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1. JOHDANTO 

Se, miten vietämme päivämme, kertoo siitä, kuinka vietämme koko elämämme, toteaa 

Annie Dillard tunnetussa kirjassaan (The Writing Life, 1989). Monen kohdalla 

lausahdus tarkoittaa sitä, että elämämme kuluu töitä tehden. Esimerkiksi WHO on 

arvioinut, että ihmisistä suurin osa viettää kolmasosan koko aikuiselämästään töissä 

(World Health Organization, 1995). Koska vietämme suuren osan 

valveillaoloajastamme töissä, on työllä väistämättä suuri merkitys elämään ja 

hyvinvointiin. Siksi ei ole merkityksetöntä, millaisena työ koetaan ja kuinka 

työpaikoilla voidaan.  

Huolimatta työn merkityksellisestä roolista elämässämme, värittää työstä puhumista 

usein kielteinen sävy. Sanakirjassa työtä määritellään muun muassa ponnistelun, 

vaivannäön ja raadannan kautta (https://www.suomisanakirja.fi/työ). Uutisoinnissa 

korostuvat usein työn kielteiset puolet, muutokset ja uhkakuvat, kuten työ- ja vapaa-ajan 

rajan hämärtyminen, sähköpostitulva ja jatkuva tavoitettavissa olemisen vaatimus 

(Stairs & Galpin, 2009). Työn muutos ja mahdollinen vaatimusten lisääntyminen 

näkyvät myös tilastoissa. Esimerkiksi Kelan sairauspoissaolotilastoissa 

mielenterveyssyistä johtuva sairauspoissaolot ovat lisääntyneet voimakkaasti 

viimeisimmän kolmen vuoden aikana ja tuoreimmassa tilastossa luvut ovat jatkaneet 

kasvuaan (Kela, 2020). 

Kielteinen kuva ei kuitenkaan kerro aivan kaikkea, sillä työelämässä on tapahtunut 

myös myönteisiä kehityskulkuja. Esimerkiksi tuoreimmassa Työolobarometrissa kuva 

työelämästä on toiveikkaampi kuin edellisinä vuosina. Barometrissä arviot työn ja 

työnteon mielekkyyden muutoksista ovat myönteisempiä kuin pitkään aikaan (Lyly-

Yrjänäinen, 2018). Julkisen alan työntekijöistä neljä viidestä kokee työssään iloa ja 

innostusta (Pekkarinen, 2018). Hyvinvointi ja työn merkityksellisyyden tavoitteleminen 

ovatkin nousemassa työelämän seuraaviksi trendeiksi. Hyvinvointi on luonnollisesti 

tärkeää työntekijälle, mutta myös yritykselle, sillä hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi 

(kts. esim. Ahola ym., 2018). Osittain tästä syystä hyvinvoinnin merkitys tunnustetaan 

koko ajan paremmin myös työpaikoilla.  
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Myönteisempään keskittyvä trendi on havaittavissa myös organisaatiopsykologisessa 

tutkimuksessa. Siinä missä aikaisemmin alan tutkimusten pääpaino oli vahvasti stressin 

ja työuupumuksen kaltaisissa kielteisemmissä työelämän ilmiöissä, on 2000-luvun 

alusta lähtien huomio siirtynyt yhä enemmän myös työn myönteisiin puoliin (Schaufeli 

& Bakker, 2003). Positiivisena psykologiana tunnettu suuntaus on herättänyt kasvavaa 

kiinnostusta, sillä siinä keskitytään tutkimaan ihmisten voimavaroja sekä vahvuuksia 

sekä optimaalista toimintaa ja suorituksia (Schaufeli & Bakker, 2003).  Muuttuvan 

työelämän keskellä onkin yhä tärkeämpää selvittää, miksi osa voi työssä hyvin ja osa 

huonommin, mitkä tekijät työpaikoilla vaikuttavat hyvinvointiin ja miten työhyvivointia 

voidaan parantaa.  

Myönteisemmän psykologian nousun viitoittamana työn imusta on tullut yksi 

tutkituimmista työhyvinvointia mittaavia käsitteistä (Hakanen, Harju, Seppälä, 

Laaksonen & Pahkin, 2012). Työn imu viittaa myönteiseen motivaatio- ja tunnetilaan, 

jota luonnehtivat sekä tarmokkuus, omistautuminen että uppoutuminen (Hakanen, 2004, 

s. 229; Schaufeli & Bakker, 2003). Se kuvaa tilaa, jossa työntekijä on motivoitunut, 

lähtee mielellään töihin, tekee töissä parhaansa ja tarttuu innokkaasti uuteen. Työn imun 

on osoitettu olevan yhteydessä niin aloitteellisuuteen, oppimismotivaatioon kuin 

sitoutumiseen ja parempaan työstä suoriutumiseenkin, joten käsitteen tutkiminen on 

osoittanut lupaavaksi (Hakanen, 2009b; Schaufeli & Bakker, 2003). Työn imu on 

hyödyllistä paitsi työntekijälle, myös kollegoille ja koko organisaatiolle. Esimerkiksi 

Bakker ja Albrecht (2018) listaavat työn imulla olevan yhteyksiä niin luovuuteen, 

suorituskykyyn, asiakkaiden tyytyväisyyteen kuin oman työpaikan hyväksi 

toimimiseen.  

Työn imun myönteisiä seurauksia on selitetty monin eri tavoin. Tähän mennessä työn 

vaatimukset ja voimavarat -malli eli tv-tv-malli on ollut yksi suosituimmista 

teoriakehyksistä, jota työn imun selittämisessä ja ennustamisessa on käytetty. Mallissa 

esitetään, että työn piirteet eli voimavarat ja vaatimukset ennustavat työssä 

suoriutumista työntekijän työn imun kautta (Bakker & Albrecht, 2018). Mallissa siis 

ajatellaan vahvojen työn voimavarojen johtavan parempaan työn imuun, joka puolestaan 

johtaa parempaan suoriutumiseen työstä. Työn voimavaroilla viitataan niihin työn 

fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin tai organisatorisiin piirteisiin, jotka edesauttavat 

tavoitteiden saavuttamista, vähentävät työn vaatimuksia ja kuluttavuutta sekä 
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vahvistavat työssä oppimista, kehittymistä sekä kasvua (Bakker & Demerouti, 2007). 

Tässä tutkielmassa huomio kohdistuu voimavaroista juuri työpaikan sosiaalisiin 

voimavaroihin, sillä ilman ihmissuhteita ja sosiaalisuutta ihmiselämän 

merkityksellisyyden voidaan katsoa olevan puutteellista (Lazarus & Folkman, 1984, s. 

246) ja tämän voidaan ulottaa koskemaan myös työelämää.  

Sosiaaliset suhteet ovat olennainen osa hyvinvointia työpaikoilla. Lähes kaikilla 

työpaikoilla toimitaan sosiaalisissa verkostoissa ja yhteistyössä kollegoiden ja 

asiakkaiden kanssa, joten vuorovaikutuksen merkityksen huomioiminen sekä 

tutkiminen on tärkeää. Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus työtovereiden kanssa 

koetaan tärkeiksi ja ne voivat toimia työssä jaksamista edesauttavina tekijöinä. 

Esimerkiksi Rinta-Kiikan, Yrjölän ja Alhon (2018) selvityksessä suomalaiset valitsivat 

työyhteisön viihtyisyyden ja hyvän työilmapiirin yhdeksi työn tärkeimmistä piirteistä. 

Sosiaaliset tekijät olivat tärkeitä myös Suomalaisen työn liiton 2017 tutkimuksessa, 

jossa hyvä työilmapiiri, yhdessä tekemisen henki ja mukavat työkaverit olivat yhdeksän 

tärkeimmän työhyvinvoinnin lähteen joukossa (Made by Finland-kampanjatutkimus, 

2017). Asiakastyössä myös asiakkaat voivat toimia tärkeänä sosiaalisena voimavarana 

ja työhyvinvoinnin lähteenä. Esimerkiksi hammaslääkäreille myönteiset 

asiakaskohtaamiset ovat hyvin merkityksellinen työn voimavara (Gorter, the Brake, 

Eijkman & Hoogstraten, 2006). 

Erityisen tärkeiksi sosiaaliset tekijät voivat nousta muutosten keskellä. Nykypäivän 

työelämässä fuusioiden kaltaiset suuret organisaatiomuutokset ovat yhä yleisempiä 

(Hakanen & Perhoniemi, 2008), ja jatkuva muuttuminen ja kehittyminen nähdään usein 

välttämättömänä organisaatioiden menestymiselle (Madsen, Miller, & John, 2005). 

Työpaikalla tapahtuva vuorovaikutus voi toimia työn sosiaalisena voimavarana, joka 

edesauttaa työssä jaksamista ja kokonaisvaltaista työhyvinvointia 

organisaatiomuutosten keskellä. Sosiaaliset voimavarat voivat muun muassa edesauttaa 

muutoksen onnistumista (esim. Tenkas & Chesmore, 2003) ja esimerkiksi sosiaalinen 

tuki voi suojella työhyvinvointia organisaatiomuutoksen aikana (Wiezer, Nielsen, 

Pahkin, Widerszal-Bazyl, de Jong, Mattila-Holappa & Mockallo, 2011). 

Organisaatiomuutosten ja hyvinvoinnin väliseen suhteeseen vaikuttaa myös se, 

millaisena muutosprosessi nähdään (Wiezer ym., 2011) ja ystävällisyyden kaltaiset 
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sosiaaliset tekijät voivat mahdollisesti edesauttaa muutosten näkemistä myönteisempinä 

(esim. Hakanen ym., 2012) 

Tässä tutkielmassa tarkastelin työpaikan sosiaalisten voimavarojen vaikutusta työn 

imuun organisaatiomuutoskontekstissa. Huomion kohteena on kolme sosiaalista 

voimavaraa: työtovereiden tarjoama sosiaalinen tuki, työtovereiden ystävällisyys sekä 

myönteiset asiakas- ja potilaskontaktit. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että 

sosiaalisella tuella on muutoksilta suojaavia vaikutuksia. Työyhteisön ystävällisyydellä 

sekä myönteisillä asiakas- ja potilaskontakteilla on havaittu olevan myönteisiä yhteyksiä 

työn imuun, mutta yhteyksiä on tähän mennessä tutkittu vain poikkileikkausasetelmissa 

eikä niiden roolia organisaatiomuutoksen keskellä ole aiemmin selvitetty. Tutkielman 

tarkoituksena oli selvittää, selittävätkö työyhteisön ystävällisyys, sosiaalinen tuki sekä 

myönteiset asiakas- ja potilaskontaktit työn imua Helsingin sosiaali- ja terveysviraston 

fuusion keskellä. Lisäksi tutkin sosiaalisten voimavarojen yhteyttä muutosten koettuun 

myönteisyyteen tai kielteisyyteen sekä tarkastelin, välittikö myönteiseksi tai kielteisiksi 

arvioiminen sosiaalisten voimavarojen ja työn imun yhteyttä. Tutkielman teoreettisena 

taustana toimi malli työn vaatimuksista ja voimavaroista. 

2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Tässä luvussa esittelen aikaisempaa tutkimusta aiheeseen liittyen. Käyn läpi työn imun 

käsitteen, esittelen työn vaatimusten ja voimavarojen teorian, minkä lisäksi avaan 

tarkemmin tutkielmassa käsiteltävien sosiaalisten voimavarojen käsitteet. Lopuksi 

avaan organisaatiomuutoskontekstissa tehtyä tutkimusta aiheeseen liittyen. 

2.1  TYÖN IMU 

2.1.1  Positi ivinen psykologia ja työn imu   

Työ voi vaikuttaa hyvinvointiin sekä edistävästi että heikentävästi. Työ voi esimerkiksi 

tarjota tuloja, innostusta, henkistä kasvua ja oppimista, mutta toisaalta työ voi aiheuttaa 

pitkittynyttä stressiä ja muita terveysriskejä (Schulte & Vainio, 2010). Työterveyden ja 

työhyvinvoinnin tutkimus on pitkään painottunut stressin ja uupumuksen kaltaisiin työn 

kuluttaviin ja kielteisiä puoliin, työn antavien ja myönteisten piirteiden jäädessä 

vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi Schaufelin ja Bakkerin (2003) mukaan 

työterveyteen keskittyvän akateemisen Journal of Occupational Health –lehden 
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artikkeleista 95 prosenttia käsitteli 2000-luvun alussa työhyvinvoinnin kielteisiä puolia 

ja vain viidessä prosentissa keskityttiin tarkastelemaan työn myönteisiä piirteitä, kuten 

työtyytyväisyyttä.  

