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1 Johdanto 
 
 

”Meillä on jatkuvasti yt:itä ja väkeä vähennetään ja töitä uudelleenorganisoidaan jatku-

vasti. Se muutostulva on ihan jatkuvaa, koko ajan muuttuu oma työ. Työhyvinvointi muut-

tuu tärkeämmäksi, kun jaksamisen kanssa on oikeasti ongelmia. Työ on kuormittavam-

paa kuin aiemmin.” 

 

Yllä oleva katkelma on lainaus yhdestä tätä pro gradu -tutkielmaa varten tekemästäni 

haastattelusta. Lainaus kiteyttää mielestäni hyvin sen, minkä vuoksi työhyvinvoinnin kä-

site on tänä päivänä paljon esillä, arjessa, työelämässä ja mediassa. Käsitettä tuodaan 

esille säännöllisesti erilaisissa konteksteissa, mutta mitä tuo termi todellisuudessa tar-

koittaa? Tässä pro gradu -tutkielmassa olen haastatellut kansainvälisissä yrityksissä asi-

antuntijatyössä olevia työtekijöitä, jotka ovat kertoneet omia näkemyksiään työhyvinvoin-

tiin. Minua kiinnostaa erityisesti se, mitkä asiat työntekijät kokevat työhyvinvointina sekä 

mitä he kokevat työhyvinvoinnin vaativan heiltä. 

 

Työhyvinvoinnin käsitettä on tutkittu paljon, ja kirjallisuutta työhyvinvoinnista on laajasti. 

Työhyvinvoinnin käsite on kuitenkin haastava, ja kirjallisuutta lukiessa selviää, että sel-

keää yhtä määritelmää käsitteelle ei ole olemassa. Työhyvinvoinnin kirjallisuus keskittyy 

paljolti yrityksen ja työntekijän näkökulmiin, ja siihen miten työhyvinvointi voi auttaa mo-

lempia osapuolia. Kirjallisuudessa keskitytään enemmän siihen millä keinoin yritys pyrkii   

vaikuttamaan työhyvinvointiin, ja mitä se vaatii yritykseltä onnistuakseen. Teoriassa pai-

notetaan esihenkilön merkitystä, vaikka huomioisin että esihenkilö pystyy toimimaan työ-

hyvinvoinnin eduksi yrityksen antamien mahdollisuuksien mukaan. Myös tutkimuksen tu-

loksissa tähän kiinnitetään huomiota, sillä haastateltavien näkemykset esihenkilön mer-

kityksestä erosivat teoriaan nähden. Yrityksen tulee omalla toiminnallaan mahdollistaa 

työhyvinvoinnin toteutuminen, ja antaa työntekijöillensä, esihenkilöille ja heidän tiimeil-

leen, resurssit hyödyntää mahdollisuuksia.  

 

Kuten edellä mainitsin, työhyvinvoinnin kirjallisuudessa huomio on voimakkaasti yksi-

lössä ja yrityksessä. Käsitteestä puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta perinteinen työhy-

vinvoinnin kirjallisuus pyrkii löytämään lähinnä ratkaisun ongelmaan sen sijaan että läh-

tisi selvittämään syytä siihen, miksi käsitteeseen tulee puuttua tänä päivänä. Työelämän 

muutokseen ja työn yhteiskunnalliseen asemaan perinteinen työhyvinvoinnin kirjallisuus 
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ei kiinnitä juurikaan huomiota. Näen kuitenkin, että työelämän muutos on suuressa mer-

kityksessä siihen, minkä vuoksi työhyvinvoinnin käsite on paljon esillä. Työelämän muu-

tosta ovat paljon tutkineet Suomessa esimerkiksi Raija Julkunen ja Juha Siltala.  

 

Työelämän muutosta koskevassa kirjallisuudessa huomio on voimakkaasti siinä, kuinka 

erityisesti 1990-luvun jälkeinen lama on vaikuttanut työelämään. Muutos koskee esimer-

kiksi työn luonteen muutosta teknologian ja tietotyön lisääntyessä, sekä kilpailutalouden 

merkityksen kasvamista. Nämä tekijät ovat muuttaneet työelämän luonnetta, millä on 

vaikutusta yritysten toimintaan ja sitä kautta työntekijöihin. Näen että työn muutoksen 

seurauksena työhyvinvoinnille on tullut aiempaa enemmän tarvetta, sillä työn vaatimuk-

set ovat monelta osin kasvaneet.  

 

Työhyvinvoinnin kirjallisuutta sekä työhyvinvointia koskevaa tutkimusta on tehty laajasti 

eri aloille, kuten tietotyöhön, sairaaloihin ja kouluihin. Tiedostin heti tutkielman aihetta 

pohtiessani, että työhyvinvoinnin käsite on laaja, mikä tekee siitä haastavan. Tästä 

syystä tiedostin, että käsite tulee rajata tarkasti. Tämän vuoksi tässä pro gradu -tutkiel-

massa olen valinnut kohteeksi tietotyön, jonka mukaisesti olen kirjoittanut tutkielman teo-

riaosuuden. Pohdin aihetta rajatessani, onko tutkielmani kohde esihenkilöt vai työnteki-

jät, mutta ajattelin työntekijöiden näkemyksen vastaavan paremmin minua kiinnostaviin 

kysymyksiin. Minua kiinnostaa saada selville, kokevatko työntekijät työhyvinvoinnin kä-

sitteen samalla tavalla kuin mitä käsite avataan sitä koskevassa kirjallisuudessa. Tämän 

lisäksi minua kiinnosti kuinka työntekijät kokevat esihenkilön merkityksen työhyvinvoin-

nissa, sillä kirjallisuudessa esihenkilön merkitys nähdään suurena.  

 

Oma kiinnostukseni työhyvinvointiin kumpuaa omien työkokemuksieni sekä opintojeni 

pohjalta. Olen opiskellut aikuiskasvatuksen lisäksi johtamista sekä työpsykologiaa Hel-

singin yliopiston lisäksi Aalto yliopistossa sekä Jyväskylän yliopistossa. Opinnot eri yli-

opistoissa ovat lähestyneet aihealuetta eri tavoin, ja minua kiinnosti lähteä yhdistämään 

näitä erilaisia lähestymistapoja. Tämän lisäksi oma työkokemukseni erilaisissa yrityk-

sissä on tehnyt aiheesta itseäni kiinnostavan, sillä erilaiset yritykset ovat tuoneet työhy-

vinvointia esille eri tavoin. Aiheen ajankohtaisuus lisäsi kiinnostustani työhyvinvointia 

kohtaan, sillä juuri itse olen niitä ihmisiä, joihin työhyvinvoinnin keinoin pyritään vaikutta-

maan työelämässä. Me, ja tulevat sukupolvet olemme niitä, joiden haluttaisiin pysyvän 

aiempaa pidempää työelämässä. Lopullisen päätöksen aiheesta tein kuultuani yhden 

haastateltavani työnantajan lukuisista työhyvinvoinnin keinoista. 
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Tämän ajatuksen pohjalta lähdin pohtimaan, miten pystyn rakentamaan aiheesta selke-

ästi rajatun kokonaisuuden. Lukemani teorian pohjalta lähdin rakentamaan aiheympäris-

töä, mitkä liittyivät työhyvinvoinnin perinteiseen käsitteeseen. Tämän jälkeen lähdin etsi-

mään työelämän yhteiskunnallisia syitä siihen, minkä vuoksi työhyvinvoinnin käsite on 

aiempaa enemmän esillä. Lähden tässä tutkielmassa liikkeelle juuri tästä osa-alueesta, 

sillä näen sen syyksi, minkä vuoksi työhyvinvoinnin käsite on tänä päivänä voimakkaasti 

esillä työelämässä sekä mediassa. Koen, että pelkkä työelämän muutos ei aiheuta työ-

hyvinvoinnin käsitteen esille tuomista, sillä myös muu yhteiskunta on muuttunut työelä-

män kanssa samanaikaisesti. Työelämän muutos -osuuden jälkeen avaan teoriassa työ-

hyvinvoinnin eri osa-alueita. Toisessa teorialuvussa keskityn esihenkilön ja työntekijän 

vaikutukseen työhyvinvoinnissa. Neljännessä luvussa alkaa tutkimuksen empiirinen 

osuus. Viidennessä luvussa kuvaan tutkimuksen tekemisen prosessia, diskurssianalyy-

siä sekä tutkimuksen kulkua. Kuudennessa luvussa esittelen tutkimustulokset ja seitse-

männessä luvussa pohdin tutkimuksen luotettavuutta. Viimeisessä luvussa keskityn tut-

kimuksen johtopäätöksiin. 
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2 Työhyvinvointi 
 

Työhyvinvointi on sanana varmasti tuttu monille. Kuitenkin käsitteen määrittely on haas-

tavaa, mikä tulee ilmi aiheeseen enemmän perehtyessä. Virtanen ja Sinokki (2014) to-

teavat työhyvinvoinnin käsitteen olevan monimuotoinen, eikä yksiselitteistä käsitettä sille 

ole olemassa sen merkitessä eri ihmisille erilaisia asioita. Hyvinvoinnin käsite riippuu 

myös suuresti työympäristöstä ja aikakaudesta, sillä eri ympäristöt ja ajat tuovat erilaisia 

käsityksiä. Työhyvinvointi voidaan kuitenkin nähdä keinona vaikuttaa tehokkuuteen ja 

talouteen työympäristössä sekä auttaa työssä jaksamista, mikä on monen tekijän 

summa (Virtanen, Sinokki 2014, 30).  

 

Luukkalan (2011) mukaan yleisesti työhyvinvoinnin ajatellaan käsittävän kolme asiaa, 

fyysisen turvallisuuden, sosiaalisen tarpeen hyväksynnästä ja arvotuksesta sekä henki-

sen tarpeen uuden oppimisesta. Julkunen (2003) toteaa, että työ on muuttunut yhä vaa-

tivammaksi ja tulosta tuottavammaksi Suomessa. Tämä on yhteiskunnallisesti huomioi-

tavaa, sillä Suomessa isona osana työhyvinvointia on viime vuosien aikana ollut työurien 

pidentäminen (Virtanen, Sinokki 2014, 74). Virtanen ja Sinokki (2014) toteavat, että työ-

hyvinvoinnin käsitettä ajatellaan harvemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta, vaan pai-

nopiste on organisaatioissa, jotka tuottavat parempaa ja tehokkaampaa tulosta hyvinvoi-

valla henkilöstöllä. 

 

Ensimmäisessä alaluvussa keskitytään työelämän murrokseen, ja siihen minkä vuoksi 

työhyvinvointiin kiinnitetään nykypäivänä huomiota. Toisessa alaluvussa keskityn esi-

henkilöön ja siihen, mikä merkitys esihenkilöllä on työhyvinvointiin. Kolmannessa alalu-

vussa huomio on työyhteisössä ja sen arvoissa, jotka muodostavat tärkeän roolin työn-

tekijän työssä viihtyvyyteen ja yhteisöön kuulumiseen. Neljännessä alaluvussa keskity-

tään työn imuun, joka vaikuttaa työhön sitoutumiseen. Viidennessä alaluvussa käsitel-

lään palautumista, ja sekä työntekijän työstä palautumisen keinoja. Viimeisessä alalu-

vussa huomio on kuormittavissa tekijöissä, joita työhyvinvoinnista huolehtimalla pyritään 

välttämään. 

 

 

2.1 Työelämän murros 

 
Työelämä on ollut viime vuosikymmenten ajan suuressa murroksessa. Tähän vaikuttaa 

esimerkiksi se, että suuret ikäluokat ovat vanhenemassa ja poistumassa työelämästä. 
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Julkusen (2003) mukaan tämän hetkinen tavoite on saada ihmiset pysymään kaksi tai 

kolme vuotta pidempään työelämässä, sillä jo tämä helpottaisi paljon eläkkeiden rahoit-

tamista. Työhyvinvointi on nähty yhtenä keinona vaikuttaa tähän, sillä terveenä pysymi-

nen sekä työelämässä viihtyminen vaikuttavat siihen, kuinka pitkään työelämässä työn-

tekijät haluavat olla.  

 

Työhyvinvoinnista keskusteltaessa nousee esiin terveys. Ylläolevassa kappaleessa jo 

mainitsin, että yksi työhyvinvoinnin tavoitteista on saada työntekijät pysymään mahdolli-

simman terveinä ja hyvinvoivina. Työhyvinvoinnissa on erilaisia osa-alueita, joista huo-

lehtimalla tavoite pyritään saavuttamaan. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä sekä fyysistä 

että henkistä hyvinvointia, ja työhyvinvointi pyrkii huomioimaan molemmat puolet. Kes-

kittyessäni tässä pro gradu -tutkielmassa tietotyöhön, jossa työn fyysisyys on vähäistä, 

nähdään ruumiillisen terveyden ylläpitäminen tärkeäksi työssä jaksamisen kannalta.  Jul-

kunen (2003) huomioikin, että tämän vuoksi yritykset nykyään ovat lisänneet työsuori-

tuksen osaksi ruumiillisuuden ylläpidon. Lukemassani lähdekirjallisuudessa painotetaan 

sitä, että työn luonne vaikuttaa siihen, mitkä osa-alueet työhyvinvoinnissa ovat heikom-

pia ja mitkä ovat parempia. 

 

Vuonna 2009 mielenterveydelliset syyt ohittivat Suomessa ensimmäistä kertaa tuki- ja 

liikuntaelinten sairaudelliset syyt sairauseläkkeelle jäämisessä, ja samaan aikaan julki-

sessa keskustelussa puhutaan työurien pidentämisestä (Rytikangas 2011, 28). Julkunen 

(2008) pohtiikin, että masennus ei pelkästään voi johtua siitä, että ihmiset kärsisivät 

aiempaa enemmän, vaan syyn on oltava moniulotteisempi. Yksi syy tähän voi olla hänen 

mukaansa työn yksilöllistyminen, sillä aiemmin työssä on ollut suojaavia turvakehiä ei-

vätkä vaatimukset ole suoraan koskeneet henkilöä (Julkunen 2008, 11-12). Työntekijä 

joutuu tänä päivänä kantamaan yksilönä aiempaa enemmän vastuuta, ja työn kuormit-

tavuuden lisääntyessä jaksaminen voi joutua koetukselle. Toisena syynä Julkunen 

(2008, 237) näkee sen, että aiemmin stressin, masennuksen tai uupumisen käsitettä ei 

myöskään ollut olemassa työelämässä.  Näitä on siis aiemmin voinut esiintyä, mutta kä-

sitteet ja sanat, joilla niistä on puhuttu, ovat eronneet nykypäivästä.  

 

Toinen työelämän murros näkyy tiedon lisääntymisessä työelämässä. Melin (2001) nä-

kee, että teknologian lisääntyminen on yksi murroksen tuoja työelämään, ja sen avulla 

tietotyön määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Tietotyön on nähty jakavan Suomea kah-

teen osaan, sillä suuret kaupungit kuten Helsinki, Tampere ja Oulu houkuttavat työnte-

kijöitä, joista tulee kasvukaupunkeja työläisten jäädessä maaseudulle. Tämän on nähty 



6 
 

 

lisäävän luokkarakenteen muutosta, sillä työläisten määrä vähenee ja he jäävät asu-

maan syrjäseuduille. (Melin 2001, 49-52).  

 

Työelämän muutos näkyy myös globalisoitumisen lisääntymisessä, sekä siinä että voit-

toa pyritään saamaan aiempaa enemmän (Julkunen 2003, 131). Tutkimuksessaan hän 

toteaa tämän liittyneen paljon 1990-luvun lamaan, jolloin kilpailu koveni ja taloudellisen 

tilanteen eteen piti tehdä aiempaa enemmän työtä. Myös Pyöriä (2001) nostaa laman 

merkityksen suureksi työelämän murroksen syitä pohtiessaan. Lamasta selvittyä yrityk-

set ovat huomanneet mahdollisuuden jatkaa samalla vaatimustasolla, jonka seurauk-

sena työ on muuttunut aiempaa vaativammaksi ja työntekijöiden odotetaan työskentele-

vän aiempaa tehokkaammin. 

 

Kilpailukyvyn lisääntyminen on saanut aikaan sen, että yritysten tavoitteet ovat nousseet 

aiempaa korkeammalle ja työntekijöiltä vaaditaan enemmän.  Pyöriä (2001) korostaa, 

sen näkyvän siinä, että työntekijöiden kiire ja uupumus ovat kasvaneet, ja näiden lisäksi 

työntekijät kokevat aiempaa enemmän pahoinvointia työtä kohtaan. Pahoinvoinnilla tar-

koitetaan tilaa, jossa työntekijä kokee työyhteisön negatiivisena, tulevaisuuteen työelä-

mässä ei luoteta ja tuntemus työstä on synkkä ja negatiivinen (Pyöriä 2001, 104). Tulkit-

sen, että jatkuva vaatimusten nousu ja työtekijän vastuun lisääntyminen ovat saaneet 

aikaan sen, että työhyvinvoinnista on tullut pakollinen osa työelämää, jotta työntekijät 

jaksavat tehdä töitä vaatimusten mukaan. 

 

Työn murros on tuonut mukanaan prekariaatin käsitteen, jolla tarkoitetaan työvoimaa, 

joka tuntee työssään jatkuvaa epävarmuutta toimeentulosta ja tulevaisuudesta (Julku-

nen 2008, 112). Vaikka tämä käsite yhdistetään keikka- ja vuokratyöhön, on sama ilmiö 

nähtävissä myös perinteisissä yrityksissä. Kilpailun lisääntyessä ja suuremman voiton 

tavoittelun yleistyessä, ovat myös perinteisten yritysten tavoitteet kiristyneet. Tämän 

seurauksena resursseja vähennetään ja yt-neuvottelut ovat yhä yleisempiä, jos halut-

tuun tulokseen ei päästä. Julkusen (2008) mukaan tämä on tehnyt pysyvistä, toistaiseksi 

voimassa olevistakin työsuhteista yhä epävarmempia työntekijöille. Myös Siltala (2007) 

tuo esille sen, kuinka jatkuvat yt-neuvottelut rasittavat yrityksiä, sillä edellisestä neuvot-

teluista siirrytään seuraavaan, eikä työn hyvin tekemisellä ole tähän vaikutusta, vaan 

kierre on itseään toistava.  

 

Työn muuttuminen vaativammaksi sekä kilpailun lisääntyminen ovat aiheuttaneet sen, 

että työntekijät kokevat kiireen lisääntyneen työelämässä huomattavasti (Julkunen 2003, 

135). Kiireen ollessa päivittäistä työelämässä, luo se pidemmällä aikavälillä painetta 
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työntekijöille. Siltala (2007) puolestaan toteaa, että terveydenhuollossa tällä käsitteelle 

on luotu oma terminsä ”Kun mikään ei riitä”-kulttuuri, sillä tehokkuutta pitää jatkuvasti 

lisätä. Käsite kuvaa Julkusen (2003) mainitsemaa tilannetta, työelämässä kilpailu lisään-

tyy jatkuvasti, ja uudet tavoitteet syntyvät edellisten täytyttyä.  

 

Jatkuva paine puolestaan voi vaikuttaa terveyteen sekä työssä jaksamiseen, jonka 

vuoksi yritysten tulisi pystyä rajoittamaan kiirettä riittävillä resursseilla. Julkunen (2008) 

huomioi kuitenkin, että tietotyössä ristiriitaisuus johtuu työn myönteisistä (työn mielen-

kiintoisuus, autonomia ja hyvän palkka) piirteistä, joiden avulla hyväksytään työn kieltei-

syys (kiire, paine), ja nämä kielteiset asiat ollaan valmiita hyväksymään myönteisten piir-

teiden vuoksi. Blom (2001) painottaa, että positiivisilla piirteillä alistutaan negatiivisuu-

teen, ja tietotyössä tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että ristiriidat positiivisten ja nega-

tiivisten puolien välillä saataisiin lievennettyä. 

