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Kandidaatintyöni käsittelee persoonallisuuden piirteiden vaikutuksia työhyvinvoinnin koke-

muksiin. Keskeisenä teoriana on Big Five -persoonallisuuspiirteet, joiden osuutta työhyvin-

voinnin kokemuksissa on tutkittu ja tunnistettu. Tutkimuskysymykseni on: ”Miten persoonal-

lisuuden piirteet vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemuksiin?” Ensiksi kuvaan mitä persoonalli-

suuden piirteet ovat. Toiseksi tarkastelen työhyvinvoinnin niin negatiivisia kuin positiivisia ko-

kemuksia. Viimeiseksi etsin tutkimustuloksia varsinaiseen tutkimuskysymykseeni eli siihen 

miten persoonallisuuden piirteet vaikuttavat työhyvinvoinnin kokemuksiin.  

Persoonallisuuden piirteet kuvastavat ihmisten keskimääräisiä käyttäytymistaipumuksia, jotka 

ovat melko riippumattomia ajasta ja paikasta. Piirteet vaikuttavat ihmisten sosioemotionaali-

seen toimintaan ja näkyvät niin tunteiden, ajatusten kuin käyttäytymisen tasoilla. Piirteitä on 

lähestytty leksikaalisesta eli puhutun kielen näkökulmasta, sekä persoonallisuustestien näkö-

kulmasta, joista jälkimmäinen on ollut merkittävämpi käytännön kannalta. Työhyvinvointi on 

ajassamme koetuksella, kun yhteiskunta muuttuu ja väestö vanhenee. Yksilön tasolla tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi epävarmuutta tulevaisuuden työnäkymistä tai suurenevia vaatimuksia 

työpaikalla. Työhyvinvoinnin kokemuksista käsittelen seuraavia: työuupumus, työssä tylsisty-

minen, työholismi, työtyytyväisyys ja työn imu. 

Tutkimustulosten mukaan neuroottisuus ja ekstroversio vaikuttavat selkeimmin työhyvinvoin-

nin kokemuksiin Big Five -persoonallisuuspiirteistä. Tutkimustulokset tukevat aiempaa tietä-

mystä näiden piirteiden vaikutuksesta työhyvinvoinnille. Neuroottisuus oli säännönmukainen 

työpahoinvoinnin osatekijä, kun taas ekstroversio vaikutti positiivisesti työhyvinvointia lisäten. 

Tutkimusmenetelmäni on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka avulla tutkimusaiheesta saadaan 

kokonaiskuva. Tutkielman lähteet ovat monipuolisia, joiden avulla aiheesta saadaan kuvailevaa 

ja yhteen kokoavaa tietoa.  

 

Avainsanat: persoonallisuus, Big Five -persoonallisuuspiirteet, kielteinen ja myönteinen työhy-

vinvointi 
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1.  Johdanto  

Kandidaatintyössäni käsittelen miten persoonallisuuden piirteet vaikuttavat työhyvinvointiin. 

Erovaisuudet persoonallisuudessa selittävät reagoimista työn vaatimuksiin; toinen voi nauttia 

vaatimuksista, samaan aikaan kun toisella voi olla ongelmia jaksamisessa (Mäkikangas ym., 

2017). Vuoden 2021 työolobarometrin mukaan 18 prosenttia suomalaisista palkansaajista koki 

työnsä henkisesti rasittavaksi ja 46 prosenttia oli asiasta jokseenkin samaa mieltä (Lyly-Yrjä-

nen, 2021). Ikäryhmistä eniten työnsä kokivat raskaaksi 30–40-vuotiaat naiset, jaksamisongel-

mia on esiintynyt erityisesti sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuurialoilla (Lyly-Yrjänen, 2021). 

Tutkimuksen (Virolainen, 2012) mukaan työstä johtuvaa psyykkistä oireilua kokee joka kolmas 

suomalainen nainen ja joka viides suomalainen mies. Psyykkisen pahoinvoinnin keskeiseksi 

aiheuttajaksi on osoitettu kiire (Virolainen, 2012). EU:n tasolla tehdyn asennetutkimuksen mu-

kaan 60 prosenttia kokee jatkuvaa kiireen tunnetta työssä (Manka & Manka, 2016). Tutkimuk-

sen (Maas & Spinath, 2012) mukaan muita työn laadullisia muutoksia ovat työntekijöiden kas-

vaneet vaatimukset työn intensiteetin suhteen. Lisäksi raja työn ja vapaa-ajan välillä on epä-

selvä ja todellista aikaa rentoutumiselle voi jäädä vähän. Nykyaikaisessa työelämässä on tullut 

normiksi, että työntekijöiden tulisi olla tavoitettavissa kaiken aikaa. Työpahoinvoinnista on 

seurannut toistuvia poissaoloja, aikaisempaa eläköitymistä, sekä masennuksen ja työuupumuk-

sen kasvamista johtaviksi terveysongelmiksi työpaikoilla (Maas & Spinath, 2012).  

Työhyvinvointiin on alettu kiinnittää enemmän huomioita organisaatioissa, koska se vaikuttaa 

niin työntekijöihin, työnantajaan kuin koko yhteiskuntaan (Virolainen, 2012). Työhyvinvointi 

on ajassamme koetuksella työn rakenteellisten muutosten seurauksena, kun väestö vanhenee, 

jonka seurauksena yhä vähemmillä resursseilla tulisi tuottaa enemmän (Hakanen, 2014; Manka 

& Manka, 2016). Lisäksi työurista on tullut entistä pidempiä (Hakanen, 2014). Samalla työpai-

koilla on tullut uusia, lisääntyviä vaatimuksia esimerkiksi tehokkuuden, työn uudelleen järjes-

täytymisen ja muutosten myötä (Hakanen, 2014). Tutkimuksen (Manka & Manka, 2016) mu-

kaan työkulttuurisia muutoksia ovat myös: työn riippumattomuus ajasta ja paikasta, itseohjau-

tuvuus, aloitteellisuus, joustavuus ja erilaiset työyhteisötaidot. Verkostoitumisen muutokset ta-

pahtuvat uusilla teknologisilla alustoilla, jolloin voidaan samaan aikaan olla enemmän vuoro-

vaikutuksessa mutta pinnallisemmalla tasolla. Globalisaation myötä yksilötasolla osaaminen on 

muodostunut pääomaksi, joka on yhä keskeisempi selviytymisen kannalta (Manka & Manka, 

2016). Toisen tutkimuksen (Houkes ym., 2003) mukaan työn muutokset, kuten kansainvälisen 

kilpailun lisääntyminen ja palvelusektorin kehitys vaikuttavat nykyaikaiseen työmaailmaan. 
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Näiden kasvaneiden vaatimusten myötä ihmiset kokevat enemmän stressiä, uupumusta ja ma-

sennusta (Houkes ym., 2003).  

Metsäpellon ja Rantasen (2015) mukaan persoonallisuuden piirteet vaikuttavat yksilön käyttäy-

tymiseen useilla elämänosa-alueilla, psykososiaaliseen toimintakykyyn, psyykkiseen hyvin-

vointiin ja terveyteen. Puhuttaessa persoonallisuuden piirteistä tarkoitetaan käyttäytymistaipu-

muksia, jotka toistuvat melko samanlaisina läpi tilanteiden riippumattomina ajasta tai paikasta. 

Niillä on biologinen pohja, mutta ne muokkautuvat vahvassa yhteydessä ympäristön kanssa. 

Piirteet noudattavat normaalijakaumaa niin, että harva on piirteiden ääripäissä, mutta piirteet 

kuitenkin erottelevat ihmisiä selkeästi, kun toinen yksilö voi ilmentää tiettyä piirrettä voimak-

kaammin kuin toinen (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Viiden faktorin malli persoonallisuu-

desta on tunnustettu 1980-luvulla psykologiassa eri osa-alueilla fundamentaaliseksi (McCrae 

& John, 1992). Viiden faktorin malli sisältää viisi persoonallisuuden dimensioita: neurootti-

suus, ekstroversio, sovinnollisuus, avoimuus ja tunnollisuus, joita tulen käyttämään työssäni 

tutkittaessa persoonallisuuden vaikutuksia työhyvinvointiin (McCrae & John, 1992).  

Tutkimuksen (Feldt, 2005) mukaan persoonallisuustekijät ovat yksilöllisiä tekijöitä työhyvin-

voinnin alueella. Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat myös esimerkiksi niin sanotut hen-

kilöiden taustatekijät, kuten ikä, koulutus, perhe ja sukupuoli. Lisäksi organisaation tasolta tu-

levat tekijät esimerkiksi johtajuuden laatu vaikuttavat työhyvinvointiin (Feldt ym., 2005). Tut-

kimuksen (Swider & Zimmerman, 2010) mukaan työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät voidaan 

jakaa organisaation tasolle, ammatillisiin tekijöihin ja yksilön tasolle. Organisaation tasoon 

kuuluu organisaatiossa vallitseva psykologinen ilmapiiri, ammatilliseen tasoon esimerkiksi 

vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, yksilölliseen tasoon taas yksilölliset erot, kuten persoonal-

lisuus (Swider & Zimmerman, 2010). Omassa työssäni tarkastelen yksilöllisistä tekijöistä per-

soonallisuuden piirteiden vaikutuksia työhyvinvointiin.  

1.1 Tutkimuksen toteutus 

Toteutan työni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Salmisen (2011) mukaan kirjallisuuskat-

saus on tieteellinen metodi, joka voi kehittää olemassa olevaa teoriaa, joissakin tapauksissa 

myös rakentaa uutta teoriaa. Kirjallisuuskatsaus luo kokonaiskuvaa tutkimusaiheesta ja arvioi 

tehtyjä tutkimuksia. Lisäksi kirjallisuuskatsaus voi luoda historiallista kuvaa aiheesta, sekä tun-
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nistaa mahdollisia tutkimuksellisia ongelmia (Salminen, 2011). Valitsin kuvailevan kirjalli-

suuskatsauksen tutkimusmetodikseni, koska se mahdollistaa kuvailevan otteen tutkimusaihee-

seen.  

Kandidaatintyössä käyttämäni lähteet ovat valtaosin kansainvälisissä lehdissä julkaistuja tutki-

muksia, mutta mukana on myös muutama kotimainen tutkimus. Olen myös käyttänyt muutamia 

sekä kotimaisia että englanninkielisiä toimitettuja teoksia. Yksittäisiä oppikirjoja olen käyttänyt 

tilanteissa, joissa ne ovat mahdollistanet aiheen yleistä kuvailua. Tietokannat, joista olen etsinyt 

artikkeleita, olivat Oula-finna, Ebsco, ProQuest, sekä Google Scholar. Käyttämäni tutkimukset 

ovat pääosin 2000-luvun jälkeen julkaistuja, mutta mukana on myös joitakin vanhempia tutki-

muksia. Vanhempia teoksia olen käyttänyt käsitteiden määrittelyssä, mikäli alkuperäislähteet 

olivat vanhoja. Artikkeleiden luotettavuuden varmistaakseni olen käyttänyt myös Jufo-portaa-

lia apunani. Olen valinnut artikkeleita, jotka ovat tasolla 1–3. Mikäli olisin valinnut mukaan 

ainoastaan korkeimman luokituksen saaneita artikkeleita, artikkelien määrä olisi pienentynyt.  

Tiedonhaussa käyttämäni hakusanat olivat seuraavia: personality traits OR big five OR five 

factor model OR neuroticism OR extraversion OR openness to experience OR agreeableness 

OR consciousness. Lisäksi työhyvinvointiin liittyvien artikkelien löytämiseksi käytin ha-

kusanoja: work-wellbeing AND job satisfaction AND work engagement AND job burnout 

AND job boredom AND workaholism. Tulokset osioon käytin kunkin työhyvinvoinnin 

kokemuksen ja persoonallisuuden piirteiden hakulausekkeiden yhdistelmää, esimerkiksi 

seuraavanlaisesti: personality traits OR big five OR five factor model OR neuroticism OR ex-

traversion OR openness to experience OR agreeableness OR consciousness AND job satisfac-

tion.  