Työhyvinvointi ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan riskien ehkäisemistä ja kuluttavien ja 

kielteisten tekijöiden puuttumista, vaan työhön sisältyy myös aidosti myönteisiä puolia 

(Schulte & Vainio, 2010).. Työn tutkiminen myönteisestä näkökulmasta auttaa 

selvittämään, mistä hyvinvointi töissä kumpuaa ja löytämään mielekkyyttä ja jaksamista 

tukevia tekijöitä.  Näin ollen tutkimus voi auttaa löytämään keinoja, joilla hyvinvointia 

voidaan parantaa myös työelämän muutosten ja uhkakuvien keskellä. Viime vuosina 

onkin alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös työn myönteisiin piirteisiin 

ja samaan aikaan positiivisena psykologiana tunnettu psykologian myönteisempi 

suuntaus on kasvattanut suosiotaan. Positiivinen psykologia keskittyy tutkimaan 

ihmisten voimavaroja sekä vahvuuksia sekä optimaalista toimintaa ja suorituksia 

(Schaufeli & Bakker, 2003.)  Positiivisen psykologian oppi-isän Seligmanin (1999) 

määritelmän mukaan positiivinen psykologia tarkoittaa tieteellistä tutkimusta.ihmisten 

optimaalisen suoriutumisesta.   

Myönteisempi näkökulma on levinnyt myös organisaatiopsykologian kentälle erilaisina 

suuntauksina1. Suuntauksissa on pieniä vivahde-eroja, mutta pääsääntöisesti 

myönteisemmän näkökulman organisaatiopsykologiassa tarkastellaan mm. 

työntekijöiden optimaalista toimintaa ja vahvuuksia, työn voimavaroja, riskien 

ennaltaehkäisyä. toimivaa johtamista sekä hyvinvointia tukevien organisaatioiden 

toimintaa. Tavoitteena on muun muassa kuvailla, selittää ja vahvistaa parasta 

mahdollista suoriutumista sekä lisätä psykososiaalista hyvinvointia ja parantaa 

työhyvinvointia ja työelämän laatua. (Bakker & Derks, 2010.) Työn tarkasteleminen 

myönteisestä näkökulmasta auttaa hahmottamaan, ettei työhyvinvointi ole ainoastaan 

riskien ehkäisyä ja pahoinvoinnin puuttumista, vaan työhön voi liittyä myös aidosti 

myönteisiä ja innostavia puolia (Hakanen, 2009).  

Myönteisessä työterveyspsykologiassa ajatellaan, että työhyvinvoinnin saavuttamiseksi 

ei voida auttaa ainoastaan vaikeaa stressiä ja uupumusta kokevia työntekijöitä, vaan 

 

1 Mm. Positive Organizational Scholarship (POS), Positive Occupational Health Psychology (POHP), 

Positive Organizational Behaviour (POB). (Bakker & Derks, 2010).  
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myös ”normaalit” työntekijät tarvitsevat tukea ja neuvoja voidakseen paremmin ja 

nauttiakseen työstä enemmän (Bakker & Derks, 2010). Suuntauksessa ajatellaan, että 

työn myönteiset piirteet ja ilmiöt voivat ennaltaehkäistä ja suojata työn aiheuttamilta 

haitoilta ja riskeiltä (mt.). Myönteinen näkökulma on kirvoittanut uusia tutkimuksia ja 

saanut tutkijoita tarttumaan myönteisiin ilmiöihin entistä hanakammin. Viime vuosina 

positiivisen psykologian piirissä on tutkittu mm. työn imua, työn tuunaamista, 

henkilökohtaisia voimavaroja, työn myönteistä ”läikkymistä” vapaa-ajalle, työn 

voimavaroja sekä työn suunnittelua niin, että työn tekeminen on mielekkäämpää 

(Bakker & Derks, 2010). Tässä tutkielmassa syvennytään tarkastelemaan juuri työn 

imua; työhyvinvoinnin ja positiivisen psykologian kattokäsitteiden alle sijoittuvaa 

työhyvinvoinnin mittaria, jonka suosio linkittyy vahvasti myönteisen 

organisaatiopsykologian nousuun.  

2.1.2  Työn imun pi irteet  

Työn imu on 2000-luvun alkupuolelta lähtien ollut yksi työhyvinvoinnin keskeisistä 

mittareista ja käsitteistä (Hakanen, 2009; Schaufeli & Bakker, 2003). Osa suosiosta voi 

selittyä sillä, että työn imuun on liitetty useita myönteisiä piirteitä ja seurauksia. 

Esimerkiksi Hakanen (2009b) summaa työn imun olevan yhteydessä muun muassa 

aloitteellisuuteen, työpaikkaan sitoutumiseen, oppimismotivaatioon ja terveyteen sekä 

parempaan tyytyväisyyteen omaa elämää kohtaan. Näin ollen käsite on herättänyt 

kiinnostusta niin tutkijoissa kuin yritysmaailmassakin.  

Tutkimuksissa työn imua on lähestytty erilaisista näkökulmista.  Lähes kaikissa 

määritelmissä työn imu nähdään myönteisenä ilmiönä, joka viittaa työhön liittyvään 

hyvinvointiin sekä täyttymykseen (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris, 2008). 

Ensimmäisenä työn imun käsitteen esitteli Kahn (1990). Hän kuvailee työn imua 

kokevien työntekijöiden olevan fyysisesti, kognitiivisesti ja emotionaalisesti täysin 

läsnä työlleen. Kahn viittaa käsitteellään nimenomaan työhön tietoisesti suunnattuun 

huomioon, kuten keskittymiseen sekä läsnäoloon. Hän myös esittää, että läsnäolon 

ansiosta imua kokevat työntekijät ovat muita tehokkaampia. (Mt.) 

Kahnin (1990) esittelyn jälkeen työn imusta on julkaistu uusia, toisistaan hieman 

poikkeavia määritelmiä. Kaikkein tunnetuin ja akateemisesti käytetyin määritelmä on 

hollantilaisten Schaufelin ja Bakkerin käsialaa. Heidän mukaansa työn imulla viitataan 
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myönteiseen motivaatio- ja tunnetilaan, jota luonnehtivat sekä tarmokkuus, 

omistautuminen että uppoutuminen (Hakanen, Jari, 2009b; Schaufeli & Bakker, 2003). 

Määritelmän mukaan työn imuun liittyvää tarmokkuutta luonnehtii voimakas energisyys 

työskennellessä, halu panostaa ja nähdä vaivaa työssä sekä sinnikkyys myös vaikeiden 

tehtävien edessä. Omistautuminen näkyy merkityksellisyyden, innokkuuden, 

haastavuuden ja ylpeyden tunteiden kokemisena sekä syvänä sitoutumisena työhön. 

Uppoutuneisuus puolestaan viittaa siihen, että työntekijä on täysin syventynyt työhönsä, 

aika kuluu työskennellessä kuin siivillä ja työstä on paikoin vaikea irrottautua. (Bakker 

et al., 2008.) Tiivistettynä työn imua kokevat työntekijät työskentelevät ahkerasti, ovat 

työlleen omistautuneita ja syventyvät työtehtäviinsä (Schaufeli, 2018). 

Useissa tutkimuksissa on huomattu, että työn imu ei ole vain yksilöllinen, vaan myös 

yhteisöllinen ja sosiaalinen ilmiö. Työn imu voi esimerkiksi siirtyä työparilta toiselle ja 

myös myönteiset asiakaskontaktit voivat välittää työn imua (Perhoniemi & Hakanen, 

2013). Eräässä hollantilaisessa tutkimuksessa huomattiin, että työtiimitason työn imu oli 

yhteydessä yksilötasolla koettuun työn imuun silloinkin, kun työn vaatimukset ja 

voimavarat oli otettu huomioon (Bakker, Emmerik & Euwema, 2006). Tämän lisäksi 

työn imun yhteisöllistä luonnetta tukee lisäksi se, että työn imu voi tarttua puolisoiden 

välillä (Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2005). 

Työn imun tärkeyttä organisaatioille perustellaan usein juuri sillä, että työn imua 

kokevat työntekijät suoriutuvat työstään paremmin. Yhteys paremman suoriutumisen ja 

työn imun välillä on löydetty useissa tutkimuksissa. Bakkerin (2011) mukaan on neljä 

syytä sille, miksi työn imua kokevat työntekijät ovat tehokkaampia verrattuna 

työntekijöihin, jotka eivät koe työn imua. Ensinnäkin työn imua kokevat tuntevat 

enemmän myönteisiä tunteita, kuten innostusta ja kiitollisuutta. Meta-analyysissa on 

myös havaittu, että työn imua kokevat ovat terveempiä (Christian & Slaughter, 2007); 

näin ollen he voivat keskittää voimavaransa paremmin työntekoon. Heillä on myös 

muihin verrattuna enemmän resursseja itse kehittää voimavaroja niin työn kuin 

henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen. Viimeiseksi työn imua kokevat työntekijät 

voivat välittää intoaan myös muihin (Bakker & Xanthopoulou, 2009). Koska 

työpaikoilla usein työskennellään yhdessä, voi muille välittyvä työn imu parantaa myös 

koko tiimin suoriutumista. (Bakker, 2011.) 
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2.1.3  Työn imu ja lähikäsitteet  

Työn imu on organisaatiopsykologian kentällä vielä suhteellisen tuore käsite ja 

keskustelu tarkasta määritelmästä jatkuu yhä. Työn imulla on yhtymäkohtia muihin 

työhyvinvointikäsitteisiin ja esimerkiksi Macey ja Schneider (2008) ovat esittäneet 

pohdintaa siitä, onko työn imu tarpeeksi erillinen ja erilainen muihin käsitteisiin 

verrattuna, vai onko käsite ennemminkin vain ”vanhaa viiniä uudessa pullossa”. 

Työn imua ja työuupumusta tutkitaan usein samoissa tutkimuksissa ja niitä käsitellään 

usein toistensa vastakohtina. Schaufeli ja Bakker (2003) esittävät työn imun olevan 

työuupumukselle vastakkainen, mutta siitä itsenäinen ilmiö; jotkut tutkijat puolestaan 

näkevät työn imun työuupumuksen suorana vastakohtana, ikään kuin janan toisena 

päätepisteenä. Esimerkiksi Maslach ja Leiter (1997) esittävät työn imun olevan 

työuupumuksen vastakohta, ja he luonnehtivat työn imun osa-alueita työuupumuksen 

osa-alueiden kautta. Tällöin työn imu määrittyy energisyyden, osallistumisen sekä 

pystyvyyden tunteen yhdistelmänä. Työn imua voidaankin mitata täysin omalla 

asteikollaan tai työuupumusmittarin avulla (Bakker & Demerouti, 2008). Tutkimuksissa 

havaittu, että työn imun ominaispiirteistä tarmokkuus ja omistautuminen vaikuttavat 

olevan vastakohtia työuupumuksen piirteistä uupumukselle ja kyynisyydelle, joten 

näiden mittareiden suhteen työuupumus ja työn imu näyttäisivät olevan saman jatkumon 

eri päitä. Uppoutuneisuudella ei ole vastakohtaa työuupumuksen käsitteistössä eikä 

piirre näin ollen suoraan ole palautettavissa työuupumukseen. (Hakanen, 2004.) 

Hakanen (2004) myös arvioi, että työn imun puuttuminen ei välttämättä johda 

työuupumukseen ja että työssä tylsistyminen voisi mahdollisesti olla työn imun 

vastakohta uupumuksen sijaan. Tutkimustulokset viittaavat kuitenkin siihen, että 

käsitteet olisivat toistensa vastakohtia. Colen, Walterin, Bedeianin ja O’Boylen (2012) 

meta-analyysissa työn imu ja työuupumus sekä niiden ulottuvuudet korreloivat vahvasti 

keskenään ja he argumentoivatkin työn imun todennäköisesti olevan työuupumuksen 

vastinpari.  

Työn imu poikkeaa esimerkiksi flow-tilan kaltaisesta lyhytaikaisemmasta elämyksestä 

(Hakanen, 2009b), sillä työn imu on suhteellisen pysyvä ilmiö (Schaufeli & Bakker, 

2003). Schaufeli ja Bakker (2003) luonnehtivat työn imun olevan laaja-alainen ja 

pysyvä affektiivis-kognitiivinen tila, joka ei liity vain tiettyyn tehtäväsuoritukseen, 

tapahtumaan tai yksilöön. Flow-tilalla taas viitataan palkitsevan tuntuiseen 
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lyhytkestoiseen huippuelämykseen, jossa henkilö syventyy haastavaan tehtävään niin 

voimakkaasti, että taju ajasta ja paikasta saattavat hämärtyä (Csikszentmihalyi, 1990, s. 

71). Näin ollen flow-tila muistuttaa työn imun piirteistä uppoutumista, mutta ilmiöt 

eroavat kuitenkin pysyvyydeltään (Schaufeli, 2002). Siinä missä flow-kokemus kestää 

yleensä vain tunnin tai vähemmän, on työn imu kokemuksena pysyvämpi, tasaisempi ja 

pitkäkestoisempi (Bakker, 2011). 