 

Julkusen (2003) tutkimuksen mukaan työelämään jäämisen syinä ovat muun muassa 

terveys, työn vetovoima, työyhteisö, tulot ja se, että työssä vielä osaa ja jaksaa. Tervey-

dellä hän tarkoittaa, että fyysinen ja henkinen terveys sallivat työn tekemisen. Osaami-

sella ja jaksamisella Julkunen (2003) kuvaa sitä, että työntekijä kokee pärjäävänsä työ-

elämässä, jonka vuoksi ei koe tarvetta poistua eläkkeelle. Työn vetovoimalla tarkoitetaan 

työn kiinnostavuutta, ja sitä että työntekijä nauttii työstä. Viihtyisä työyhteisö ja säännöl-

liset tulot ovat työntekijälle syy jäädä työelämään eläkkeelle jäämisen sijaan (Julkunen 

2003, 225). Työhyvinvoinnin keinoin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi yllä mainittuihin 

asioihin. Tämän lisäksi työhyvinvoinnilla pyritään lisäämään työntekijöiden tehokkuutta 

sekä saavuttamaan tilanne, jossa työntekijät haluavat olla aiempaa pidempään työelä-

mässä. 

 

 

2.2 Johtamisen merkitys työhyvinvointiin 

 

Rauramo (2012) toteaa että työhyvinvoinnin johtaminen on iso osa esihenkilön työkoko-

naisuutta ja päivittäistä työtä, ja siihen kuuluu ihmisten sekä prosessien johtaminen. Sen 

mukaan esihenkilön vastuu on suuri työhyvinvoinnista, ja esihenkilön oma käyttäytymi-

nen toimii mallina työntekijöille. Manka, Hakala, Nuutinen ja Harju (2010) painottavat että 

esihenkilön tulee olla tavoitettavissa ja luotettava, jotta työntekijät voivat keskustella hä-

nen kanssaan ilman pelkoa tiedon leviämisestä ulkopuolisille.  
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Työhyvinvoinnin kannalta läsnäolo on tärkeä piirre, sillä haasteiden tullessa työntekijällä 

tulee olla henkilö, jonka puoleen kääntyä, ja ihminen johon luottaa. Jos esihenkilö ei ole 

läsnä, tai työntekijä ei voi luottaa tähän, ei hänen puoleensa käännytä. Tämän seurauk-

sena sekä työn laatu että työhyvinvointi kärsivät. Ymmärrän läsnäolon tarkoittavan tässä 

kohtaa fyysistä läsnäoloa, mutta kansainvälisissä yrityksissä tämä ei monesti ole mah-

dollista henkilöstön sijoittuessa laajalle maantieteelliselle alueelle.  

 

Manka, ym. (2010) painottavat, että työntekijällä on kuitenkin oma vastuu siitä, että on 

valmis ottamaan vastaan esimiehen tarjoamat mahdollisuudet toimimalla työyhteisön 

vaatimusten mukaisesti, sekä suhtautumalla rakentavasti esihenkilön antamaan palaut-

teeseen. Koen, että erityisesti kansainvälisissä yrityksissä vastuu jää työntekijälle esi-

henkilön ollessa kauempana. Tällöin työntekijän tulee itse ottaa vastuu itsestään ja lä-

hestyä esihenkilöä, sillä tämä ei näe arkipäivän tilanteita työyhteisössä. Myös Julkunen 

(2008) ja Siltala (2005) mainitsevat, että työelämä on muuttunut yhä yksilökeskeisem-

mäksi, ja ihminen on aiempaa enemmän vastuussa itsestään. Tässä tulee kuitenkin huo-

mioida, että esihenkilön tulee tarjota esimerkiksi mahdollisuudet työntekijälle lähestyä 

ongelmatilanteissa, ja työntekijän vastuulle jää näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen. 

 

Virtasen ja Sinokin (2014) näkemyksen mukaan esihenkilön tehtävä on toimia omalla 

esimerkillään mallina työntekijöille, minkä avulla henkilöstö sitoutuu organisaatioon ja 

sen tavoitteisiin. Ymmärrän tämän niin, että esihenkilön käytöksestä näkyy hänen ar-

vonsa työskennellä yrityksessä, toimintatapansa työtä kohtaan, sekä esimerkiksi sen 

kuinka hän käyttäytyy työyhteisössä. Organisaatiossa oppiminen, erityisesti uusilla työn-

tekijöillä, tapahtuu suurelta osin seuraamalla toisten toimintatapoja, minkä vuoksi on tär-

keää, että esihenkilön sekä yrityksen muun henkilöstön toimintatavat ovat samanlaisia.  

 

Virtanen ja Sinokki (2014) painottavat sitä, että esihenkilön tehtävä on pitää huolta siitä, 

että työntekijä ymmärtää tehtävänsä, ja sen liittymisen organisaation kokonaistavoittei-

siin sekä ymmärtää työtehtävien merkityksellisyyden. Selkeä kuva työtehtävistä ja  sen 

vaatimuksista auttaa työntekijän sitouttamisessa yritystä kohtaan. Ilman tätä voi työn te-

keminen turhauttaa ja motivaatio työtä kohtaan laskea. Juuti ja Vuorela (2002) näkevät, 

että esihenkilön tehtävä on luoda mielikuva työntekijöille yhdessä toimimisen perus-

teista. Perusteiden avulla työntekijät saavat tietoonsa heitä koskevat oletukset, ja yrityk-

sen toimintatavat pysyvät yhtenäisinä. 
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Esihenkilön tehtävä on vuorovaikutuksen avulla toimia linkkinä organisaation ja oman 

ryhmänsä välillä (Terävä, Mäkelä-Pusa 2011, 9). Rauramo (2012) toteaa, että rakenta-

van palautteen antaminen ja saaminen on työhyvinvoinnin sekä työn tuloksellisuuden 

takia ensiarvoisen tärkeää.  Palautteen antaminen on keskeinen osa esihenkilönä toimi-

mista, sillä työntekijä tarvitsee ja kaipaa palautetta tehdystä työstään. Palautteella saa 

tiedon, että työstä ollaan kiinnostuneita, ja siihen kiinnitetään huomiota. Palaute on esi-

henkilöille tehokas ja edullinen motivaatiokeino, jolla pystyy huomioimaan työntekijää. 

Virtanen ja Sinokki (2014) painottavat omassa tutkimuksessaan, että palautteen antami-

nen tulee kuitenkin tehdä oikein, sillä väärällä tavalla annettuna se voi loukata työntekijää 

ja jättää pitkät arvet. Palautteen antamista tulisi tehdä usein, jotta kynnys antaa pa-

lautetta on pienempi, ja molemmat osapuolet tottuvat tilanteeseen. Siinä, missä esihen-

kilön tulee harjoitella palautteen antamista, eivät myöskään kaikki työntekijät osaa ottaa 

vastaan positiivista palautetta (Virtanen, Sinokki, 2014), minkä vuoksi säännöllinen pa-

lautteen saaminen kehittää molempia osapuolia. 

 

Monet työtyytyväisyyskyselyt ovat näyttäneet, että työntekijät kokevat saamansa palaut-

teen riittämättömänä, mikä voi aiheuttaa sen, että työntekijä kokee itsensä tarpeetto-

maksi (Rauramo 2012, 136). Erityisesti rakentavan palautteen antamisessa tulee olla 

hyvin tarkka, sillä tällöin pienetkin sanavalinnat vaikuttavat erityisen paljon. Palaute tulee 

aina antaa kahden kesken, sillä rakentava palaute koetaan usein arkaluontoiseksi. Te-

rävä ja Mäkelä-Pusa (2011) korostavat palautteen olevan herkkä asia, jolla voi helposti 

loukata ja nolata toista, ja jos rakentava palaute annetaan julkisesti, on sillä negatiivinen 

vaikutus työhyvinvointiin.  

 

Elo ja Feldt (2005) nostavat omassa tutkimuksessaan työelämän muutoksen tärkeäksi 

osaksi, kun käsitellään esihenkilön vaatimuksia. Työelämän jatkuvat tarve muuttua ja 

kehittyä, on saanut aikaan sen, että esihenkilön tulee olla muutossuuntautunut (Elo, 

Feldt 2005, 316). Työelämän muuttuessa nopeilla sykleillä, tulee esihenkilön kannustaa 

työntekijöitä muuttamaan toimintatapoja, ja elämään muutoksen mukana. Negatiivisesti 

muutokseen suhtautuva esihenkilö saa herkemmin aikaan sen, että myös työntekijät nä-

kevät muutokset kielteisesti ja vastustavat sitä. 
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2.3 Työyhteisö ja arvot 

 

Ideaalisessa tilanteessa työyhteisö on itsessään työhyvinvointia lisäävä tekijä, mutta se 

edellyttää, että työyhteisö on toimiva. Virtasen ja Sinokin (2014) mukaan tämä edellyttää 

yhteisiä pelisääntöjä, työntekoa palvelevaa johtamista ja avointa vuorovaikutusta. Ilman 

yhteisiä pelisääntöjä työympäristöön voi helposti tulla kilpailua ja eriäviä toimintatapoja, 

jotka puolestaan alentavat työhyvinvointia ja luovat helposti myös turvattomamman työ-

ympäristön. Erilaiset työyhteisöt luovat omat haasteensa työyhteisön ylläpitämiseen, ja 

työympäristö sekä työn luonne vaikuttavat siihen. Keskityn tässä tutkimuksessa tietotyö-

hön, jossa työntekijät ovat pitkäaikaisessa työsuhteessa. Virtanen ja Sinokki (2014) pai-

nottavat, että itseään ajatteleva ajattelutapa ja jatkuvat muutokset hajottavat helposti työ-

ympäristöä ja tekevät työnkuvasta epäselvän työntekijöille, minkä seurauksena työnte-

kijöillä ei ole selkeää käsitystä siitä mitä heiltä odotetaan.  

 

Luukkalan (2011) mukaan työn tulisi olla mielekästä ja työntekijällä tulisi olla mahdolli-

suus toteuttaa itseään sekä oppia uutta. Myös Elo ja Feldt (2005) näkevät, että hyvä työ 

antaa mahdollisuudet kokeilla ja luoda uusia toimintatapoja, ja sitouttaa työntekijöitä 

työtä kohtaan. Uuden oppiminen mahdollistaa sen, että työnkuva pysyy vaihtelevana 

eikä työtä kohtaan tule kyllästymistä. Näen kuitenkin, että tässä kohtaa työhyvinvoinnin 

painopiste on voimakkaasti tietotyössä, jossa työnkuva on vaihteleva toisin kuin esimer-

kiksi tehdas- tai laitostyössä, jossa toistoja on useampia.  

 

Yhteisten arvojen luominen on iso osa työympäristöä, sillä arvot ohjaavat toimintaamme 

(Virtanen, Sinokki 2014, 179). Arvojen esiin tuomisesta on tullut nykypäivänä trendi, ja 

yritykset tuovat niitä paljon esiin. Erilaisten yritysten arvoissa on paljon samoja piirteitä, 

kuten Stora Enson ”johda ja tee oikein” (Stora Enso 2019); Nokian ”kunnioitus ja uudis-

taminen” (Nokia 2019) ja Keskon ”ylittää odotukset ja olla paras” (Kesko 2019). Arvojen 

perusteena on yrityksen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen, mikä tulee ylläole-

vista arvoista hyvin esille. Arvot ohjaavat yrityksen toimintaa, sillä esimerkiksi yllä mai-

nittujen yrityksien tehtävä on tuottaa voittoa, ja tähän arvot niitä ohjaavat. Tähän myös 

Julkunen (2008) kiinnittää huomiota, sillä yritysten tavoitteet ovat aiempaa enemmän kil-

pailussa, ja tämä näkyy niiden arvoissa ja toiminna. 

 

Yrityksen arvot, yrityskulttuuri ja esihenkilön toiminta ovat osa-alueita, joiden yhteisvai-

kutuksesta työntekijä saa tunteen siitä, että hänen työtään, ja häntä yksilönä arvostetaan 

yrityksessä. Työntekijän kokiessa työyhteisönsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, tulee 
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työstä osa elämänhallintaan. (Anttonen, Räsänen, Aaltonen, Lindström, Ylikoski, Joki-

luoma, V.D.Broek, Haratau, Kuhn, Masanotti, Wynne 2009,19.) Mielekäs työyhteisö 

koostuu esihenkilön lisäksi useista työntekijöistä. Esihenkilön rooli on vain yksi osa työ-

yhteisöä, ja suuri osa yhteisöstä on työntekijän ympärillä olevat kollegat. 

 

Työyhteisössä jokaisen työntekijän tulee olla vastuussa omasta toiminnastaan. Tällä tar-

koitan sitä, että jokainen yksilö on vastuussa omasta käytöksestään sekä siitä minkä-

lainen jäsen haluaa työyhteisössä olla. Työyhteisö ja esihenkilö antavat työntekijälle tuen 

toimia yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti, mutta työntekijän tulee itse pitää huoli, 

että hyödyntää tukea ja työskentelee arvojen mukaan. Kuten Rytikangas (2011) toteaa, 

on sormella aina helppo osoittaa toista ja etsiä syitä muualta kuin itsestä. Ymmärrän 

hänen tarkoittavan sitä, että kiireessä oma käytös voi muuttua esimerkiksi aggressiivi-

semmaksi tai töykeämmiksi muita kohtaan, jonka seurauksena huono ilmapiiri leviää ja 

tarttuu muihin. Jaben (2012) mukaan ilo työtä kohtaan on yhteisöllistä ja tarttuu ihmiseltä 

toiselle. Yhtä lailla, kun positiivinen ilmapiiri tarttuu työyhteisössä, tarttuu myös negatiivi-

nen ilmapiiri, ja mahdollisiin ongelmiin tulee puuttua mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa. 

 

 

2.4  Työn imu 

 
 
Työn imulla sanotaan olevan suuri merkitys työhyvinvoinnille. Rytikangas (2011) ja Ha-

kanen (2004) näkevät työn imun olevan tarmokkuutta työtä kohtaan, työhön uppoutu-

mista sekä työlle omistautumista. Mäkikankaan, Feldtin ja Kinnusen (2005) mukaan työn 

imu tarkoittaa energisyydeksi, sitoutuneisuudeksi ja pystyvyyden kokemiseksi työtä koh-

taan. Mankan (2016) mukaan tämä tarkoittaa sitä, kuinka paljon työntekijä omistautuu ja 

uppoutuu työhönsä, jolloin työhön myös sitoudutaan enemmän ja eläkeikää nostetaan. 

Työn imuun tulisikin kiinnittää työhyvinvoinnissa huomiota, sillä mitä sitoutuneempia 

työntekijät ovat, sitä tehokkaammin ja paremmin he pyrkivät työskentelemään, minkä 

seurauksena työn laatu nousee.  

 

Mäkikankaan, ym (2005) mukaan sitoutumista nostavia tekijöitä ovat vaikutusmahdolli-

suudet työssä, palautteen saaminen ja työn merkityksellisyys. Sitoutuneet työntekijät 

pyrkivät toimimaan yrityksen arvojen mukaisesti ja heidän omat tavoitteensa ovat myös 

yrityksen tavoitteita, jolloin yritystoiminta voi paremmin sekä tuottaa enemmän. Käsitte-
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len tässä tutkielmassa työn imun käsitettä tietotyön osalta, jossa näen työn imulle suu-

remman mahdollisuuden toteutua. Perustelen tätä sillä, että tietotyössä työntekijällä on 

suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa työnkuvaan, omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin, 

sekä työn vaihtelevuuteen, kun taas tehdas- tai laitostyöläisen työ on useammin itseään 

toistavaa. 

 

Hakanen (2004) kuitenkin toteaa, että työn imu voidaan nähdä kaksiteräisenä miekkana, 

jos työn imua on ”liikaa”, jonka seurauksena työstä tulee riskitekijä työntekijälle. Tässä 

kohtaa tulee huomioida, kuten kaikessa muussakin, että liikaa voi olla missä asiassa 

vain, ja sopivuuden rajoissa työn imu on työhyvinvointia kasvattava tekijä työn sitoutta-

essa työntekijän työhönsä. Tulkitsen, että työn imun tavoitteena on saada motivoitunut   

ja tehokas työntekijä, joka kokee saavansa onnistumisen tunteen omasta työstä. Haka-

nen (2004) huomioi, että työn imu on aitoa työstä nauttimista ja sitoutumista työhön, ja 

ylisitoutuminen on lähtökohtaisesti piirre muista asioista. Mäkikangas, ym (2005) näke-

vät myös vahvan sitoutumisen olevan riskitekijä, mikäli työstä tulee liikaa kuormittavia 

tekijöitä, ja erityisesti vahva sitoutuminen ylemmillä esihenkilöillä stressaavassa työssä 

aiheuttaa terveyden heikentymistä. 

 

Työn imu tulee seurauksena mielekkäästä työstä. Mielekäs työ nähdään työn imun kä-

sitteessä sopivan haasteellisena, sillä haasteet innostavat työntekijää. Tämän vuoksi 

työn haasteettomuus sekä alikuormittaminen saavat aikaan sen, että työn imu katoaa ja 

tilalle astuu kyllästyminen, joka voi johtaa jopa haluksi vetäytyä pois työelämästä (Ryti-

kangas 2011, 38). Rytikankaan tulkinnan pohjalta näen työn imun käsitteen olevan si-

doksissa tietotyöhön, jossa työn luonne nähdään usein tehdas- tai laitostyötä haasteel-

lisempana. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työ on mielekästä ja tuo tarpeeksi 

haasteita, jotta motivaatio työtä kohtaan ei katoa. Myös Mäkikangas, Feldt ja Kinnunen 

(2005) näkevät, että työn haasteellisuus sitouttaa työntekijää työtä kohtaan. 

 

Mäkikankaan, ym (2005) mukaan työn imun nähdään vaikuttavan, silloin kun työntekijä 

itse arvioi omaa terveyttään ja työkykyä. Tämän lisäksi työn imu vaikuttaa myönteisesti 

työasenteisiin kuten siihen missä vaiheessa työntekijä suunnittelee eläkkeelle jäämistä 

(Mäkikangas, ym 2005, 71). Koen, että tämä on työn imun tarkoituksena, mutta liiallinen 

sitoutuminen ja työn imu voivat tehdä käsitteistä työntekijälle riskitekijän. Käsite on luotu 

vastakohtana työuupumukselle, ja sen avulla pyritään löytämään ne tekijät, jotka saavat 

työntekijän sitoutumaan työtä kohtaan.  
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2.5 Palautuminen 

 
 
Rauramon (2012) mukaan kuormitus työssä auttaa ihmisen elimistöä pysymään ter-

veenä sillä ihminen tarvitsee kuormitusta ja haasteita voidakseen hyvin, mutta aikaa pa-

lautumiseen pitää saada tarpeeksi, jotta syntyy tasapaino työelämän ja vapaa-ajan vä-

lille. Palautumisella tarkoitetaan sitä, että ihmisen voimavarat palautuvat väsymyksen 

jäljiltä normaaliin tilaansa ja jaksaa taas työskennellä täydellä tehollaan (Tirkkonen, Kin-

nunen 2013, 196). Tämä on työhyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää, sillä vaikka 

työ olisikin mielekästä ja palkitsevaa, vie se kuitenkin samalla myös energiaa. Mitä pi-

dempään työntekijä työskentelee aktiivisesti ja kuluttaa itseään, sitä enemmän vähene-

vät hänen voimavaransa. Ilman palautumista ja lepoa työntekijän voimavarat eivät ole 

loputtomia. Tämän vuoksi palautuminen työpäivien välissä sekä vapaapäivinä ovat tär-

keitä, sillä näinä hetkinä työntekijä pystyy keskittymään muihin asioihin kuin työhönsä, 

jolloin voimavarat nousevat ja työtehokkuus palautuu korkeammalle tasolle. Ilman pa-

lautumista työntekijä ei pysty eikä jaksa keskittyä työhönsä pitkään, mikä johtaa helposti 

työuupumukseen.  

 

Palautumiseen vaikuttaa moni tekijä, ja työolosuhteet vaikuttavat palautumiseen sekä 

positiivisesti että negatiivisesti. Tirkkonen ja Kinnunen (2013) näkevät, että työn vaati-

mukset, kuten kiire ja erityiset paineet ovat usein niitä tekijöitä, jotka estävät tehokasta 

palautumista. Jokaisessa työssä on vaatimuksia, joiden kanssa työntekijän on tultava 

toimeen. Vaatimusten on kuitenkin oltava sellaisia, että niistä pääsee tarvittaessa palau-

tumaan, jotta ne eivät alenna työhyvinvointia. Rauramon (2012) mukaan tärkeää on, että 

jo työpäivän aikana pääsee palautumaan, jotta vapaa-ajasta pääsee nauttimaan täys-

painoisesti. Vaikka työssä on jatkuvasti erilaisia vaatimuksia ja haasteita, eivät vaatimuk-

set kuten kiire voi olla jatkuvaa sillä vaatimustason ollessa liian korkealla työntekijään 

nähden ei viikonlopun yli kestävä palautuminen riitä saamaan työntekijän voimavaroja 

vielä tarpeeksi korkealle.  