Tutkimuksen (Salminen, 2011) mukaan kirjallisuuskatsauksella ei ole niin tarkkoja sääntöjä ja 

se toimii yleiskatsauksena ilmiöön. Aineistot voivat olla laajoja, eikä niiden valintaa ole rajattu 

metodisilla säännöillä. Vahvuutena on kuitenkin ilmiön laaja-alainen kuvaaminen (Salminen, 

2011). Omassa kandidaatintyössäni reliabiliteettia ja validiteettia jossakin määrin laskee juuri 

aiheen laaja kuvaaminen. Myöskään artikkelien valinnassa ei ole käytetty tarkkaa metodia. Li-

säksi kandidaatintyö asettaa sivumäärällisen rajoituksen, eikä tutkimus ole niin kattava kuvaus 

aiheesta.  

Kirjallisuuskatsauksessa etsin vastausta tutkimusongelmaani aiemman kirjallisuuden ja tutki-

muksen pohjalta. Tutkimuskysymykseni on: ”Miten persoonallisuuden piirteet vaikuttavat työ-
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hyvinvoinnin kokemuksiin?” Kysymykseen vastatakseni avaan ensin persoonallisuuden piir-

teitä yleisesti, mitä ne tarkoittavat ja mitä eri piirteitä on. Sen jälkeen kuvailen, mitä eri työhy-

vinvoinnin kokemukset ovat. Tuloksissa kokoan yhteen tutkimustuloksista, joissa on tutkittu 

persoonallisuuden piirteiden vaikutuksia työhyvinvoinnin kokemuksiin. Lopuksi on pohdinta 

ja johtopäätökset.  
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2. Persoonallisuuden piirteet 

Lähden avaamaan persoonallisuuden piirteiden tutkimusta aluksi tarkastelemalla teoreettisia 

lähestymistapoja, joita piirretutkimuksessa käytetään. Sen jälkeen teen varsinaista käsitteen 

määrittelyä persoonallisuuden piirteistä, sekä kerron tiivistetysti niiden historiallisesta muo-

toutumisesta. Sitten avaan Big Five-piirreteorian, jonka suosio kasvoi jyrkästi 1980 ja -90 lu-

vuilla (McCrae & John, 1992). Käsittelen myös persoonallisuuden piirteiden biologista poh-

jaa. Lopuksi esittelen persoonallisuustyypit, osittain myös uutena ja vaihtoehtoisena lähesty-

mistapana yksittäisiin piirteisiin.  

Leksikaalinen lähestymistapa on yksi näkökulma persoonallisuuden piirteisiin (John, 2021). 

Leksikaalisuus tarkoittaa, että persoonallisuuden piirteet ovat alun perin tulleet ihmisten arki-

päiväisestä kielestä ja sanoista, jotka on koettu tärkeiksi ihmisten välisessä kanssakäymisessä 

(John, 2021). Leksikaalinen lähestymistapa on todettu välttämättömäksi, sillä ihmiset muodos-

tavat sanoja tärkeiksi koetuista asioista (John ym., 1988). Leksikaalisuuden ansiosta piirteitä on 

myös helpompi mitata, koska ihmiset ymmärtävät tällaisessa muodossa olevat sanat helposti 

(McCrae & John, 1992).  

Lähestymistavassa on kuitenkin myös ongelmia. Tutkimuksen (John ym., 1988) mukaan on-

gelmana on, ettei kaikki sanat ole tarkoituksenmukaisia tieteelliselle persoonallisuuden tutki-

mukselle. Toisaalta jotkin sanat eivät ole tulleet käyttöön, vaikka tieteelliselle tutkimukselle ne 

voisivat olla kiinnostavia. Toinen ongelma on piirteiden yhteys kulttuuriseen kontekstiin ja nii-

den muuttuminen ajan mukaisesti. Lisäksi luonnollinen kieli on usein kontekstiin sidottua ja 

monitulkinnallista, eikä sen vuoksi tue tieteellistä käsitteistöä (John ym., 1988). Tutkimuksen 

(McCrae & John, 1992) mukaan leksikaalisen näkökulman osuus persoonallisuuspsykologialle 

on jäänyt kuitenkin pieneksi. Käytännön kannalta merkityksellisemmäksi lähestymistavaksi on 

muodostunut persoonallisuuskyselyt. Persoonallisuuskyselyjen avulla voidaan mitata persoo-

nallisuutta niin käytännön tarkoituksiin kuin jonkin persoonallisuusteorian rakenteen tarkaste-

luun (McCrae & John, 1992).  

Tutkimuksen (John, 2021) mukaan persoonallisuuden piirteitä on lähestytty myös interperso-

naalisesta näkökulmasta. Interpersoonallisen teorian mukaan keskeistä on piirteiden ilmenemi-

nen sosiaalisissa suhteissa, jonka takia erityisesti ekstroversio ja sovinnollisuus ovat nousseet 

näkökulmassa keskeisiksi dimensioiksi. Sosioanalyyttisen teorian mukaan taas persoonallisuu-
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den piirteet ovat ennen kaikkea sosiaalisesti rakentuneita. Kun yksilö tekee itsereflektiota piir-

teistään, hän miettii sosioanalyyttisen näkökulman mukaan ennen kaikkea miten muut ihmiset 

näkevät hänet. Sosioanalyyttisesta näkökulmasta on tutkittu vääristymiä, joita piirteiden itse-

tutkiskelussa syntyy (John, 2021). Tutkimuksen (Honkaniemi, 2015) mukaan itsearvioinneissa 

tehtävät vääristymät voidaan jaotella moralistisiin ja egoistisiin vääristymiin. Moralistisessa 

vääristymässä itsestä saadaan annettua keskimääräistä ystävällisempi ja miellyttävämpi kuva, 

jolloin omat hyvät puolet korostuvat ja huonot puolet jätetään huomiotta. Tällöin Big Five di-

mensioista erityisesti tunnollisuus ja sovinnollisuus ovat todellisuutta korkeampia. Moralisti-

nen vääristymä saa yksilön näyttäytymään hyvänä kansalaisena. Egoistinen vääristymä taas 

johtaa oman statuksen, menestyksen tai pätevyyden arvioimista korkeammalle. Tällöin Big 

Five dimensioista korostuu avoimuus ja ekstroversio todellisuutta korkeammalle tasolle. Arki-

kielessä egoistisesta vääristymästä käytetään usein sanontaa leuhkiminen (Honkaniemi, 2015). 

Johnin (2021) mukaan evolutiivisesta näkökulmasta taas piirteet on kehitetty erojen havaitse-

miseen, sillä yksilöiden väliset erot vaikuttavat ihmislajin selviytymisessä ja lisääntymisessä. 

Nämä eroavaisuudet on koettu evolutiiviseksi tärkeinä. Big Five -piirteet ovat evolutiivisesti 

tarkasteltuna ulospäin näkyviä selviytymisen ulottuvuuksia (John, 2021).  

2.1 Piirteiden määritelmä ja historia 

Tutkimuksen (McAdams, 2009) mukaan persoonallisuuden piirteet nähdään suhteellisen riip-

pumattomina ajasta ja paikasta ja ne rakentuvat sisäisitä taipumuksista. Piirteitä kuvastaa myös 

bipolaarisuus eli kaksisuuntaisuus, jolloin piirteet jakautuvat vastakkaisiin päihin, niin että yk-

silö ilmentää jotakin piirrettä paljon tai vähän. Tämä näkyy myös piirteiden kuvaamisessa sa-

nallisesti vastakkaisina termeinä, esimerkiksi: introversio ja ekstroversio. Lisäksi piirteet ovat 

itsenäisiä toisistaan ja henkilön persoonallisuus muodostuu useiden piirteiden muodostamasta 

profiilista. Piirteet ilmentävät laajasti yksilöllisiä sosioemotionaalisia erovaisuuksia, jotka näyt-

täytyvät tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen tasoilla (McAdams, 2009). Allportin (1927) 

määritelmän mukaan persoonallisuuden piirteet ovat riippumattomia muista muuttujista, sekä 

tunnettuja erityisesti siitä mitä niistä seuraa. Yksilön persoonallisuuspiirteet ovat aina osa käyt-

täytymistä, kun yksilö reagoi johonkin ärsykkeeseen. Piirre ohjaa yksilöä reagoinnissa, sekä on 

tavanomainen ja yleinen (Allport, 1927).  
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Yksi näkökulma piirteisiin on, että ne olisivat vain nimellisesti olemassa (Allport, 1927). Tässä 

koulukunnassa ajatellaan piirteet kielellisinä kategorioina ihmisten mielessä, joita luodaan pu-

heessa ja vuorovaikutuksessa muihin (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Piirreteoria lähti raken-

tumaan Odbertin ja Allportin työstä 1900-luvun alkupuolella, kun he etsivät englanninkielisestä 

sanakirjasta 18 000 persoonallisuutta kuvaavaa sanaa (John, 2021; Metsäpelto & Rantanen, 

2015). Sanat haluttiin erottelevan ihmisten käyttäytymistä toisistaan (John, 2021). Allportin 

mukaan jotkin piirteet ovat osa kaikkia ihmisiä, vaikkakin yksilöllä voi olla dominoivia piirteitä 

(Metsäpelto & Feldt, 2015). Piirteiden joukosta rajattiin pois fyysisiä ominaisuuksia ja mielen-

tiloja (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Mukaan otettiin myös esimerkiksi tekemistä kuvaavia 

sanoja, jos ne erottuivat tyylillisesti kesimääräisestä (Allport & Odbert, 1936). Cattell lähti ke-

hittämään tutkimusta eteenpäin faktorianalyysilla, jossa piirteet järjestyivät faktoreiksi (Metsä-

pelto & Rantanen, 2015). Faktorianalyysissa piirteistä muodostettiin rykelmiä eli faktoreita, 

joihin kuhunkin kuului aina useampi piirre (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Toisia muistutta-

vina piirteinä pidettiin esimerkiksi ystävällisyyttä ja avuliaisuutta, ja ne nähtiin kuuluvan so-

vinnollisuuden piirteeseen (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Yhtenä syynä piirteiden määrän tii-

vistykseen oli sen aikaisten tilastollisten menetelmien kehittymättömyys (John, 2021).  

Fiske (1949) näki aukon faktorianalyysin tutkimuksissa ja lähti kysymään, miten muiden teke-

mät arviot persoonallisuudesta mahdollisesti eroaisivat itsearvioidusta piirteistä. Tutkimusten 

mukaan persoonallisuuden arvioiminen ammattilaisten eli psykologien, läheisten, sekä itsera-

portoitujen tulosten kuvaukset olivat samankaltaisia (John, 2021). Eysenck käytti myös omassa 

persoonallisuuden tutkimuksessaan tilastomenetelmiä, mutta aiemmista poiketen hänen mu-

kaansa piirteitä olisi vain kolme: neuroottisuus, ekstroversio ja psykoottisuus (Metsäpelto & 

Rantanen, 2015). Persoonallisuuden tutkimusta jatkoi myös Tupes, Christal ja Norman, joiden 

työn myötä löydettiin viisi persoonallisuuden faktoria, jotka olivat johdonmukaisia ja ne kyet-

tiin toistamaan (John, 2021). Goldbergin piti huomioimisen arvoisena muodostuneiden fakto-

reiden väljyyttä siinä mielessä, että suuri määrä piirteitä oli tiivistetty vain viideksi faktoriksi 

(John, 2021).  

2.2 Persoonallisuuden viiden faktorin malli 

Big Five -piirreteorian suosio kasvoi jyrkästi 1980 ja -90 luvuilla (McCrae & John, 1992). 