Työn imua on verrattu myös työtyytyväisyyden ja motivaation käsitteisiin. Esimerkiksi 

työn imun ja työtyytyväisyyden mittareissa on selkeitä yhtymäkohtia ja molemmat 

edustavat myönteistä työhyvinvoinnin tilaa (Macey & Schneider, 2008). Työn imua 

kokeva työntekijä on omistautunut ja energinen työskennellessään: työn imussa siis 

yhdistyy sekä aktiivisuus sekä työstä saatu mielihyvä. Koska työtyytyväisyyden 

katsotaan olevan ennemminkin passiivista tyytyväisyyttä ja hyvinvointia, eroavat 

käsitteet toisistaan aktivaatiotason osalta. (Bakker, 2011.)  Työn imu eroaa myös 

motivaation käsitteestä, sillä se kattaa motivaation ohella myös kognitiivisen sekä 

affektiivisen ulottuvuuden uppoutumisen sekä tarmokkuuden kautta (mt). 

Työn imu on liitetty ajoittain myös työholismin käsitteeseen. On argumentoitu, että työn 

imu on sama ilmiö kuin työholismi tai että korkea työn imu ainakin johtaisi 

työholismiin. Tähänastiset tutkimukset eivät kuitenkaan täysin tue tätä näkemystä. 

Esimerkiksi suomalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että työn imun piirteistä vain 

uppoutumisella oli yhteys työholismiin (Hakanen, 2009b). Työholistin ja työn imua 

kokevan erona voidaan pitää sitä, että työn imussa työ vetää työntekijää puoleensa, sillä 

työntekijä nauttii työnteosta aidosti, kun taas työholismissa työn tekemistä ohjailee 

pakonomainen tarve tehdä töitä. Toisin sanoen työn imua kokevat työntekijät ovat 

tyytyväisiä työskennellessään, kun taas työholistit ovat tyytymättömiä kun he eivät 

työskentele. (Schaufeli & Salanova, 2011.) 

HRD- ja bisneskirjallisuudessa esiintyvää employee engagement –käsite vaikuttaa 

ensisilmäyksellä olevan työn imun kanssa päällekkäinen tai ainakin hyvin läheinen 

käsite. Kuitenkin käsitteiden käyttö ja mittaustavat eroavat toisistaan paljonkin. Siinä 

missä Schaufelin ja Bakkerin (2003) kehittämä Utrecht Work Engagement Scale –

mittari pyrkii mittaamaan työn imun kolmea osa-aluetta, mittaa yritysmaailmassa 

suositun Gallupin työn imu –mittari ennemminkin työn piirteitä ja voimavaroja, kuten 

sitä, kokeeko työntekijä työtovereiden välittävän hänestä ja onko työntekijällä 
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tarvittavat välineet työn tekemiseen (Harter, Schmidt & Keyes, 2003). Näin ollen 

käsitteet eivät viittaa samaan asiaan. Tässä tutkielmassa keskitytään nimenomaan work 

engagement –käsitteeseen liittyvään teoriaan ja kirjallisuuteen. 

Työn imulla on siis yhteneviä ja osittain päällekkäisiä piirteitä muiden lähikäsitteiden 

kanssa, mutta myös täysin uniikkeja piirteitä. Christian, Garza ja Slaughter (2011) 

vertailivat meta-analyysissa työn imua ja lähikäsitteitä, kuten työtyytyväisyyttä ja 

havaitsivat, että käsitteet kyllä jakavat keskenään joitain piirteitä, mutta eivät kaikkia. 

He esittivät vastauksena Maceylle ja Schneiderille (2008) työn imun sisältävän 

vanhojen viinien lisäksi myös uutta vuosikertaa. Näin ollen työn imu näyttää olevan 

hyödyllinen lisäys organisaatiopsykologian työhyvinvointia kuvaavien käsitteiden 

valikoimaan. (Mt.)  

2.2  TYÖN VOIMAVARAT JA VAATIMUKSET –MALLI 

Vuosituhannen vaihteessa kehitetty työn vaatimukset ja voimavarat -malli eli tv-tv-malli 

on yksi suosituimmista teoriakehyksistä, jota työn imun selittämisessä ja 

ennustamisessa on käytetty (Bakker & Albrecht, 2018). Mallissa esitetään, että työn 

piirteet eli voimavarat ja vaatimukset ennustavat yhdessä henkilökohtaisten 

ominaisuuksien työntekijöiden työn imua ja työuupumusta (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner & Schaufeli, 2001) ja tätä kautta työssä suoriutumista (Bakker & Albrecht, 

2018). Tv-tv-mallin eduksi voidaan lukea se, että samalla mallilla voidaan jäsentää ja 

ennustaa sekä työhyvinvoinnin myönteisiä, että kielteisiä kehityskulkuja työpaikoilla. 

Mallia onkin hyödynnetty erityisesti työn imun ja työuupumuksen tutkimisessa 

(Hakanen, 2009a), ja sitä voi käyttää joko kokonaisuudessaan tai vain myönteistä tai 

kielteistä kehityskulkua tutkiessa (Schaufeli & Bakker, 2004). Tässä tutkielmassa 

huomio oli myönteisissä kehityskuluissa eli työn voimavarojen vaikutuksissa työn 

imuun.  

2.2.1  Tv-tv-mall in  oletukset  

Lähtökohtana tv-tv-mallissa on, että kaikilla työpaikoilla psykososiaaliset työolot 

voidaan jakaa työn voimavaroihin ja työn vaatimuksiin (Hakanen, 2009a).  Työn 

vaatimuksilla tarkoitetaan niitä työn fyysisiä, sosiaalisia tai organisatorisia puolia, jotka 

vaativat fyysisiä tai psyykkisiä ponnisteluja sekä ylläpitämistä (Demerouti et al., 2001). 

Työn voimavaroilla puolestaan viitataan niihin työn fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin 
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tai organisatorisiin piirteisiin, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamista, vähentävät 

työn vaatimuksia ja kuluttavuutta sekä vahvistavat työssä oppimista, kehittymistä sekä 

kasvua (Bakker & Demerouti, 2007). Vaatimusten ja voimavarojen piirteitä käsitellään 

tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

Tv-tv-mallin toisena oletuksena on, että työhyvinvoinnin ja pahoinvoinnin taustalla 

piilee kaksi erilaista psykologista prosessia.  Ne ovat terveyden heikentymisen prosessi 

sekä motivaatioprosessi. Terveyden heikentymisen prosessissa oletetaan, että työn 

liialliset vaatimukset tai huonosti suunnitellut työtehtävät voivat kuormittumisen kautta 

johtaa työuupumukseen ja terveyden heikentymiseen. Motivaatioprosessissa oletetaan, 

että työn voimavarat toimivat motivaattoreina ja riittävinä ne johtavat työn imuun ja sitä 

kautta myönteisiin seurauksiin sekä yksilön että organisaation kannalta. (Bakker & 

Demerouti, 2007; Hakanen, 2009a.) Bakker ja Demerouti (2007) tiivistävät, että 

voimavarojen läsnäolo johtaa työn imuun, kun taas niiden uupuminen voi herättää 

kyynisen asenteen työtä kohtaan. Työn voimavarojen motivoiva vaikutus voi olla joko 

ulkoista tai sisäistä: ne voivat toimia tavoitteiden saavuttamisen välineinä (ulkoinen) tai 

edesauttaa työntekijöiden kasvua, oppimista tai kehitystä (sisäinen) (Bakker & 

Demerouti, 2007).  

Kolmanneksi tv-tv-mallissa oletetaan, että suorien vaikutusten lisäksi vaatimusten ja 

voimavarojen yhdysvaikutukset ovat tärkeitä kuormituksen ja motivaation kehittymisen 

kannalta (Bakker & Demerouti, 2007). Tämä tarkoittaa sitä, että työn voimavarat voivat 

mahdollisesti suojata työn vaatimusten negatiivisilta vaikutuksilta, kuten 

työuupumukselta (Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli & Schreurs, 2003). Joissain 

tutkimuksissa oletus on saanut tukea, mutta joissain ei (Schaufeli & Taris, 2014). 

Esimerkiksi Bakkerin ja kollegoiden (2003) tutkimuksessa löytyi yhdysvaikutus, eli 

voimavarat suojelivat osittain vaatimusten vaikutuksilta. Tutkimuksessa kuitenkin 

esitettiin, että vahvat voimavarat eivät pysty täysin suojaamaan vaatimuksilta, jos ne 

ovat hyvin kuormittavia.  

Kolmen perusoletuksen lisäksi malliin on vuosien varrella liitetty muutamia 

lisäoletuksia. Yksi niistä on oletus siitä, että työn voimavarat vaikuttavat motivaatioon 

etenkin silloin, kun työn vaatimukset ovat korkeita (Bakker & Demerouti, 2017). Ajatus 

perustuu Hobfollin (2001) teoriaan siitä, että voimavarat ovat erityisen hyödyllisiä ja 

motivoivia silloin, kun niitä tarvitaan. Tukea oletukselle on löytynyt esimerkiksi 
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Hakasen, Bakkerin ja Demeroutin (2005) tutkimuksesta, jossa työn voimavarat olivat 

yhteydessä työn imuun vahvemmin silloin, kun vaatimukset olivat korkeita. On myös 

ehdotettu, että pystyvyyden ja optimismin kaltaiset henkilökohtaiset voimavarat voivat 

toimia työn voimavarojen lailla ja johtaa työn imuun. Henkilökohtaisilla voimavaroilla 

viitataan ihmisten uskomuksiin ja ajatuksiin siitä, kuinka paljon he voivat vaikuttaa 

ympäristöönsä. Tv-tv-mallissa oletetaan, että henkilökohtaisilla resursseilla on suora 

myönteinen yhteys työn imuun, minkä lisäksi ne voivat myös suojata negatiivisilta 

vaatimuksilta ja mahdollisesti tehostaa voimavarojen vaikutuksia. Tuki oletukselle on 

vielä rajallista. (Bakker & Demerouti, 2017.)  Tämän lisäksi Schaufeli ja Taris (2014) 

ovat pohtineet, tulisiko malliin lisätä henkilökohtaisten voimavarojen rinnalle myös 

pessimismin ja neuroottisuuden kaltaisia henkilökohtaisia ”heikentäjiä”. 

Tähänastiset tutkimukset ovat tukeneet mallin pääoletuksia vaatimusten ja 

voimavarojen vaikutuksista työn imuun sekä työuupumukseen. Ainoastaan todisteet 

yhdysvaikutuksen olemassaololle ovat tähän mennessä olleet melko vähäisiä. Tv-tv –

mallia testanneet tutkimukset ovat pääosin olleet hyödyntäneet 

poikkileikkausasetelmaa, mutta oletuksille on löytynyt tukea myös pitkittäisaineistoista. 

(Schaufeli & Taris, 2014.) Mallin oletukset on tiivistetty kuvaan 1. 

Tv-tv-mallin suosiota selittää mahdollisesti se, ettei malli ole rajoittunut vain tiettyihin 

vaatimuksiin tai voimavaroihin, vaan oletuksena on, että mikä tahansa työn vaatimus tai 

voimavara voi vaikuttaa työhyvinvointiin. Malli on tämän vuoksi laaja ja joustava, ja 

sitä voidaan hyödyntää jouhevasti erilaisissa ympäristöissä. Joustavuus on toisaalta 

myös mallin heikkous, sillä se heikentää mallia hyödyntävien tutkimusten 

yleistettävyyttä. Koska malli potentiaalisesti sisältää kaikki mahdolliset voimavarat sekä 

vaatimukset, voidaan sitä hyödyntävissä tutkimuksissa tutkia täysin eri teemoja. Vaikka 

yhteys löytyy jonkin tietyn voimavaran ja työn imun väliltä, se ei tarkoita, että yhteys 

välttämättä löytyisi jotain toista voimavaraa tutkittaessa. Onkin esitetty, että tv-tv-malli 

on ennemmin kuvaileva kuin tyhjentävästi selittävä malli. Tv-tv-mallin ohella voikin 

olla hyvä käyttää jotain toista, tutkittavia yhteyksiä tarkemmin selittävää tai täydentävää 

teoriaa. (Schaufeli & Taris, 2014.)  
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Kuva 1. Tv-tv-mallin ydinoletukset Schaufelia & Tarista (2014) mukaillen 

 

2.2.2  Työn vaatimukset  

Työn vaatimukset voidaan nähdä eräänlaisina työn ”kustannuksina” (Demerouti ym., 

2001). Näitä vaatimuksia ovat esimerkiksi työn kuormittavuus, puutteellinen 

työympäristö, kiire sekä mahdolliset roolikonfliktit esimerkiksi työn ja vapaa-ajan 

roolien välillä (Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen, 2009a). Vaatimukset ovat työn 

piirteitä, jotka arvioidaan yleensä kielteisiksi, kun taas voimavarat arvioidaan yleensä 

myönteisiksi (Schaufeli & Bakker, 2004).  Kaikki työn vaatimukset eivät ole 

lähtökohtaisesti kielteisiä, vaan ne voivat myös innostaa työskentelyyn ja tuoda 

myönteistä ja sopivaa haastavuutta työtehtäviin. Avain on vaatimusten määrä: liiallisina 

ne voivat johtaa kielteisiin seurauksiin, kuten työuupumukseen tai krooniseen 

väsymykseen (Hakanen & Roodt, 2010), ja toisaalta liian matalat työn vaatimukset 

voivat johtaa työssä tylsistymiseen (Hakanen ym., 2012).  