 

Palautuminen on psykologinen ilmiö, ja siihen vaikuttaa moni eri asia. Palautuminen 

työstä alkaa, kun työntekijä ei ole enää työssään, jolloin voimavarat alkavat nousta. Edel-

lytyksenä palautumiselle työn jälkeen, on kuitenkin se, että työelämän ulkopuolinen ti-

lanne mahdollistaa palautumisen. Tirkkonen ja Kinnunen (2013) toteavat, että voimava-

roja tulisi osata säilyttää, sillä voimavarojen menettämisellä on suurempi vaikutus työhy-

vinvointiin kuin niiden saavuttamisella. Tämä johtuu siitä, että kadotettujen voimavarojen 

uudelleen löytäminen vie huomattavasti pidemmän aikaa ja palautuminen kestää. Kuten 
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työyhteisössä toimimisessa, myös palautumisessa työntekijällä on vastuu itsestään. 

Työtekijän tulisi osata säädellä voimavarojaan, sillä jatkuvasti äärimmillään työskentely 

kuluttaa voimavarat loppuun ja niitä ei pysty palauttamaan viikonlopun aikana. Sonnen-

tagin, Binnewiesin ja Mojzan (2008) mukaan laadukas rentoutuminen töiden jälkeen saa 

aikaan se, että töihin lähteminen nähdään mielekkäämpänä. 

 

Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että vaatimukset ovat sen tasoisia, että työntekijä 

ei joudu käyttämään kaikkia voimavarojaan saavuttaakseen työn tavoitteet, sillä voima-

varojen tyhjeneminen vaatii huomattavasti pidemmän palautumisajan (Tirkkonen, Kinnu-

nen 2013, 197). Tulkitsen tämän niin, että työn vaatimusten, työntekijän voimavarojen ja 

palautumisen tulisi olla sidoksissa toisiinsa, jotta työyhteisön työhyvinvointi säilyisi kor-

keana. Jos palautuminen on liian vähäistä, eikä työntekijän voimavarat ehdi palautu-

maan vaaditulle tasolle työn haasteisiin nähden, kasvaa myös työntekijän stressitaso 

työtä kohtaan. Esimerkkinä tilanne, johon ei saada muutosta ja voimavarojen suunta on 

laskeva, johtaa se helposti esimerkiksi burnout -tilanteeseen, sillä työntekijä kokee, ettei 

pärjää vaaditussa työssä. Tirkkosen ja Kinnusen (2013) tutkimuksen mukaan psykologi-

nen irrottautuminen työstä on työntekijän kannalta äärimmäisen tärkeä taito, sillä se ly-

hentää palautumisen määrää ajallisesti ja lisää työhyvinvointia. Tämä johtuu siitä, että 

irrottautumalla työstä työntekijä alkaa automaattisesti palautumaan työn tuottamista 

haasteista, jonka seurauksena hänen voimavaransa nousevat. Kun uupumusta työtä 

kohtaan ei ole, ei myöskään työhyvinvointi pääse laskemaan. 

 

 

2.6 Kuormittavat tekijät työhyvinvoinnin kannalta 

 
 
Työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä on paljon, aivan kuten sitä lisääviä tekijöitä. Virtasen 

ja Sinokin (2014) sekä Kinnusen ja Hätisen (2005) mukaan yleisimpiä kuormittavia teki-

jöitä ovat työn määrä, tiukka aikataulu, liian vaativat työtehtävät, rasittavat työolot ja voi-

mavarojen puute. Työhyvinvointiin liittyvässä kirjallisuudessa kuormittaviksi tekijöiksi 

nähdään pääsääntöisesti edellä mainittuja asioita, asioita, jotka liittyvät vahvasti työn 

luonteeseen ja työstä tuleviin vaatimuksiin. Kuormittavia tekijöitä on kuitenkin myös 

muita, kuten syrjintä, eriarvoinen kohtelu ja hierarkkinen päätöksenteko, mutta näitä työ-

hyvinvoinnin kirjallisuus ei huomioi. Lyhytkestoiset heikentävät tekijät eivät vielä vaikuta 

työhyvinvointiin, mutta pidempään kestävät kuormittavat tekijät saavat aikaan selkeän 

työhyvinvoinnin laskun, joka voi johtaa uupumiseen tai pidempiaikaisiin sairaslomiin 

työntekijän kokiessa, ettei selviä työstään.  
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Kinnunen ja Hätinen (2005) määrittelevät työuupumuksen neljällä tavalla. Ensimmäinen 

määrittely on pitkäkestoista väsymystä, joka johtuu siitä, että työntekijän tavoitteet eivät 

vastaa hänen kunnianhimoaan. Toinen määritelmä näkee uupumuksen tunneperäisenä 

reaktiona, jossa työntekijän voimavarojen ja vaatimusten välillä on epätasapaino. Kol-

mas määritelmä näkee uupumuksen fyysisenä väsymyksenä, sillä työntekijä kokee, ettei 

pysty saavuttamaan annettuja tavoitteita. Neljäs ja viimeinen määritelmä näkee uupu-

muksen kolmena ulottuvuutena, emotionaalisena, jossa energiavarat ovat tyhjät; deper-

sonalisaatioisena, jossa toiset työntekijät ovat kohteita eivätkä yksilöitä, sekä ammatilli-

sen tehokkuuden vähenemisenä. He kuitenkin toteavat samalla, että yleisesti hyväksyt-

tyä määritelmää uupumukselle ei ole, ja uupumuksen nähdään olevan usean määritel-

män kokonaisuus. (Kinnunen, Hätinen 2005, 38-39, 52). Näitä työuupumuksen määritel-

miä kuormittavat tekijät saavat aikaan, mikäli työn kuormittavuutta ei onnistuta hallitse-

maan.  

 

Blom (2001) näkee, että yksi isoimpia syitä työelämän kuormittavuuden lisääntymiseen 

on kilpailun kiristyminen. Yksilön kokiessa aiempaa enemmän tulosvelvoitteita (Blom 

2001, 103) Virtasen ja Sinokin (2014) mainitsemat yksittäiset tekijät, kuten tiukka aika-

taulu ja työn määrä saavat aikaan sen, että työ on muuttunut aiempaa kuormittavam-

maksi. Työelämän muutos on saanut aikaan sen, että työ on muuttunut aiempaa kuor-

mittavammaksi, ja nyt näitä kuormittavia tekijöitä tulisi pienentää, jotta työntekijät jaksa-

vat pysyä työelämässä. Blom (2001) toteaa tutkimuksessaan kuitenkin, että muutos ei 

koske ainoastaan työelämää, vaan koko elämää, sillä suuret muutokset lisäävät monille 

ahdistusta myös arjessa. 

 

Virtasen ja Sinokin (2014) mukaan voimavarojen tarkoitus on tukea työhyvinvointia nos-

tavia tekijöitä ja tuoda työhön imua ja sitoutumista, mutta jos voimavarat eivät ole riittäviä 

kuormittaviin tekijöihin nähden, ei työntekijä pysty ja jaksa tehdä työtään sillä tasolla, jolla 

pitäisi. Kuten Melin (2001), myös Julkunen (2003) toteaa, että kilpailutaloudesta on tullut 

pysyvä piirre, sillä yhteiskunta tavoittelee tuottavuutta, jonka seurauksena työssä käyvät 

kokevat kiireen lisääntyneen. Työhyvinvoinnilla halutaan löytää tasapaino siihen, että 

työntekijät pystyvät vastaamaan kasvaneeseen kilpailuun ja tuottavuuteen tehokkaalla 

työskentelyllä ilman että heidän voimavaransa loppuvat eikä palautumiselle jää aikaa.  

 

Manka (2016) näkee, että työhyvinvoinnin kannalta työn hallinta on tärkeä osa, mutta 

jatkuva kiire ja aikapaineet yhdistettyinä liian suureen työmäärään työntekijöihin nähden 
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poistaa työn hallitsemisen tunnetta. Jos työntekijä kokee, ettei pysty hallitsemaan työ-

tänsä, lisää se stressiä ja painetta työtä kohtaan, mikä pidemmällä tähtäimellä johtaa 

voimavarojen laskuun. Manka (2016) painottaa, että tässä pitää toki huomioida alakoh-

taiset erot, sillä eri alojen välillä esimerkiksi omiin työaikoihin voi vaikuttaa eri tavoin, 

jolloin työn hallinnan mahdollisuudet ovat myös erilaisia. Myös Siltala (2007) toteaa, että 

erityisesti korkeaa koulutusta vaativissa tehtävissä aikataulupaineet ovat kasvaneet, ja 

näissä tehtävissä viivytyksiä ei siedetä. Tämä perustellaan sillä, että monet korkeaa kou-

lutusta vaativat työt ovat projektiluontoisia, ja työvaiheet ovat toisiinsa lomittuneita, jolloin 

yhden vaiheen viivästyminen viivästyttää kaikkia muita (Siltala 2007, 372.) Edellä mai-

nittujen seikkojen vuoksi olen rajannut tutkimukseni koskemaan tietotyötä, jossa esimer-

kiksi vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat suuremmat kuin tehdas- ja laitostyössä. 

Kuitenkin jokaisen työntekijän tulisi tuntea, että hallitsee työnmääränsä ja saa käyttöönsä 

siihen tarvittavat resurssit. Mikäli työntekijällä ei ole riittäviä resursseja, ei työtä pysty 

hallitsemaan kokonaisvaltaisesti.  

 

Siltala (2007) näkee, että suomalaisten haasteena on periksiantamattomuus. Tällä hän 

tarkoittaa sitä, että sovituista tavoitteista halutaan pitää kiinni, ja esimerkiksi pieni sairas-

tuminen ei aiheuta sairauspoissaoloa, jotta annettuun tavoitteeseen päästään. Kun tä-

hän yhdistetään työelämän kiireinen aikataulu sekä korkeat vaatimukset, voi työntekijöi-

den jaksaminen joutua koetukselle. Näissä hetkissä esihenkilön ja työyhteisön merkitys 

kasvaa, sillä työntekijän pitää pystyä tukeutumaan heihin, mikäli työnkuormittavuus kas-

vaa liian suureksi. 

 

Virtanen ja Sinokki (2014) tulkitsevat, että stressillä tarkoitetaan tilaa, jossa yksilö kokee, 

että ei pysty selviytymään häneen kohdistetuista odotuksista ja pitkään kestänyt stressi-

tila voi johtaa terveydellisiin haittoihin. Monessa työssä stressiä koetaan lyhytkestoisena 

ilmiönä, ja hetkittäin se voi jopa parantaa työn tuottavuutta, mutta pidemmällä aikavälillä 

sillä on laskeva merkitys työhyvinvoinnille sekä työnlaatuun. Stressitekijät tulisikin tun-

nistaa mahdollisimman nopeasti, jotta näihin pystyisi kiinnittämään huomiota ja keskittyä 

poistamaan näitä tekijöitä. Jatkuva stressitila johtaa siihen, että työntekijän voimavarat 

vähenevät, kunnes työnkuormitus tulee liian suureksi, jonka seurauksena työntekijä ru-

peaa helpommin kokemaan uupumusta. 
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3 Työhyvinvointiin liittyvät toimintatavat 
 
 
Työhyvinvointi tarvitsee toimiakseen erilaisia toimintatapoja. Toimintatavat ovat niitä 

ominaisuuksia, taitoja ja tapoja, joita yritys tarvitsee työhyvinvoinnin toteuttamisen. Edel-

lisellä luvussa käsittelin, mitkä asiat ovat työhyvinvoinnin edellytyksenä ja mitä osa-alu-

eita siihen kuuluu. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin sitä, mitä se vaatii työyhteisön 

jäseniltä.  

 

Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään työyhteisötaitoja esihenkilön ja työntekijän näkö-

kannalta. Tässä alaluvussa syvennytään siihen, kuinka esihenkilöt ja työntekijät voivat 

omalla toiminnallaan vaikuttaa työyhteisöön. Toisessa alaluvussa huomio on voimava-

roissa, ja siinä miten työntekijä voi kasvattaa ja säilyttää voimavarojaan, jotta palautuu 

tarpeeksi eikä voimavarojen puutoksesta tule kuormittavaa tekijää.  

 

 

3.1  Työyhteisötaidot 

 

Työyhteisötaidot ovat niitä taitoja, joilla on vaikutusta päivittäiseen työn tekemiseen. Esi-

henkilön ja työntekijän työyhteisötaidot pyrkivät samaan asiaan, mutta eivät ole täysin 

samanlaisia aseman takia. Näillä taidoilla on eroja juuri aseman takia, sillä esihenkilöä 

pidetään vastuunpitäjänä työyhteisössä ja työntekijän tehtävä olisi toimia esihenkilön an-

tamien ohjeiden mukaan. Tämä on luultavasti yksi syy siihen, miksi esihenkilön työyhtei-

sötaitoja on tutkittu jo pitkään, mutta työntekijäntaitoja on alettu tutkimaan vasta 1990-

luvulla ja tutkimusta on tehty vähän (Keskinen 2005, 19).  

 

Koen tässä ristiriitaa, sillä monet yritykset ovat hierarkkisia, jolloin esihenkilö on esihen-

kilön asemassa omalle tiimille, mutta eri tiimien esihenkilöt muodostavat oman tiiminsä, 

joilla on ylemmän tason esihenkilö. Esihenkilö ja työntekijä voivat usein olla sama ihmi-

nen, mutta työtehtävän mukaan käyttävät erilaisia työyhteisön taitoja. Myös Siltala 

(2007) toteaa omassa tutkimuksessaan, että esihenkilöt kokevat olevansa vastuussa 

aiempaa enemmän tuloksista, jonka vuoksi he näkevät itsensä mieluummin asiantunti-

joina esihenkilönä olemisen sijaan. Syynä tähän on se, että työn murros on aiheuttanut 

sen, että vastuu yrityksen tuloksen saamisesta on siirtynyt esihenkilöille, mutta heillä ei 

ole todellista valtaa siihen, että tavoitteiden saavuttaminen olisi realistista (Siltala 2007, 

384-385).  
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Työntekijä- ja esihenkilötaidot muodostavat yhdessä työyhteisötaidot. Esihenkilön ja 

työntekijän taidot perustuvat omalle osaamiselle, mutta pelkkä osaaminen ei riitä. Esi-

henkilötaidot tekevät työntekijän työskentelystä helpompaa, sillä esihenkilö osaa omalla 

työskentelyllään auttaa ja tukea työntekijöitä. Aarnikoivu (2010) kuitenkin toteaa, että 

esihenkilön ja työntekijän roolit voivat tänä päivänä helposti hämärtyä, sillä työn luonne 

on muuttunut yhä itsenäisemmäksi. Erityisesti tietotyössä työntekijällä on suurempi vas-

tuu itsestään, ja esihenkilön tehtävä on etäisempi. Myös Julkunen (2008) toteaa, että 

yksilöllistyminen on ajanut työntekijät siihen tilanteeseen, että yksilö on itse vastuussa 

omasta menestyksestään. 

 

Vuorovaikutus on se perusta, jolle taidot rakentuvat, sillä aivan kuten nimi, työyhteisötai-

dot, kertoo sen, että kyse on työyhteisöstä. Työyhteisö on iso kokonaisuus, johon liittyy 

useita henkilöitä, ja ilman vuorovaikutusta muihin ihmisiin ei voi vaikuttaa tai tehdä yri-

tyksestä parempaa paikkaa työskennellä. Esihenkilötaidot ja työntekijätaidot luovat yh-

dessä kokonaisuuden, joka rakentaa kuvan siitä, kuinka yrityksessä toimitaan. Nämä 

taidot luovat työympäristön, jossa työntekijät ja esihenkilöt työskentelevät.  

 

Työelämässä, kuten arjessa olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Kuitenkin kova kiire työyhteisöissä voi aiheuttaa sen, että vuorovaikutukselle ei 

jää aikaa tarpeeksi, ja kommunikaatio on liian vähäistä sekä kollegoiden että esihenkilö-

työntekijäsuhteissa. Kiire voi vaikuttaa myös vuorovaikutuksen laatuun, ja kiireessä kom-

munikaatio voi muuttua helposti äreämmäksi. Rytikangas (2011) huomioikin, että työ-

elämä on muuttumassa yhä tiimityöpainotteisemmaksi, ja tarvitsemme toisten työpa-

nosta omaan työhömme. Toisaalta Julkunen (2008) huomioi, että työelämässä vastuu 

on siirtynyt aiempaa enemmän yksilölle yrityksen tuen poistuessa, mikä on osittain risti-

riidassa Rytikankaan (2011) tutkimuksen kanssa.  

 

Esihenkilön työyhteisötaidot 

 

Esihenkilötaidot ovat esihenkilön arjessa olevia taitoja. Työhyvinvoinnin kirjallisuudessa 

hyvänä esihenkilönä nähdään esihenkilö, jonka tiimissä työskentelevät työntekijät saa-

vuttavat tavoitteensa ja jonka tiimin työntekijät voivat hyvin. Aarnikoivu (2010) näkee että 

esihenkilötaitoja ovat hyvät vuorovaikutustaidot, suunnitelmallisuus, delegointi ja johta-

minen itsessään, sillä se nähdään yhtenä esihenkilön keskeisimmistä tehtävistä. Kuiten-
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kin Julkunen (2008) toteaa, on työ muuttunut murroksen myötä yhä yksilökeskeisem-

mäksi, mutta tätä työhyvinvoinnin kirjallisuus ei ole huomioinut sillä esihenkilön vaikutuk-

sesta ja merkityksestä kirjoitetaan paljon.  

 

Esihenkilön työyhteisötaidot perustuvat esihenkilön työhön ja siihen mitä esihenkilön 

työltä vaaditaan (Aarnikoivu 2010, 71.) Emme välttämättä ajattele näitä taitoja esihenki-

lötaitoina suoraan, sillä pidämme niitä piirteinä, jotka kuuluvat esihenkilön asemassa 

työskentelyyn. Taidot perustuvat siihen, että esihenkilö osaa oman työnsä, jonka päälle 

pystyy rakentamaan esihenkilötaitoja. Aiemmassa kappaleessa mainitsin, että usein esi-

henkilö tekee työtä myös ylemmän esihenkilön alaisuudessa, jolloin esihenkilö- ja työn-

tekijätaidot sekoittuvat helposti toisiinsa.  

 

Yksi erittäin tärkeä osa esihenkilötaitoja ovat vuorovaikutustaidot. Aarnikoivu (2010) ko-

rostaa, että hyvä esihenkilö tiedostaa vuorovaikutuksen olevan moniulotteista ja haasta-

vaa, sillä siihen vaikuttaa aina vastaanottajan tulkinta. Viitala (2006) puolestaan toteaa, 

että vuorovaikutusta tapahtuu esihenkilön ja työntekijänä välillä usein, sillä esihenkilön 

tavoitteena on saada vuorovaikutuksen keinoin työntekijä sitoutumaan ja saavuttamaan 

annettuja tavoitteita. Hyvät esihenkilötaidot lomittuvat hyviin työntekijätaitoihin, sillä nii-

den kohdatessa lisääntyy osapuolten sitoutuminen ja motivaatio työtä kohtaan. Hyviin 

vuorovaikutustaitoihin kuuluu avoimuus sekä kyky kuunnella (Viitala 2006, 173), ja nämä 

taidot ovat tärkeitä sekä esihenkilöllä että työntekijällä. Kyvyllä kuunnella esihenkilö oppii 

tuntemaan työntekijöitä paremmin ja pystyy tällöin paremmin auttamaan heitä ongelmien 

tullessa. Avoimuus lisää luottamusta ja sen avulla työntekijät pystyvät luottamaan esi-

henkilöön ja mennä keskustelemaan hänen kanssaan ongelmatilanteissa. Vastuuta ei 

voi kuitenkaan laittaa pelkälle esihenkilölle, sillä myös työntekijän tulee olla avoin ja 

kuunnella esihenkilöä.   