McAdamsin (1992) mukaan persoonallisuuden piirteet ennustavat yksilöllisiä eroja käyttäyty-

misessä ja ovat mitattavissa olevia. Persoonallisuuden piirteet ovat itsenäisiä dimensioita, joihin 
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luetellaan kuuluviksi: neuroottisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, avoimuus, sovinnollisuus ja 

tunnollisuus (Metsäpelto & Rantanen, 2015). Mikäli yksilöllä on korkea neuroottisuuden taso, 

hän on taipuvainen kokemaan negatiivisia tunteita, stressiä, huolestuneisuutta, jännittynei-

syyttä, sekä on alttiimpi psyykkisille sairauksille, alhaiselle itsetunnolle, syyllisyyden ja tur-

hautumisen tunteille, käyttämään vaikuttamattomia selviytymiskeinoja, sekä tunteiden tai käy-

töksen hallinnan menetykselle (McCrae & John, 1992; John, 2021; Metsäpelto & Rantanen, 

2015). Vastaavasti alhainen neuroottisuus ilmenee parempana henkilökohtaisena hyvinvoin-

tina, rentoutena, tyytyväisyyteen ihmissuhteissa ja työssä (McCrae & John, 1992; John, 2021).  

Korkea ekstroversion taso ilmenee yksilöllä muun muassa energisenä suhteutumisena ympäris-

töön, sosiaalisuutena, itsevarmuutena, lähestymiskäyttäytymisenä, positiivisina emootioina, 

lämminhenkisyytenä, jännityshakuisuutena, iloisuutena, sekä kunnianhimoisuutena (McCrae & 

John, 1992; Metsäpelto & Rantanen, 2015; John, 2021). Mikäli henkilö sijoittuu matalalle ekst-

roversion tasolle piirre voi ilmetä käyttäytymisen tasolla esimerkiksi ihmissuhteiden köyhyy-

tenä, vetäytymisenä tai vaikeutena tuoda omaa eriävää näkökulmaa esiin (John, 2021). Lisäksi 

introversiossa eli matalassa ekstroversion tasossa taipumus näyttäytyy myös hiljaisuutena, pi-

dättäytyväisyytenä ja ujoutena (McCrae & John, 1992). Sekä edellä esitelty neuroottisuus että 

ekstroversio ovat temperamenttiin kuuluvia piirteitä eli taipumus niihin on jo syntymässä (Met-

säpelto & Rantanen, 2015). Ekstroversio on nähty yhteen liittyväksi sovinnollisuuden piirteen 

kanssa siinä mielessä, että molemmat ilmenevät ihmisten välisissä suhteissa ja niitä kutsutaan 

interpersoonallisiksi piirteiksi (McCrae & John, 1992; Metsäpelto & Rantanen, 2015).  

Sovinnollisuus näyttäytyy myötätuntoisuutena, luottamuksena muihin ihmisiin, kunnioituk-

sena, yhteisöllisyytenä, prososiaalisena käyttäytymisenä, sekä altruismina (John, 2021; Met-

säpelto & Rantanen, 2015). Mikäli henkilön sovinnollisuuden taso on matala, se voi näyttäytyä 

vihamielisyytenä, ongelmina ihmissuhteissa, antisosiaalisena käytöksenä ja jopa lisätä riskiä 

rikolliseen käyttäytymiseen (John, 2021).  

Tunnollisuus on piirre, jota kuvastaa muun muassa velvollisuudentuntoisuus, kunnianhimo, jär-

jestelmällisyys, itsekuri, harkitsevuus ja huolellisuus (Metsäpelto & Rantanen, 2015; McCrae 

& John, 1992). Käyttäytymisen tasolla korkea tunnollisuus voi näkyä esimerkiksi sovituissa 

aikatauluissa pysymisessä tai myöhästelyn vähyytenä, korkeina arvosanoina, taipumuksena 

konservatiivisiin arvoihin, sekä parempana terveytenä (John, 2021). Matala tunnollisuus voi 

olla yhteydessä huonompiin liikunta ja ruokailu tottumuksiin, tupakan polttoon ja huumausai-

neiden käyttöön (John, 2021).  
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Avoimuus on tunnollisuuden kanssa kiistelty dimensio, sillä ne ajavat helposti jaottelemaan 

ihmiset moraalisesti hyviin tai pahoihin, mutta ne on kuitenkin todettu hyvin yksilöiden välisiä 

erovaisuuksia kuvaileviksi (McCrae & John, 1992). Avoimuus on herättänyt eniten kiistanalai-

suuksia ja on ymmärretty eri tavoin leksikaalisesta eli puhutun kielen ja kyselylomakkeiden 

näkökulmasta (McCrae & John, 1992; Metsäpelto & Rantanen, 2015). Tutkimuksen (McCrae 

& John, 1992) mukaan avoimuuteen saatetaan puhutussa kielessä sekoittaa esimerkiksi älyk-

kyys ja kekseliäisyys. Kyselylomakkeiden pohjalta avoimuus on nähty laajemmin ja siihen on 

nähty kuuluvaksi mielenkiinnonkohteita, jotka ovat älyllisiä tai luovia, esteettisyyden ja vaih-

telun tavoittelu. Avoimuuden erottaminen älykkyydestä voidaan käsittää niin, että avoin ihmi-

nen on ennen kaikkea halukas uusille, monipuoliselle kokemuksille (McCrae & John, 1992). 

Johnin (2021) mukaan avoimuus voidaan nähdä mentaalisella ja kokemuksellisella tasolla, 

joilla yksilöä kuvastaa syvällisyys, kompleksisuus tai niiden laajuus. Käyttäytymisen esimerk-

kejä avoimuudesta voivat olla halukkuus oppia, rutiinien rikkominen uuden kokemisen mah-

dollistamiseksi, liberaalit arvot, sekä yksilölliset näkemykset. Mikäli yksilön avoimuus on ma-

tala, henkilön arvot voivat olla enemmän konservatiivisia (John, 2021).  

Big five-teorian saamasta suosiosta huolimatta, sekään ei ole jäänyt ilman kritiikkiä. Tutkimuk-

sen (McAdams, 1992) mukaan kritiikki on kohdistunut muun muassa siihen, että piirteiden ul-

kopuolella olevat persoonallisuuteen vaikuttavat tekijät on jätetty huomiotta. Lisäksi teoriaa on 

arvosteltu ennustusvaliditeetista todellisessa käyttäytymisessä, syy-seuraus-suhteiden keksimi-

sestä käyttäytymiselle, sekä yksinkertaistava ja implisiittisesti tavoitettavissa oleviin käyttäyty-

misen vertailuun perusutuvana (McAdams, 1992).  

2.3 Piirteiden biologinen pohja 

Persoonallisuuden piirteiden biologinen pohja rakentuu synnynnäisten temperamentti erojen 

pohjalta, mutta aina ympäristön vaikutuksessa ja temperamentti muodostaa pohjan myöhem-

mille persoonallisuuden piirteille (Feldt ym., 2005; Puttonen, 2004). Tutkimuksen (Puttonen, 

2004) mukaan temperamentin nähdään selittävän käyttäytymistä joko suorasti tai epäsuorasti 

tunnekokemusten kautta. Temperamentti eroja selitetään aivojen mikroanatomialla sekä kemi-

allissähköisellä toiminnalla. Keskushermoston emootiojärjestelmät ovat temperamentin ydin, 

joka on perittyä toimintaherkkyyttä tunteiden sävyssä. Emootiojärjestelmä jakautuu kahteen 

käyttäytymisen malliin: lähestymis- ja välttämiskäyttäytymiseen. Temperamenttiin pohjautuvat 

lähestymis- ja välttämiskäyttäytymiset sisältyvät myös persoonallisuuden piirteiden yleisiin 
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malleihin, niitä mitataan sekä Eysenckin teoriaan pohjautuvassa, että viiden persoonallisuus 

faktorin NEO-persoonallisuusmittarissa (Puttonen, 2004).  

Tutkimuksen (Puttonen, 2004) mukaan temperamentti on jakautunut lähestymis- eli BAS-jär-

jestelmä, sekä välttämis- eli BIS-järjestelmään. Lähestymisjärjestelmään kuuluu elämänhakui-

suus, impulsiivisuus, monotonisuuden välttäminen, suuntautuminen uusiin ihmisiin ja asioihin, 

sekä positiivinen emotionaalisuus: iloisuus, riemu ja toiveikkuus. BAS-järjestelmässä välittä-

jäaine on dopamiini ja käyttäytymisen aktivoi palkinto tai rangaistuksen poistuminen, jotka 

ovat tärkeitä päämääriä hyvinvoinnin kannalta (Puttonen, 2004). BAS-järjestelmän korkea ak-

tiivisuus on yhdistetty ekstroversioon (McAdams, 2009). Tutkimuksen (Puttonen, 2004) mu-

kaan BIS-järjestelmä eli välttämisjärjestelmä aktivoituu tilanteessa, kun on ehdollistuttu ran-

gaistukseen, palkinto on poistunut tai tilanne on uusi. Kun järjestelmä aktivoituu, vireystila 

nousee ja toimintakyky laskee. Tunnekokemukset ovat jännittyneisyys, hermostuneisuus, ah-

distus ja välittäjäaineena on serotoniini (Puttonen, 2004). BIS-järjestelmän aktivaatio saa ai-

kaan vaikeuksien välttämiskäyttäytymistä, jotka ovat aiempien kokemusten perusteella yhdis-

tetty rangaistuksiin (Puttonen, 2004; McAdams, 2009). BIS-järjestelmä on yhdistetty neuroot-

tisuuteen, kuitenkin BIS-järjestelmä on toiminnassa kaikilla ihmisillä, mutta neuroottisilla yk-

silöillä se on todennäköisesti herkistynyt reagoimaan voimakkaasti (McAdams, 2009).  

Puttosen (2004) mukaan BAS ja BIS järjestelmien lisäksi on kaksi temperamentin ominai-

suutta: riippuvuus palkinnoista ja sinnikkyys. Riippuvuus palkinnoista liittyy aktiiviseen toi-

mintaan ehdollistuneen palkinnon saavuttamiseksi. Temperamentti taipumusta kuvastaa avu-

liaisuus, herkkyys ja vahva sosiaalisen hyväksynnän hakeminen. Välittäjäaineena riippuvuu-

dessa palkinnoista on noradrenaliini. Sinnikkyys liittyy edelliseen ja on myös ehdollistunut so-

siaalisiin palkintoihin, kuitenkin liittyen enemmän pitkäjänteisyyteen, kunnianhimoon, sekä 

tyytyväisyyden ja innostuneisuuden tunteisiin (Puttonen, 2004).  

2.4 Piirteistä tyyppeihin 

Tutkittaessa yksittäisten piirteiden vaikutuksia puhutaan muuttujakeskeisestä lähestymistavasta 

persoonallisuuteen (Sârbescu & Boncu, 2018). Henkilösuuntautunut lähestymistapa taas tutkii 

useammasta piirteestä muodostuvaa kokonaisuutta (Sârbescu & Boncu, 2018; Mäkikangas ym., 

2017). Tutkimuksen (Robins ym., 1996) mukaan persoonallisuustyyppien tutkimusta on kut-

suttu myös typologiseksi lähestymistavaksi. Typologinen lähestymistapa on alkujaan Antiikin 
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Kreikasta, jossa oli tarve luokitella ihmisten käyttäytymistapoja (Robins ym., 1996). On huo-

mattu, että erityisesti työhyvinvoinnin tutkimuksessa yksittäisiä piirteitä merkityksellisempää 

on piirteistä muodostuva joukko, profiili tai tyyppi (Mäkikangas ym., 2017). Persoonallisuuden 

piirteistä on muodostunut kolme tyyppiä, jotka ovat aliohjautuva, yliohjautuva ja joustava per-

soonallisuustyyppi (Mäkikangas ym., 2017). Tutkimuksessa (Robins ym., 1996) esitetään myös 

nämä kolme piirrettä, sekä niiden yhteys viiteen persoonallisuuden piirteeseen. Kolme persoo-

nallisuustyyppiä on pystytty toistamaan ja yleistämään suuren aineistokoon avulla (Robins ym., 

1996).  