Crawford, LePine & Rich (2010) jakoivat meta-analyysissa työn vaatimukset kahteen 

eri kategoriaan: haasteisiin sekä esteisiin. Haasteita voivat olla esimerkiksi aikapaine, 

vastuu sekä työmäärä, kun taas esteitä voivat olla esimerkiksi roolin epäselvyys ja 

roolikonfliktit. Molemmat kategoriat voidaan nähdä työläinä, mutta siinä missä haasteet 

voivat mahdollisesti edesauttaa oppimista, kasvua ja tavoitteiden saavuttamista, 

toimivat esteet kasvun, oppimisen ja tavoitteiden saavuttamisen hidastajina tai esteinä. 
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Mielenkiintoisesti esteet olivat kielteisessä ja haasteet myönteisessä yhteydessä työn 

imuun. (Mt.) Meta-analyysi vahvistaa ajatusta siitä, etteivät vaatimukset ole aina vain 

kielteisiä ja että työn imun ja vaatimusten suhde voi vaihdella eri vaatimusten kesken. 

Schaufeli & Taris (2004) esittävätkin, että mallin paremman toimivuuden vuoksi 

haasteet voitaisiin laskea voimavaroiksi.  

2.2.3  Työn voimavarat  

Työn voimavarojen nähdään yleisesti ennustavan työn imua ja niiden on huomattu 

selittävän työn imua työn vaatimuksia paremmin (Christian & Slaughter, 2007; 

Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006; Hakanen & Perhoniemi, 2006). Tv-tv –mallin 

mukaan voimavarat eivät ainoastaan tasapainota työn vaatimuksia, vaan ne myös 

itsessään edesauttavat työntekijöiden hyvinvointia (Xanthopoulou, Bakker, Heuven, 

Demerouti & Schaufeli, 2008). Sen lisäksi, että vahvat voimavarat nähdään 

työhyvinvoinnin ja työn imun lähteinä, voi niiden puuttuminen tai vähäisyys 

vastaavanlaisesti johtaa työn imun hiipumiseen ja työhön leipääntymiseen (Hakanen, 

Jari, 2009b). Suomalaisessa tutkimuksessa huomattiin puuttuvan työn voimavaran, työn 

epävarmuuden, olevan yhteydessä heikkoon kokemukseen työn imusta (Mauno, 

Kinnunen, Mäkikangas, & Nätti, 2005). 

Työn voimavaroja on useita erilaisia ja ne voivat vaihdella työpaikasta toiseen. Bakker, 

Demerouti ja Verbeke (2004) esittävät erilaisten työn voimavarojen jakautuvan neljälle 

eri tasolle. Organisaation tasolla voimavaroja ovat esimerkiksi palkka, työn varmuus 

sekä uramahdollisuudet. Sosiaalisten suhteiden tasolla voimavaroja ovat muun muassa 

työilmapiiri sekä sosiaalinen tuki, kun taas työn organisoimisen tasolla niitä ovat 

esimerkiksi roolien selvyys, joustavat työajat ja osallistuminen. Työtehtävän tasolla 

voimavaroja ovat esimerkiksi palautteen saaminen, tehtävän koettu merkityksellisyys ja 

omien taitojen vaihtelevuus sekä kokemus autonomiasta. Voimavarat voidaan myös 

jaotella fyysisiin, psyykkisiin, organisatorisiin sekä sosiaalisiin. (Mt.) 

Työn voimavarojen myönteisiä seurauksia ja motivaatioprosessia on selitetty muun 

muassa sillä, että voimavarat täyttävät ihmisten psykologisia perustarpeita, kuten 

tarvetta autonomiaan, liittymiseen ja kompetenssiin (Bakker & Demerouti, 2007). 

Itsemääräämisen teorian (Deci & Ryan, 2000) mukaan psykologisia perustarpeita 

tukevat työympäristöt vahvistavat hyvinvointia ja kasvattavat sisäistä motivaatiota. 
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Esimerkiksi työyhteisen sosiaalinen tuen voidaan nähdä vastaavan liittymisen 

tarpeeseen, kun taas kunnollinen palaute vahvistaa oppimista ja sitä kautta tunnetta 

kompetenssista (Schaufeli & Bakker, 2004). Decin, Ryanin, Gagnen, Leonen, Usunovin 

ja Kornazhevan (2001) tutkimuksessa havaittiinkin, että perustarpeiden täyttyminen oli 

yhteydessä vahvempaan työn imuun.  Psykologisten perustarpeiden lisäksi teoria työn 

voimavaroista pohjautuu osin ponnistelun ja palautumisen malliin (effort- recovery 

model, Meijman & Mulder, 1998). Mallin mukaan useita erilaisia voimavaroja tarjoavat 

työympäristöt lisäävät halukkuutta paneutua ja omistautua työtehtäville. Esimerkiksi 

kannustavat ja tukevat kollegat kasvattavat todennäköisyyttä sille, että työn tavoitteet 

saavutetaan onnistuneesti. 

Työn imun ja voimavarojen myönteisiä seurauksia on selitetty mm. Fredricksonin 

(2001) laajenna ja rakenna (the broaden and build theory) -teorian avulla. Teorian 

mukaan myönteisillä tunteilla, kuten ilolla, kiinnostuksella ja täyttymyksellä on kyky 

ikään kuin laajentaa ajattelua ja toimintaa sekä rakentaa henkilökohtaisia voimavaroja. 

Esimerkiksi kiinnostuksen tunne voi innostaa tutkimaan ja testaamaan, kun taas 

kielteisiä tunteita kokiessa huomio keskittyy selviytymiseen tavallisesta poikkeavien 

ajatuskulkujen sijaan. (Mt.) 

Hobfollin (1989) voimavarojen säilyttämisen teoriaa (conservation of resources theory) 

on hyödynnetty erityisesti stressin tutkimuksessa, mutta se soveltuu myös hyvinvoinnin 

selittämiseen. Teorian mukaan ihmiset ovat motivoituneita hankkimaan, ylläpitämään ja 

turvaamaan arvostamiaan voimavaroja ja resursseja. Stressi johtuu kokemuksesta, että 

resurssit ovat uhattuna. Ihmiset pyrkivät keräämään ja säilyttämään voimavaroja, sillä 

laaja voimavaravarasto auttaa suojaamaan stressiltä. Teorian mukaan voimavarat myös 

kasautuvat ja ennustavat tulevien resurssien määrää. Jos voimavaroja on nyt paljon, 

niitä on todennäköisesti paljon myös jatkossa, kun taas vähäiset voimavarat ennustavat 

menetyksiä tulevaisuudessa. Hobfollin mukaan voimavaroja on erilaisia. Esimerkiksi 

koti on fyysinen resurssi, vakinainen työpaikka on olosuhteelllinen voimavara, 

sosiaaliset taidot ovat henkilökohtaisen tason voimavara ja aika sekä raha edustava 

välineellisiä voimavaroja. Teorian mukaan sosiaaliset suhteet voidaan nähdä 

voimavaroina, jos ne auttavat säilyttämään voimavaroja, mutta joissain tapauksissa ne 

voivat kuitenkin vähentää voimavaroja. (Hobfoll, 1989.) 



16 

 

2.3  TYÖN SOSIAALISET VOIMAVARAT 

Työn voimavaroja ja työn imua tarkastelleissa tutkimuksissa on usein tutkittu yhdessä 

useita erityyppisiä ja eritasoisia voimavaroja, kuten esimerkiksi autonomiaa, sosiaalista 

tukea sekä joustavia työaikoja. Tässä tutkielmassa keskityin tarkastelemaan kolmea 

sosiaalisen tason voimavaraa, joita ovat työyhteisön ystävällisyys, työtovereiden 

tarjoama sosiaalinen tuki sekä myönteiset asiakaskontaktit (kts. kuva 2). Tutkittavat 

voimavarat valittiin taustakirjallisuuden sekä tutkimuskohteen avulla. Tv-tv-mallin 

mukaisesti työyhteisön ystävällisyys, sosiaalinen tuki sekä myönteiset asiakas- ja 

potilaskontaktit voidaan kaikki nähdä työn sosiaalisina voimavaroina, joilla on 

potentiaalinen työn imua kasvattava vaikutus. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu erityyppisiä sosiaalisia voimavaroja ja 

oletus sosiaalisten voimavarojen työn imua vahvistavasta potentiaalista on saanut tukea. 

On myös huomattu, että työn sosiaaliset voimavarat voivat vaikuttaa työn imuun sekä 

yksilötasolla että tiimitasolla. Esimerkiksi suomalaisilla opettajilla ilmapiiri sekä 

esimiehen tarjoama sosiaalinen tuki olivat yhteydessä työn imuun (Hakanen ym., 2006), 

ja pitkittäisasetelmassa myönteinen yhteys on löytynyt ainakin sosiaalisen tuen sekä 

työn imun väliltä (Schaufeli, Bakker & Van Rhenen, 2009).  Espanjalaisessa 

tutkimuksessa tiimitason yhteistyö ja kannustava ilmapiiri olivat yhteydessä 

vahvempaan työn imuun tiimin tasolla (Torrente, Salanova, Llorens & Schaufeli, 2012).  

Työn imun ja erilaisten sosiaalisten voimavarojen yhteyttä on selitetty muun muassa 

psykologisilla perustarpeilla. Deci ja Ryan (2000) esittävät itsemääräämisen teoriassa, 

että ihmisten kaikkea toimintaa ohjaa kolme psykologista tarvetta, jotka toimivat 

motivaation taustatekijöinä ja ohjaajina. Nämä tarpeet ovat tarve autonomiaan, 

kompetenssiin ja liittymiseen. Tarve kompetenssiin eli pätevyyden kokemiseen 

muistuttaa Banduran (1988)  pystyvyyden tunnetta ja se liittyy tarpeeseen kokea 

pystyvänsä vaikuttamaan asioihin. Autonomian tarve on tarvetta kokea ohjaavansa itse 

omaa toimintaansa sen sijaan, että kokisi olevansa muiden ohjailtavana. Liittymisen 

tarve on tarvetta olla yhteydessä muihin ihmisiin ja muodostaa palkitsevia sekä 

vastavuoroisia suhteita. Teorian mukaan ihmisillä on sisäsyntyinen tarve täyttää nämä 

kolme tarvetta ja niiden täyttyminen on edellytys psykologiselle hyvinvoinnille ja 

motivaation syntymiselle. (Deci & Ryan, 2000.) Työyhteisön sosiaalisen tuen, 

ystävällisyyden sekä myönteisen asiakaskontaktien kaltaisten sosiaalisten voimavarojen 
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voidaan katsoa täyttävän psykologista perustarvetta liittymiselle ja näin ollen ne 

itsemääräämisen teorian mukaan vahvistavat sisäistä motivaatiota. 

2.3.1  Työyhteisön ystäväll isyys  

Työyhteisön ystävällisyys on Perhoniemen ja Hakasen (2012) kehittämä käsite ja 

mittari, jolla viitataan ystävälliseen, hyväntahtoiseen ja huomioivaan käytökseen 

työpaikoilla.  Ystävällisyys ilmenee muun muassa työtovereiden tervehtimisenä, 

epämuodollisena keskusteluna sekä yleisenä huomioimisena sekä ystävällisyytenä 

(Perhoniemi & Hakanen, 2013). Ilmiö on arkinen ja suhteellisen pienimuotoinen, mutta 

näkyvä, sillä useimmat työntekijät kohtaavat työtovereitaan monia kertoja työpäivän 

aikana (Hakanen ym., 2012). Hakasen (2018) mukaan ystävällisyys voi lisätä 

esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunnetta työpaikoilla.  

Vaikka työyhteisön ystävällisyyttä on tutkittu vähän, on sen suhteesta työn imuun jo 

viitteitä. Perhoniemi ja Hakanen (2013) löysivät hammaslääkäreitä ja hammashoitajia 

tutkiessaan yhteyden työyhteisön ystävällisyyden ja työn imun välillä. Samassa 

tutkimuksessa huomattiin myös, että työn imu voi siirtyä ystävällisen käytöksen 

välityksellä työparien kesken. Inka Suhonen (2016) tutki pro gradu –tutkielmassaan 

ystävällisyyden, autonomian ja työpaikan ilmapiirin yhteyksiä työn imuun 

tuomioistuinten tuomarien keskuudessa. Tutkielmassa löydettiin yhteys työyhteisön 

koetun ystävällisyyden ja työn imun välillä. Samasta aineistossa ystävällisyyden 

havaittiin olevan lisäksi kielteisessä yhteydessä työuupumukseen (Perhoniemi & 

Hakanen, 2010). Myös Hakasen ja kollegoiden (2012) hankkeessa löydettiin 

myönteinen yhteys työn imun ja ystävällisyyden välillä. Työyhteisön ystävällisyys oli 

myös myönteisessä yhteydessä työryhmätason uudistumiseen, tuloksellisuuteen sekä 

organisaatioon sitoutumiseen. Lupaavista viitteistä huolimatta pitkittäisasetelmaan 

perustuvaa tutkimusta työn imun ja työyhteisön ystävällisyyden suhteesta ei 

aikaisemmin ole tehty. 