 

Johtamistutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota esihenkilöiden kommunikaatiotai-

toihin, sillä niiden ollessa heikot, työntekijöiden motivaatio työtä kohtaan on heikko (Vii-

tala 2006, 171.) Vuorovaikutuksella on suuri merkitys työntekijään. Työelämässä on tär-

keä saada palautetta työstään, sillä sen avulla työntekijä tietää mitä on tehnyt oikein ja 

missä voi kehittyä. Positiivisen palautteen puutteessa korostuu vuorovaikutuksen merki-

tys, sillä sen avulla työntekijä pystyy tuntemaan, että hänet huomioidaan ja hänestä ol-

laan kiinnostuneita. (Viitala 2006, 177.) Tämän vuoksi vuorovaikutustaidot ovat yksi esi-

henkilötaitojen tärkeimmistä alueista, sillä se liittyy lähes jokaiseen esihenkilötaitojen 

osa-alueeseen, ja johtaminen tapahtuu usein vuorovaikutuksen avulla.  
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Toinen tärkeä esihenkilötaito on delegointi. Se edistää sekä työntekijän että työyhteisön 

kehittymistä ja lisää luottamusta työntekijän ja esihenkilön välillä. Onnistunut delegointi 

vaatii esihenkilötaitoja, sillä ilman suunnittelua, vuorovaikutusta ja arviointia delegointi ei 

voi onnistua. (Aarnikoivu 2010, 74.) Delegointia ei välttämättä ajatella esihenkilötaitoina, 

sillä sen ajatellaan helpottavan vain esihenkilön omaa työtään. Esihenkilön tulee osata 

delegoida oikein, niin että se lisää luottamusta ja vahvistaa esihenkilön ja työntekijän 

suhdetta eikä heikennä sitä. Tässä korostuu jälleen vuorovaikutustaitojen merkitys, sillä 

delegointi tulee tehdä oikein, jotta se nähdään positiivisena piirteenä eikä esihenkilön 

tapana jakaa epämiellyttäviä tehtäviä eteenpäin.  

 

Hyvät esihenkilötaidot perustuvat paljon luottamukseen, sillä luottamus on monen asian 

perusta. Luottamus ei pelkästään perustu tiedon jakamiseen ja kommunikointiin, vaan 

siihen että esihenkilö tekee kuten on sanonut ja neuvonut muita tekemään. Tämä tar-

koittaa, että sanat ja teot ovat yhteydessä toisiinsa, ja yhteys niiden välillä on johdonmu-

kaista. Toinen tapa lisätä luottamusta on jakaa vastuuta ja delegoida työtä, sillä tämä 

kertoo siitä, että esihenkilö luottaa työntekijöihinsä. Tarkka informointi ja kommunikoinnin 

avoimuus sekä työntekijöistä huolehtiminen lisäävät myös luottamuksen määrää, sillä 

nämä kertovat esihenkilön olevan kiinnostunut työntekijöistä, ja olevan tietoinen mitä hei-

dän työnkuvaansa kuuluu. (Keskinen 2005, 81,82.) Luottamuksen ollessa epäkunnossa, 

on sillä helposti merkitystä koko yritykseen, sillä työntekijät kärsivät siitä, jos eivät voi 

luottaa esihenkilöönsä. Tällä voi olla seurauksia työntekijätaitoihin, sillä luottamuksen 

ollessa epäkunnossa voi motivaatio työtä kohtaan laskea eikä työhön välttämättä sitou-

duta yhtä paljon.  

 

Monet esihenkilön työyhteisötaidoista perustuvat työhyvinvoinnin kirjallisuudessa siihen, 

että esihenkilö on fyysisesti läsnä. Koenkin, että erityisesti suomalaisessa työhyvinvoin-

nin kirjallisuudessa esihenkilö nähdään usein lähiesimiehenä, jonka tehtävänä on ohjata 

ja olla suuresti vastuussa työntekijöistä. Työelämän muuttumista ei ole kirjallisuus ole 

juurikaan huomioinut, ja esihenkilö nähdään kirjallisuudessa selkeänä työntekijöiden joh-

tajana, vaikka Rytikangas (2011) huomioi, että työelämä muuttuu aiempaa enemmän 

tiimityöksi.  
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Työntekijätaidot 

 

Työntekijätaidot, tai kuten esimerkiksi Keskisen (2005) ja Aarnikoivun (2010) teoksissa 

käytetty termi alaistaidot, ovat laaja kokonaisuus, mutta niitä on tutkittu vielä vähän. 

Työntekijätaidot liittyvät paljon työyhteisöstä välittämiseen. Tällä tarkoitetaan, että työka-

vereille annetaan tukea ja apua tarvittaessa, ja sitä myös saadaan heiltä vastavuoroi-

sesti. Työntekijätaitojen voidaan ajatella olevan taitoja, jotka eivät kuulu työtehtäviin, 

mutta sitoutunut työntekijä saa työstä enemmän irti itselleen, sekä tekee siitä myös kol-

legoilleen mielekkäämmän. Työntekijätaidot kertovat siitä, että työntekijä suhtautuu vas-

tuullisesti omaan työhönsä ja haluaa suoriutua siitä hyvin. Työntekijätaidot ovat hyvän 

työnteon ja osaamisen lisäksi sitä, että työntekijä haluaa auttaa muita, toimii työyhteisön 

hyväksi ja pyrkii katsomaan asioita yli oman työtehtävänsä. Työntekijätaito on sitoutu-

neisuutta yritystä, omaa tiimiä ja esihenkilöä kohtaan, ja tämä on edellytys laadukkaalle 

työlle. (Keskinen 2005, 21, 23, 25.) 

 

Työntekijätaidot ovat tärkeitä yritykselle sillä ne saavat työyhteisön toimimaan yhdessä. 

Ne luovat työyhteisölle yhteenkuuluvuuden tunteen ja auttavat tätä kautta myös lisää-

mään työhyvinvointia, kun yrityksessä viihdytään. Hyvät työntekijätaidot auttavat usein 

myös esihenkilön työtä, sillä työntekijöiden huolehtiessa myös toisistaan ei esihenkilön 

tarvitse puuttua ja auttaa jokaisessa pienemmässä asiassa, jos apua saa myös läheltä 

ja helpommin. Tässä tulee kuitenkin huomioida työn luonne, sillä tehdas- ja laitostyön ja 

esimerkiksi tietotyön esihenkilön ja työntekijöiden työn sekä työympäristön luonne eroaa 

suuresti.  

 

Työntekijätaitojen puutteesta kärsii usein koko yritys. Työntekijöiden keskittyessä vain 

itseensä ja omaan työhönsä, vaikuttaa tämä helposti myös muihin työntekijöihin, minkä 

seurauksena itseen keskittyvä ilmapiiri lähtee helposti leviämään. Tämä voi myös lisätä 

kilpailua jokaisen halutessa toimia yksin ja olla toista parempi, minkä lisäksi se myös 

hidastaa ja heikentää työnlaatua. Tämä johtuu siitä, että apua ei olla valmiita vastaanot-

taman tai kysymään toiselta, jolloin tiedon etsintään voi mennä paljon tehokasta työaikaa 

sen sijaan että avun saisi viereltä.  

 

Tärkeä osa työntekijätaitoja ovat vuorovaikutustaidot, aivan kuten esihenkilöilläkin. Vuo-

rovaikutus mahdollistaa yhteistyössä toimimisen yrityksessä sekä auttaa parantamaan 

kehitysmahdollisuuksia. Aloitteellinen ja vuorovaikutuksellinen työntekijä osaa hyödyn-

tää kehityskeskustelut sekä muut esihenkilön kanssa käydyt keskustelut ja poimia niistä 
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ne kohdat, jotka auttavat itsensä kehittämisessä. Vuorovaikutustaidot auttavat myös sel-

viämään muutoksista, sillä tämän päivän työtehtävät muuttuvat usein nopealla syklillä. 

Mitä parempi vuorovaikutus esihenkilön ja muiden työntekijöiden välillä on, sitä helpom-

paa muutoksessa pysyminen on. (Aarnikoivu 2010, 95.)  

 

Työntekijätaitojen ollessa hyvät, on ilmapiiri parempi, kun töissä viihdytään. Välien ol-

lessa hyvät työkavereihin on luottamus myös toista kohtaa suurempi ja häneltä voidaan 

kysyä apua. Näin työntekijätaidot myös siirtyvät helpommin koko yrityksen käyttöön ja 

tämä auttaa yritystä pärjäämään paremmin markkinoilla, kun työnteko on tehokasta. 

Nämä kaikki lisäävät sitoutuneisuutta työhön mikä jälleen nostaa työn laatua. Morgenson 

(2005) toteaa, vaikka työntekijät työskentelevät usein itsenäisesti, ovat he työyhteisön ja 

oman tiiminsä jäseniä, ja ihmisen tarpeisiin kuuluu keskusteltu muiden kanssa, mahdol-

lisuus jakaa asioita. Työntekijätaidot ovat tärkeät yritykselle, ja yrityksen tulisikin huoleh-

tia siitä, että niistä huolehditaan ja työntekijöitä kannustetaan toimimaan niiden mukai-

sesti.  

 

Hyvä esihenkilö pystyy omalla toiminnallaan ja esimerkillään näyttämään kuinka toivoisi 

työntekijöiden toimivan. Vaikka työntekijätaidot ovat paljon muuta kuin ammatillinen 

osaaminen, ilman osaamista työntekijätaidot eivät kuitenkaan voi olla kovinkaan hyvät 

(Keskinen 2005, 33). Tämä johtuu siitä, että työntekijätaidot perustuvat osaamisen päälle 

tulevaan tietoon ja muihin osa-alueisiin, joita työntekoon kuuluu. Jos kuitenkin ammatil-

linen osaaminen ei ole vaaditulla tasolla, ei työntekijä pysty auttamaan muita, eikä oman 

työn laatu ole laadukasta. Vasta kun työntekijän oma osaaminen on kunnossa, voidaan 

sen päälle alkaa luomaan työntekijätaitoja.  

 

 

3.2 Voimavarat työtä kohtaan 

 

Voimavarat ovat niitä tekijöitä, joiden avulla työntekijä jaksaa työelämässä, ja selviää sen 

tuomista haasteista. Kuten Tirkkonen ja Kinnunen (2013) palautumisessa kertovassa lu-

vussa mainitsevat, voimavaroja tulisi osata säilyttää, sillä voimavarojen menettämisellä 

on suurempi vaikutus työhyvinvointiin kuin niiden saavuttamisella. Voimavarat ovat po-

sitiivia asioita, joiden avulla haasteiden suorittaminen on mielekkäämpää, ja joiden avulla 

haastavista tilanteista selviää. Mäkikangas, ym (2005) näkevät työn imun ja voimavaro-

jen olevan yhteydessä toisiinsa, sillä monet työn imuun vaikuttavat tekijät, kuten vaiku-

tusmahdollisuudet, ovat myös työntekijän voimavaroja. 
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Rytikangas (2011) ja Jabe (2012) jakavat voimavarat fyysiseen, sosiaaliseen, psyykki-

seen ja henkiseen hyvinvointiin. Fyysinen hyvinvointi on itsestään huolta pitämistä, riit-

täviä yöunia, terveellistä ruokavaliota, riittävää liikuntaa, työergonomiasta huolehtimista 

sekä tietoista palautumista. Terveys on fyysinen voimavara, jota terveelliset elämäntavat 

auttavat pitämään kunnossa, ja jossa toimiva työterveyshuolto auttaa ylläpitämään tätä 

voimavaraa (Rauramo 2012, 37). Fyysinen hyvinvointi liittyy työhyvinvoinnin lisäksi voi-

makkaasti nykypäivään, jossa terveyteen ja hyvinvointiin arjessa on alettu kiinnittämään 

aiempaa enemmän huomiota. Media tuo esimerkiksi jatkuvasti esiin, kuinka voit voida 

paremmin, ja miten saat karistettua kesäkilot. Fyysinen hyvinvointi ei siis ole ainoastaan 

työelämään liitetty käsite.  

 

Rytikankaan (2011) mukaan sosiaalinen hyvinvointi on puolestaan sidoksissa työyhtei-

sötaitoihin. Tällä tarkoitetaan, että työyhteisö ja sen ilmapiiri ovat kannustavia, tuetaan 

toisia vaikeuksissa, keskustellaan avoimesti sekä kunnioitetaan muita työyhteisön jäse-

niä. Psyykkisellä hyvinvoinnilla Rytikangas (2011) tarkoittaa sitä, että keskittyminen koh-

dennetaan tärkeimpiin asioihin, jolloin keskittyminen on oleellisimmassa tekemisessä 

eikä monessa pienessä asiassa, jonka seurauksena työnlaatu kärsii. Henkinen hyvin-

vointi on puolestaan yhteydessä työn imuun. Henkinen hyvinvointi painottuu siihen, että 

työntekijä kokisi työn merkitykselliseksi (Rytikangas 2011, 38). Kuten fyysinen hyvin-

vointi, on myös sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista tullut termejä, jotka ovat 

esillä, ja joiden tärkeydestä arjessa keskustellaan paljon. Voimavarojen käsite yhdiste-

tään työelämään, mutta kuten Rytikankaan (2011) ja Jaben (2012) luokittelemat voima-

varat, ovat voimavarat myös arjessa jaksamiseen ja pärjäämiseen tarvittavia ominai-

suuksia.  

 

Seligman ja Csikszentmihailyin (2005) mukaan yksilöllisiä voimavaroja on kolmella ta-

solla; subjektiivisella, yksilön ja ryhmän tasolla. Subjektiivisella tasolla tarkoitetaan posi-

tiivisia kokemuksia kuten hyvinvointia. Yksilön taso on puolestaan persoonallisuuden 

piirteitä kuten sosiaaliset taidot, jotka auttavat työyhteisötaidoissa. Ryhmän tasolla tar-

koitetaan esimerkiksi yritystä tai esihenkilöä, tasoa, joka auttaa kohti parempaa suori-

tusta. 

 

Juutin ja Vuorelan (2002) mukaan esihenkilö ja yrityksen johto voivat omalla toiminnal-

laan vaikuttaa voimavarojen luomiseen. Johtamisella voidaan heidän mukaansa poistaa 

työyhteisön valtaeroja ja hierarkiaa, liittää koulutusta ja hyvinvointia ylläpitävää toimintaa 
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mukaan arkeen sekä hyödyntää työterveyshuoltoa arkipäivän työelämässä (Juuti, Vuo-

rela 2002, 33). Huomioin tässä, että nämä voimavaroja lisäävät toiminnot tulevat ylem-

mältä tasolta yrityksestä ja yksittäisen esihenkilön vaikutusmahdollisuudet näihin ovat 

hyvin rajalliset. Erityisesti esihenkilö ei voi lähteä muuttamaan yrityksen rakennetta ja 

hänen mahdollisuutensa vaikuttaa yrityksen hierarkiaan ovat rajoitettuja. 

 

Hobfollin ja Shiromin (2001) COR-teoriassa (Consevation of Resoursces) keskitytään 

voimavarojen säilyttämiseen. Sen mukaan ihminen haluaa säilyttää ja saavuttaa asioita 

joita arvostaa, ja nämä asiat ovat yksilön voimavarat. COR-teorian mukaan voimavaro-

jen menetys voi johtaa stressiin (Hobfoll, Shirom, 2001, 58). Hobfollin ja Shiromin (2001) 

mukaan ihminen lähtee palautumaan, kun pyrkii säilyttämään itselleen tärkeitä voimava-

roja sekä saavuttaa näitä voimavaroja lisää. Työhyvinvoinnin teoriassa voimavarojen 

säilyttäminen nähdään tärkeänä osana työhyvinvointia, ja voimavarojen menetyksen tu-

loksena on työuupumus.  

 

Voimavaroja voidaan tutkia myös Bakkerin, Demeroutin ja Verbeken (2004) JD-R-mallin 

(Job Demands-Resources model) kautta, ja tätä mallia on käytetty erityisesti stressin ja 

työuupumuksen tutkimukseen sen liittyessä työhyvinvointiin. Mallin mukaan jokaisella 

työalalla on työn vaatimuksia (job demands) ja resursseja (job resources). Mikäli vaati-

mukset ja resurssit eivät kohtaa, voivat ne aiheuttaa uupumusta. Työ vaatii työntekijöiltä 

panostusta, ja se on mallin mukaan yhteydessä työn kuormittavuuteen. Resurssit voivat 

vähentää työn vaatimuksia, mutta yleensä ne ovat negatiivisesti korreloituneita. Vaati-

musten kasvaessa liian vähillä resursseilla seurauksena voi olla uupumusta. Resurssien 

ollessa korkeat, voi työn vaatimukset olla korkeita tai matalia, sillä riittävillä resursseilla 

tuloksena on usein työhön sitoutuminen ja korkea motivaatio. (Bakker, Demerouti, Ver-

beke 2004, 86). 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 

Olen kiinnostunut työhyvinvoinnista ja siitä mitkä asiat työntekijät kokevat työhyvinvoin-

niksi, sekä mitä he kokevat sen vaativan heiltä. Työhyvinvoinnin käsite on haastava sen 

laajuuden takia, ja olen kiinnostunut näkemään mitä eri merkityksiä työntekijät antavat 

työhyvinvoinnin käsitteelle. Työelämä on jatkuvassa murroksessa, ja työhyvinvointiin 

kiinnitetään yhä enemmän huomiota monissa yrityksissä.  

 

Haastattelin tutkimusta varten viittä kansainvälisessä yrityksessä työskentelevää työnte-

kijää, joista kaikki ovat asiantuntijatehtävissä. Olen perustanut tutkielman teorian erityi-

sesti tietotyöhön, jonka vuoksi halusin haastateltavien olevan tietotyötä tekevissä yrityk-

sissä. Teoriaa lukiessa kiinnitin huomiota siihen, kuinka paljon esihenkilön tehtävää työ-

hyvinvoinnin kannalta painotettiin, läsnäolon ja ohjauksen tehtävissä erityisesti. Tämän 

vuoksi halusin haastatella kansainvälisissä yrityksissä olevia työntekijöitä, sillä näissä 

yrityksissä esihenkilö ei usein ole fyysisesti läsnä tiimien jakautuessa laajalle maantie-

teelliselle alueelle.  

 

Teoriaan tutustumisen jälkeen minua rupesi kiinnostamaan vastaako työntekijän näke-

mys työhyvinvoinnin käsitteestä kirjallisuudessa annettua. Aiheen ajankohtaisuus lisäsi 

kiinnostusta tätä kohtaan aihetta kohtaan, sillä työhyvinvointia tuodaan laajasti esille, 

mikä voi vaikuttaa siihen, miten käsite ymmärretään. Lähdin rakentamaan tutkimuskysy-

myksiä tämän kiinnostuksen pohjalle, ja muodostamaan tästä tutkimukseni punaista lan-

kaa.  

 

Ensimmäiseksi tutkimuskysymykseni muotoutui se, minkälaisia merkityksiä työhyvin-

vointi saa työntekijöiden puheissa. Näiden merkitysten avulla haluan selvittää millä ta-

voin työhyvinvoinnin käsite nähdään työntekijöiden arjessa. Kiinnostus tähän näkökul-

maan korostui haastatteluiden aikana, jolloin huomasin kuinka selkeästi jokaisen haas-

tateltavan näkemykset työhyvinvoinnin käsitteestä erosivat toisistaan. Tämän lisäksi kiin-

nitin huomiota siihen, että paljon teoriassa painottuneet asiat jäivät vähemmälle, ja työn-

tekijät korostivat muita itselleen tärkeitä asioita. Teoriaan löytyi myös yhteyksiä haastat-

teluissa, mutta erityisesti esihenkilön merkitys jäi selkeästi pienemmälle kuin mitä työhy-

vinvoinnin kirjallisuudessa asiasta kirjoitetaan. 

 

Toinen tutkimuskysymys muotoutui ensimmäisen tutkimuskysymyksen pohjalta ja sen 

seurauksena, sillä halusin selvittää miten hyvinvoivan työntekijän nähtiin määrittyvän 
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työntekijöiden puheissa. Työhyvinvoinnista huolehtimalla, ja sen tuloksena on tarkoituk-

sena tuottaa hyvinvoiva työntekijä, ja minua kiinnosti nähdä minkälaisena haastateltavat 

näkivät hyvinvoivan työntekijän.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Minkälaisia merkityksiä työhyvinvointi saa työntekijöiden puheissa? 