Aliohjautuva persoonallisuustyyppi on samanaikaisesti ulospäinsuuntautunut, hänellä on alhai-

nen tunnollisuuden taso, mutta korkea avoimuus (Mäkikangas ym., 2017). Aliohjautuvalla per-

soonalla on havaittu yleisiä ongelmia niin käyttäytymisen kuin tunteiden tasoilla (Robins ym., 

1996). Aliohjautuva tai alikontrolloitu persoonallisuus voi olla rauhaton, sekä aktiivinen (Hon-

kaniemi, 2012). Yliohjautuva persoonallisuus taas on taipuvainen neuroottisuutteen, vähäisellä 

ulospäinsuuntautuneisuudella ja tunnollisuudella (Mäkikangas ym., 2017). Yliohjautuvan per-

soonallisuustyypin käyttäytymisessä on havaittu joitakin joustavia toimintatapoja, mutta kui-

tenkin taipumusta ongelmiin (Robins ym., 1996). Yliohjautuva persoonallisuus voi näyttäytyä 

huolestuneisuutena, jännityksenä, sekä arkuutena (Honkaniemi, 2012).  

Joustavaa persoonallisuutta kuvastaa korkea tai ainakin keskivertoa korkeampi ulospäinsuun-

tautuneisuus ja avoimuus, sekä vähäinen neuroottisuus (Honkaniemi, 2012). Joustavuus voi nä-

kyä käyttäytymisessä esimerkiksi reippautena ja huolellisuutena (Honkaniemi, 2012; Mäkikan-

gas ym., 2017). Joustava persoonallisuustyyppi on todettu hyvin koulussa menestyneeksi ja 

älykkääksi (Robins ym., 1996). Honkaniemi (2012) löysi omassa tutkimuksessaan neljännen 

persoonallisuustyypin, boheemin. Boheemia persoonallisuutta kuvastaa vähäinen tunnollisuus, 

sekä keskivertoa vähäisempi ulospäinsuuntautuneisuus (Honkaniemi, 2012).  
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3. Työhyvinvoinnin kokemukset 

Yksilölliset erot työhyvinvoinnin kokemuksissa voivat selittyä eri tekijöillä, joita voivat olla 

esimerkiksi: sen hetkinen elämäntilanne, liialliset työn vaatimukset tai persoonallisuuden ero-

vaisuudet (Mäkikangas ym., 2017). Omassa työssäni etsin tutkimustuloksia viimeisestä eli per-

soonallisuuden ja erityisesti persoonallisuuden piirteiden osuudesta työhyvinvoinnin kokemuk-

sissa. Käyn kuitenkin tässä osiossa ensin yleisesti läpi käsityksiä eri työhyvinvoinnin kokemuk-

sista.  

Työhyvinvoinnin tarkastelun näkökulma on muuttunut historiallisen ajan mukana, sillä ennen 

2000-lukua työhyvinvoinnin tutkimuksen keskiössä on ollut enemmän työuupumuksen tai työ-

stressin puuttuminen (Mäkikangas ym., 2017). Sittemmin on alettu kiinnittämään huomioita 

positiivisten tekijöiden osuuteen työhyvinvoinnissa, kuten työn imuun (Mäkikangas ym., 

2017). Tutkimuksen (Virolainen, 2012) mukaan työhyvinvointi on noussut yhteiskunnassamme 

huomion kohteeksi. Vielä 1950-luvulla työnteko yhdistettiin lähinnä palkkaan, jolla mahdollis-

tettiin toimeentulo. Voidaan nähdä, että nykypäivänä työltä vaaditaan enemmän, esimerkiksi 

viihtyvyyttä, uuden oppimista ja kehittymistä (Virolainen, 2012).  

Warr (1990) on esittänyt yksilöllisen, tunnekeskeisen lähestymistavan työhyvinvointiin, johon 

kuuluu virittäytymisen ja mielihyvän dimensiot, sekä lisäksi kompetenssi, tavoitteet ja negatii-

visuuden sietäminen työssä. Kompetenssi, tavoitteet ja negatiivisuuden sietäminen eivät mal-

lissa ole varsinaisia tunnekeskeisiä työhyvinvoinnin kuvaajia, vaan kuvaavat käyttäytymistä 

suhteessa työympäristöön ja ovat osaltaan vaikuttamassa myös työhyvinvointiin (Warr, 1990). 

Tutkimuksen (Mäkikangas, 2017) mukaan tunnekeskeinen työhyvinvoinnin malli on esitetty 

kaksiulotteisessa kuvaajassa niin että vaaka-akselilla on mielihyvän kokemus ja pystyakselilla 

virittyneisyys. Mielihyvä ja virittyneisyys vaihtelevat matalan ja korkean välillä ja määrittele-

vät muut emootiot ja työhyvinvoinnin kokemukset. Ahdistuneisuus sisältää matalan mielihyvän 

kokemuksen yhdistettynä korkeaan virittyneisyyteen, kun taas masennuksessa on matala mie-

lihyvä ja virittyneisyys. Innostuksessa sekä mielihyvä että virittäytyneisyys ovat korkealla ta-

solla, kun taas mukavuuden kokemuksessa koetaan korkeaa mielihyvää mutta matalaa viritty-

neisyyttä. Myös varsinaiset työhyvinvoinnin kokemukset kuvataan näiden kahden dimensioi-

den avulla, jotka avaan kunkin työhyvinvointi kokemuksen kohdalla (Mäkikangas ym., 2017).  
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3.1 Työtyytyväisyys ja työn imu 

Tutkimuksen (Mäkikangas & Hakanen, 2017) mukaan työtyytyväisyys on vanha työhyvinvoin-

tiin liittyvä käsite, jonka yksi varhainen määritelmä on Lockelta, jonka mukaan työtyytyväisyys 

syntyy, kun yksilö arvioi työnsä miellyttäväksi ja positiiviseksi. Uudemmissa määritelmissä 

työtyytyväisyys on nähty työhön liittyvänä asenteena, sekä myös yksilön kognitiona eli arviona 

omasta työstä. Tämänhetkinen vallalla oleva käsitys on, että työtyytyväisyys nähdään moni-

ulotteisesti, painottaen erityisesti emotionaalista näkökulmaa, jossa yksilöllä on positiivinen 

asenne työtä kohtaan. Lisäksi työtyytyväisyys voidaan kuvata edellä esitellyn Warrin (1990) 

emotionaalisen mallin mukaisesti matalan virittyneisyyden ja positiivisen mielialan tunteilla 

(Mäkikangas & Hakanen, 2017). Virolaisen (2012) mukaan työtyytyväisyyteen vaikuttavia te-

kijöitä voi olla monia. Esimerkiksi saatu koulutus, asema organisaatiossa, työyhteisön kulttuuri, 

työpaikka, työtehtävä, vaikutusmadollisuudet työssä, uuden oppiminen, itsenäisyys, työkaverit, 

haasteellisuus ja mielenkiintoisuus voivat olla työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä (Viro-

lainen, 2012).  

Työn imun käsitteen suosio kasvoi jyrkästi 1990-luvulla, kun se esiteltiin akateemiselle ylei-

sölle (Schaufeli ym., 2017). Warrin (1990) mukaan tunnekeskeisessä mallissa työn imu eroaa 

työtyytyväisyydestä siten, että kun työtyytyväisyydessä nautinnon tunteet työstä ovat keskeisiä, 

työn imussa henkilö on lisäksi korkeammin positiivisesti virittynyt työhönsä. Työn imu voidaan 

määritellä myös työuupumuksen vastakohtana (Maslach & Leiter, 2008; Mäkikangas & Haka-

nen, 2017; Schaufeli ym., 2017). Työn imu ja työuupumus voidaan nähdä jatkumona, jonka 

toisessa päässä on negatiiviset työuupumusta kuvaavat tekijät ja toisessa päässä positiiviset työ-

nimua kuvaavat tekijät (Maslach & Leiter, 2008). On kuitenkin mahdollista kokea samanaikai-

sesti työn imua, mutta myös ajoittaista lievää työuupumusta, tällöin työhyvinvoinnin kokemuk-

sia ei nähdä toisiaan poissulkevina (Hakanen, 2014). Työn imua kuvastaa korkea energisyys, 

sitoutuneisuus ja pystyvyyden kokemus (Maslach & Leiter, 2008). Lisäksi työn imua kuvastaa 

energisyys työtä kohtaan ja halukkuus osallistua sellaisiin toimiin, jotka parantavat yksilön hen-

kilökohtaista ammatillista tehokkuutta (Maslach & Leiter, 2008). Tutkimuksen (Schaufeli ym., 

2002) mukaan työn imu ja työuupumus ovat vastakohtia, joita tulisi tutkia itsenäisinä mittarei-

naan. Tutkimuksen mukaan työn imuun kuuluu kolme ominaisuutta, jotka ovat tarmokkuus, 

omistautuminen ja uppoutuminen. Tarmokkuuteen kuuluu korkea energisyys työskennellessä 

ja henkinen joustavuus, halu jatkaa vaikeuksien yli ja panostaminen työhön. Omistautuminen 

tarkoittaa, että työskentely tuntuu merkitykselliseltä, koetaan inspiraatiota, haastetta, innostusta 
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ja ylpeyttä. Uppoutumisessa taas koetaan syvää keskittymistä työhön, jolloin ajan kulua ei huo-

maa. Sitoutuminen muistuttaa flow-kokemusta, mutta flow on luonteeltaan lyhytkestoisempi, 

kun taas sitoutuminen pitkäaikaisempi tila (Schaufeli ym., 2002). Työn imu on yksilöllinen 

kokemus, mutta sitä tulisi katsoa laajemmin kuin yksilön kokemuksena (Leiter & Bakker, 

2010). Esimerkiksi sosiaalisten suhteiden dynamiikka työpaikalla, sekä laajempi organisaation 

kulttuuri ovat tekijöitä, jotka yhdessä voivat vaikuttaa myös yksittäisen työntekijän työn imun 

kokemuksiin (Leiter & Bakker, 2010).  

Tutkimuksen (Hakanen, 2014) mukaan mikäli henkilö kokee työn imua työhönsä, se voi tar-

koittaa esimerkiksi, että yleensä töihin mentäessä mieliala on hyvä, toiveikas ja innostunut. Li-

säksi työ koetaan merkityksellisenä, ajan kuluminen työssä voi unohtua uppoutumisen myötä, 

sekä työ inspiroi ja innostaa yksilöä. Työn imussa keskeistä on ponnistelujen onnistunut loppu-

tulos, joka selventää työn imun määritelmää siitä, se ei tarkoita, että työ aina hauskaa, mutta 

pidemmällä tähtäimellä se koetaan panostamisen arvoisena. Erilaiset työn voimavaratekijät vai-

kuttavat työn imun mahdollisuuteen, esimerkiksi käsillä oleva työtehtävä ja sosiaalinen tuki. 

Kuitenkin mikäli työolot eivät merkittävästi muutu, on työn imun tutkittu olevan melko pysyvä. 

Työn imussa onkin huomioitavaa, ettei kukaan koe sitä kokoaikaa (Hakanen, 2014).  