Tähän mennessä työyhteisön ystävällisyyttä on tutkittu vain Suomessa. Kuitenkin 

Anderssonin ja Pearsonin (1999) kohteliaisuuden (workplace civility) käsite muistuttaa 

vahvasti Perhoniemen ja Hakasen (2013) ystävällisyyttä. He esittävät kohteliaisuuden 

työpaikalla olevan toisten huomioimista, kohteliaisuutta, kunnioittamista sekä pieniä, 

huomaavaisia tekoja toisia kohtaan, kuten esimerkiksi kiittämistä. Myös he esittävät 
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kohteliaisuuden olevan arkipäiväistä ja tietyllä tavalla vaatimatonta käyttäytymistä. 

Porath (2011) lisää kohteliaisuuden tarkoittavan myös myönteisiä kanssakäymisiä sekä 

tunnetta arvostuksesta.  

Tähän mennessä tutkimukset ovat pääosin keskittyneet epäkohteliaisuuden kielteisiin 

seurauksiin kohteliaisuuden mahdollisten myönteisten seurauksien sijaan (Porath, 

2011). Poikkeuksiakin on: esimerkiksi Osatuke kollegoineen (esim. Osatuke, Moore, 

Ward, Dyrenforth & Belton, 2009) sekä Leiter kollegoineen (esim. Leiter, Laschinger, 

Day & Oore, 2011) ovat tutkineet ja kehittäneet kohteliaisuuskulttuuria vahvistavia 

interventioita ja tulokset ovat olleet lupaavia. Kohteliaisuuden ja työn imun yhteyttä ei 

ole tähän mennessä vielä tutkittu, mutta viitteitä kohteliaisuuden myönteisistä 

seurauksista työhyvinvoinnille on löytynyt. Esimerkiksi Leiterin ja kollegoiden (2011) 

kohteliaisuusinterventio terveydenhuollon työntekijöille vahvisti kohteliaisuuden 

lisääntymisen lisäksi työn imun lähikäsitettä, työtyytyväisyyttä, sekä vähensi 

kyynisyyttä ja poissaoloja. Myös Leiterin ja Maslachin (1988) tutkimuksessa 

myönteiset kohtaamiset työtovereiden kanssa olivat myönteisessä yhteydessä 

työpaikkaan sitoutumiseen ja kielteisessä yhteydessä kahteen työuupumuksen 

ulottuvuuteen. Koska työuupumus ja työn imu voidaan nähdä toisilleen vastakkaisina 

käsitteinä, on mahdollista, että myönteiset kohtaamiset työtovereiden kanssa olisivat 

myönteisessä yhteydessä työn imuun.  

2.3.2  Sosiaalinen tuki  

Tutkijat ovat määritelleet sosiaalisen tuen käsitettä usein eri tavoin, eikä selkeää 

konsensusta ole syntynyt. Yksimielisiä ollaan lähinnä siitä, että sosiaalinen tuki on 

moniulotteinen käsite. Cobbin (1976) mukaan sosiaalinen tuki tarkoittaa tietoa, joka saa 

yksilön kokemaan, että hän on osa yhteisöä ja on siellä pidetty, välitetty ja arvostettu. 

House (1981) jakaa klassisessa määritelmässään sosiaalisen tuen neljään eri muotoon ja 

osa-alueeseen. Houses mukaan emotionaalinen tuki on osa-alueista kaikkein tärkein ja 

sitä luonnehtivat empatia, välittäminen ja luottamus. Instrumentaalinen tuki viittaa 

puolestaan välineelliseen, konkreettiseen apuun, jolla pyritään suoraan auttamaan toista 

esimerkiksi tarjoamalla apua työprojektissa tai auttamalla rahallisesti. Informatiivinen 

tuki tarkoittaa hyödyllisen ja toista auttavan tiedon jakamista, millä pyritään esimerkiksi 

ratkaisemaan jokin ongelma. Neljäs tuen muoto, arvioiva tuki, viittaa sellaisen tiedon 

jakamiseen, josta on hyötyä oman toiminnan arvioinnissa ja perustelussa. Houseen 
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pohjautuen Haslam, Reicher ja Levine (2012) määrittelevät sosiaalisen tuen toimiksi, 

joissa yksilöt ja ryhmät tarjoavat toisille resursseja. Tukea voivat tarjota tutut ihmiset, 

kuten perhe, ystävät ja työkaverit, mutta tukea voi saada myös täysin tuntemattomilta 

ihmisiltä, esimerkiksi onnettomuuden tai luonnonkatastrofin sattuessa (Haslam ym., 

2012).  

Myös organisaatiokontekstissa sosiaalista tukea on lähestytty eri näkökulmista. Usein 

pohjana toimii Housen (1981) näkemys sosiaalisen tuen tasoista. Esimerkiksi Haslam ja 

kumppanit (2012) ovat tutkineet sosiaalista tukea työpaikoilla juuri Housen 

määritelmiin pohjautuen. Organisaatioissa sosiaalista tuen lähteenä voivat toimia niin 

esimies, työtoverit kuin organisaatio kokonaisuudessaan. Tässä työssä keskityin juuri 

työtovereiden tarjoamaan tukeen. 

Sosiaalisen tuen yhteyttä terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu paljon ja usein 

sosiaalista tukea on tutkittu erityisesti suhteessa stressiin. Wangin, Wun ja Liun (2003) 

meta-analyysissa huomattiin, että sosiaalisella tuella oli yhteys mm. vähäisempään 

stressiin, parempaan terveyteen sekä elämänhallintaan. Samankaltaisia tuloksia on 

löytynyt myös organisaatioissa. Oginska-Bulik (2005) havaitsi palomiehiä, poliiseja ja 

vartijoita tutkiessaan myönteisen yhteyden työpaikoilla koetun sosiaalisen tuen ja 

vähäisemmän työstressin väliltä. Myös tv-tv –mallissa sosiaalinen tuki mainitaan 

esimerkkinä sosiaalisista voimavaroista ja sen myönteinen yhteys työn imuun on 

noussut esiin useissa tutkimuksessa. Esimerkiksi kahdeksan eri maata kattaneessa 

tutkimuksessa huomattiin, että sosiaalinen tuki oli myönteisessä yhteydessä työn imuun 

systemaattisesti kaikissa maissa. Mielenkiintoisesti Suomessa yhteys oli hieman 

matalampi. (Taipale, Selander, Anttila & Nätti, 2011.) Myönteisiä yhteyksiä 

työntovereiden tarjoaman sosiaalisen tuen ja työn imun on löytynyt useissa muissakin 

tutkimuksissa (esim. Schaufeli & Bakker, 2004; Xanthopoulou ym., 2008) ja 

pitkittäisasetelmissa (esim. Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2009), 

mutta ristiriitaisiakin tuloksia on: esimerkiksi Othmanin sekä Nasurdinin (2013) 

malesialaisia sairaanhoitajia tarkastelleessa tutkimuksessa yhteyttä työn imun ja 

sosiaalisen tuen välillä ei löytynyt. Vaihtelevat tulokset saattavat johtua siitä, että 

sosiaalista tukea on mitattu usein hyvin eri tavoin. Tutkimuksissa on esimerkiksi 

saatettu käsitellä esimiehen ja työtovereiden tarjoamaa sosiaalista tukea samana ilmiönä. 

Joissain tutkimuksissa (esim. Xanthopoulou ym., 2008) sosiaalista tukea on mitattu 
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yhdellä väittämällä, joissain taas laajemmilla mittareilla; myös sosiaalisen tuen käsitteen 

sisältö vaihtelee hieman tutkimuksesta toiseen. 

Sosiaalisen tuen tutkimuksessa on ollut vallalla näkemys siitä, että sosiaalinen tuki 

vahvistaa terveyttä siksi, että se suojaa ihmisiä stressin haitallisilta vaikutuksilta. Tuen 

ajatellaan suojaavan stressiltä joko juuri muiden antaman tuen ja avun vuoksi tai siksi, 

että jo ajatus siitä, että tukea on saatavilla, auttaa arvioimaan tilanteita myönteisemmin 

ja vähentämään stressiä. Näin sosiaalinen tuki toimii eräänlaisena suojaavana puskurina 

stressin negatiivisia seurauksia, kuten työuupumusta, vastaan. (Lakey & Cohen, 2000.) 

Organisaatiokontekstissa sosiaalinen tuki voi suoraan edesauttaa työn tekemistä ja 

hyvinvointia, sillä esimerkiksi työkaverilta saatu instrumentaalinen tuki edistää suoraan 

työtehtävien suorittamista ja voi täten vähentää kuormitusta ja lisätä hyvinvointia 

(Bakker, Demerouti & Euwema, 2005). Myös tv-tv –mallissa oletetaan, että sosiaalinen 

tuki voi työn sosiaalisena voimavarana suoraan edesauttaa työn imun syntymistä 

motivaatioprosessin kautta, mutta myös suojata työn vaatimuksilta ja ehkäistä näin 

työuupumusta. Muun muassa Bakker, Demerouti ja Euweman 2005) huomasivat 

tutkimuksessaan, että riittävä sosiaalinen tuki suojasi työntekijöitä työuupumukselta.  

Työtovereilta kumpuavalla sosiaalisella tuella sekä työyhteisön ystävällisyydellä 

voidaan nähdä joitain yhteisiä piirteitä. Esimerkiksi Inka Suhonen (2016) käsitteli pro 

gradu –tutkielmassaan työyhteisön ystävällisyyttä yhtenä sosiaalisen tuen muotona. Hän 

esittää ystävällisyyden muistuttavan sosiaalisen tuen emotionaalista ulottuvuutta. Beehr, 

King ja King (1990) esittelevät työpaikalla esiintyvän kielteisen, myönteisen sekä 

työhön liittymättömän vuorovaikutuksen mahdollisena sosiaalisen tuen ulottuvuutena. 

Tästä lähestymistavasta sosiaalinen tuki ja työyhteisön ystävällisyys ovat osittain 

päällekkäisiä, sillä työyhteisön ystävällisyyden nähdään sisältävän myös 

vapaamuotoisempaa, työhön liittymätöntä keskustelua. Tässä tutkielmassa sosiaalinen 

tuki määriteltiin sekä operationalisoitiin Housen (1983) tapaan resurssien tarjoamisella, 

joten käsitteet eivät ole tutkielmassa päällekkäisiä, joskin läheisiä.  

2.3.3  Myönteiset asiakaskontakti t  

Perhoniemi ja Hakanen (2013) määrittelevät myönteiset asiakas- ja potilaskontaktit 

sellaisiksi asiakas- ja potilaskohtaamisiksi, jotka toimivat työssä voimavaroina ja 

palkitsevina elementteinä. Myönteisiä kohtaamisia luonnehtivat esimerkiksi kiitoksen, 
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arvostuksen ja myönteisen palautteen saaminen. Aineistossa on tutkittu sekä 

sosiaalityön että mm. sairaanhoidon parissa työskenteleviä työntekijöitä, josta johtuu 

myös kyselylomakkeessa käytetty ilmaisu asiakas- ja potilaskontaktit. Jatkossa viittaan 

sekä asiakas- että potilaskontakteihin käsitteellä asiakaskontaktit kirjoitusteknisistä 

syistä ja lukijaystävällisyyden vuoksi.2 

Sosiaali- ja terveysalalla potilaiden ja asiakkaiden kohtaaminen on olennainen ja jopa 

keskeinen osa työnkuvaa, joten päivittäisillä asiakaskohtaamisilla voidaan olettaa 

olevan suuri vaikutus työntekijöiden motivaatioon ja hyvinvointiin. Gorter ja kollegat 

(2006) kartoittivat työn keskeisiä voimavaroja hammaslääkäreillä ja huomasivat, että 

myönteiset asiakaskohtaamiset sekä asiakastyön pitkäaikaiset tulokset olivat 

hammaslääkäreille hyvin tärkeitä voimavaroja. Tästä huolimatta myönteisten 

asiakaskontaktien merkitystä ja vaikutuksia työntekijöihin on tutkittu vain vähän. 

Tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, mutta 

työntekijöiden kokemukset ovat jääneet vähälle huomiolle.  Poikkeuksiakin on: 

esimerkiksi Perhoniemi ja Hakanen (2013) ovat tutkineet myönteisiä asiakaskontakteja 

hammashoitokontekstissa. Tutkimuksessa havaittiin, että työntekijöiden kokemukset 

myönteisistä potilaskontakteista olivat myönteisessä yhteydessä koettuun työn imuun.  