2. Miten hyvinvoiva työntekijä puheessa määrittyy? 

 

Tutkimusanalyysinä hyödynnän diskurssianalyysiä, sillä minua kiinnostaa työntekijöiden 

luomat merkitykset työhyvinvoinnille. Tutkimuksen tuloksena on löytää työntekijöille mer-

kitykselliset alueet työhyvinvoinnissa sekä määritellä hyvinvoiva työntekijä.  
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen toteutusta. Ensimmäisessä alaluvussa kerron kuinka 

olen tuottanut tutkimuksen aineiston haastattelemalla työntekijöitä, ja minkä vuoksi olen 

valinnut yksilöhaastattelun aineiston hankinnan keinoksi. Tämän jälkeen olen litteroinut 

haastattelut, ja kuvaan millä tavoin olen haastattelut litteroinut. Toisessa alaluvussa tar-

kastelen diskurssianalyysiä tutkimusmenetelmänä sekä ja viimeisessä alaluvussa kerron 

kuinka olen analysoinut aineistoa diskurssianalyysin keinoin. 

 

 

5.1 Haastattelut aineiston tuottamisen menetelmänä 

 

Tutkimuksen aineiston olen saanut haastattelemalla viittä asiantuntijatehtävissä olevaa 

työntekijää. Haastateltavat olivat kahdesta suuresta kansainvälisestä yrityksestä, työs-

kentelivät Suomessa sekä olivat suomalaisia. Asiantuntijalla tässä tutkimuksessa tarkoi-

tetaan henkilöä, joka on alalle kouluttautunut ja jonka työ vaatii spesifiä tietoa. Valitsin 

kohteeksi kansainväliset yritykset, sillä minua kiinnosti, kokivatko työntekijät hajautetun 

työtiimin tai esimerkiksi monikulttuurisuuden vaikuttavan työhyvinvointiin. Haastattelut 

olivat puolisturkuroituja teemahaastatteluja, joissa haastattelukysymykset ohjasivat 

haastattelun etenemistä. Haastattelut olivat maalis- ja huhtikuussa 2019. Neljä haastat-

teluista oli kasvotusten ja yksi haastatteluista tapahtui puhelimen välityksellä aikataulul-

listen syiden takia.  

 

Koin yksilöhaastattelun parhaimmaksi vaihtoehdoksi useammasta syystä. Logistinen 

puoli oli helpompi järjestää jokaisen haastateltavan kanssa henkilökohtaisesti, sillä kii-

reiset aikataulut olisivat olleet haastavia yhdistää useamman työntekijän kesken. Ajatte-

lin myös näkemysten eroavan työhyvinvoinnin käsitteestä, ja toisen henkilön läsnä ol-

lessa oman näkemyksen esiin tuominen saattaisi jäädä varjoon. Toisaalta ryhmäkeskus-

telu olisi saattanut herättää keskustelua näkemyseroista, sillä nyt jokaisessa haastatte-

lussa painottuivat eri asiat työhyvinvoinnin käsitteestä. Koin kuitenkin yksilöhaastattelun 

toimivaksi myös haastatteluiden jälkeen, sillä nyt haastatteluissa korostui jokaisen haas-

tateltavan oma näkemys, ja jokaisessa haastattelussa nousi jokaiselle haastateltavalle 

oma teema, jonka ympärille heidän näkemyksensä työhyvinvoinnista korostui. 
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Haastattelun tyypiksi valitsin puolisturkuroidun teemahaastattelun. Koin, että tällä haas-

tattelutavalla sain luotua selkeän rungon haastattelulle, mutta tarvittaessa pystyin tar-

kentamaan kysymyksiä haastattelun aikana. Teemahaastattelu toimi tilanteessa, sillä 

kaikilla työhyvintekijöillä oli ennen haastattelua jo tiedossa mitä aihetta haastattelu tulee 

koskemaan. Eskola ja Suoranta (1999) mainitsevat että teemahaastattelussa haastatel-

tava pääsee vastaamaan vapaamuotoisesti, minkä etu on siinä, että haastateltava pää-

see esittämään oman näkemyksensä selkeästi. Haastattelun aikana kysymyksiin vas-

taaminen lähti ajoittain laajenemaan kysymyksen yli, jonka vuoksi jokaisessa haastatte-

lussa ei tarvinnut esittää kaikkia kysymyksiä työntekijän jo ollessa vastannut siihen aiem-

min haastattelussa. 

 

Haastateltavien hankkimiseen sain apua lähipiiristä ja toisessa yrityksessä työskentele-

vältä henkilöltä. Kaksi haastateltavaa olivat minulle ennestään tuttuja, ja toisen haasta-

teltavan kautta löysin muut haastateltavat. Hänen kauttaan sain muiden haastateltavien 

yhteystiedot, jolloin pystyin sopimaan sopivat haastatteluajat. Kriteereinä haastatteluihin 

minulla oli työskentely kansainvälisessä yrityksessä asiantuntijatyössä ja mahdollisuus 

suorittaa haastattelu suomeksi. Koin, että haastattelun tekeminen suomeksi oli itselliseni 

helpompaa, ja pystyin näin esittämään helpommin tarkentavia kysymyksiä sillä suomi on 

äidinkieleni. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jotta litterointi myöhemmin olisi mahdollista. 

Haastateltavat tiesivät etukäteen haastattelun koskevan työhyvinvointia.  

 

Haastattelurunko oli jokaisessa haastattelussa samanlainen, mutta keskustelu ohjasi 

haastattelun kulkua, jolloin kaikkia kysymyksiä ei tarvinnut jokaisessa haastattelussa 

esittää vastausten tullessa esille jo ennen kysymystä.  Moni haastateltavista totesi haas-

tattelun aikana työhyvinvoinnin käsitteen olevan haastava, ja vaikka termi olikin tuttu, oli 

vaikea saada ääneen sanottua mitä se oikeastaan tarkoittaa. Haastattelu oli tilanteena 

jokaisen kanssa rento ja kysymykset herättivät haastateltavissa pohdittavaa.  

 

Haastatteluissa teemana oli työhyvinvointi, ja se mitä merkityksiä työhyvinvointi sai työn-

tekijöiden puheissa. Olin kiinnostunut siitä, mitä työhyvinvointi merkitsee työntekijöille 

sekä millä tavoin he kokivat että yritys antaa heille mahdollisuudet toteuttaa sitä. Teori-

assa painotetaan paljon esihenkilön vaikutusta työhyvintekijöiden työhyvinvointiin, ja mi-

nua kiinnosti, näkivätkö haastateltavat asian samalla tavalla.  

 

Haastattelut kestivät 20 minuutista 40 minuuttiin. Keskustelu oli sujuvaa, ja haastatelta-

vilta löytyi runsaasti vastauksia. Erityisesti haastattelun loppua kohden vastaukset pite-

nivät, ja vastauksissa palattiin myös aiempiin teemoihin. Haastattelun kuluessa huomasi 
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sen, että työhyvinvoinnin käsite herätti työntekijöissä lisää näkemyksiä siitä mitä työhy-

vinvointi on. Tällä tarkoitan sitä, että haastattelun alussa haastateltavilla oli näkemys siitä 

mitä työhyvinvoinnin käsite tarkoittaa, mutta haastattelun edetessä käsitettä ruvettiin 

pohtimaan useammalta kannalta. Moni totesikin haastattelun jossakin vaiheessa, että ei 

ole varma onko tämä asia nyt työhyvinvointia, mutta se on todella tärkeä osa itselle jak-

samista. Näissä tilanteissa kommentointiin myös sitä, että käsitteestä ei oikeastaan pu-

huta töissä, mutta ajatellaan että muut ymmärtävät käsitteen samalla tavalla kuin mitä 

haastateltava itse sen ymmärsi. 

 

Litteroin haastattelut mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, muutaman päivän si-

sällä. Näin pystyin muistamaan haastattelutilanteen ja sen kulun hyvin. Jätin litteroin-

nista täytesanat pois, kuten hmm, niinku, tota noin, sillä ne tekivät helposti sekavan ja 

vaikeammin luettavamman. Erotin itseni haastattelusta K:na (kysyjä) ja numeroin haas-

tattelut yhdestä viiteen, ja merkitsin haastateltavat H:na ja numerona. Valitsin tämän ta-

van, sillä näin haastatteluiden erot oli helppo tuoda esille jokaisen haastattelun edusta-

essa eri numeroa.  

 

 

5.2 Diskurssianalyysi 

 

Diskurssianalyysi on tutkimusmenetelmänä väljä teoreettinen viitekehys, jolloin sillä on 

useampia painopisteitä sekä sitä voidaan soveltaa monin eri tavoin (Jokinen, Juhila, 

Suoninen 1993,17). Sen vuoksi diskursseja voi katsoa monesta näkökannasta, ja on 

tutkijasta riippuvaista, kuinka diskursseja on lähdetty tulkitsemaan. Olen jaotellut nämä 

kielen ja merkityksien analysointiin, sillä nämä muodostavat pääsuunnat diskurssiana-

lyysissa. Pietikäinen (2000) toteaa että diskurssianalyysin painopiste on valtasuhteiden, 

ideologian ja diskurssien yhteisessä suhteessa, ja sitä kuinka kielen sosiaalinen käyttö 

ja valtasuhteet ovat kietoutuneet yhteen. Jokisen, Juhilan ja Suonisen (1993) mukaan 

se haluaa selvittää miten toimijat tekevät ymmärrettäväksi asioita kieltä käyttämällä. 

 

Diskurssianalyysissä keskeisimpänä analyysin kohteena ei ole yksilö, vaan sosiaaliset 

käytännöt (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 43). Sosiaaliset käytännöt ovat ne, joiden 

pohjalta haastateltavat loivat merkityksiä työhyvinvoinnin käsitteelle haastatelluissa. Dis-

kursseja tutkittaessa tulee ottaa konteksti, jossa diskurssia tuotetaan (Jokila, Juhila ja 

Suoninen 2016, 37). Tässä tutkimuksessa diskurssina on haastattelutilanne sekä työhy-

vinvointi yrityksen toiminnassa.  
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Käytämme kieltä jatkuvasti, sillä se on tapamme kommunikoida ja viedä tietoa eteen-

päin. Tämä on nähtävissä jo jokapäiväisessä elämässämme, sillä sanasto kehittyy jat-

kuvasti ja sillä pyritään vastaamaan yhä paremmin yhteiskunnan tarpeisiin. Uusia sanoja 

virallistetaan vuosittain, ja osa sanoista katoaa puolestaan käytöstä sillä ne eivät ole 

enää tarpeellisia. Tuomme omaa kokemustamme kieleen sen kehittyessä, ja omilla ko-

kemuksillamme maailmasta on vaikutuksia kieleen  ja sen kehittymiseen (Ricoeur, 

2000). Kielen ollessa niin iso osa jokaista päiväämme ajattelemme kielen helposti olevan 

oma alueensa, vaikka ihmiset ovat niitä, jotka luovat ja kehittävät kieltä päivittäin.   

 

Kielenkäyttö, eli diskurssit, vaikuttavat sosiaalisesti ympäröivään maailmaan ja asioihin, 

joista puhutaan, mutta samanaikaisesti ympäröivä maailma vaikuttaa siihen, kuinka 

kieltä käytetään erilaisissa tilanteissa (Pietikäinen, 2000). Tämä on diskurssien saman-

aikainen haaste, mutta myös hyöty. Käyttäessämme kieltä erityisesti arjessa emme 

usein ajattele kuinka puheemme vaikuttaa ympäröiviin asioihin, vaan tarkoituksena on 

saada oma asiansa muiden kuultavaksi. Asian mukaan meillä on kuitenkin käytössä pal-

jon erilaisia kielellisiä keinoja, joiden avulla pyrimme vaikuttamaan ympäröiviin ihmisiin, 

jotta meitä kuunneltaisiin, ja saisimme itsemme kuultavaksi. Pietikäinen (2000) kuitenkin 

huomauttaa, että yhtä aihetta koskien on useampia näkemyksiä, jolloin tapoja esittää 

niitä on useita, ja tämä näkyy erilaisina kielenkeinoina, diskursseina. 

 

Vaikka sanoilla itsessään on merkitys, ne eivät ole pelkästään diskursiivisesti merki-

tyspotentiaalisia ennen kuin sana, konteksti ja tulkinta yhteisvaikuttavat niiden tulkintaan 

(Pietikäinen, Mäntynen, 2009). Tämä tuleekin muistaa diskurssianalyysiä tehdessä, sillä 

ajattelemme joitakin sanoja joskus suoraan niiden merkityksen kautta, vaikka merkitys 

on aina tulkitsijasta riippuvaista. Yhdellä sanalla voi olla jo useita merkityksiä, ja kon-

teksti, jossa asiasta puhutaan vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka sen merkitys tulki-

taan ja koetaan (Pietikäinen, Mäntynen, 2009). Sama sana voi antaa täysin eri merkityk-

sen virallisessa ja epävirallisessa kontekstissa, ja lisäksi puhutussa kielessä äänensä-

vyllä ja painolla on valtava merkitys siihen, kuinka tulkintaa lähdetään tekemään.  

 

Diskurssianalyysi voidaan nähdä merkityssysteemien kirjona, sillä kieli voi liikkua monilla 

merkitysalueilla sen sosiaalisen todellisuuden hahmottuessa moninaisena (Jokinen, 

Juhlia, Suoninen 1993, 24). Tämä johtuu jo suuresti siitä, että jokainen ihminen on luonut 

merkityksensä perustuen omiin kokemuksiinsa, eivätkä merkitykset ole vakioita kaikille, 

vaan niiden tulkinta riippuu aina tulkitsijasta itsestään. Merkityksillä on usein samankal-

tainen merkitys suurelle joukolle, mutta niitä ei pysty määrittämään tarkasti, jolloin kirjo 
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on väistämättä laaja. Sama asia ilmenee myös sanoissa, ja vaikka sanojen merkitykset 

ovat osittain vakioita, voidaan sama sana tulkita monella eri tavoin, riippuen siitä kuka 

sanan merkitystä tulkitsee. Tämän seurauksena diskurssianalyysin tekeminen on aina 

riippuvaista sen tulkitsijasta, ja saman tekstin analyysi voi olla eriävä, jos tulkinnan teki-

jöillä on aivan erilainen tausta ja pohjatietämys tulkittavasta tekstistä.  

 

Suonisen (2002) mukaan merkityksien haaste, ja samalla mielenkiintoinen puoli on se, 

että usein edes toimintaan osallistuvat ja kirjoittajat eivät tiedä kaikista merkityksistä, joita 

heille on tullut esiin. Syy tähän on usein se, että merkityksiä ilmenee kaikessa toimin-

nassa, jolloin kaikkien huomioiminen ei ole mahdollista ja toiminnan tekijä ei ole myös-

kään itse tietoinen kaikista merkityksistä mitä hänen kielessään voi olla.  

 

Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993) painottavat että diskurssianalyysiä tehdessä tutkijan 

pitää olla sensitiivinen oman analyysinsä suhteen mitä sillä ollaan tuottamassa ja mah-

dollistamassa. Tutkija helposti unohtaa tämän, sillä omat tulkinnat ja merkityksen ym-

märtäminen on itselle usein helppoa, ja oma näkökanta muuttuu helposti todeksi, eikä 

tutkija välttämättä muista, että se on vain hänen analyysinsä toisten kielestä ja kielen 

merkityksistä. Tähän pyrin myös itse kiinnittämään huomiota analyysia tehdessä, sillä 

oma käsitys teorian pohjalta erosi ajoittain siitä minkälaisia merkityksiä haastateltavat 

antoivat työhyvinvoinnille. 

 

 

5.3 Analyysin kulku 

 

Analyysin tekeminen alkoi alun perin jo haastattelua tehdessä. Haastattelun aikana kiin-

nitin jo huomiota siihen mitkä asiat haastateltavat kokivat merkityksellisinä itselleen ja 

mitä he painottivat vastauksissaan. Jokaisen haastattelun kohdalta löytyi erilaisia merki-

tyksiä ja muodostin näistä erilaisia ryhmiä mielessäni. Pohdin mitkä asiat olivat mieles-

täni mielenkiintoisia haastatteluissa ja millä tavoin pystyisin niitä analysoimaan. En kui-

tenkaan kirjannut näitä ylös, sillä halusin saada ensin kaikki aineistot litteroitua ennen 

varsinaista analyysiä.  

 

Varsinainen analyysi alkoi litteroinnin jälkeen. Merkitsin teksteihin ne kohdat, jotka vai-

kuttivat mielestäni mielenkiintoisilta ja joita uskoin pystyväni hyödyntämään analyysissä. 

Pilkoin haastatteluita tässä vaiheessa osiin ja yhdistelin niitä haastatteluita, jotka puhui-

vat samasta aiheesta ja merkityksistä. Keräsin lainauksia haastatteluista allekkain, ja 
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näin sain muodostettua erilaisia ryhmiä, joissa jokaisessa korostui yksi työhyvinvoinnille 

annettu merkitys. Eri merkitykset oli koodattu eriväreillä, jotta minun oli helpompi erottaa 

merkitykset tekstistä. Pidin kahta versiota rinnakkain koodauksista, toisessa keräsin ryh-

mittäin lainauksia saman merkityksen alle, ja toisessa pidin haastattelut peräkkäin ja 

merkitsin haastatteluihin väreittäin puheessa ilmenneet merkitykset. Tällä tavoin näin toi-

sesta versiosta sen, kuinka paljon eri merkityksiä puheissa nousi, ja mitä niistä nostettiin 

eniten esille. Pitäessäni haastattelut kokonaisina näin puolestaan sen, kuinka jokainen 

haastateltava korosti yhtä merkitystä selkeästi muita puheessa olevia merkityksiä enem-

män. 

 

Näiden ryhmien jälkeen lähdin analysoimaan yksittäisiä ryhmiä tarkemmin, ja pyrin löy-

tämään niitä kaikkia yhdistävän merkityksen sekä sopivan termin merkitykselle. Haasta-

vaa ryhmiä muodostaessa oli se, että osan merkityksistä olisi sopinut useampaan ryh-

mään. Saatuani ryhmät muodostettua, lähdin lukemaan lainauksia peräkkäin ja mietti-

mään millä yhdellä selkeällä sanalla saisin kuvattua sen, mitä työntekijät tarkoittivat 

haastatteluissa. En etsinyt lainauksista yhteisiä sanoja, vaan pyrin löytämään sen idean 

ja perustan mitä työntekijät tarkoittivat haastatteluissa. Ensimmäisen ryhmien muodos-

tamisen jälkeen olin löytänyt seitsemän teemaa. Nämä teemat olivat: 

 

1. työterveys 

2. terveyden ylläpitämäisen työn ulkopuolella 

3. työntekijän tunteen, että hänestä ollaan kiinnostuneita 

4. työ työnä 

5. työyhteisö 

6. esihenkilö 

7. oma vastuu 

 

Koin kuitenkin, että nämä merkitykset menivät osittain päällekkäin, ja seitsemän merki-

tystä oli liikaa. Lähdin tutkimaan näitä merkityksiä tarkemmin, ja miettimään voisiko mer-

kityksiä yhdistää suuremmaksi kokonaisuudeksi, joka antaisi laajemman näkökannan 

merkitykselle. Koin että liian tarkat ryhmät saivat aikaan sen, että näkökanta oli suppea, 

vaikka työntekijä puhui teemasta haastattelussa eri tavoin. Yhdistelin seitsemää ryhmää, 

ja näiden pohjalta sain muodostettua neljä merkitystä haastatteluista. 