3.2 Työuupumus 

Alkuperäinen työuupumuksen tutkimus on lähtöisin Yhdysvalloista ja Kanadasta 1970- ja 80-

luvuilta (Maslach & Leiter, 2008). Tutkimuksen (Maslach ym., 2001) mukaan työuupumuk-

sesta puhuttaessa tarkoitetaan pitkään jatkunutta kroonistunutta stressiä työssä, johon liittyy 

niin emotionaalisia kuin ihmissuhteisiin liittyviä tekijöitä. Työuupumukseen liittyy kolme di-

mensiota: tehottomuus, uupumus ja kyynisyys. Tehottomuus tarkoittaa, ettei yksilö koe ole-

vansa riittävän pätevä työssään, saavutukset ja tuottavuus myös laskevat. Uupumus on perus-

dimenensio, joka kuvastaa tilannetta, jossa yksilön niin henkiset kuin fyysiset voimavarat ovat 

kuluneet. Kyynisyys viittaa siihen, että oma työ koetaan irrallisena, kielteisenä tai tuntematto-

mana (Maslach ym., 2001). Tutkimuksessa (Maslach & Leiter, 2008) työuupumus on yhdistetty 

myös emotionaaliseen uupumukseen ja väsymykseen, käyttäytymisoireisiin, sekä työhön liitty-

vään oireiluun. Usein työuupumusta kokevalla henkilöllä ei välttämättä ole aiempaa psykopa-

tologista taustaa. Työuupumus on yhdistetty myös heikentyneeseen suorituskykyyn, joka on 

tulosta negatiivissävytteisistä asenteista ja käytöksestä. Työuupumuksen on osoitettu ennusta-
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van masennusta, mutta toisaalta se eroaa muista mielenterveyden häiriöistä, erityisesti vaka-

vimmista (Maslach & Leiter, 2008). Warrin tunnekeskeisen mallin mukaisesti työuupumuk-

sessa sekä virittyneisyys, että mielihyvä ovat alhaisella tasolla (Mäkikangas & Hakanen, 2017). 

Yksilöllisen uupumuksen tarkastelun lisäksi, työuupumusta voidaan tutkia laajemmasta koko 

organisaation näkökulmasta (Maslach ym., 2001). Tutkimuksen (Maslach & Leiter, 2008) mu-

kaan työuupumus vaihtelee jonkin verran kansainvälisesti, esimerkiksi Euroopassa sitä koetaan 

keskimäärin vähemmän kuin Pohjois-Amerikassa. Työuupumus korreloi sekä fyysisiin, että 

psyykkisiin oireisiin (Maslach & Leiter, 2008). Tutkimuksen (Masclach ym., 2001) mukaan 

uusissa työuupumuksen teoreettisissa malleissa ympäristölliset tai tilanteelliset ja yksilölliset 

tekijät on haluttu yhdistää mieluummin kuin nähdä ne joko-tai-näkökulmasta. Työuupumuksen 

ennustamiseksi on nähty tarkoituksenmukaisena malli ”job-person-fit”, jonka avulla voidaan 

päätellä persoonan ja työn välinen yhteensopivuuden aste. Työuupumus syntyy, kun työpaikalla 

on oltu jo pidemmän aikaa ja koetaan epäsopivuus yksilön ja työn välillä. Mitä suurempi yh-

teensopimattomuusaste yksilön ja työn välillä on, sitä todennäköisemmin syntyy uupumusta. 

Jos taas yhteensopivuus on korkea, koetaan todennäköisesti työn imua. Työuupumukseen vai-

kuttavia organisaation tekijöitä ovat ”job-person-fit” mallin mukaan: työn määrä, yhteisölli-

syys, arvot, oikeudenmukaisuus, palkitseminen ja kontrolli (Masclach ym., 2001).  

3.3 Työholismi ja työssä tylsistyminen 

Tutkimuksen (Burke ym., 2006) mukaan työholismia on tutkittu kohtuullisen vähän, jonka takia 

ymmärrys siitä vaihtelee. Organisaation näkökulmasta työholismi nähdään positiivisessa va-

lossa, koska työntekijät ovat tällöin tehokkaita. Toisesta näkökulmasta työholismi näyttäytyy 

negatiivisena, verrattavissa olevana muihin addiktioihin, pakkomielteisenä ja vaikeuksina toi-

mia työkavereiden kanssa. Työholismia kuvaavat teoriat ovat melko irrallisia toisistaan, sillä 

työholismia on kuvattu muun muassa addiktion näkökulmasta, oppimisteorian, persoonallisuu-

den ja piirretutkimuksen, kognitiivisesta ja perhe-systeemi teorian näkökulmista. Piirreteoree-

tikot näkevät työholismin taipumuksellisena ominaisuutena, joka voi korostua tietyissä ympä-

ristöissä. Laajemmasta persoonallisuuden tutkimuksen näkökulmasta työholismi on nähty häi-

riintyneenä osana persoonallisuutta, eikä niinkään taipumuksellisena piirteenä. On esitetty, että 

työholismi voisi liittyä persoonallisuuden alemman asteen piirteisiin, joka sitten hierakkisesti 

liittyy ylemmän tason persoonallisuuden tekijöihin (Burke ym., 2006).  
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Työholismin emotionaalinen tunnelataus on korkea virittyneisyys ja kielteinen mieliala (Mäki-

kangas & Hakanen, 2017). Lisäksi työholismia kuvastaa suorituskeskeisyys, perfektionismi ja 

ylisitoutuneisuus (Mäkikangas & Hakanen, 2017). Työholismi voidaan myös määritellä pakon-

omaisena tarpeena tehdä liikaa töitä (Schaufeli ym., 2009). Työholismia ei voi suoraan määri-

tellä työskentelyyn käytettyjen tuntien perusteella, koska motiiveina työskentelyyn voi olla esi-

merkiksi rahalliset tarpeet (Mäkikagas & Hakanen, 2017; Schaufeli ym., 2009). Mäkikankaan 

ja Hakasen (2017) mukaan työholismi voidaan jakaa myös tiedollisen ja käyttäytymisen dimen-

sioihin. Tiedollinen dimensio tarkoittaa, että työtä on pakko ajatella ja tehdä. Käyttäytymisen 

dimensio kuvastaa liiallista työskentelyä (Mäkikangas & Hakanen, 2017). Irrottautuminen 

työstä vapaa-ajalla on myös hankalaa työholismissa ja muita elämänosa-alueita laiminlyödään 

työn kustannuksella (Mäkikangas & Hakanen, 2017; Scaufeli ym., 2009). Hakasen (2014) mu-

kaan työholismissa työntekijän tyyliin tehdä työtä kytkeytyy niin stressi kuin työuupumus oi-

reita. Työn imu ja työholismi kuvastavat molemmat omistautumista työlle, mutta eri tavoilla. 

Työholismia kuvaa negatiiviset tunteet suhteessa työhön, työstä ei kyetä irtautumaan, mutta 

työskentelystä ei myöskään nautita, ja myös kuva itsestä on kielteinen (Hakanen, 2014).  

Tutkimuksen (Mäkikangas & Hakanen, 2017) mukaan verrattuna työuupumukseen työssä tyl-

sistyminen on lievempi ilmiö sekä lyhytkestoisempi. Työn imuun verrattuna taas työssä tylsis-

tyminen näyttäytyy sen vastakohtana. Työhön tylsistymisen tunnelataus on negatiivinen ja vi-

rittyneisyyden taso alhainen (Mäkikangas & Hakanen, 2017). Tutkimuksen (Oprea ym., 2019) 

mukaan tylsistyminen työssä on melko yleistä siinä mielessä, että jopa 80 prosenttia arvioviat 

työnsä ajoittain tylsäksi Iso-Britanniassa mitattuna. Työssä tylsistymisellä on negatiivisia seu-

rauksia: haitallinen käyttäytyminen työpaikalla, poissaolot, työpaikan vaihdon suunnittelu, ma-

sennus oireet, sekä merkittävät kustannukset valtiolle (Oprea ym., 2019).  

Työhön tylsistymiseen kuuluu yleensä muiden kuin työasioiden miettiminen työpäivän aikana, 

mielenkiinnon lasku, tyytymättömyys, levottomuus, työhön ei haluttaisi ryhtyä ja aika töissä 

kuluu hitaasti, sekä päättämättömyys ja passiivisuus (Mäkikangas & Hakanen, 2017). Harjun 

(2014) mukaan työssä tylsistyminen on nähty pysyvämpänä persoonallisuuteen liittyvänä tai-

pumuksena, mutta myös ympäristötekijöistä riippuvaiseksi tilaksi. Lisäksi työhön tylsistyminen 

on liitetty mataliin työn vaatimuksiin, joita ovat sekä henkiset vaatimukset ja kuormitustekijät, 

sekä alhaisiin resursseihin, joissa kollegiaalinen tuki on vähäistä, ja itsenäisyys liiallista. Vaa-

timusten ja resurssien tasojen tulisi olla tasapainossa. Sopivat vaatimukset ja resurssit vaihtele-

vat yksilöittäin, esimerkiksi korkeasti kouluttautunut voi odottaa enemmän vaatimuksia työs-
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sään. Merkityksettömyyden tunne on myös työssä tylsistymisen elementti. Merkityksettömyy-

den tunnetta voi tuoda esimerkiksi liiallinen byrokratia, työn jatkuva raportointi, vaikeat tekno-

logiset välineet ja aikapaineet (Harju ym., 2014).  
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4. Tulokset: persoonallisuuden ja työhyvinvoinnin yhteys 

Seuraavaksi käsittelen tutkimuksia persoonallisuuden piirteiden ja työhyvinvoinnin välisistä 

yhteyksistä. Olen jakanut tutkimukset myönteisen ja kielteisen työhyvinvoinnin mukaan. Kä-

sittelen ensiksi mitkä piirteet on yhdistetty kielteisiin työhyvinvoinnin kokemuksiin eli työ-

uupumukseen, työholismiin ja tylsistymiseen työssä. Persoonallisuuden ja kielteisen työhyvin-

voinnin hakusanoina käytin seuraavia: personality traits OR big five OR five factor model OR 

neuroticism OR extraversion OR openness to experience OR agreeableness OR consciousness 

AND job burnout OR job boredom OR workaholism. Seuraavaksi käsittelen mitkä piirteet on 

yhdistetty myönteisen työhyvinvoinnin kokemuksiin eli tyytyväisyyteen työssä ja työn imuun. 

Persoonallisuuden ja myönteisen työhyvinvoinnin tutkimusten löytämiseksi käytin taas ha-

kusanoja: personality traits OR big five OR five factor model OR neuroticism OR extraversion 

OR openness to experience OR agreeableness OR consciousness AND job work-wellbeing OR 

job satisfaction OR work engagement. 

On osoitettu, että Big Five -piirteistä erityisesti ekstroversio, neuroottisuus ja tunnollisuus ovat 

relevantteja työssä ja uramenestyksessä (Burke ym., 2006). Avoimuus uusille kokemuksille ja 

sovinnollisuus eivät ole osoittautuneet yhtä merkityksellisiksi työhyvinvoinnin kannalta (Mä-

kikangas ym., 2017). Tunnollisuus on yleinen ennustaja erityisesti yleisessä työsuoriutumisessa 

riippumatta työpaikasta, lisäksi se on yhdistetty työn imun kokemisen ennustajaksi (John, 2021; 

Mäkikangas ym., 2017). McAdamsin (2009) mukaan tunnollisuus on osoittautunut säännön-

mukaisesti työssä menestymisen ennustajaksi eri aloilla, organisaatiossa ja tilanteissa. Tunnol-

lisuuden ja työssä menestymisen yhteyttä on selitetty sillä, että tunnolliset yksilöt työskentele-

vät ahkerasti, käyttävät enemmän aikaa ja vaivaa työhön, heillä on hyvät organisaatiotaidot, he 

noudattavat sääntöjä sekä yleisiä yhteiskunnassa vallitsevia standardeja ja normeja. Tunnolliset 

yksilöt ovat velvollisuudentuntoisia, rehellisiä, sekä periaatteellisia (McAdams, 2009).  