Tämän lisäksi Perhoniemen (2015) poikkileikkaustutkimuksessa asiakkailta tai 

työtovereilta saatu kiitos oli myönteisessä yhteydessä työtyytyväisyyteen. Tulokset 

antavat viitteitä siitä, että myönteiset asiakaskontaktit voivat toimia sosiaali- ja 

terveysalalla ja muissa asiakaslähtöisissä työtehtävissä työn voimavaroina. 

Negatiivisten asiakaskohtaamisten vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin on tutkittu 

jonkin verran. Esimerkiksi hollantilaisten kotihoidontyöntekijöiden kokemat häiriköivät 

potilaskohtaamiset olivat yhteydessä työntekijöiden kokemaan työuupumukseen 

(Xanthopoulou ym., 2007). Myös asiakkaiden epäkohteliaan käytöksen ja toiminnan 

vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin on löydetty viitteitä 

poikkileikkaustutkimuksista. Asiakkaiden epäkohteliaisuus tarkoittaa aikaisemmin 

esitellyn kohteliaisuus-käsitteen vastakohtana epäkohteliasta, töykeää käytöstä, joka 

rikkoo sosiaalisia normeja (Andersson & Pearson, 1999; Sliter, Jex, Wolford & 

 

2 Asiakas-käsitteen käyttö terveydenhoitoalalla on herättänyt vilkasta keskustelua suuntaan ja toiseen. 

Tässä tutkielmassa ei oteta kantaa käsitteen osuvuuteen tai konnotaatioihin, vaan ratkaisu käyttää 

asiakaskontaktit termiä sekä sosiaali- että terveysalan asiakkaista on tehty kirjoitusteknisistä syistä.  
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McInnerney, 2010). Toisin kuin esimerkiksi kiusaamisessa, epäkohteliaan käytöksen 

tarkoituksellisuus on usein epäselvää tai tulkinnanvaraista (Sliter ym., 2010). 

Esimerkiksi Van Jaarsveld, Walker ja Skarlicki (2010) löysivät yhteyden asiakkaiden 

epäkohteliaisuuden ja työntekijöiden emotionaalisen uupumuksen väliltä. Vaikka 

kielteisten kohtaamisten yhteys työpahoinvointiin ei suoraan tarkoita, että myönteiset 

kohtaamiset olisivat yhteydessä työhyvinvointiin, voidaan tv-tv-mallin perusteella 

olettaa, että kielteiset asiakaskohtaamiset voivat toimita työn vaatimuksina terveyden 

heikentämisen prosessissa ja myönteiset kohtaamiset työn voimavaroina 

motivaatioprosessissa. 

Kuva 2. Työn voimavarat tässä tutkimuksessa. 

 

2.4  ORGANISAATIOMUUTOSKONTEKSTI  

Jatkuva muuttuminen ja kehittyminen nähdään nykypäivänä usein välttämättöminä 

organisaatioiden menestymiselle (Madsen ym., 2005) ja erilaiset suuret 

organisaatiomuutokset, kuten fuusiot, irtisanomiset, toiminnan ulkoistaminen ja uudet 

työn organisointitavat ja strategiat, ovat yhä yleisempiä (Hakanen & Perhoniemi, 2008). 

Tässä tutkielmassa organisaatiomuutoksilla viitataan juuri fuusion kaltaisiin suuriin 

organisatorisiin muutoksiin, joiden tavoitteena on usein parantaa tehokkuutta sekä 

taloudellisia valmiuksia. Viime vuosikymmeninä erilaisia organisaatiomuutoksia ja 

niiden vaikutuksia on tutkittu aktiivisesti (Hakanen & Perhoniemi, 2008).  

Vaikka fuusiot ovat yleisiä ja niiden määrä on jatkuvassa kasvussa, sisältyy niihin myös 

riskejä. Tutkijat ovat suhteellisen yksimielisiä siitä, että suurin osa fuusioista 

epäonnistuu (Hakonen, Lipponen, Kaltiainen & Kupiainen, 2015) ja esimerkiksi Marks 
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ja Mirvis (2001) toteavat, että jopa kolme neljästä fuusiosta ei pääse taloudellisiin ja 

strategisiin tavoitteisiinsa. Epäonnistumisten taustalla piilevät usein inhimilliset tekijät 

(Hakonen ym., 2015). Esimerkiksi Devoge ja Shiraki (2000) esittävät, että suurin osa 

organisaatiomuutoksista epäonnistuu erityisesti siksi, että työntekijöiden näkökulmat ja 

kokemukset jätetään huomiotta. Muutokset myös usein lisäävät epävarmuuden tunnetta 

ja heikentävät tätä kautta työhyvinvointia (Bordi, Heikkilä-Tammi, Laine, Mäkiniemi & 

Seppänen, 2014).  

Lazarus ja Folkman (1984, s. 256) esittävät sosiaalisen ympäristön muutoksien 

aiheuttavan stressiä lukuisista syistä. Muutoksiin liittyy usein vaatimuksia esimerkiksi 

uuden opettelemisesta, mikä voi ainakin hetkellisesti tuntua uhkaavalle. Muutokset 

voivat myös johtaa joidenkin toimintojen loppumiseen ja sitä kautta esimerkiksi 

työttömyyteen. Lisäksi muutos voi johtaa tuttujen toimintojen muuttumiseen ja sitä 

kautta tutut, turvalliset käytänteet muuttuvat ja ympäristö muuttuu vaikeammin 

ennustettavaksi. Tulee kuitenkin muistaa, etteivät muutokset aina ole negatiivisia ja 

muutosten puuttuminenkin voi vähentää hyvinvointia. Stressiä aiheuttava muutos voi 

johtaa kasvuun ja myöhemmin jopa tehokkuuteen ja tyytyväisyyteen (Lazarus & 

Folkman, 1984, s. 257-258). 

Lazarus ja Folkman (1984, s. 258) esittävät lisäksi, että muutoksesta kumpuava stressi 

ei johdu vain muutoksesta itsestään, vaan ihmisten omat tulkinnat ja arviot tilanteesta 

ovat hyvin merkityksellisiä tilanteen stressaavuutta arvioidessa. Itse muutos ei siis 

välttämättä aiheuta stressiä, vaan stressi juontuu ennemminkin siitä, kuinka muutosta 

arvioidaan ja kuinka siihen suhtaudutaan. Muutosten joko myönteiset tai kielteiset 

seuraukset ovat riippuvaisia siitä, kuinka muutosta arvioidaan. (Mts. 258-260.)  

Muutosten arviointi ja niihin liittyvät tunteet ovat myös muiden tutkijoiden mielestä 

merkityksellisiä muutoksen onnistumisen kannalta. Esimerkiksi Gunkel, Schlaegel, 

Rossteutscher ja Wolff (2015) esittävät, että fuusiot ja muut suuret muutokset herättävät 

työntekijöissä vahvoja tunteita, ja nämä tunteet voivat johtaa joko kielteisiin tai 

myönteisiin seurauksiin työpaikoilla ja täten edesauttaa muutoksen onnistumista tai 

epäonnistumista. Väitettä tukee muun muassa Hakasen ja kollegoiden (2012) 

tutkimushanke, jossa myönteisiksi ja onnistuneiksi arvioidulla muutoksilla oli 

myönteinen yhteys työn imuun sekä työn sosiaalisiin voimavaroihin, kuten 

ystävällisyyteen. Lisäksi epäonnistuneiksi ja kielteisiksi koetut muutokset olivat 
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yhteydessä heikompiin työn voimavaroihin ja matalampaan työn imuun.  Myös Wiezer 

ja kollegat (2011) huomasivat tutkimuksissaan, että kokemus organisaatiomuutosten 

myönteisyydestä tai kielteisyydestä vaikuttaa työhyvinvointiin. 

Myös sosiaaliset tekijät ovat tärkeitä muutoksen onnistumisen ja muutosten arvioinnin 

kannalta (Wiezer ym., 2011). Esimerkiksi Madsen, Miller ja John (2005) tarkastelivat 

tutkimuksessaan työpaikan sosiaalisten suhteiden vaikutusta muutosvalmiuteen. 

Sosiaalisilla suhteilla viitattiin työntekijöiden kokemiin tunteisiin, asenteisiin ja 

käsityksiin työtovereista ja tutkimuksessa mitattiin mm. arvioita yhteistyön 

sujuvuudesta ja suhteiden laadusta. Tuloksena oli, että myönteiset sosiaaliset suhteet 

työpaikoilla olivat myönteisessä yhteydessä vahvempaan muutosvalmiuteen. Vastaava 

tulos löytyi myös Hanpachernin, Morganin sekä Griegon (1998) tutkimuksesta. 

Tenkasin ja Chesmoren (2003) tutkimuksessa havaittiin, että työntekijöiden väliset 

tiiviit ja vahvat suhteet ennakoivat sujuvampaa muutosten käyttöönottoa. Myös Wiezer 

ja kollegat (2011) esittävät tutkimustensa pohjalta, että työpaikan voimavarat, kuten 

sosiaalinen tuki, vaikuttavat vahvasti siihen, millaisena muutokset koetaan ja 

arvioidaan. Kokeminen ja arvioiminen puolestaan vaikuttavat hyvinvointiin sekä 

muutosten onnistumiseen (mt.) 

Vakolan ja Nikolain (2005) tutkimuksessa sosiaalisen tuen puute oli vahvin ennustaja 

sille, että työntekijällä oli kielteisiä asenteita muutosta kohtaan. Sosiaalisen tuen on 

aiemmin havaittu myös suojaavan organisaatiomuutoksilta (Wiezer ym., 2011), minkä 

lisäksi tuki on yhdistetty parempaan muutosvalmiuteen, mutta hieman vaihtelevin 

tuloksin (esim. Cunningham ym., 2002). Myös ystävällisyydellä ja myönteiseksi 

arvioidulla organisaatiomuutoksilla on aiemmin löydetty yhteys (Hakanen ym., 2012). 

Myönteisten asiakaskontaktien ja muutosten suhdetta ei ole aikaisemmin tutkittu.  

Työn imua on tähän mennessä tutkittu useissa eri konteksteissa, mutta 

organisaatiomuutosten ja työn imun suhteesta tiedetään tähän mennessä suhteellisen 

vähän. Kaltiainen (2018) tutki väitöskirjassaan työn imua 

organisaatiomuutoskontekstissa. Väitöskirjan artikkeleissa hyödynnettiin samaa 

aineistoa kuin tässä tutkielmassa. Kaltiaisen mukaan työn imua on muutoskontekstissa 

tutkittu pääosin muutoksen lopputuloksena, mutta työn imun ja muutoksien suhteen 

tarkempi selvittäminen ja työn imun mahdolliset hyödyt muutoksien keskellä ovat 

jääneet vähemmälle huomiolle. Omassa väitöksessään Kaltiainen huomasi, että 
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muutoksien ennalta-arvioidut uhat ja mahdollisuudet ennustivat työn imua niin, että 

nähdyt uhat johtivat heikompaan työn imuun ja nähdyt mahdollisuudet johtivat 

vahvempaan työn imuun muutosprosessin aikana. Työn imu itsessään ennusti myös 

suurempia arvioita mahdollisuuksista ja matalampia arvioita uhkista. (Mt.) 

3. TUTKIMUSHYPOTEESIT 

Työn voimavarojen oletetaan tv-tv-mallissa johtavan vahvempaan työn imuun. Mallin 

perusteella työn sosiaaliset voimavarat eli työyhteisön ystävällisyys, sosiaalinen tuki 

sekä myönteiset asiakas- ja potilaskontaktit johtavat työn imuun, sillä ne täyttävät 

psykologista perustarvetta liittymiselle.  

Hypoteesi 1a: Koettu työyhteisön ystävällisyys on myönteisessä yhteydessä työn 

imuun.  

Hypoteesi 1b: Kokemus työtovereilta saadusta sosiaalisesta tuesta on myönteisessä 

yhteydessä työn imuun. 

Hypoteesi 1c: Myönteisiksi koetut asiakaskontaktit ovat myönteisessä yhteydessä 

työn imuun.  

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että työn voimavaroilla on yhteys muutosten 

arvioimiseen myönteisinä tai kielteisinä (Hakanen ym., 2012; Wiezer ym., 2011) ja että 

sosiaaliset voimavarat voivat edesauttaa muutoksen onnistumista (esim. Tenkas & 

Chesmore, 2003). Näin ollen vahvat sosiaaliset voimavarat voivat edesauttaa muutosten 

myönteisempää arvioimista. 

Hypoteesi 2a: Koettu työyhteisön ystävällisyys on myönteisessä yhteydessä siihen, 

miten muutoksia arvioidaan. 

Hypoteesi 2b: Kokemus työtovereilta saadusta sosiaalisesta tuesta on myönteisessä 

yhteydessä siihen, miten muutoksia arvioidaan. 

Hypoteesi 2c: Myönteisiksi koetut asiakaskontaktit ovat myönteisessä yhteydessä 

siihen, miten muutoksia arvioidaan. 
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Tv-tv-mallin pohjalta sosiaaliset voimavarat voidaan nähdä tekijöinä, jotka suojaavat 

muutosten negatiivisilta vaikutuksilta. Koska muutosten arviointi vaikuttaa 

työhyvinvointiin (Wiezer ym, 2011) ja työn voimavarat vaikuttavat työn imuun sekä 

siihen, miten muutoksia arvioidaan, on mahdollista, että muutosten arviointi välittää 

sosiaalisten voimavarojen ja työn imun yhteyttä.  