 

Merkitykset, joihin päädyin olivat terveys, välittäminen, työ sekä työyhteisö. Näiden nel-

jän työhyvinvoinnille annetun merkityksen avulla nähtiin saavutettavan hyvinvoiva työn-

tekijä. Tarkempaa analyysiä tehdessä huomasin, että osa merkityksistä sopi useamman 
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merkityksen alle, mutta pyrin yhdistämään sen siihen merkitykseen, johon se kuului mie-

lestäni eniten. Tämän vuoksi koin, että seitsemän merkitystä olisi ollut liian monta tutki-

muksen kokoa ajatellen, sillä näin osa merkityksistä olisi jäänyt pieneksi. Nämä neljä 

merkitystä olivat sellaisia, jotka jokainen haastateltava koki tärkeäksi työhyvinvointia aja-

tellessaan. Merkityksiä pohtiessa huomasin yhteyden teoriaan, mutta monen merkityk-

sen yhteydessä asiat, joita työntekijät painottivat, erosivat työhyvinvoinnin kirjallisuu-

dessa mainituista kohdista.   
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6 Tutkimustulokset 
 
 
Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni tulokset. Ensimmäisessä alaluvussa huomio on 

ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä, ja tässä luvussa tuon esille sen minkälaisia mer-

kityksiä työhyvinvointi sai työntekijöiden puheissa. Diskurssit, jotka löysin ja valitsin työn-

tekijöiden puheista ovat terveys, välittäminen, työ ja työyhteisö. Toisessa alaluvussa kes-

kityn siihen minkälainen hyvinvoiva työntekijä on, ja mistä työtekijät kokevat hyvinvoin-

tinsa tulevan.  

 

 

6.1 Työntekijöiden puheissa esiintyneet merkitykset työhyvin-

voinnista 

 

Mielenkiintoista jo haastatteluita tehdessä oli huomata, kuinka jokaisen haastateltavan 

näkemys ja käsitys siitä mitä työhyvinvointi on, erosi. Työhyvinvoinnin osa-alueet koettiin 

hyvinkin eri tavoin, ja jokaisella työntekijällä painottui jokin alue muita enemmän. Työn-

tekijöiden kokemus heille tärkeistä asioista erosi suuresti, kuten myös se onko samankin 

yrityksen sisällä panostettu työhyvinvointiin. Siinä missä toisen mielessä yrityksellä oli 

laaja kirjo erilaisia lisäohjelmia, koki toinen, että yrityksen panos kaikkeen ylimääräiseen 

on hyvin suppea. Toisaalta myös yhteneväisiä näkemyksiä työhyvinvoinnista koettiin, ja 

se nähtiin sekä työntekijän että yrityksen etuna.  

 

 

6.1.1 Terveys 
 
 
Terveyden merkitys nousi esiin jokaisessa haastattelussa, ja sitä lähestyttiin erilaisista 

näkökannoista. Terveys koettiin merkitykselliseksi sekä työntekijän että yrityksen näkö-

kannasta, sillä terve työntekijä on myös yritykselle tuottavampi. Osana terveyden edis-

tämistä nähtiin olevan toimiva työterveydenhuolto. Terveys on myös paljon sitä, että it-

sestään pidetään huolta, ja tähän auttavat esimerkiksi terveelliset elämäntavat ja sään-

nöllinen liikunta. Teoriassa Julkunen (2003) painotti että, työhyvinvoinnin tavoitteena on 

työurien pidentäminen, ja tietotyössä, jossa työn fyysisyys on kadonnut, on tärkeä pitää 

huolta ruumiillisesta terveydestä henkisen terveyden lisäksi. Eräs haastateltavista pai-

notti työterveyden merkitystä, ja hän kertoikin haastattelussa, että vanhetessaan omaa 

terveyttä on ruvennut ajattelemaan aivan eri tavoin kuin nuorempana. Tämä teema näkyi 
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läpi haastattelun, ja työntekijä painotti erityisesti sitä, kuinka tärkeää on tietää että tar-

peen tullessa on taho johon pystyy tukeutumaan. 

 

” Mutkaton työterveys on tullut etenkin näin ikääntyessä mieleen, vaikka onneksi 
sitä ei ole tarvittu. On kuitenkin tosi tärkeä tietää, että tarvittaessa se on kunnossa 
ja siihen voi turvautua.” H1. 

 

Haastatteluiden läpi korostui työelämän muutos, ja se kuinka myös yhteiskunta on muut-

tunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Terveyttä ja terveitä elämäntapoja tuodaan 

mediassa yhä enemmän esille, jolloin ilmiö on siirtynyt myös työelämään. Julkunen 

(2003) totesi, että työnvaatimukset ovat kasvaneet erityisesti 1990-lamavuosien jälkeen, 

sillä yritykset huomasivat, että työntekijät pystyvät tuottamaan voittoa vähemmillä resurs-

simäärillä. Erityisesti haastateltavat, jotka olivat olleet jo pidempään työelämässä (useita 

kymmeniä vuosia), painottivat työelämän muutosta ja sitä, kuinka paljon enemmän työ-

elämä tänä päivänä vaatii. Blom (2001) toteaa että tietotyö on lisännyt ylitöiden määrää, 

ja tämä tuotiin myös haastatteluissa esille. Työelämän ja vapaa-ajan raja on tietotyössä 

kapea, ja työtä voidaan helposti kuljettaa mukanaan. Haastatteluissa näkyi selvästi se, 

että työntekijät olivat kiinnittäneet huomiota yhteiskunnan tapaan painottaa hyvinvointia 

arjessa, kuten alla olevista lainauksista huomaa. 

 
”Ja että omasta jaksamisesta huolehtii vapaa-ajalla esim. liikunnalla ja semmo-
sella.” H3. 
 
”Ja luultavasti myös tämä yleinen trendi mikä tällä hetkellä on, että puhutaan pal-
jon muutenkin hyvinvoinnista ja miten ihminen voi kehittyä. Ja mietitään paljon 
hyvinvointia, ja just siks että osittain siks että työn ja vapaa-ajan raja, ainakin 
tälläsella alalla kun itse on, on aika häilyvä.” H2. 

 
 
Terveys ei kuitenkaan ole vain sitä, että apua saadaan silloin kun sitä jo tarvitaan. Ter-

veyteen tulisi kiinnittää huomiota jo ennen kuin fyysinen tai henkinen terveys heikkenee. 

Tämä teema korostui useammassa haastattelussa, sillä työhyvinvoinnin koettiin pohjim-

miltaan perustuvan hyvin paljon siihen, että pitämällä huolta työntekijöistä he jaksavat 

paremmin työelämässä. Rytikangas (2011) totesi, että Suomessa mielenterveydellisten 

ongelmien määrä on ollut kasvussa tasaisesti. Julkunen (2008) puolestaan pohti, että 

työn itsenäistyminen voi olla yhtenä syynä siihen minkä vuoksi työstä koetaan aiempaan 

enemmän painetta, sillä työn turvamuurit ovat kadonneet ja työntekijällä on aiempaa 

suurempi vastuu itsestään. Jokainen haastateltava painotti, että vastuu työhyvinvoin-

nista on itsellä, mutta yritys pystyy antamaan paljon mahdollisuuksia voida hyvin mikäli 

näitä mahdollisuuksia haluaa hyödyntää, kuten alla olevasta haastattelusta voi lukea.  
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”Kun on kansainvälinen firma niin huomaa että ollaan edellä Suomessa montaa 
muuta maata ja vaikka ollaan saman firman sisälläkin, niin täällä on esim. vakuu-
tusyhtiö XXX, joka rahoittaa osan, mitä toki ajattelee että tuskin nekään tätä hy-
vää hyvyyttään tekee vaan niillä on oma lehmä ojassa että ihmiset jaksaa parem-
min. Että Suomessa on tämmösiä keinoja millä pystytään tukemaan sitä, että on 
hyvinvointiohjelmia, joihin voi ilmoittautua, sitten on meillä niitä teemapäiviäkin ja 
on tämmösiä erilaisia, että on taukojumppaa, jonka voi ladata koneelle ja jota voi 
tehdä. Ja sitä esimiehille panostetaan, että voi ohjata hoitoon, tai ei pelkästään 
hoitoon vaan ihan juttelemaan tai vinkkaamaan mitä mä oon itsekkin tehnyt työ-
kavereille ja alaisille, tiesittekö että täällä on tämmönen ohjelma tai että täällä on 
tämmönen taukojumppa ja että meille tarjotaan hyvin hyvällä prosenteilla sitä ja 
tätä mikä auttaa pitämään huolta itsestä. ” H2. 

 

Hakanen (2004) totesikin että työn imun ja kiinnostavuuden haasteena on se, että työhön 

uppoudutaan niin paljon, että siitä ei osata päästää irti. Haastatteluissa aihe tuli esiin 

useamman kerran, ja niissä painotettiin sitä, että suomalaiset eivät helposti uskalla sa-

noa ei, jolloin työnkuormittavuus kasvaa liian suureksi. Myös Siltala (2007) näkee tämän 

erityisesti suomalaisten haasteena, sillä suomalaiset ovat perinteisesti periksiantamatto-

mia. Haastatteluissa asia tuotiin myös esille, ja yksi haastateltava painotti kuinka työnelä-

mässä on opittava sanomaan ei, vaikka sen sanominen voi olla haastavaa. 

 
”Työssä on kuitenkin tänä päivänä jatkuvaa stressiä ja paineita luodaan jatkuvasti 
ja aina pyydetään lisää. Siks onkin opeteltava sanomaan ei mutta se on paljon 
persoonasta kiinni sillä kaikille ei oo helppoa sanoa ei.” H1. 

 
 
Fyysiseen terveyteen kiinnitettiin kaikissa yrityksissä haastatteluiden perusteella huo-

miota. Yritysten kerrottiin tarjoavan erilaisia vapaa-ajan aktiviteettejä, mutta myös työ-

paikalla mahdollisuuksia pitää huolta omasta kunnosta. Ratkaisut näkyvät arjessa, ja ku-

kaan työntekijöistä ei kokenut, että hyvinvointi näkyisi yrityksen toiminnassa ainoastaan 

erillisinä hyvinvointipäivinä. Haastatteluissa korostui kuitenkin se, että yrityksen tarjo-

tessa mahdollisuuksia, on kuitenkin työntekijän vastuulla hyödyntää niitä. Tässä koros-

tuu edellä mainitsemani Julkusen (2008) huomio siitä, että vastuu työelämässä on siirty-

nyt työntekijälle itselleen, ja yritys on jäänyt taustalle. Haastatteluissa työntekijät eivät 

kokeneet tätä kuitenkaan ongelmana, sillä he näkivät, että ollessaan aikuisia ihmisiä, on 

heidän tehtävä pitää huoli itsestään. 

 
”On musta aika paljon asenteesta kiinni, että kun meille tarjotaan näitä erilaisia 
ohjelmia, niin ilmoittaudutaan niihin tai jos että jos kokee kiinnostusta, niin kyllä 
se vaatii sen, että että niihin ilmoittaudutaan. Kuten mä olin mukana siinä refresh 
your lifessa, niin ne on kaikki vapaaehtoisia niin niihin pitää itse ilmoittautua tai 
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lähteä mukaan. Oli se sit sitä, että lataa sen taukojumppa ohjelman tai muuta. Ne 
on semmosia, että vaatii itseltä sen, että ei sitä tuu kukaan siihen sun vie-
reen tekemään. Etenkin meidän tapaisessa työssä, jossa ihmiset tekee aika eri-
laisia hommia ja sitten että niin… Mutta ihan ylimpänä se vaatii musta asennetta. 
Että tää on niinkun mun tehtävä, itse huolehtia tästä työhyvinvoinnista. Ei sillä, 
että se olis vain mun itseni tehtävä, mutta asenne pitää olla se, että olen aikuinen 
ihminen.” H2. 

 
Kuten edellisessä kappaleessa mainitsin, on fyysinen hyvinvointi otettu osaksi työhyvin-

vointia. Julkunen (2003) myös toteaa, että työn ruumiillisuus on otettu osaksi tämän päi-

vän työsuoritusta. Erityisesti tietotyö, johon tässä tutkimuksessa keskityn, on kadottanut 

työn ruumiillisuuden. Haastatteluissa korostui se, että yritykset pyrkivät huomioimaan tä-

män piirteen tietotyössä, ja yritykset tarjoavat tähän useita erilaisia ratkaisuja. Huomioin 

että ratkaisut kuuluvat sekä normaalin työpäivään (kuten erilaiset työskentelyasennot ja 

siihen tarvittavat työvälineet) sekä työpäivän jälkeisiin mahdollisuuksiin (kuten ilmaiset 

liikunta mahdollisuudet), kuten haastateltavien lainauksista näkee. 

 
”Onhan täällä toisaalta jotain, mitähän täällä olis, jumppia on, on semmostakin. 
Mä en tosin itse oo ottanut osaa niihin.” H5. 
 
”On ihan semmosta fyysistä, että on sähköpöydät ja erilaisia tuoleja mitä voi kat-
soo, mikä sopii sulle.” H4. 

 
 
 

6.1.2 Välittäminen 
 
 
Välittämisellä tarkoitan tässä analyysissä sitä, että työntekijöillä on tunne, että heistä ol-

laan kiinnostuneita. Työntekijä kokee, että yritys, jossa on töissä, on kiinnostunut hä-

nestä, ja haluaa tarjota mahdollisimman hyvät lähtökohdat tehdä töitä hyvin. Se on myös 

sitä, että työntekijä tietää, että häntä voidaan palkita onnistuneesta suorituksesta ja sitä 

että hänen työtään arvostetaan. Esihenkilön rooli nousi esiin tässä yhteydessä, sillä työn-

tekijät kokivat, että oman itsensä lisäksi esihenkilö on se henkilö, joka auttaa ylläpitä-

mään jaksamista ja ehkäisemään voimavarojen liiallista kuluttamista. Kuten alla ole-

vassa lainauksessa tulee ilmi, korostui haastatteluissa se että esihenkilön tulee erityi-

sesti ymmärtää se, että jokaisen resurssit ovat rajalliset ja aikaa palautumiselle tulee 

antaa.  

 
”Hyvä esimies ei kuvittele, että jokainen työntekijä riittää loputtomiin ja se osaa 
sanoa, että pidä nyt tauko äläkä ylisuoriudu jatkuvasti. On niin paljon niitä, jotka 
ei osaa lopettaa ja on loopissa tässä työssä ilman että mitään lomaa. Ei oo huo-
noa joustaa ja pitää vapautta sillä se auttaa palautumaan.” H5. 
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Esihenkilön ja yrityksen välittäessä työntekijästä, annetaan työntekijälle mahdollisuus 

palautua kovasta työpuristuksesta. Monessa haastattelussa työntekijät toivat esiin juuri 

ylläolevassa lainauksessa olleen asian, itse ei osata lopettaa sillä omien voimavarojen 

loppuun kulumista ei helposti nähdä kuin vasta liian myöhään. Välittämisen ja terveyden 

merkitys onkin suuri työhyvinvoinnin käsiteestä puhuttaessa. Vaikka haastatteluissa kes-

kusteltiin siitä, että työntekijä on itse vastuussa paljolti omasta työhyvinvoinnistaan, olisi 

kuitenkin hyvä, että esihenkilö pystyisi tarpeellisessa tilanteessa huomioimaan liiallisen 

työntekemisen, josta voi seurata loppuun palaminen.  

 

Yritysten kansainvälisyys näkyi haastatteluissa, ja se, että moni työtiimi oli jakautunut 

ympäri maailmaa. Neljällä työntekijällä esihenkilö työskenteli toisessa maassa, jolloin 

kommunikointi tapahtui lähinnä sähköpostien ja puheluiden välityksellä. Kaukana olemi-

nen korostuikin juuri esihenkilöstä puhuttaessa, sillä tällöin esihenkilö ei näe sitä, kuinka 

työntekijä voi yrityksessä, jolloin myös avun tarjoaminen on vaikeampaa. Työhyvinvoin-

nin kirjallisuudessa painotettiin esihenkilön läsnäoloa, ja sitä että työntekijöillä olisi mah-

dollisuus olla esihenkilöön helposti yhteydessä. Kuitenkin Manka, ym. (2010) painottivat, 

että työntekijän vastuu on hyödyntää esihenkilön antamat mahdollisuudet. Haastatte-

luissa näkemykset siitä, olisiko esihenkilön hyvä olla fyysisesti lähellä erosivat, mutta 

näkemys siitä kuinka kauempana oleva esihenkilö voi vaikuttaa työhyvinvointiin oli yhte-

näinen. Mielenkiintoista oli huomata, että vaikka kauempana olevaa esihenkilöä ei suo-

raan koettu haasteena, huomioitiin haastatteluissa se, että kauempana oleva esihenkilö 

ei kuitenkaan pysty reagoimaan usein samalla tavalla kuin fyysisesti lähellä oleva esi-

henkilö. 

 
”No mulla on esimies ollut viimeiset 10 tai 15 vuotta ulkomailla, eri maissa eli me 
ei nähdä sillä tavalla. Esimies kuitenkin vaikuttaa siihen sillä tavalla työhyvinvoin-
tiin, vaikka onkin kaukanakin, että kuinka paljon se antaa vapautta tehdä töitä. 
Mä tykkään tehdä sillain, että kukaan ei oo hengittämässä niskaan tai sanomassa 
että asiat pitäis tehdä näin, tai näin tai näin… Koska suurimmalla osalla on esi-
miehet kaukana, niin nehän ei nää ja voi ohjata, kun jos esimies on lähellä niin 
esimies voi ohjata, jos näkee kaikkea loppuunpalamisesta tai väsymyksestä.” H2. 
 
”Esimies tavallaan, tai ainakin osaltaa vastuussa työn roolituksesta ja kuormituk-
sesta ja tämmösen huolehtimisesta. Esimiehen kaukasuudella ei välttämättä oo 
vaikutusta, että se voi toimia ihan hyvinkin. Mutta tykkäisin että esimies olisi lä-
hempänä.” H3. 
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Haastatteluissa korostui se hyvin vahvasti se, että välittäminen on todellisuudessa pieniä 

tekoja ja asioita, joilla työntekijä tuntee, että yritys on hänestä kiinnostunut. Huomattavaa 

näissä oli myös se, että haastatteluissa nämä asiat tulivat esiin siinä kohtaa, kun työnte-

kijät rupesivat pohtimaan mitkä asiat ovat arjessa niitä, jotka antavat tunteen, että yritys 

kokonaisuutena on heistä kiinnostunut. Esihenkilö, työyhteisö ja työ itse tulivat spesifim-

mällä tasolla eritellyiksi, mutta terveys ja pienet asiat, kuten ilmainen kahvi, olivat niitä, 

jotka saivat haastateltavat tuntemaan sen, että yritys on kiinnostunut hänestä. Erityisesti 

nämä pienet asiat ovat myös niitä, joista ei ole mainintaa työhyvinvoinnin kirjallisuu-

dessa, vaikka ne olivat niitä, joiden takia moni työntekijä viihtyy paremmin työympäris-

tössä. Alla olevat lainaukset korostavat sitä, kuinka tärkeiksi työntekijät kokivat yritysten 

tarjoamat pienet, ja hieman suuremmat, arkipäivän välittämisen toteutukset, kuten suo-

malisille tärkeän kahvin. 

 
”Ja sitten voi olla työhyvinvointi äärimmäisenä esimerkkinä Suomessa, kun meillä 
oli jonkun tiukan kulukuurin jälkeen täällä ilmoitus, että firma ei enää maksakaan 
kahveja. Hyvä ettei väki mennyt lähes suorastaan lakkoon, että hirvee älämölö 
siitä nousi, että kahvit palautettiin. Se on pikkujuttu, tai mikä kuulostaa pikkuju-
tulta mutta yhtäkkiä se saikin aivan suunnattomat mittasuhteet, että työnantaja ei 
välitä meistä mitään. Että vaikka se kuulostaakin tommoselta, niin sillä on oikees-
taan aika suuri vaikutus siihen työhyvinvointiin siinä asenteessa, että ajatellaan 
miten paljon työnantaja välittää työntekijän hyvinvoinnista.” H2. 
 
”Yhteiset kesäjuhlat ja semmoset, koska niillä tulee se fiilis, että meistä välitetään 
ja meihin halutaan panostaa. Että semmosta mä kaipaisin. Itse tulin tänne pie-
nemmästä yrityksestä vuos sitten ja siellä panostettiin ihan eri tavalla. Tämmösii 
että jos on joku iso asiakaskeissi, joka voitetaan niin, tai tärkeä kauppa tai julkis-
tus, niin sit vois olla vaikka tämmönen kuohuviinilasillinen kaikille. Että tämmösiä 
juttuja. Että nää oli siellä aiemmin paljon paremmin. Siellä oli oma wine cooleri, 
joka oli täynnä shampanja-pulloja tai kuoharipulloja ja aina kun tuli joku kauppa, 
niin sit oli sitä ja kakkua kaikille. Ja sit oli pikkujoulut ja kesäjuhlat kaikille ja täm-
möset. Ja oli kunnon cappuchino kone siellä, semmoset pikkujutut tekee olon 
että panostetaan.” H3. 