Mäkikankaan (2017) mukaan ekstroversio ja neuroottisuus on johdonmukaisesti osoitettu mer-

kityksellisiksi piirteiksi työhyvinvoinnin kannalta. Neuroottisuus on osoittautunut säännönmu-

kaisesti työpahoinvoinnin ennustajaksi, kun taas ekstroversio ennustaa myönteistä työhyvin-

vointia. Temperamenttiin perustuvista piirteistä kielteinen emotionaalisuus on osoittautunut 

työstressin, kuormituksen ja psykosomaattisen oireilun ennustajaksi. Lisäksi kielteinen emotio-

naalisuus ennustaa masennusta, mutta sillä ei ole havaittu niinkään yhteyttä tyytyväisyyteen 

työssä tai työpaikan eroaikomuksiin. Kielteinen emotionaalisuus altistaa näkemään ympäristön 
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kielteisesti, jolloin se havaitsemisen kautta vaikuttaa työhyvinvointiin. Kielteinen emotionaali-

suus on tapa suhtautua ympäristöön ja vaikuttaa ympäristöön reagoimiseen (Mäkikangas ym., 

2017). On katsottu, että kielteinen emotionaalisuus vaikuttaa paitsi kielteisten asioiden havait-

semiseen, myös stressireaktion syntymiseen (Feldt ym., 2005). Mäkikankaan (2017) mukaan 

on syytä kuitenkin erottaa, ettei se ole työntekijän työsuoriutumisen ennustaja. Temperamentti 

näyttäytyy aikuisuudessa persoonallisuuden piirteiden kautta, kun kulttuuri ja ympäristölliset 

tekijät muovaavat temperamenttia. Tämän vuoksi työhyvinvoinnin tutkimuksessa on kiinnitetty 

enemmän huomioita persoonallisuudenpiirteisiin temperamentin sijasta (Mäkikangas ym., 

2017).  

4.1 Persoonallisuus ja kielteinen työhyvinvointi 

Tutkimus (Swider & Zimmermann, 2010) selvitti, miten persoonallisuuden, työuupumuksen 

kokemusten ja työn lopputulemien yhteys välittyy. Tutkimus tarkasteli näiden tekijöiden välisiä 

yhteyksiä kvantitatiivisella meta-analyysilla. Työuupumuksen kokemuksia olivat emotionaali-

nen uupumus, depressio ja henkilökohtaiset saavutukset. Työn lopputulemat olivat toistuvat 

poissaolot työssä, työpaikan vaihto ja työsuoriutuminen. Tulosten mukaan kaikki viisi persoo-

nallisuuden piirrettä selittivät työuupumusta merkittävästi. Työuupumus välitti täysin persoo-

nallisuuden ja työpoissaolojen välistä yhteyttä ja osittain persoonallisuuden ja työpaikan vaih-

don ja suorituksen välistä yhteyttä. Tutkimuksen mukaan työuupumuksen lähde voi yhtä hyvin 

olla yksilölliset kuin ympäristölliset tekijät (Swider & Zimmerman, 2010). Neuroottisuus on 

osoitettu (Maschlach & Leiter, 2008; Maschlach ym., 2001) johdonmukaisesti tutkimuksissa 

työuupumuksen ennustajiksi Big Five -piirteistä. Koska neuroottiset ihmiset ovat alttiita koke-

maan stressiä ja emotionaalisesti epätasapinoisempia, yhteys on teoreettisesti oletettavissa (Ma-

schlach & Leiter, 2008).  

Tutkimuksen (Swider & Zimmerman, 2006) mukaan neuroottisuus osoittautui tutkimuksessa 

ensisijaiseksi vaikuttajaksi persoonallisuuden piirteistä, kun tutkitaan työuupumuksen koke-

muksia. Neuroottisuuden yhteyttä työuupumukseen on selitetty ainakin kolmen tekijän kautta. 

Ensiksi neuroottisuus altistaa itsessään stressille ja toimii näin haavoittuvuustekijänä myös työ-

uupumukselle. Stressialttiuden lisäksi neuroottiset ihmiset havainnoivat työympäristönsä uh-

kaavampana kuin vähemmän neuroottiset, joka johtaa negatiivisten tunteiden kokemiseen. 

Toiseksi neuroottiset yksilöt kokevat arkisissa työtehtävissään enemmän väsymistä, joka voi 
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johtaa olemassa olevien työn vaatimusten kärjistymiseen (Swider & Zimmermann, 2006). Swi-

der ja Zimmerman (2006) tutkivat myös temperamentti piirteiden vaikutuksia persoonallisuu-

den piirteiden ohessa työuupumukseen, mutta temperamentti piirteiden vaikutus työuupumuk-

seen ei heidän tutkimuksessaan saanut vahvistusta.  

Myös meta-analyysi (Roloff ym., 2022) tutki persoonallisuuden piirteiden yhteyttä työuupu-

mukseen opettajilla. Työuupumukseen kuului kolme kokemusta: emotionaalinen uupumus, ma-

sentuneisuus ja laskeneet henkilökohtaiset saavutukset, kokemukset olivat samat kuin edellä 

esitellyssä tutkimuksessa (Swider & Zimmerman, 2010). Tutkimuksen (Roloff ym., 2022) mu-

kaan neuroottisuus oli voimakkaimmassa positiivisesti yhteydessä viidestä persoonallisuuden 

piirteestä kaikkiin kolmeen työuupumuksen kokemukseen. Neuroottisuuden yhteys emotionaa-

liseen uupumukseen selitettiin sillä, että neuroottiset yksilöt kokevat enemmän masentunei-

suutta ja ahdistuneisuutta yleensäkin, joka sitten ulottuu myös työhön liittyviin tilanteisiin. Lo-

put persoonallisuuden piirteet olivat negatiivisessa yhteydessä työuupumuksen kokemuksiin. 

Ekstroversio, tunnollisuus ja avoimuus olivat merkitsevässä negatiivisessa yhteydessä emotio-

naaliseen uupumukseen. Neuroottiset yksilöt kokevat myös todennäköisemmin masentunei-

suutta, joka aiheuttaa etäisyyttä ja negatiivisia tunteita suhteessa muihin ihmisiin. Avoimuus 

taas oli suurimmassa negatiivisessa yhteydessä masentuneisuuteen. On todettu, että avoimuus 

pienentää mahdollisuutta nähdä muut negatiivisessa valossa ja pienentää näin mahdollisuutta 

ottaa muista etäisyyttä. Ekstroversio oli negatiivisessa yhteydessä laskeviin henkilökohtaisiin 

saavutuksiin. Ekstrovertti on todennäköisemmin opettajan roolissaan puhelias, innokas ja hal-

litseva, joka auttaa sosiaalisessa työssä. Kaikki persoonallisuuden piirteiden ja työuupumuksen 

väliset yhteydet olivat pieniä tai keskisuuria (Roloff ym., 2022).  

Tutkimuksen (Burke, 2006) mukaan persoonallisuuden piirteiden yhteyttä työholismiin on tut-

kittu kolmen komponentin osalta: osallisuuden, tarmokkuuden ja nautinnon. Tulosten mukaan 

persoonallisuuden piirteistä ekstroversio oli positiivisesti yhteydessä osallisuuteen ja nautinnon 

tai ilon kokemuksiin. Myös sovinnollisuus oli positiivisesti yhteydessä ilon kokemuksiin 

työssä. Avoimuus ja tunnollisuus eivät olleet merkitsevästi yhteydessä kolmeen työholismin 

kokemukseen. Neuroottisuus taas oli positiivisesti yhteydessä tarmokkuuteen. Aiemmin on 

osoitettu, että nautinnon ja ilon kokemukset työssä johtavat positiivisiin vaikutuksiin, kun taas 

tarmokkuus on yhteydessä negatiivisiin vaikutuksiin. Tarmokkuus on ositettu olevan yhtey-

dessä negatiiviseen ympäristön havainnointiin, esimerkkinä tarpeeseen selitellä itseään tai ne-

gatiivisiin ajattelutapoihin. Tutkimuksen perusteella työnarkomania voidaan nähdä persoonal-
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lisuuden ominaisuutena, jonka aktivoimisessa ympäristölliset ja tilannetekijät, erityisesti työ-

paikka on keskeisessä roolissa. Tutkimuksen rajoituksia olivat muun muassa sen mahdollinen 

soveltumattomuus muiden alojen tai maiden työntekijöille, kun tutkimuksen otos oli sairaan-

hoitajista Norjasta. Lisäksi aineisto kerättiin käyttämällä kyselyjä. Koska aineisto on kerätty 

poikkileikkaustutkimuksena, ei saada selville syy-yhteyksiä (Burke ym., 2006).  

Tutkimuksen (Oprea ym., 2019) mukaan tunnolliset yksilöt kykenevät muuttamaan olosuhteita 

ja välttyvät näin työssä tylsistymiseltä. Alhainen emotionaalinen tasapainoisuus ja psykopatia 

ennustivat työssä tylsistymistä. Tutkimus tuki tunnollisuuden osalta aiemmin saatua tulosta, 

jossa tunnollisuudella oli positiivinen yhteys työn rakenteellisiin resursseihin ja haastaviin vaa-

timuksiin. Alhainen emotionaalinen tasapainoisuus tai neuroottisuus vaikuttaa työntekijän työ-

tahtiin hidastavasti, sillä tällöin yksilöt pyrkivät vähentämään vaatimuksiaan työssä. Kohdates-

saan ongelmia neuroottiset yksilöt käyttäytyvät reaktiivisesti ja puolustavasti. Emotionaalisesti 

tasapainoisemmilla työntekijöillä ei kulu voimavaroja tunteiden säätelyyn. Työssä tylsistymi-

sen ja persoonallisuuden välisten yhteyksien tutkiminen on ollut ongelmallista, koska se on 

usein toteutettu laboratorio-olosuhteissa sekä pienellä otoksella, jolloin ekologinen validiteetti 

voi kärsiä. Lisäksi työssä tylsistymiseen vaikuttaa muutkin työn piirteet kuin työtehtävät, muun 

muassa autonomian mahdollisuudet työssä ja sosiaalinen tuki (Oprea ym., 2019).  

Tutkimuksessa (Törnroos ym., 2013) tutkittiin persoonallisuuden viiden faktorin mallin ja 

työssä havaitun kuormittuvuuden yhteyttä. Otos oli otettu nuorista suomalaisista iältään 30–47-

vuotiaista. Työssä koettua stressiä tutkittiin Karasekin työn hallinnan ja vaatimusten mallilla. 

Karasekin työstressin mallin mukaan stressiä syntyy, kun työn vaatimukset ovat korkeat ja hal-

linnan tunteet ovat alhaisia. Piirteitä tutkittiin sekä yksittäin että samanaikaisesti usean piirteen 

vaikutuksia työstressin kokemuksille (Törnroos ym., 2013).  

Tutkimustulosten (Törnroos ym., 2013) mukaan viidestä persoonallisuuden piirteestä korkea 

neuroottisuus, sekä alhainen avoimuus, ekstroversio, tunnollisuus ja sovinnollisuus olivat yh-

teydessä alhaiseen hallinnan tunteeseen työssä. Korkea neuroottisuus oli yhteydessä korkeisiin 

vaatimuksiin ja vähäiseen hallintaan. Neuroottiset yksilöt ovat alttiimpia stressin kokemiselle, 

jonka takia näkevät työympäristönsä negatiivisemmin, samalla päätösten teon mahdollisuus 

työssä on rajoittuneempaa. Voi myös olla, että he saavat vähemmän sosiaalista tukea työssään, 

joka olisi stressiä vähentävä tekijä. Alhainen ekstroversio taas ennusti alhaisia vaatimuksia ja 

hallintaa. Alhainen avoimuus ja tunnollisuus oli yhteydessä alhaiseen hallintaan työssä. Korkea 
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avoimuus oli yhteydessä korkeampiin työn vaatimuksiin ja hallintaan, näin ollen myös vähem-

pään kuormitukseen työssä. Avoimuuden osalta tulos voi selittyä sillä, että avoimet yksilöt ovat 

myös luovia ja itsenäisiä, joka voi nostaa hallinnan mahdollisuuksia työssä. Tunnollisuus oli 

yhteydessä korkeampaan hallintaan ja vähäisempään työssä havaittuun kuormittuneisuuteen. 