Hypoteesi 3a: Muutosten arviointi välittää työyhteisön ystävällisyyden ja työn imun 

välistä yhteyttä.  

Hypoteesi 3b: Muutosten arviointi välittää sosiaalisen tuen ja työn imun välistä 

yhteyttä. 

Hypoteesi 3c: Muutosten arviointi välittää myönteisten asiakaskontaktien ja työn 

imun välistä yhteyttä. 

Tutkielman hypoteesit on tiivistetty kuvaan 3. 

Kuva 3. Tutkielman hypoteesit. 

 

4. AINEISTO JA MENETELMÄT 

4.1  AINEISTO 

Tutkielman aineisto on Lipposen, Kupiaisen, Kaltiaisen ja Hakosen vuosina 2012–2014 

keräämä kvantitatiivinen aineisto, joka on kerätty Helsingin sosiaali- ja terveysviraston 

yhdistymisprosessin aikana. Virastojen fuusio vaikutti lähes 15 000 työntekijään. 

Aineiston keräys oli osa laajempaa tutkimushanketta Uhat, mahdollisuudet ja yhteinen 

tulevaisuus: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen fuusio henkilöstön 
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kokemana, jonka rahoitti Helsingin kaupunki sekä Työsuojelurahasto. (Hakonen ym., 

2015.) 

Päätös fuusiosta tehtiin Helsingin kaupunginvaltuustossa, joten sosiaali- ja 

terveysvirastojen johto ei ollut osallisena päätöksessä. Fuusion tavoitteena oli 

sujuvoittaa hoitoketjuja, yhtenäistää palveluja ja vahvistaa asiakaslähtöisyyttä. Fuusio 

oli kooltaan suuri ja vaati uusia käytänteitä sekä uudenlaista organisaatiokulttuuria. 

Kuitenkaan suuria henkilöstömuutoksia tai irtisanomisten uhkaa ei ollut ja jotkin 

yksiköt säilyivät fuusion jälkeen käytännössä ennallaan. Suurimmat muutokset 

kohdistuivat hallintoon ja sellaisiin yksiköihin, jotka olivat jo aikaisemmin 

lähtökohtaisesti tehneet yhteistyötä. Henkilöstölle tarjottiin myös muutostukitoimia. 

(Hakonen ym., 2015.) 

Aineisto on kerätty verkkokyselyinä noin vuoden välein, yhteensä kolmena eri 

ajankohtana. Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 3694 vastaajaa ja sen kerättiin 

fuusiopäätöksen jälkeen, mutta ennen varsinaista fuusiota. Toiseen kyselyyn vastasi 

2573 vastaajaa ja kysely toteutettiin yhdeksän kuukautta varsinaisen fuusion jälkeen. 

Viimeinen kysely toteutettiin vuoden kuluttua toisen kyselyn jälkeen ja vastaajia oli 

2625. Ensimmäiseen ja toiseen kyselyyn vastasi 1181 samaa henkilöä ja kaikkiin 

kolmeen 623 samaa henkilöä. Viimeinen kysely oli hieman toisia kyselyitä lyhyempi ja 

osa mittareista jätettiin pois suuremman vastausprosentin saavuttamiseksi.  

Taulukossa 1 on esitetty aineiston jakaumia taustamuuttujien suhteen. Vastaajien keski-

ikä sijoittui aineistossa välille 45-49 ja suurin osa vastaajista työskenteli vakituisessa 

työsuhteessa. Keskimäärin vastaajat olivat vastausajankohtana toimineet 

sosiaaliviraston tai terveyskeskusten työntekijänä 13-15 vuotta. Aineiston vastaajista 88 

prosenttia oli naisia. Kyselyihin vastanneet edustivat taustatietojen perusteella 

pääsääntöisesti hyvin koko viraston henkilöstöä kulloisenkin kyselyn ajankohtana. 

Kaikissa kyselyissä vakituisessa työsuhteessa olevat vastasivat muita aktiivisemmin. 

(Hakonen ym., 2015.) Suurimmalla osalla vastaajista työyhteisössä ei tapahtunut suuria 

muutoksia. 59 prosentilla työtiimi ei muuttunut aiemmasta, kun taas 15 prosentilla 

vastaajista työyhteisön jäsenistä puolet tai enemmän sekoittui aiemmista 

organisaatioista.  
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Taulukko 1. Aineiston jakaumat taustamuuttujien suhteen.  

 
N % N % 

Sukupuoli 
    

Nainen 3154 88 2221 88 

Mies 446 12 316 12 

Organisaatio 
    

Sosiaalivirasto 1880 51 1327 52 

Terveyskeskus 1799 49 1107 43 

Muu 0 0 128 5 

Työyhteisön sekoittuminen 
aiemmista organisaatioista  

    

Ei ketään 
  

1402 59 

Pieni osa 
  

602 26 

Noin puolet 
  

200 8 

Suurin osa 
  

115 5 

Lähes kaikki  
  

48 2 

Työsuhde 
    

Vakituinen 3166 87 2254 89 

Määräaikainen  473 13 286 11 

 

4.2  MITTARIT JA MUUTTUJAT 

Tässä luvussa kuvataan tutkielmassa käytettyjä mittareita ja muuttujien muodostamista. 

Aluksi tarkasteltiin faktorianalyysin oletusten toteutumista. Ennen faktorianalyysia tulee 

tarkastella kahta pääteemaa: aineiston kokoa sekä väittämien välisten korrelaatioiden 

vahvuuksia (Pallant, 2016, s. 183). Selkeää yksimielisyyttä tai raja-arvoa aineiston 

koolle ei ole, mutta nyrkkisääntönä voidaan esittää, että suurempi aineisto on aina 

parempi kuin pienempi (Pallant, 2016, s. 183). Suurempi aineiston koko kasvattaa 

tulosten yleistettävyyttä (DeVellis, 2012). Riittävään kokoon vaikuttavat faktorien 

lukumäärä ja kommunaliteettien suuruus. Tabachnick ja Fidell (2014, s. 666) esittävät 

vähintään 300 vastaajan aineiston olevan tarpeen, jos faktorirakenne ei ole selkeä. Tämä 

arvo ylittyi aineistossa reilusti.     

Faktorianalyysissa väittämien tulisi korreloida keskenään. Tabachnick ja Fidell (2014, s. 

667) esittävät, että väittämien välisten korrelaatiokertoimien tulisi olla suurempia kuin 

.3. Jos arvon ylittäviä korrelaatioita on vain vähän, ei ole suositeltavaa edetä 
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faktorianalyysiin. Tämä raja-arvo ylittyi reilusti kaikkien tutkittavien väittämien 

kohdalla. Korkeat väittämien väliset korrelaatiot eivät kuitenkaan ole aina tae siitä, että 

taustalla vaikuttaa faktorirakenne (Tabachnick & Fidell, 2014, s. 667). Tämän vuoksi 

hyödynsin myös KMO-arvoja sekä Bartlettin testiä. KMO-arvon tulisi olla yli .6 ja 

Bartlettin arvon tulisi olla merkitsevä. 

Faktorianalyysin normaalijakaumaoletus ei toteutunut useiden väittämien kohdalla 

(KolmogorovSmirnov < .05). Väittämissä esiintyi myös vinoutta ja huipukkuutta, mikä 

näkyi myös väittämien histogrammeissa. Väittämät olivat kuitenkin samansuuntaisesti 

vinoja. Normaalijakaumasta poikkeaminen voi heikentää faktoriratkaisun voimaa, mutta 

ei estä sen käyttöä (Tabachnick & Fidell, 2014, s. 666). Mittaustason vaatimus täyttyi, 

sillä muuttujia mitattiin välimatka-asteikkona pidettyllä Likert-asteikolla. 

Analyysien ekstraktointimenetelmäksi valittiin pääkomponenttianalyysi ja 

rotaatiomenetelmäksi yleisesti käytetty Varimax. Varimax-rotaatiossa oletuksena on, 

etteivät faktorit korreloi keskenään. Oletus on usein virheellinen (Pallant, 2016, s. 186) 

ja on ilmeistä, että tutkittavat ilmiöt jossain määrin korreloivat keskenään. Kuitenkin 

kyseisen rotaatiomenetelmän käyttö johtaa usein hyvin samanlaiseen lopputulokseen 

kuin sellaisen, jossa faktoreiden annetaan korreloida keskenään (Tabachnick & Fidell, 

2014, s. 695). Testasin faktorirakennetta myös direct oblimin-rotaatiolla ja tulokset 

olivat hyvin samankaltaiset. Faktoreille ei valittu tiettyä määrää, vaan käytin Kaiserin 

kriteerin mukaista vaihtoehtoa "ominaisarvo enemmän kuin 1". Tein faktorianalyysin 

erikseen jokaiselle mittarille sekä lopuksi kaikille yhteisesti selvittääkseni, onko 

mittareissa päällekkäisyyttä.  Yhteisen faktorianalyysin tulokset löytyvät taulukosta 2. 

Mittarit latautuivat teorian mukaisesti pääosin omille faktoreilleen, mutta 

ystävällisyyden ja sosiaalisen tuen mittareissa oli jonkin verran päällekkäisyyksiä. 

Kahdelle faktorille asettuvat väittämät latautuivat kuitenkin selkeästi vahvemmin 

teorian mukaisille faktoreille. Tämä vuoksi päädyin hyödyntämään alkuperäisiä 

mittareita teorian mukaisesti. 

Cronbachin alfa on yksi käytetyimmistä sisäisen validiteetin mittareista. Yleisesti 

arvioidaan, että alfan arvon tulisi olla yli .7, mutta suositeltavaa olisi .8 ylittävät arvot. 

(Pallant, 2016, s. 104.) Kaikki analyyseissa käytetyt useamman väittämän mittarit 

ylittivät reilusti kyseisen arvon. Väittämistä muodostettiin SPSS:n MEAN-komennolla 

keskiarvosummamuuttujat. 
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Taulukko 2. Eksploratiivinen faktorianalyysi työn imun, ystävällisyyden, myönteisten 

asiakaskontaktien ja  sosiaalisen tuen mittareista, osioiden faktorilataukset sekä kommunaliteetit 

(T1, N=2646) 

 Työn imu Ystävällisyys 

Myönteiset 
asiakaskon-

taktit 
Sosiaalinen 

tuki 

Kommuna-
liteetit 

Olen innostunut työstäni. ,889    ,827 

Työni inspiroi minua. ,872    ,805 

Tunnen tyydytystä, kun olen syventynyt työhöni. ,863    ,766 

Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni. ,852    ,750 

Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni. ,850    ,745 

Aamulla herättyäni minusta tuntuu hyvältä lähteä 
töihin. 

,817    ,701 

Olen ylpeä työstäni. ,772    ,651 

Kun työskentelen, työ vie minut mukanaan. ,711    ,523 

Olen täysin uppoutunut työhöni. ,695    ,495 

Työtoverini huomioivat muut eleillään, esimerkiksi 
hymyilemällä. 

 ,864   ,813 

Työtoverini ovat ystävällisiä toisia kohtaan.  ,827   ,767 

Työtoverini tervehtivät toisiaan työpäivän 
alkaessa. 

 ,807   ,674 

Työtoverini pyrkivät saamaan toiset hyvälle 
tuulelle. 

 ,776   ,716 

Voimme työtovereitteni kanssa jutella myös työn 
ulkopuolisista asioista. 

 ,675  ,377 ,619 

Asiakkaat tai potilaat antavat minulle suoraa 
positiivista palautetta työstäni. 

  ,925  ,871 

Asiakkaat tai potilaat antavat kiitosta työstäni.   ,916  ,861 

Asiakkaat tai potilaat kertovat, kun olen voinut 
auttaa heitä. 

  ,900  ,832 

Asiakkaat tai potilaat ilmaisevat, että he 
arvostavat työtäni. 

  ,894  ,837 

Saatko tarvitsemaasi apua työtovereiltasi?  ,307  ,889 ,900 

Saatko tarvitsemiasi neuvoja työtovereiltasi?    ,868 ,843 

Saatko tarvitsemiasi resursseja työtovereiltasi?    ,833 ,777 

Saatko tunnetukea työtovereiltasi?  ,356  ,813 ,805 

Selitysosuus % 37 19 13 6 75 

Vain >.30 lataukset on raportoitu. Ekstraktointimenetelmä: pääkomponenttianalyysi. Rotaatiomenetelmä: Varimax, Kaiserin 

kriteerillä. 
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Työn imu 

Aineistossa työntekijöiden kokemaa työn imua mitattiin yhdeksänosaisella mittarilla, 

joka perustuu Hakasen (2009b) Suomessa validoimaan ja Schaufelin ja Bakkerin (2003) 

alun perin kehittämään Utrecht Work Engagement Scale -mittariin. Mittarissa työn imua 

mitattiin mm. väitteillä Olen innostunut työstäni  ja Aamulla herättyäni minusta tuntuu 

hyvältä lähteä töihin. Vastausvaihtoehdot olivat skaalalla 1 = en koskaan ja 7= 

päivittäin.  