  
 
 

6.1.3 Työ itsessään 
 
 
Työ itsessään on se mihin suurin osa työajasta kuluu. Työhyvinvoinnin käsite liitetään 

korkeammin koulutettuun työhön, ja teoriassa painotetaan työn joustavuutta, haasta-

vuutta ja monipuolisuutta. Yksi haastateltavista totesikin osuvasti, että työ on kuitenkin 

asia, johon käytämme vähintään kolmanneksen päivästä, joten työn itsessään on oltava 

mielekästä. Tosin pelkkä mielekäs työ itsessään ei usein ole riittävää, ja haastatteluissa 
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korostui se, kuinka monesta asiasta työhyvinvointi koostuu. Mielenkiintoista haastatte-

luissa oli se, että kaikki haastateltavat eivät maininneet työn merkitystä vaan kokivat työ-

hyvinvoinnin koostuvan aivan muista asioista. Julkusen (2003) mukaan, yksi syy siihen 

miksi työelämään jäädään pitkäksi aikaa, on työn vetovoima, ja hän huomioi, että tieto-

työssä työn myönteiset piirteet (kuten mielenkiintoisuus ja autonomia) auttavat hyväksy-

mään työn kielteiset puolet (kuten kiireen ja paineen). Alla olevat lainaukset ovat kuin 

suoraan useammasta työhyvinvoinnin kirjallisuudesta.  

 
”Mikä on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä ja iso asia, miten voi vaikuttaa 
omaan työhön. Työn sisältöön ja myös aikaan milloin teet ja näkeekö että omalla 
työllä on vaikutusta muuhun, on henk.kohtaisesti yksiä isoimpi asioita mulle. Jos 
tekee vaan jotain tyyliin robottina, niin on se aika puuduttavaa.” H2. 
 
”Oma työ on organisoitu ja työtehtävät ja organisaatio on pohtinut sen silla ta-
valla, että työhyvinvointi tulee itse työstä. Että se on siinä se oleellisin. Se auttaa 
jaksamaan ja voi nauttia omasta työstä. On työn imua ja voi tehdä työnsä yrityk-
sen parhaaksi katsomalla tavalla. ” H3. 

 
 
Luukkala (2011) painottaa, että työhyvinvoinnissa tärkeää on, että työntekijällä on mah-

dollisuus toteuttaa itseään ja oppia uutta. Haastatteluissa tämä aihe korostui, ja haasta-

teltavat painottivat kuinka tärkeää työn joustavuus ja vaihtelevuus on. Nämä käsitteet 

näkyvät työhyvinvoinnin kirjallisuudessa, ja koen, että tämän vuoksi työhyvinvoinnin kä-

sitettä käytetään erityisesti tietotyössä, sillä esimerkiksi tehdas- tai laitostyö ovat luon-

teeltaan erilaista ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ovat usein pienemmät. Ku-

ten alla oleva lainaus tuo esiin, on työhyvinvoinnin kannalta tärkeää, että oma työ koe-

taan merkitykselliseksi ja tärkeäksi.  Myös työn joustavuus ja vapaus nähdään tärkeäksi 

osa-alueeksi miettiessä mitkä ovat niitä piirteitä, joiden avulla työssä viihdytään parem-

min. Myös yllä olevissa lainauksissa näkyi sama merkitys työstä puhuttaessa. 

 
”Ja ehkä ylipäätänsä työpaikalla on tarpeeksi joustavat säännöt. Että ihmisiä ei 
pakoteta tiettyihin tapoihin vaan saa vaikka, että ihan perusesimerkkinä joustavat 
työajat. Pystyt vaikka sitten harrastaa tai lasta viemään hoitoon yms, pystyt jous-
tamaan työaikaa muuhunkin elämän asioihin. Ja esimies antaa olla tosi joustava. 
Että se antaa semmosia suurempia tehtäviä ja niihin voi paljon vaikuttaa. Että 
pääsee tekemään semmosta merkityksellistä, tai ainakin omasta mielestä merki-
tyksellistä työtä.” H4. 

 
 
Haastatteluissa korostuikin se, että kyseessä oli asiantuntijatyö, tietotyö, jossa työnkuva 

on vaihteleva. Toistavan työn nähtiin olevan asia, jolla työn mielekkyys katoaa, ja jossa 

omaa luovuutta ei saa käyttää. Jotta työ voi olla mielekästä, sen pitää antaa haasteita 



41 
 

 

sillä tämä on edellytys työhyvinvoinnin kannalta. Haastateltavat korostivat myös sitä, että 

he saavat olla itse vastuussa työstänsä, eikä esihenkilö vahdi jokaista tekemistä vaan 

luottaa siihen, että jokainen tekee työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Esihenkilön 

rooli on antaa tukea tarvittaessa ja turvata oikeanlaiset resurssit, jotta työtä voidaan 

tehdä. Työn imun teoriassa Rytikangas (2011) painottaa työn vaihtelevuuden tärkeyttä, 

sillä joustavuus ja vaihtelevuus ovat piirteitä, joilla työn mielekkyys kasvaa.  

 

 
 

6.1.4 Työyhteisö 
 
 
Työyhteisön merkitys näkyi haastatteluissa selkeästi. Työkaverit nähtiin suurena osana 

työssä viihtymisessä, ja heidän nähtiin vaikuttavan moneen asiaan. Haastatteluissa ko-

rostui se, että vaikka yritys ei tarjoa yhteisiä vapaa-ajan aktiviteettejä kuten pikkujouluja, 

koettiin tärkeäksi toteuttaa näitä omalla kustannuksella, sillä ne ovat tiimihengen nostat-

tamista. Haastatteluissa korostui kuitenkin se, että kaikki haastateltavat eivät kokeneet 

positiivisena yrityksen vaikutusta työyhteisön eteen ja kokivat esimerkiksi omakustantei-

sen ruokailun negatiivisena yritystä kohtaan. Ensimmäisessä lainauksessa työntekijä 

painotti sitä, kuinka hän koki, että yrityksen pieni rahallinen panostus yhteiseen tekemi-

seen vaikuttaa siihen, miten yritys luo yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksessä. Mielen-

kiintoista on, että muut samat yrityksessä olevat työntekijät eivät maininneet tätä nega-

tiivisena, vaan painottivat sitä, että asioita tehdään yhdessä vaikkakin omakustanteisesti. 

Taustalla tässä näkyi se, että tähän kiinnittänyt työntekijä oli ollut aiemmin toisessa yri-

tyksessä, jossa hänen mukaansa yhteiseen tekemiseen panostettiin huomattavasti 

enemmän, ja se loi hänen mukaansa enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

”Todella huonosti on musta mitään työntekijöiden häppeninkejä, että niitä vois 
musta olla enemmänkin, pikkujoulu ja tämmöstä. Niitä ei kyllä oo. Sellasta musta 
pitäis olla. Yhteistä hauskaa ja olis budjetti siihen. Nyt kaikki tekee omalla budje-
tilla, että tiimi voi mennä ulos syömään mutta kaikki maksaa sitten itse. Että ei se 
musta sama asia oo.” H3 
 

”Etenkin näissä työasioissa työkavereiden merkitys on valtava. Usein esim. men-
nään kahville ja aletaan juttelemaan ihan jostain vapaa-ajan asiasta ja sit kahvi-
tellessa asia kääntyy työlle ja kun sattumalta tajuaa, että hei, toihan on asia mitä 
oon pohtinut ja siinä kahvitunnilla ratkaissut jonkun mielessä olleen työasian mitä 
ei oo saanut itse ratkaistua.” H1 
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Toisin kuin teoriassa, jossa painottui paljon yhteiset pelisäännöt, arvot, esihenkilö ja 

avoin vuorovaikutus, oli haastateltavien huomio työyhteisöstä puhuttaessa työkaverei-

den tuomasta viihtyvyydestä suurimmassa roolissa. Tulkitsen, että yritysten kansainvä-

lisyys vaikuttaa siihen kuinka tärkeäksi haastateltavat korostivat kollegoiden merkitystä. 

Tiimin ja esihenkilön usein ollessa kauempana, haetaan päivittäistä keskusteluseuraa 

läheltä olevista, sillä ne ovat niitä ihmisiä, joiden kanssa työntekijät ovat päivittäin teke-

misissä. Siltala (2007) tuo omassa tutkimuksessaan esille, että yt-neuvottelut rasittavat 

yrityksiä, jonka vuoksi työyhteisöltä saama tuki näissä tilanteissa on tärkeää. Kuten alla 

olevat lainaukset kertovat, on työyhteisön merkitys erityisesti haastavissa tilanteissa to-

della tärkeä. Morgensonin (2005) toteamus siitä että ihminen tarvitsee muita ympärille 

jakaakseen asioita, korostui jokaisessa haastattelussa.  

 
”Työkaverit ovat iso osa jaksamista ja viihtymistä sillä niiden kanssa tulee oltua 
päivittäin ja jakaa saman työyhteisön.” H5. 
 
”Työkavereiden merkitys on suuri, sillä asioissa etenee usein paremmin, kun toi-
mii toisen kanssa sillä yksin ei ole vain mahdollista hoitaa kaikkia asioita, jotka 
töissä pitää tehdä. On tosi tärkeä päästä juttelemaan kavereille etenkin silloin kun 
yrityksessä on menossa vaikeita asioita kuten nyt on ollut noi yt-neuvottelut. 
Vaikka ne ei koskis itseä se mietityttää paljon, ja silloin on kiva, että on ihmisiä, 
jotka ymmärtää tilanteen hyvin ja niiden kanssa voi puhua asiasta mikä helpottaa 
itseään.” H1. 
 
”Sen huomaa ehkä enemmän siinä, jos siinä yhteisössä joku mättää. Huomaa 
helposti, että se silloin vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin. Että meillä on oma 
porukka, ja me yritetään käydä säännöllisesti kahvilla, joka myös on työnantajan 
tarjoama, ja lounaalla yhdessä, ja vaikka jotkut ottais omat eväät ne tuo ne sinne 
lounaspaikkaan että voidaan syödä porukalla.” H2. 

 
 
Keskinen (2005) painotti työntekijätaidoissa sitä, kuinka suuri merkitys työkavereiden tu-

kemisella ja auttamisella on työyhteisötaidoissa. Tämä korostuikin haastatteluissa sel-

keästi, ja moni haastateltava koki, että työkavereilta saa todella paljon apua arkipäivän 

ongelmiin työssä. Kollegoiden merkitystä korostettiin selvästi esihenkilöä enemmän, 

vaikka teoriassa esihenkilön rooli koettiin suurempana. Kuten Keskinen (2005) painotti, 

ovat monet työyhteisötaidot sellaisia, jotka eivät ole varsinaista työtä, mutta joita sitoutu-

nut työntekijä käyttää arjessa. Haastatteluissa työntekijöiden sitoutuminen yritystä koh-

taan näkyi ulospäin, ja vaikka yritystä kritisoitiin esimerkiksi jostakin toimintatavasta, näh-

tiin siinä kuitenkin enemmän positiivisia piirteitä. Tähän myös Julkunen (2008) kiinnitti 

omassa tutkimuksessaan huomiota, sillä hyvinvoivat työntekijät hyväksyvät negatiivisia 

asioita positiivisten asioiden vuoksi.  
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”Ne ihmiset, että se on iso juttu. Että täällä on kyllä tosi kivat ja ihanat ihmiset ja 
kiva tiimi, että se on täällä tosi hyvin. Itse on tietysti kollegoiden ja koko työyhtei-
sön osalta vastuussa. Että ei narise koko ajan ja puukota selkään ja oo se ilkee. 
Yrittää omalta osaltaan pitää sitä työyhteisön ilmapiiriä positiivisena, että ei aina-
kaan lietso mitään negatiivisuutta.” H3. 
 
”Se että se työyhteisö kokee, että voi hyvin ja niistä pidetään hyvin, niin nekin voi 
yleisesti hyvin töissä ja on paljon positiivisempia. Se taas syöttää sitä hyvinvointii 
kun on positiivista energiaa ympärillä. Ja on vaikka avoin kulttuuri, jossa voi eh-
dotella kaikkea, niin edistää työhyvinvointii.” H4. 
 
”Oon ystävällinen muille, syödään yhdessä, kuuntelee toista ja jakaa omia koke-
muksia toisen kanssa. Ja sit jos toinen ei ehdi kaikkialle voi jakaa niitä asioita 
mitä on käyty läpi yhteisissä tapahtumissa ja jota toinen ei välttämättä ehdi lukea, 
sillon sitä auttaa toista ja huomioi muut. Nyt kun tätä ikää tulee lisää niin huomaa 
että kyllä sillä työyhteisöllä on vaan tosi iso merkitys.” H1. 

 
 
 
 

6.2 Minkälainen on hyvinvoiva työntekijä 

 
 
Hyvinvoivan työntekijän määritelmä nähtiin kaikissa haastatteluissa varsin samanlai-

sena. Keinot, joilla hyvinvointi nähtiin saavutettavan, erosivat, mutta lopputuloksena näh-

tiin olevan varsin samanlainen työntekijä. Haastateltavat kokivat, että hyvinvoiva työnte-

kijä on tehokas ja terve, tietää mitä häneltä odotetaan ja viihtyy työssään. Hyvinvointi 

nähtiin hyötynä itselle, mutta myös hyödyksi yritykselle. Oman hyvinvoinnin ja yrityksen 

hyvinvoinnin nähtiin olevan yhteydessä toisiinsa ja se että yritys panostaa työntekijöiden 

hyvinvointiin omaa etua tavoitellen nähtiin enemmän positiivisena kuin negatiivisena piir-

teenä.  

 
”Tärkeä asia työhyvinvoinnissa on kyllä se, että se ei oo vaan työntekijän etu 
vaan myös yrityksen. Mitä levänneempi ja luovempi työntekijä on niin kyllä siinä 
molemmat voittavat ja kyllähän se on tosi tärkeetä että työssä viihdytään. " H1. 

 

Yrityksen tulee toimia sillä tavoin, että se antaa työntekijälle mahdollisuudet voida hyvin 

ja tukee tämän hyvinvointia. Toisaalta, jos hyvinvointiin ei puututa ja se unohdetaan, tu-

lee se yritykselle vielä kalliimmaksi.  Huonosti voiva työntekijä ei ole yhtä tuottava ja on 

pidemmällä aikavälillä enemmän sairaslomalla, josta kärsii sekä yritys että työntekijä. 

Hyvinvoivan yrityksen nähtiin heijastavan hyvinvoiviin työntekijöihin, sillä yritys ja työnte-

kijä ovat se kokonaisuus, joka tuottaa tulosta. Haastateltavat painottivat sitä, että hyvin-

voinnin tulisi löytyä sekä vapaa-ajalla että töissä, kuten alla on nähtävissä. 
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”Suomessa on hirveen paljon ollu tätä työssä uupumista ja muuta. Paitsi että se 
on yksilölle paha, se on työnantajalle paha koska jos työntekijät uupuu töissä eikä 
jaksa tehdä töitä, se tulee työnantajalle kalliiksi kaikille, ja yksilönhän kannalta se 
on tosi paha kun se vaikuttaa sit kaikkeen sun elämään.” H2. 
 
”Mutta toisaalta myös sitä, että kun ihminen voi hyvin töissä ja jaksaa, se myös 
tekee töitä paremmin ja saa tulosta enemmän.” H5. 
 
”Bisness haluaa saavuttaa tietysti parempaa tulosta. Ihmiset jaksaa paremmin, 
on motivoituneempia omaa työtä kohtaan, tekee innokkaammin, ei tuu sairaus-
poissaoloaja tai ainakaan niin paljon.” H3. 

 

Teoriassa Rytikangas (2009) painottikin että Suomessa yhä useampi jää mielentervey-

dellisistä syistä sairauseläkkeelle. Julkunen (2008) uskoo tämän olevan osaksi seu-

rausta siitä, että työntekijät joutuvat ottamaan itsenäisesti aiempaa enemmän vastuuta 

omasta työstään sillä yrityksen tarjoama suoja on vähentynyt. Haastateltavat totesivat 

useampaan kertaa, että työltä vaaditaan aiempaa enemmän, ja usein raja jaksamiselle 

tulee jossain kohtaa vastaan. Aiempaa suuremmalla vaatimisella haastateltavat tarkoit-

tivat, jo teoriassakin mainittua työn vaatimusten lisääntymistä, kuten pienempiä resurs-

seja, tiukempia aikatauluja sekä kilpailun lisääntymistä. Toisaalta haastateltavat myös 

näkivät, että mikäli työhyvinvoinnista pidetään huolta, ei raja tule välttämättä vastaan 

yrityksen mahdollistaessa myös palautumisen. Haastatteluissa tuli esiin se, että haasta-

teltavat kokivat työhyvinvoinnin olevan hyödyksi sekä itselleen että yritykselle, sillä työ-

hyvinvoinnin etu on molemminpuolinen. 

 
”Se on vähän sitä että on ehkä laskee vähän enemmän noita kustannuksia mitä 
tulee kun ei voida hyvin töissä. Mitä saikkukustannukset, lääkärikustannukset, 
tehokkuusmenetyskustannukset. Ja todettu että ja että kilpailu on parhaimmista 
työntekijöistä. Ja just työhyvinvoinnilla voidaan saada paljon parempii työnteki-
jöitä kiinnostumaan yrityksestä ja saada yritykseen töihin. Ja kun on erityisesti 
nykyään paljon noita rankingeja ja noita best place to work juttuja. Jos niissä me-
nestyt, niin se tuo tosi hyvää mainostusta koko brändille ja saat parempii työnte-
kijöitä.” H4. 
 
”Työhyvinvointi on kokonaisjaksamista. Kun töihin nyt käyttää vähintään kolmas-
osan päivästä, jos nyt ajattelee, että kahdeksan tuntii töitä, kahdeksan tuntii nuk-
kuu ja kahdeksan tuntii jotain muuta niin sehän on aika iso alue tai osa. Niin just 
sitä kokonaishyvinvointia, jos kokee että töissä voi hyvin niin muuallakin voi hy-
vin, tai jos muualla ei oo hyvin niin sentään töissä on hyvin.” H2. 
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Työelämän murros ja muutos näkyi haastateltavien kommenteissa selkeästi. Sen nähtiin 

olevan yhtenä syynä siihen, miksi työhyvinvointi on tänä päivänä aiempaa enemmän 

esillä, ja miksi yritykset pyrkivät panostamaan siihen yhä enemmän. Haastatteluissa tuli 

ilmi, että työntekijät kokevat heiltä vaadittavan aiempaa enemmän työelämässä. Tätä 

painotettiin työhyvinvoinnin kirjallisuudessa erityisesti työelämän muutoksesta puhu-

essa. Julkunen (2008), Siltala (2007) ja Blom (2001) korostivat, kuinka työntekijöitä koh-

taan olevat vaatimukset ovat kasvaneet aiempaan nähden kilpailun lisääntyessä.  

 

”Nykypäivänä vaaditaan yhä enemmän eikä täällä osata aina suhtautua vaati-
mukseen kuten pitäis. Vaatimuksia on aina vähän enemmän, kun mitä olis rea-
listista saavuttaa ja sit koitetaan tehdä kaikki jollon siitä tulee liian raskasta. Ajan 
paine on nykyään jatkuva, ja suomalaiset etenkin jotenkin kuvittelee, että kaikki 
pitää tehdä itse ja sit luodaan siitä liikaa stressiä. Se on vähän itseään ruokkiva 
ilmiö, tehdään itsestä kiireinen ja sit siitä ei osata päästä irti kun aina pitää olla 
kiireinen että muka sais jotain aikaan.” H1. 
 
”Koska tehdään paljon etätöitä ja on iltakokouksia ja muuta, ei oo niin selkeetä 
että nyt oon töissä ja nyt oon kotona niin täytyy sen takia kiinnittää enemmän 
huomiota että muistaa myös tasapainottaa.” H2. 