Tutkittaessa piirteitä samanaikaisesti korkea neuroottisuus yhdistettynä alhaiseen tunnollisuu-

teen ja avoimuuteen oli yhteydessä kuormitukselle työssä. Tutkimus oli ensimmäinen, jossa 

tutkittiin persoonallisuuden piirteiden ja vaatimusten ja hallinnan mallin välistä yhteyttä (Törn-

roos ym., 2013). 

Tutkimuksessa (Houkes ym., 2003) selvitettiin pitkittäistutkimuksen avulla mitkä persoonalli-

suuden ominaisuudet ovat yhteydessä työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisiin lopputule-

miin. Persoonallisuuden ominaisuuksia oli kolme. Ensimmäisenä oli tarve persoonallisuuden 

kehitykseen, jolloin yksilö on halukas oppimaan uutta ja kehittämään itseään (GNS eli growth 

need strength). Toisena oli negatiivinen affektiivisuus (NA eli negative affectivity), johon kuu-

luu myös korkea neuroottisuus. Kolmantena persoonallisuuden ominaisuutena oli ylöspäin pyr-

kivyys (US eli upward striving). Ominaisuus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon yksilö kes-

kittyy omaan uraansa ja pyrkii etenemään siinä. Jos ominaisuus on korkealla, työntekijä vaihtaa 

todennäköisemmin työpaikkaa, mikäli nykyinen työpaikka ei tarjoa tarpeeksi haasteita. Työn 

psykologisia lopputulemia olivat motivaatio työssä, emotionaalinen uupumus ja aikomukset 

työpaikan vaihtamiseen (Houkes ym., 2003).  

Tutkimuksen (Houkes ym., 2003) keskeisin tutkimustulos oli negatiivisen affektiivisuuden 

(NA) yhteys emotionaaliseen uupumukseen, sekä sen välittävä vaikutus työmäärän ja emotio-

naalisen uupumuksen välillä. Tutkimustuloksen selityksenä esitetään, että negatiivinen affektii-

visuus aiheuttaa liioiteltua rasitusreaktiota stressille. Merkityksellistä ei välttämättä ole, että 

negatiivinen affektiivisuus ajaa havaitsemaan stressitekijät eri tavalla, vaan heidän herkempi 

vasteensa stressille. Koska tutkimus oli toteutettu pitkittäistutkimuksena, oli mahdollisuus löy-

tää syy-yhteyksiä. Tutkimuksen mukaan korkea negatiivinen affektiivisuus (NA) vaikuttaa 

emotionaaliseen uupumuksen syntymiseen, ei päinvastoin. Persoonallisuuden ominaisuuksista 

tarve kehitykselle (GNS) oli suorassa positiivisessa yhteydessä motivaatioon työssä. Tuloksesta 

ei kuitenkaan voitu osoittaa pitkittäistutkimuksen asetelmalla vahvistusta. Henkilöt, joilla oli 

korkea ylöspäin pyrkivyys (US) jättivät todennäköisemmin työpaikkansa. Kuitenkin sekä kor-

kealle että matalalle ominaisuudessa (US) sijoittuvat henkilöt jättivät työpaikkansa, mikäli ko-

kivat tyytymättömyyttä (Houkes ym., 2003).  
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4.2 Persoonallisuus ja myönteinen työhyvinvointi 

Meta-analyysin (Judge ym., 2002) mukaan neuroottisuus, ekstroversio ja tunnollisuus selittivät 

eniten työtyytyväisyyden ja persoonallisuuden piirteiden välistä yhteyttä. Vahvin yhteys oli 

neuroottisuudella, mutta lähes yhtä suuri yhteys oli tunnollisuudella ja ekstroversiolla. Neuroot-

tisuuden yhteys oli odotettavasti negatiivinen eli mitä korkeampi neuroottisuus sitä matalampi 

työtyytyväisyys. Ekstroversion ja tunnollisuuden yhteys oli päinvastainen eli positiivinen, nii-

den arvojen noustessa myös työtyytyväisyys lisääntyy. Avoimuus uusille kokemuksille oli vä-

hiten yhteydessä työtyytyväisyyteen, p-arvon ollessa lähes nolla. Sovinnollisuuden yhteys oli 

kohtalaisen heikko. Neuroottisuuden yhteys tyytymättömyyteen työssä oli ennustettavissa. Al-

hainen neuroottisuus ja korkea ekstroversion taso on myös aiemmin nähty yhdistelmänä posi-

tiiviseen ilmenemismuotoon persoonallisuudesta. Alhainen neuroottisuus ja ekstroversio on 

nähty keskeisenä ”onnellisella persoonalla”. Yhtenä syynä nähtiin, että ne selittävät yleisestikin 

tyytyväisyyttä elämään (Judge ym., 2002).  

Tutkimuksen (Swider & Zimmermann, 2006) mukaan työn imun osalta alhainen neuroottisuus, 

korkea ekstroversio sekä aktiivisuuden temperamenttipiirre selittivät yhteyttä. Neuroottisuus 

oli voimakkaimmassa, negatiivisessa yhteydessä työn imuun. Ekstroversio oli myös merkitse-

vässä, positiivisessa yhteydessä. Aktiivinen temperamentti johtaa nopeaan sopeutumiseen ym-

päristön muutosten edessä ja aktiiviset yksilöt kykenevät jatkamaan työtehtävästä toiseen no-

peasti. Tutkimuksen otos oli 572 hollantilaista työntekijää. Tutkimus on poikkileikkaustutki-

mus, joten sen perusteella ei ole mahdollista selvittää syy-seuraussuhteita. (Swider & Zimmer-

mann, 2006).  

Tutkimuksessa (Bakker ym., 2012) selvitettiin työn imun, suorituskyvyn ja aktiivisen oppimi-

sen välisiä yhteyksiä, sekä tunnollisuuden vaikutusta näiden tekijöiden välisissä yhteyksissä. 

Tunnollisuuteen katsottiin kuuluvaksi ahkeruus työssä, huolellisuus ja tavoiteorientoitunut toi-

minta. Tutkimuksen hypoteesin mukaan nämä tunnollisuuteen kuuluvat vahvuudet selittävät 

sen positiivista vaikutusta työn imuun ja työssä suoriutumiseen. Hypoteesi sai tutkimuksessa 

vahvistusta, kun työn imu oli positiivisesti yhteydessä työssä suoriutumiseen ja aktiiviseen op-

pimiseen erityisesti työntekijöillä, joilla oli korkea tunnollisuus. Tutkimus oli yhtenevä aiem-

piin tutkimuksiin, kun työn imu oli positiivisessa yhteydessä työsuoriutumiseen. Tärkeimpänä 

tutkimustuloksena oli työn imun positiivinen yhteys työssä suoriutumiseen ja aktiiviseen oppi-

miseen, erityisesti silloin, jos työntekijällä oli korkea tunnollisuuden taso (Bakker ym., 2012).  
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Tutkimuksessa (Wilmot ym., 2019) selvitettiin ekstroversion yhteyttä työssä relevanteiksi ha-

vaittuihin tekijöihin. Ekstroversiota tutkittiin myös sen alapiirteiden osalta, jotka olivat itsevar-

muus, dominanssi, aktiivisuus, elämysten hakuisuus, innokkuus, sosiaalisuus ja positiivinen 

emotionaalisuus. Tutkimus oli toteutettu kvantitatiivisena katsauksena, jossa yhdistettiin tulok-

sia useista meta-analyyseista. Tutkimustulosten mukaan ekstroversion positiivinen vaikutus 

työhön selittyy motivaation kautta. Ulospäinsuuntautuneisuus saa aikaa lähestymiskäyttäyty-

mistä sekä suurempaa herkkyyttä suhteessa palkintoihin, joka auttaa työssä lähestymään tavoit-

teita. Toinen etu, jonka ekstroversio tuo työhön on emotionaaliset tekijät. Neurofysiologisten 

tutkimusten perusteella ekstrovertit kokevat enemmän positiivisia tunteita. Positiiviset emoo-

tiot saavat aikaan esimerkiksi parempaa sopeutumista uusiin työympäristöihin ja korkeampaa 

stressinsietokykyä. Positiiviset emootiot ovat myös suojaamassa mahdollisilta työn negatiivi-

silta vaikutuksilta, kuten työuupumukselta tai työ- ja arkielämän väliseltä epätasapainolta. Kol-

manneksi ekstroversio vaikuttaa positiivisesti työssä interpersoonallisten tekijöiden kautta. 

Ekstroversio vaikuttaa positiivisesti ihmissuhteisiin työpaikalla, koska se lisää emotionaalista 

ja suullista ilmaisukykyä, sekä herkkyyteen huomioida muita. Lisäksi ekstroversio ennustaa 

todennäköisemmin johtajuutta. Se vaikuttaa siis positiivisesti vuorovaikutukseen työpaikalla ja 

lisää johtajuutta. Ekstroversio lisää myös suorituskykyä työssä, joka selittyy edellisten tekijöi-

den kautta eli korkeamman motivaation, lähestymiskäyttäytymisen, paremman sopeutumisky-

vyn, sekä taidolla ihmissuhteissa ja johtamisessa. Ekstroversion alapiirteiden osalta itsevar-

muus, dominanssi, aktiivisuus, innokkuus ja positiivinen emotionaalisuus olivat merkitykselli-

siä työssä. Kuitenkaan elämysten hakuisuus ja sosiaalisuus eivät olleet yhtä merkitseviä (Wil-

mot ym., 2019). 

Tutkimuksessa (Maas & Spinath, 2012) selvitettiin persoonallisuuden yhteyttä kolmeen psyko-

logiselle hyvinvoinnille tärkeään käyttäytymisen ilmenemiseen työpaikalla: työn imuun, stres-

sinsietokykyyn ja ammatilliseen asenteeseen elämässä. Tutkimuksessa oli mahdollisuus selvit-

tää geneettisten ja ympäristöllisten tekijöiden osuutta, koska se suoritettiin tutkimalla kaksosia. 

