, mikä
tuntui mielekkäältä. Vastuullinen Kesäduuni- kampanja on perustettu hyväksi
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seurantajärjestelmäksi. Kampanjan jatkaminen on mielekästä, koska kampanjan avulla
pystytään arvioimaan yritysten toimintaa.
Diplomityön rajauksen vuoksi ei ollut mielekästä lähteä laajentamaan monimuuttujaanalyysissä nousseitta huomioita, koska monimuuttujien selitysasteet jäivät vähäisiksi.
Analyysin perusteella tuloksissa nousi esille selviä korrelaatioita, vaikkakin selitysasteen
varjossa ne eivät olisi merkittäviä. Tutkimusta olisi luontevaa lähteä jatkamaan
diplomityön pohjalta. Tutkimuksen voisi suunnata monimuuttujien tilastolliseen
tarkasteluun ja selitysasteiden löytämiseen. Pelkästään selitysasteen ja kyselyaineiston
luotettavuuden arvioinnissa voitaisiin hyödyntää Cronbachin alfaa, Khiin neliön
testimuuttujaa tai Mann-Whitneyn U-testiä, mutta näiden hyödyntäminen helpottuisi
yksityiskohtaisemmasta aineistosta.
Vastuullinen kesäduuni- kampanjasta saatuja materiaaleja olisi myös ollut mielekästä
lähteä avaamaan eri työskentelyalojen näkökulmasta. Työskentelyalojen tarkastelun
kannalta olisi noussut merkittäväksi tekijäksi yksityisyyden tarkastelun rajaus. Liian
tarkka rajaus toimialoittain olisi nostanut esille poikkeavien alojen tai suurten yksittäisten
toimijoiden tuloksia, joiden tarkastelu ei ole suotavaa. Diplomityön tulosten ja aineiston
käsittelyn pohjalta minulle selvisi, kuinka laaja ja monitahoinen käsite on nuorten
työntekijöiden hyvinvointi työelämässä. Diplomityötä voisi lähteä laajentamaan
suuremmaksi tutkimukseksi tai jopa väitöskirjaksi.
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4 YHTEENVETO
Nuorten työntekijöiden asema nousee toistuvasti esille uutisoinnissa. Nuoret ovat olleet
lähivuosina erityisen paljon työttöminä pienimuotoisen taantuman seurauksena.
Talouden kasvun vaikutuksena viimeisen kahden vuoden aikana nuorten työttömyys on
laskenut merkityksellisen paljon. Nuoret ovat työllistyneet paremmin eri toimialoille,
minkä vuoksi nuorten hyvinvoinnin tarkasteluun on kiinnitettävä erityisesti huomiota.
Nuorten työntekijöiden oikeuksien ajamisen tukemiseen on noussut Vastuullinen
Kesäduuni- kampanja.
Diplomityön tavoitteena oli syventyä nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnin
johtamiseen teoreettisen ja Vastuullinen Kesäduuni- kampanjan aineiston pohjalta.
Nuoret ovat hyvin sopeutuvia työelämän vaatimuksien muutokseen, mutta he joutuvat
yhä nuorempina kantamaan suurempaa vastuuta. Vastuun kasvaminen näkyy nuorten
työntekijöiden sairauslomapäivien lisääntymisenä. Vastuullinen Kesäduuni-kampanjan
aineiston perusteella pyrittiin selvittämään siihen osallistuneiden nuorten työntekijöiden
hyvinvointia.
Kampanjan aineiston perusteella osallistuneiden yritysten ohjeistus ja nuorten
kesätyöntekijöiden kohteleminen ovat hyvällä tasolla. Yritykset ottavat hyvin nuoret
työntekijät huomioon ja kohtelevat heitä samalla tavalla kuin muitakin työntekijöitä.
Teoria-aineistosta käy ilmi sairauspoissaolojen muuttuminen elintasosairauksien lisäksi
yhä vain enemmän henkisiin ja psyykkisiin sairauspoissaoloihin.
Tulevaisuuden

vaikutuksia

työntekijöiden

kokemaan

työn

rasittavuuteen

ja

kuormitukseen on vaikea ennustaa, koska se on hyvin yksilöllistä. Työntekijöiden
yksilöllisen työhyvinvoinnin parantaminen nousee tulevaisuudessa yrityksien yhdeksi
merkittävimmistä

tehtävistä.

Tutkimuksen

aineiston

perusteella

tutkimukseen

osallistuneiden yritysten työhyvinvoinnin huomioiminen on erittäin hyvää. Kuitenkin
aina on huomioitava tyytymättömät vastaajat ja sen vuoksi pitää kehittää työhyvinvointia
yhä enemmän. Kampanja toimii hyvänä mittaristona siihen osallistuneille yrityksille.
Tulokset antavat hyvän kuvan nuorten kesätyöntekijöiden kokemuksista ja mielipiteistä.
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