 

Erityisesti asiantuntijatyössä, jossa monilla työ kulkee enemmän mukana eikä sijoitu pe-

rinteiseen työaikaan työhyvinvoinnin huomioiminen koettiin tärkeäksi osaksi arkipäivää. 

Vaatimusten lisääntyessä myös paine on kasvanut ja työ muuttuu helposti jatkuvaksi 

kiireeksi. Taloudellinen tilanne, jonka seurauksena yrityksissä on usein yt-neuvotteluita 

näkyi monissa haastatteluissa, ja tämän koettiin vaikuttavan moneen asiaan yrityksessä. 

Työelämän murroksen myötä työntekijät kokivatkin, että työhyvinvoinnista puhuminen on 

lähes ”pakollista”, sillä haasteita työelämässä tänä päivänä on paljon ja jaksaminen on 

iso haaste monissa yrityksissä. 

 

”Meillä on jatkuvasti yt:eitä ja väkeä vähennetään ja töitä uudelleen organisoi-
daan jatkuvasti. Se muutostulva on ihan jatkuvaa, kokoajan muuttuu oma työ. 
Työhyvinvointi muuttuu tärkeämmäksi, kun jaksamisen kanssa on oikeasti ongel-
mia. Työ on kuormittavampaa kuin aiemmin.” H3. 

 

 

Hyvinvoivan työntekijän tulee kuitenkin pitää itse huoli itsestään. Yritys antaa työnteki-

jälle raamit ja tuen, mutta työntekijän itsensä vastuulla on pitää huoli siitä, että hän näitä 

käyttää. Monet yritysten tarjoamista lisämahdollisuuksista perustuvat vapaaehtoisuu-

teen, jolloin jää työntekijän vastuulle hyödyntääkö hän näitä. Työntekijät painottivat sitä, 
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että työhyvinvointi ei tapahdu itsestään, ja se vaatii aina sen, että on valmis itse näke-

mään vaivaa sen eteen. Mielenkiintoista on, että teoriassa painotettiin paljolti yrityksen 

vastuuta työhyvinvoinnissa, mutta työntekijän vastuun nähtiin lähinnä työyhteisön viihty-

vyydessä, mikä näkyy alaluvussa 1.3., jossa käsittelen työyhteisöä ja sen arvoja. Haas-

tatteluissa tätä asetelmaa ei tullut näkyville, vaan painotettiin jokaisen työntekijän omaa 

vastuuta itsestä, ja sitä että on tarvittaessa valmis pyytämään apua. Esihenkilö pystyy 

tarvittaessa auttamaan, mutta työntekijän tehtävä on tuntea omat rajansa ja pystyä myös 

itse hakemaan apua silloin kuin sitä tarvitsee. Manka, ym (2010) kuitenkin huomioivat, 

että työntekijän vastuulla on käyttää, tai olla käyttämättä, esihenkilön tarjoamia mahdol-

lisuuksia työnhyvinvointiin. Olen aiemmissa luvuissa kiinnittänyt huomiota siihen, että 

erityisesti kansainvälisissä yrityksissä vastuu on suuresti työntekijällä, ja hänen tehtävä 

on hyödyntää yrityksen tarjoamia työhyvinvoinnin mahdollisuuksia. 

 
”Se mikä siinä tietysti on, että se vaatii omaa aktiivisuutta. Että harvemmin tullaan 
ketään sieltä omalta paikalta hakemaan, tai että esimies voi tietysti kyllä ohjata 
niihin tai hoitoon.” H2. 
 
”Sitä on itse pidettävä huoli itsestään ja omasta jaksamisestaan jotta ei tuu bur-
nouttia.” H1.  
 
”Yrityksellä on siinä aika iso merkitys, mitä yritys tarjoo ja miten yritys sen mark-
kinoi työhyvinvointia. Nää tulee työnantajan puolelta että sitten yksilössä se vas-
tuu omasta hyvinvoinnista. Ei sillä että jos sä oot masentunut, että se olis sun 
moka, vaan sillä että kun sä et ole masennustilassa niin on itse vastuussa että 
muista pitää taukoja ja katsoa sitä omaa jaksamista.” H2. 
 
”Itse tietysti on omasta hyvinvoinnistaan vastuussa. Että on tietysti toisten hyvin-
voinnista vastuussa, mutta etenkin siitä itsestä. Että siihen voi aika paljon vaikut-
taa. Jos tuntuu että on töitä liikaa ja on kuormittavaa, niin menee sanomaan 
omalle esimiehelle ja että nyt on liikaa.” H3. 
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7 Luotettavuus 
 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lähden tarkastelemaan suhteuttamalla saamiani tutkimustu-

loksia tutkimuksen teoriaan. Haastattelujen aikana pohdin, että haastattelujen sisältö ei 

vastaa tutkimaani teoriaa, mutta analysoidessani aineistoa tarkemmin rupesin näke-

mään yhtäläisyyksiä teorian ja aineiston, sekä myöhemmin saamieni tulosten välillä. Eri-

tyisesti pidempään työelämässä olleet työntekijät painottivat haastattelujen aikana sitä, 

kuinka työelämä on muuttunut heidän työuriensa aikana. Muutos koettiin työn luonteen 

muuttumisessa, sekä työhyvinvoinnin osalta siinä kuinka se on tullut osaksi arkea.  

 

Työelämän murroksen yksiä selvimpiä yhteyksiä teorian ja tulosten välillä oli se, kuinka 

työntekijät kokivat, että työelämän kiire ja vaatimustentaso on kasvanut aiempaan näh-

den. Haastateltavat olivat huomanneet, kuinka heidän työuriensa aikana työhyvinvoinnin 

käsite ja sen tuominen arkeen oli yleistynyt.  Vielä reilu kymmenen vuotta sitten käsitettä 

tuotiin esiin lähinnä erilaisilla teemapäivillä, kun tällä hetkellä moni haastateltava koki 

työnhyvinvoinnin ja sen huomioimisen olevan arkipäivää yrityksen toiminnassa.  

 

Koen, että haasteena teorian ja tuloksien välillä oli erityisesti esihenkilön aseman merki-

tys. Teoriassa esihenkilön tehtävä nähdään hyvin tärkeänä ja selkeänä työhyvinvointia 

ajatellen, mutta tämä näkyi vain yhdessä haastattelussa. Muissa neljässä haastatte-

luissa esihenkilön nähtiin olevan lähinnä oman tiimin jäsen, joka kyllä neuvoo ja ohjaa 

tarvittaessa, mutta ei ole vastuussa kaikesta toisin kuin kirjallisuudessa nähtiin.  

 

Tutkielman tuloksissa löysin yhden työhyvinvoinnin merkitykseksi välittämisen. Välittä-

miseen nähtiin liittyvän esihenkilö, mutta sen lisäksi se oli paljon muuta haastateltavien 

mielestä. Työhyvinvoinnin teoriassa välittämisestä puhuttiin lähinnä esihenkilön tehtä-

västä puhuessa, ja esimerkiksi palautteen avulla esihenkilöt pystyvät luomaan kuvan, 

että esihenkilö välittää työntekijästä. Kuitenkin haastateltavat kokivat esihenkilön vain 

pienenä osana välittämisen tunnetta, ja esimerkiksi yritysten tarjoamia vapaa-ajan mah-

dollisuuksia tai työpaikalla tarjottavaa ilmaista kahvia, ei mainittu lukemassani työhyvin-

voinnin kirjallisuudessa lainkaan.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa, lähden pohtimaan olenko analysoinut haastat-

teluja virheellisesti, sillä olen löytänyt työhyvinvoinnin merkitykseksi välittämisen tunteen. 

Toisaalta teoriassa puhuttiin siitä, että työntekijälle tulee olla tunne, että hänestä välite-
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tään, mutta teoriassa on käsitelty suppeasti erilaisia välittämisen keinoja. Tämä puoles-

taan lisää luotettavuutta, vaikka aihetta ei ole tuloksieni kannalta teoriassa käsitelty. Toi-

saalta yksi syy tähän voi olla se, että työhyvinvoinnin kirjallisuus lähestyy käsitettä varsin 

suppealla tavalla jonka vuoksi muita välittämisen osa-alueita ei ole avattu.  

 

Eskola ja Suoranta (1999) toteavat, että laadullisen tutkimuksen haasteena ovat haas-

tattelut, sillä haastateltavista ei voi tietää puhuvatko he totta. Koin, että yksilöhaastattelu 

oli tutkielmaani sopiva tapa kerätä aineistoa, sillä näin muiden haastateltavien näkemyk-

set siitä, mitä työhyvinvointi on, ei vaikuttanut haastateltavan puhumiseen. Toisaalta Jo-

kinen ja Juhila (1991) toteavat, että diskurssianalyysissä haastateltavien todenpuhumi-

nen ei ole ongelma, sillä haastatteluissa esiin tulevat merkitykset ovat yhtä todellisia kuin 

haastateltavien sanomatta jääneet asiat.  Haastattelutilanteet olivat rentoja, joka vaikut-

taa siihen, että haastateltavat uskalsivat puhua laajasti käsitteestä. Haastatteluissa mai-

nittiin sekä yrityksen positiivisia että negatiivisia asioita työhyvinvoinnin kannalta, mikä 

kertoo siitä, että haastateltavat uskalsivat kertoa rehellisen mielipiteensä. Lisäksi ano-

nymiteetti lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä näin haastateltavilla ei tarvitse olla pel-

koa siitä, että heidän sanomisensa tulevat muiden kuultavaksi nimellä. 

 

Olen miettinyt tutkimuksen luotettavuutta haastattelukysymyksien kannalta. Olisiko eri-

lainen haastattelurunko tai eri tavoin muotoillut kysymykset vaikuttaneet siihen minkälai-

sia vastauksia sain haastattelussa. Koen, että vastaukset ja kysymykset vastasivat hyvin 

tutkielman kannalta tärkeisiin aiheisiin, mutta esimerkiksi työelämän murrokseen ja esi-

henkilön merkitykseen olisi voinut liittää vielä tarkentavia kysymyksiä. Lisäksi haastatte-

luissa en kiinnittänyt kysymyksissä huomiota työhyvinvoinnin yksilökeskeisyyteen, vaan 

huomio oli työntekijöiden antamissa merkityksissä. Pohdin luotettavuuden kannalta, oli-

sivatko tarkemmat kysymykset ohjanneet vastauksia eteenpäin. Toisaalta halusin pitää 

haastattelun rentona, ja mietin että liian tarkat ja ohjaavat kysymykset olisivat voineet 

vaikuttaa haastateltavaan. Nyt koen, että työntekijät puhuivat käsitteestä rennosti ilman 

että kysymykset ohjasivat vastauksia. Tämä näkyi myös vastauksissa, sillä jokaisessa 

haastattelussa korostui jokin työhyvinvoinnin merkitys muita enemmän.  

 

Laadullisen tutkimuksen haasteena luotettavuuden kannalta koin analyysin ja tuloksien 

saamisen. Tulkitsen toisten ihmisten puheita, jolloin väärinymmärtämiselle on olemassa 

mahdollisuus. Mikäli olen tehnyt litteroinnin perusteella väärän analyysin, on tulkintani 

sen mukaan tehty tavalla, joka ei tulkitse haastateltavien todellisia näkemyksiä. Muistan 

kuitenkin haastattelutilanteet selkeästi ja koen, että ymmärsin sen mitä haastateltava 
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halusi tilanteessa sanoa. Erityisesti diskurssianalyysissä haasteena on, että olen lähte-

nyt tulkitsemaan omaa näkökantaani sen sijaan että tulkitsisin haastateltavien antamia 

merkityksiä työhyvinvoinnille. Tämä lisää luotettavuutta, sillä näin en ole ottanut yksittäi-

siä lauseita pois kontekstistaan, jolloin lauseen merkitys voi muuttua suuresti. Tutkimus-

tulokset olen analysoinut haastatteluista niin, että ne pysyvät alkuperäisessä konteks-

tissa.  

 

Haasteena laadullisessa tutkimuksessa on se, että analysoidessani aineistoa valitsen 

sieltä itseäni kiinnostavat kohdat. Vaikka pyrin analyysissa pysymään etäällä aineis-

toista, nostan sieltä ne merkitykset ja kohdat esiin, jotka koen itse merkitykselliseksi tut-

kimuksen kannalta. Näin ollen koko tutkimuksen aineistoa ei ole tutkimukseen tuotu, ja 

toisen ihmisen tekemänä samasta aineistosta tuotettu analyysi voisi erota. Olen käynyt 

aineistoa kuitenkin useamman kerran läpi, jotta pystyin löytämään työhyvinvoinnille mer-

kityksiä. Useammalla analyysikerralla pyrin lisäämään tutkimuksen luotettavuutta, sillä 

näin pystyin katsomaan, etten ollut jättänyt huomioimatta jotakin tuloksien kannalta olen-

naista osaa.  

 

Olen pyrkinyt tekemilläni tavoilla varmistamaan tutkimuksen luotettavuutta. Teorian ja 

tuloksien välillä on yhteys, ja tutkimukseni tulokset vastaavat tutkimuskysymyksiin. Otta-

malla etäisyyttä aineistoon olen pyrkinyt löytämään sieltä haastateltavien antamia mer-

kityksiä työhyvinvoinnille, ilman että oma näkemykseni vaikutti tähän. Analyysia muo-

dostaessa pidin ajatuksen lukemastani teoriasta taustalla, jotta pystyin löytämään aineis-

tosta juuri haastateltavien antamat merkitykset ilman että taustatietoni vaikutti analyysin 

tekemiseen. Lukemani teoria toi pohjan haastatteluille haastattelurungon muodossa ja 

ohjasi tätä kautta aineiston hankintaa, ja aineiston perusteella muodostin tutkimuksen 

tulokset.  
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8 Pohdintaa 
 

 

Nyt tutkimuksen valmistuttua olen lähtenyt pohtimaan tutkimuksen onnistumista. Lähdin 

tekemään tutkimusta puhtaasta mielenkiinnosta aihetta kohtaan. Koen, että tämän 

vuoksi aihe säilytti mielenkiintonsa läpi tutkimuksen tekemisen, vaikka tarkempi aihe 

muuttui useampaan kertaan tutkimusta tehdessä. Aihe tarkentui läpi tutkimuksen teke-

misen, ja erityisesti alun haasteena oli liian laaja kenttä, jolla lähdin aihetta lähestymään. 

Olisinkin voinut heti alussa pyrkiä rajaamaan aihetta, jotta tutkimuksen tekeminen olisi 

ollut alusta alkaen selkeämpää. Nyt käytin paljon ylimääräistä aikaa siihen, että jouduin 

pohtimaan tutkimuksen raameja ja sitä, mitä todella haluan selvittää tällä tutkimuksella. 

Alussa aiheen rajaaminen olisi helpottanut myös teorian tutkimista, sillä nyt teoriaosuus 

on vielä varsin laaja ja pintaraapaisu aiheeseen.  

 

Koen kuitenkin, että lopulliset tutkimuskysymykset vastasivat juuri niihin kysymyksiin 

mitä halusin selvittää aiheesta kiinnostuessani. Tutkimuskohteen valinta työntekijöihin 

esihenkilöiden sijaan oli mielestäni onnistunut, ja toi tuloksiin mielenkiintoisia huomioita. 

Se, että teoria ja tulokset eriävät osittain toisistaan on mielenkiintoista, ja antaa myös 

uudelle tutkimukselle mielenkiintoisen mahdollisuuden.  

 

Haastatteluiden tekeminen oli mielenkiintoinen prosessi ja jokainen haastattelutilanne 

hieman erilainen. Lukemani teorian perusteella minulla oli ennakko-oletuksia siitä minkä 

tyyppisiä vastauksia tulisin kysymyksiin saamaan. Vastaukset kuitenkin erosivat osittain 

siitä mitä etukäteen ajattelin, ja tämä teki aineiston analysoimisesta mielenkiintoista. 

Tässä pystyin myös opettelemaan sitä, kuinka pidän itseni etäällä aineistosta ja käsitte-

len aineistoa niin, että omat näkemykseni eivät vaikuta analyysin tekemiseen. Läpi tut-

kielman tekemisen pyrin ottamaan etäisyyttä aineistoon, jotta omat näkemykseni eivät 

vaikuta siihen mitä ajattelin teoriasta tai haastattelu aineistoista. Ajoittain tämä oli haas-

tavaa, mutta koin että sain pidettyä itseni tarpeeksi etäällä aineistosta ja tulokset perus-

tuvat työntekijöiden antamille merkityksille.  

 

Tutkimukseni tulokset ja aineistosta löydetyt keskeiset merkitykset ovat yhteydessä työ-

hyvinvoinnin kirjallisuuteen, mutta tuovat myös esiin uusia näkökantoja. Terveys, välittä-

minen, työ itse ja työyhteisö ovat työhyvinvoinnin kirjallisuudessa mainittuja työhyvin-

voinnin osa-alueita, mutta esimerkiksi välittämisen merkitystä on käsitelty vielä suppeasti 

työhyvinvoinnissa. Tuloksissa toin esiin sitä, että työtekijät korostivat omaa vastuuta, 
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siitä että pitävät huolta itsessään sekä käyttävät yrityksen tarjoamia resursseja. Tätä nä-

kökantaa työhyvinvoinnin kirjallisuus toi kuitenkin vielä varsin vähän esille, vaikka muu-

tokseen oli alettu kiinnittämään huomiota. Yhteiskunnallinen tutkimus toi puolestaan tätä 

puolta esiin.  

 

Suurimpana erona kirjallisuuden ja tuloksien välillä oli esihenkilön merkitys. Kirjallisuu-

dessa esihenkilön vastuuta korostettiin, ja esihenkilön tehtävä työhyvinvoinnin ylläpitä-

misessä oli suuri. Haastatteluissa esihenkilön merkitys nähtiin selkeästi pienempänä, ja 

vastuu omasta toiminnasta on suuremmalta osin työntekijällä itsellään, ja vasta sen jäl-

keen esihenkilöllä. Tähän vaikutti osittain myös se, että työhyvinvoinnin kirjallisuudessa 

käsiteltiin paljon kansallisia yrityksiä kansainvälisten yritysten sijaan, joka vaikuttaa yri-

tyksen rakenteeseen.  

 

Jatkotutkimuksen ja kiinnostuksen kohteita tämä tutkimus herätti itselleni useita. Mielen-

kiintoista olisi tutkia miten kansainvälisissä yrityksissä työskentelevät esihenkilöt kokevat 

itse oman tehtävänsä työhyvinvointiin työntekijöiden suhteen. Toisaalta myös kvantitatii-

vinen tutkimus nykyisestä aiheesta olisi mielenkiintoinen, sillä suuremmalla otannalla 

pystyisi tutkimaan korostuvatko nämä aiheet useammassa kansainvälisessä yrityk-

sessä. Toisaalta aiheen tutkiminen pelkällä kyselyllä olisi haastavaa, sillä näin tarkenta-

via vastauksia aiheisiin ei saataisi. Avoimilla kysymyksillä tätä pystyisi tarkentamaan, 

mutta koin että rento haastattelutilanne avasi monia vastauksia enemmän kuin pelkäs-

tään se, että työntekijät olisivat itse kirjoittaneet vastauksensa paperille.  
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Liitteet 
 

LIITE 1  

Haastattelukysymykset 

 

1. Miten ymmärrät työhyvinvoinnin käsitteen ja minkä koet työhyvinvointina ja mitä   

osa-alueita siihen kuuluu mielestäsi? 

2. Mitkä asiat koet siinä itsellesi tärkeiksi? 

3. Mitä työhyvinvointi merkitsee sinulle? 

4. Minkä koet olevan syynä siihen että työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota? 

5. Onko se läsnä arjessa, vai tuleeko se lähinnä huomioon erilaisina teemapäivinä? 

6. Mitä koet että työhyvinvoinnilla halutaan saavuttaa? 

7. Koetko että sen keinot ja tavat toimivat jolla sitä pyritään toteuttamaan? 

8. Kuinka paljon työyhteisö vaikuttaa siihen että hyvinvointi toimii? Entä esimies? 

9. Mitä työhyvinvointi vaatii sinulta? Mikä on oma panoksesi siihen? 

10. Koetko että hyvinvoinnin haasteena on yksilökeskeisyys? 

 