Persoonallisuuden piirteiden suhteet kolmeen ammatillisiin käyttäytymisen ilmentymiin olivat 

kohtalaiset. Työn imua ennusti korkea ekstroversio ja tunnollisuus, kun taas korkea miellyttä-

vyys oli negatiivisessa yhteydessä työn imuun. Tutkimus eroaa aiemman tutkimuksen osalta 

neuroottisuuden ja miellyttävyyden vaikutuksista työn imuun. Stressinsietokyvyn osalta korre-

laatio oli negatiivinen suhteessa neuroottisuuteen ja positiivinen suhteessa ekstroversioon, tun-

nollisuuteen ja avoimuuteen. Ammatillinen asenne elämää kohtaan oli positiivisessa yhteydessä 
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ekstroversioon ja tunnollisuuteen, kun taas negatiivisessa yhteydessä neuroottisuuteen. Perin-

nöllisyyden osalta saatiin tulos, jonka mukaan persoonallisuuden piirteet periytyvät noin 40–

60 prosentin välillä, loput persoonallisuuden vaihteluista selittyy ympäristötekijöillä. Stressin-

sietokyvyn geneettinen osuus oli 27 prosenttia, josta jäljellä oleva osuus selittyy ympäristön 

vaikutuksilla. Tutkimuksen mukaan stressinsietokyky työssä ja persoonallisuuden piirteet ovat 

nähtävissä enemmän itsenäisinä tekijöinään. Persoonallisuuden osuus stressinsietokyvyn vaih-

telussa oli 16 % eli tulos oli melko vaatimaton. Ainoastaan neuroottisuuden yhteys stressin-

sietokykyyn oli korkeampi, joka oli -.61. Neuroottisuuden yhteys ammatilliseen asenteeseen oli 

-.44. Tutkimuksen pohjalta näyttää siltä, että työn imu, stressinsietokyky ja ammatillinen 

asenne ovat oma itsenäinen käyttäytymisjärjestelmä, josta persoonallisuus selittää vain pienen 

osan. Tulosten mukaan työhön liittyviä interventioita ei tarvitse suunnitella persoonallisten 

vaihtelevuuksien mukaisesti. Kuitenkin tulisi kiinnittää ajoissa huomioita työntekijöiden stres-

siin ja puutteellisiin selviytymiskeinoihin (Maas & Spinath, 2012).  
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5. Pohdinta ja johtopäätökset 

McAdamsin (2009) mukaan persoonallisuuden piirteet ovat sisäisiä taipumuksia, jotka näkyvät 

sosioemotionaalisesti, ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tasoilla. Lisäksi ne vaikuttavat 

useisiin elämän osa-alueisiin, psykososiaaliseen toimintakykyyn ja terveyteen (Metsäpelto & 

Rantanen, 2015). Tutkimuksen (Houkes ym., 2003) mukaan työelämän muutokset ovat lisän-

neet työstä johtuvaa pahoinvointia. Kandidaatintutkielmani tavoitteena oli selvittää miten per-

soonallisuuden piirteet vaikuttavat työhyvinvointiin. 

Tutkittaessa persoonallisuuden yhteyttä negatiiviseen työhyvinvointiin, Big Five -persoonalli-

suuspiirteistä neuroottisuus nousi keskeiseksi tekijäksi työuupumuksessa (Roloff ym., 2022; 

Swider & Zimmerman, 2006). Myös tutkimuksessa (Houkes ym., 2003) negatiivinen affektii-

visuus selitti emotionaalista uupumusta työssä. Neuroottisuus selitti myös negatiivisia lopputu-

lemia työholismissa, sekä työssä tylsistymisessä (Burke ym., 2006; Oprea ym., 2019). Lisäksi 

tutkimuksessa (Törnroos ym., 2013) neuroottisuus selitti kuormittuneisuutta työssä, sekä Kara-

sekin mallin mukaisesti korkeita vaatimuksia ja vähäistä hallintaa työssä.  

Positiivisten työhyvinvoinnin kokemusten osalta taas ekstroversio ja tunnollisuus ennustivat 

työtyytyväisyyttä, kun taas neuroottisuus oli negatiivisessa yhteydessä siihen (Judge ym., 

2002). Ekstroversio oli positiivisessa yhteydessä työn imuun (Swider & Zimmermann, 2006; 

(Maas & Spinath, 2012). Lisäksi tunnollisuus oli positiivisessa yhteydessä työn imuun (Maas 

& Spinath, 2012). Korkea tunnollisuus välitti työn imun yhteyttä työ suoriutumiseen ja aktiivi-

seen oppimiseen työssä (Bakker ym., 2012). Korkea ekstroversio, tunnollisuus ja avoimuus oli-

vat yhteydessä korkeampaan stressinsietokykyyn (Maas & Spinath, 2012). Avoimuus ennusti 

korkeampaa hallintaa ja vaatimuksia työssä, sekä vähäisempää kuormittuneisuutta (Törnroos 

ym., 2013).  

”Big two” piirteet eli neuroottisuus ja ekstroversio on nähty keskeisimpinä osioina viidestä per-

soonallisuuspiirteestä (McCrae & John, 1992). Myös omassa työssäni neuroottisuus ja ekstro-

versio nousivat esiin. Neuroottisuuden yhteys työuupumukseen selitettiin sillä, että neurootti-

suus on haavoittuvuustekijä stressille, saa ympäristön näyttäytymään uhkaavampana, sekä ai-

heuttaa väsymistä työtehtävissä, jolloin olemassa olevat vaatimukset kärjistyvät (Swider & 

Zimmerman, 2006). Lisäksi neuroottiset yksilöt kokevat yleisestikin enemmän ahdistuneisuutta 

ja masentuneisuutta, joka voi yltää siten työpaikoille (Roloff ym., 2022). Neuroottiset yksilöt 

myös todennäköisemmin ottavat etäisyyttä ja kokevat negatiivisia tunteita ihmissuhteissaan 
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(Roloff ym., 2022). Lisäksi tutkimuksen (Törnroos ym., 2013) mukaan neuroottisuus saa näke-

mään työympäristön negatiivisemmin ja samalla vähentää hallinnan mahdollisuuksia työssä. 

On myös mahdollista, että neuroottiset yksilöt eivät saa riittävästi tukea työssään (Törnroos 

ym., 2013). Toisaalta tutkimus (Houkes ym., 2003) esitti, että merkityksellisempää on neuroot-

tisten yksilöiden herkempi stressireaktio kuin ympäristön näkeminen negatiivisesti. McAdam-

sin (2009) mukaan neuroottisilla yksilöillä BIS-järjestelmä voi olla herkistynyt reagoimaan voi-

makkaasti. Tutkimuksen (Wilmot ym., 2019) mukaan ekstroversion positiiviset vaikutukset 

työssä selittyvät kolmen tekijän kautta: lähestymiskäyttäytymisen, emootioiden ja interpersoo-

nallisen käyttäytymisen. Lähestymiskäyttäytyminen saa aikaan todennäköisemmin työn tavoit-

teiden saavuttamisen. Lisäksi positiiviset emootiot suojaavat mahdollisilta negatiivisilta työn 

vaikutuksilta ja edesauttavat esimerkiksi sopeutumista työympäristöön. Ekstroversion interper-

sonaaliset tekijät vaikuttavat positiivisesti ihmissuhteisiin ja lisäävät johtajuutta työpaikoilla 

(Wilmot ym., 2019).  

Big Five -mallin yhteys työhyvinvointiin on tutkimusaiheena vielä jokseenkin jäsentymätön, 

sillä perinteisesti huomio kiinnitetään vain muutamiin persoonallisuuden piirteisiin ja niiden 

vaikutukseen stressireaktion muodostumisessa tai stressitekijöiden havaitsemisessa (Feldt ym., 

2005). Pelkkien yksittäisten piirteiden lisäksi myös muut persoonallisuuden ominaisuudet voi-

vat olla merkityksellisiä työhyvinvoinnissa. Esimerkiksi tutkimuksessa (Houkes ym., 2003) 

persoonallisuuden ominaisuus tarve kehitykselle lisäsi motivaatiota työssä. Tutkimuksessa 

(Maas & Spinath, 2012) taas ammatillinen asenne oli yksi työhyvinvoinnin osatekijä. Amma-

tillista asennetta ennusti korkea ekstroversio ja tunnollisuus (Maas & Spinath, 2012).  

Tarkasteltaessa persoonallisuustyyppejä joustava persoonallisuus eli korkea ekstroversio, tun-

nollisuus ja alhainen neuroottisuus yhdistyi työtyytyväisyyteen, sekä työn imun kokemuksiin 

(Mäkikangas ym., 2017). Aliohjautuva persoonallisuustyyppi taas on yhteydessä työssä tylsis-

tymiseen, aliohjautuvaa persoonallisuustyyppiä kuvastaa korkea ekstroversio ja avoimuus, sekä 

vähäinen tunnollisuus (Mäkikangas ym., 2017). Persoonallisuustyypeistä työuupumusta en-

nusti yliohjautuva persoonallisuus, joilla on havaittu eniten uupumusasteista väsymystä (Mäki-

kangas ym., 2017). Myös niin sanottu A-tyyppinen persoonallisuus on yhdistetty työuupumuk-

seen (Masclach ym., 2001). A-tyyppisen persoonallisuuden käyttäytyminen on kilpailuhen-

kistä, elämäntyyli on kiireinen, vihamielisyys ja tarve kontrolliin (Masclach ym., 2001).  
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Tutkimuksen (Maslach ym., 2001) mukaan näkökulma, jossa yksilöä ja ympäristöä ei tarkas-

tella erillisinä tekijöinä vaan integroivasti on jo pitkän perinteen saanut psykologian alalla. In-

tegroivassa mallissa puhutaan yksilön ja ympäristön yhteensopivuuden tai yhdenmukaisuuden 

asteesta. Mallin pohjalta on kehitetty termi ”job-person fit”, jonka ollessa korkea yksilön on 

helpompi sopeutua ympäristöön ja myös stressin kokeminen vähenee. Käsitettä on käytetty 

yleensä tilanteissa, jossa työntekijä on valitsemassa työpaikkaansa tai juuri aloittanut työnte-

kijä. Perinteisesti on ajateltu, että valitessaan työpaikkaa, sekä uuteen työpaikkaan sopeutumi-

sessa työn ja yksilön välinen yhteensopivuus korostuu. Mallia on pyritty laajentamaan koske-

maan myös työuupumuksen ja toisaalta myös työn imuun, joissa yhteensopivuuden aste näyt-

täytyy hyvinvoinnin tasolla (Maslach ym., 2001).  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla oli mahdollista koota monista lähteistä tietoa yhteen. 

Haasteena oli, että persoonallisuus ja työhyvinvointi ovat molemmat laajoja aiheita. Tämän ta-

kia lähteiden määrä kasvoi suureksi ja relevanttien artikkeleiden löytämiseen tuli käyttää aikaa. 

Työni pohjalta voi lähteä pohtimaan myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita pro gradu -työtä 

ajatellen. Sekä persoonallisuus että työhyvinvointi ovat aiheita, joista olisi mielenkiintoista läh-

teä jatkamaan tutkimuksen tekoa pro gradussa.  

Kandidaatintyössäni oli yksi pitkittäistutkimus. Pitkittäistutkimus on merkityksellinen, koska 

saadaan tietoa myös syy-yhteyksistä. Tutkimuksen (Houkes ym., 2003) mukaan negatiivinen 

affektiivisuus vaikutti työuupumuksen syntymiseen, eikä päinvastoin. Kuitenkin negatiivisen 

affektiivisuuden vaikutuksen työstressin syntymiseen ovat monisyiset. Työntekijöiden yksilöl-

lisiin ominaisuuksiin ja organisaation oloihin tulisi kiinnittää huomioita negatiivisen affektiivi-

suuden vaikutusten, kuten työuupumuksen torjumisessa. Yhtenä vaihtoehtona ehdotetaan hen-

kilökohtaisia koulutusohjelmia korkean negatiivisen affektiivisuuden omaaville työntekijöille. 

Huomionarvoista on myös, että korkean negatiivisen affektiivisuuden omaavat työntekijät rea-

goivat voimakkaammin niin negatiivisiin, että positiivisiin ärsykkeisiin työpaikoilla. Niinpä 

työmäärän vähentäminen olisi hyödyllistä erityisesti korkean negatiivisen affektiivisuuden 

työntekijöille. Työpaikoilla interventioita suunnitellessa negatiivisen affektiivisuuden huomi-

oiminen voi olla hyvä lähtökohta (Houkses ym., 2003). Tutkimus (Maas & Spinath, 2012) oli 

osittain ristiriidassa edellisen kanssa, koska päädyttiin siihen, ettei työstressi interventioita 

suunniteltaessa olisi välttämätöntä huomioida persoonallisuuden erovaisuuksia. Kuitenkin sii-

näkin esitettiin, että stressiin ja mahdollisiin puutteellisiin selviytymiskeinoihin tulisi kiinnittää 

ajoissa huomioita (Maas & Spinath, 2012).  
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