Työn imussa esitetään yleisesti olevan kolme eri ulottuvuutta: energisyys, 

uppoutuminen sekä omistautuminen. Usein työn imua tarkastellaan erikseen kaikkien 

kolmen ulottuvuuden kautta. Kuitenkin useissa tutkimuksissa osa-alueiden on huomattu 

olevan läheisessä yhteydessä toisiinsa ja esimerkiksi Schaufelin, Bakkerin ja Salanovan 

(2006) mukaan osa-alueiden keskinäiset korrelaatiot ovat usein korkeampia kuin .65. 

Lisäksi Hakanen (2009b) toteaa mittarin suomalaisessa validiointi-, käyttö- ja 

viiteoppaassa, ettei kolmiulotteinen rakenne todennu kaikissa aineistossa. Tällaisissa 

tilanteissa on perusteltua laskea työn imua kokonaisuudessa kuvaava 

keskiarvosummamuuttuja sen sijaan, että laskisi erikseen summamuuttujat eri osa-

alueille (mt.). Myös Christian ja Slaughter (2007) ehdottavat meta-analyysissa, että 

koska osa-alueet korreloivat keskenään vahvasti, olisi tutkijoille hyödyllisempää käyttää 

yksiulotteista mittaria kolmen erillisen mittarin sijaan. 

Tässä aineistossa osa-alueet korreloivat vahvasti keskenään ja faktorianalyysissa työn 

imua mittaavat väitteet latautuivat selkeästi samalle faktoreille. Tämän vuoksi 

muodostin yhdeksästä työn imua mittaavasta väittämästä yhden, työn imua 

kokonaisuudessa kuvaavan keskiarvosummamuuttujan. Summamuuttuja laskettiin 

niiden vastaajien osalta, jotka olivat vastanneet yhdeksästä väittämästä vähintään 

seitsemään. Mittarin sisäinen reliabiliteetti oli hyvä (T1: α = .94, T2: α = .95, T3: α = 

.95). Tilastolliset testit osoittivat, että väittämien välillä oli riittävästi yhteisvaihtelua ja 

ne soveltuivat faktorianalyysiin (T1: KMO = .91 ja Bartlettin testi p < .001, T2: KMO = 

.92 ja Bartlettin testi p < .001, T3: KMO = .92 ja Bartlettin testi p < .001). 

Kommunaliteetit kuvaavat, kuinka paljon faktorimalli selittää yksittäisten väittämien 

vaihtelua (Pallant, 2014, s. 200) ja faktorilataukset kertovat, kuinka paljon faktorin 

avulla voidaan selittää kyseisen väittämän vaihtelusta. Kommunaliteetit olivat >.5 ja 
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faktorilataukset olivat korkeita kaikkina mittauskertoina. Yhden faktorin malli selitti 

muuttujien vaihtelusta noin 70,4% (T1), 71,8% (T2) ja 73,0% (T3). 

Työyhteisön ystäväll isyys  

Työyhteisön koettua ystävällisyyttä mitattiin viisiosaisella Perhoniemen ja Hakasen 

(2012) kehittämällä mittarilla. Mittarissa ystävällisyyttä kartoitettiin esimerkiksi 

väittämillä työtoverini tervehtivät toisiaan työpäivän alkaessa ja työtoverini huomioivat 

muut eleillään, esimerkiksi hymyilemällä. Ystävällisyyden mittari oli mukana 

kyselylomakkeessa ensimmäisellä ja toisella mittauskerralla. Bartlettin testi oli 

merkitsevä (T1: p < .001, T2: p < .001) ja KMO-testin tulos oli .79 (T1) ja .85 (T2). 

Myös mittarin sisäinen reliabiliteetti oli hyvä (T1: α = .89, T2: α = .90). 

Kommunaliteetit olivat yli .6 ja malli selitti 74,8% (T1) ja 73,0% (T2) muuttujien 

vaihtelusta. Faktorille latautui selkeästi kaikki ystävällisyyttä mittaavat väittämät sekä 

heikommin kaksi sosiaalisen tuen väittämää apuun ja tunnetukeen liittyen. Sosiaalinen 

tuki ja ystävällisyys ovat läheisiä ilmiöitä, joten tämä ei ole yllättävää. Summamuuttuja 

laskettiin niiden vastaajien osalta, jotka olivat vastanneet viidestä koetun 

ystävällisyyden väittämästä vähintään neljään.  

Sosiaalinen tuki  

Koettua työyhteisön sosiaalista tukea mitattiin aineistossa Jettenin, Haslamin ja 

Haslamin (2012) neliosioisella mittarilla, joka pohjautuu Housen (1983) sosiaalisen 

tuen neljään ulottuvuuteen. Tutkimusta varten ilmaisu ”muut ihmiset” vaihdettiin 

työtovereiksi. Sosiaalista tukea arviotiin esimerkiksi kysymyksillä Saatko tarvitsemaasi 

apua työtovereiltasi ja Saatko tarvitsemiasi neuvoja työtovereiltasi. Väittämien välillä 

oli riittävästi yhteisvaihtelua, Bartlettin testi oli merkitsevä (T1: p < .001, T2: p < .001) 

ja KMO-testin tulos .84 (T1 & T2). Mittarin sisäinen reliabiliteetti oli hyvä (T1: α = .93, 

T2: α = .93). Kommunaliteetit olivat yli .7 ja malli selitti 83,1% (T1) ja 82,8% (T2) 

muuttujien vaihtelusta. Faktorille latautui selkeästi kaikki sosiaalisen tuen väittämät, 

mutta heikommin myös yksi ystävällisyyden väittämä. Summamuuttuja laskettiin niiden 

vastaajien osalta, jotka olivat vastanneet neljästä väittämästä vähintään kolmeen. 

Myönteiset asiakaskontakti t  

Myönteisiä asiakas- ja potilaskontakteja mitattiin neliosaisella mittarilla, joka on 

Perhoniemen ja Hakasen (2013) kehittämä. Mittarin väittämiä olivat mm. Asiakkaat tai 
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potilaat antavat kiitosta työstäni ja Asiakkaat tai potilaat ilmaisevat, että he arvostavat 

työtäni. Vain osa aineiston vastaajista teki asiakas- ja potilastyötä, mutta vastaajamäärä 

säilyi silti runsaana (T1 N = 2885, T2 N = 2517). Asiakaskontaktien mittari oli mukana 

kyselylomakkeessa ensimmäisellä ja toisella mittauskerralla. Bartlettin testi oli 

merkitsevä (T1: p < .001, T2: p < .001) ja KMO-testin tulos .85 (T1) ja .85 (T2).  

Mittarin sisäinen reliabiliteetti oli hyvä (T1: α = .94, T2: α = .95). Kommunaliteetit 

olivat yli .8 ja malli selitti 84,8% (T1) ja 85,9% muuttujien vaihtelusta. Väittämät 

latautuivat selkeästi yhdelle faktorille. Summamuuttuja laskettiin niiden vastaajien 

osalta, jotka olivat vastanneet neljästä väittämästä vähintään kolmeen. 

Muutosten kie lteisyys ja myönteisyys  

 Muutosten koettua myönteisyyttä tai kielteisyyttä mitattiin väittämällä Muutokset 

1=ovat olleet enimmäkseen kielteisiä / 7= ovat olleet enimmäkseen myönteisiä. Mittari 

on alun perin kehitetty Haapamäen sekä Lipposen (2009) ministeriöiden yhdistämistä 

tutkineeseen hankkeeseen. Väittämä muokattiin sopivaksi sosiaali- ja terveysviraston 

kyselyä varten. Väittämä ei ollut mukana ensimmäisellä kyselykerralla, ja jotta aiempi 

suhtautuminen tuleviin muutoksiin pystyttiin analyyseissa vakioimaan, hyödynnettiin 

ensimmäiseltä mittauskerralta väittämää ”Uskon, että muutoksiin liittyy useita 

mahdollisia etuja”. Väittämä oli osa uhat ja mahdollisuudet -mittaria (Bardi ym, 2009) 

ja sitä arvioitiin skaalalla 1= täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.  

Demografiset  tek ijät  

Tutkielmassa taustamuuttujia olivat sukupuoli, organisaatio (sosiaalivirasto tai 

terveyskeskus) sekä ikä. Näiden taustatekijöiden vaikutus vakioitiin 

regressioanalyysissa. Sukupuoli koodattiin uudelleen dummy-muuttujaksi niin, että 0 = 

nainen ja 1 = mies. Myös alkuperäinen organisaatio oli dummy-muuttuja, jossa 0 = 

sosiaalivirasto, 1 = terveyskeskus. 

4.3  ANALYYSIMENETELMÄT JA AINEISTON SOVELTUVUUS 

Analyysit toteutettiin IBM SPSS Statistics 25-ohjelmalla. Aluksi tarkastelin aineiston 

sopivuutta analyysimenetelmiin. Hyödynsin faktorianalyysia muuttujien rakenteen 

tarkastelussa sekä muuttujien muodostamisessa. Tarkastelin muodostettujen muuttujien 

jakaumia ja ominaisuuksia tunnuslukujen, kuten keskiarvon ja keskihajonnan, avulla. 

Tarkastelin muuttujien välisiä yhteyksiä Pearsonin korrelaatioiden avulla. Testasin 
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hypoteeseja hiearkkisten regressioanalyysien avulla, aluksi aikapisteissä T1 ja T2 ja 

lopuksi pitkittäisasetelmassa saadakseni mahdollisimman monipuolisen kuvan 

muuttujien välisistä yhteyksistä. Usean muuttujan regressioanalyysissa tutkitaan yhden 

jatkuvan selitettävän muuttujan sekä useiden selittäjien välistä yhteyttä (Pallant, 2016, 

s.). Hierakkinen regressioanalyysi sopii myös pitkittäisasetelman tarkasteluun aineiston 

ollessa sopiva (Cohen, West, & Aiken, 2014, s. 568–573). Pitkittäisasetelmissa 

regressiomalliin lisättiin selittäjäksi selitettävän muuttujan aikaisempi versio: tällöin 

aikaisemman työn imun mahdollinen vaikutus muihin selittäjiin on otettu huomioon 

(mts. 573). Regressioanalyyseissa muuttujat lisättiin malleihin tutkijan määrittelemässä 

järjestyksessä. Ensimmäisillä askeleilla lisättiin kontrolloitavat taustamuuttujat ja 

seuraavilla tutkittavat muuttujat. Kolmannella askeleella lisättiin välittävä muuttuja.  

Hypoteesien 3a-c testaamisessa hyödynnettiin Baronin ja Kennyn (1986) esittämän 

mediaatiomallin kolmea ehtoa. Muuttuja on mediaattori, jos 1) selittävän ja selitettävän 

muuttujan välillä on yhteys 2) selittävän muuttujan ja mediaattorin välillä on yhteys ja 

3) mediaattori ennustaa selitettävää muuttujaa silloinkin, kun selittävä muuttuja on 

otettu huomioon (Baron & Kenny, 1986). Mediaatiota tutkittiin tarkastelemalla, mitä 

selittävän ja selitettävän muuttujan suoralle yhteydelle tapahtuu, kun mediaattori 

lisättiin regressiomalliin. Mediaatio on täydellinen, jos mediaattorin lisäämisen jälkeen 

selittävän ja selitettävän välinen yhteys häviää kokonaan, ja osittainen, jos yhteys 

pienenee (Tababnich & Fidell, 2014, s. 196). Ehtojen tarkastelussa käytettiin 

regressioanalyysia ja Sobelin (1982) testin avulla tarkasteltiin mediaation tilastollista 

merkitsevyyttä. 

Käytetyillä parametrisillä menetelmillä on useita taustaoletuksia, joiden tulee täyttyä 

ennen menetelmän käyttämistä. Siksi onkin tärkeää tarkastella aineiston sopivuutta 

analyysimenetelmiin sekä ennen analyysien suorittamista sekä niiden yhteydessä. 

Ensinnäkin aineiston tulee olla tarpeeksi suuri, jotta tulokset ovat yleistettävissä. Koolle 

esitetyt vaatimukset vaihtelevat hieman sen mukaan, kuinka muut oletukset täyttyvät. 

Tabachnick ja Fidell (2014, s. 159) esittävät aineiston koolle kaavan N = 50 + 8 kertaa 

selittävien muuttujien määrä (N = 114 kahdeksalla selittävällä muuttujalla). Aineiston 

tulee olla selvästi suurempi, jos selitettävä muuttuja ei ole normaalisti jakautunut.  

Tutkielman aineisto täyttää tämän ehdon hyvin (regressionanalyysissa N = 537). Tämän 

lisäksi parametrisissa menetelmissä muuttujien on oltava mittaustasoltaan jatkuvia. 
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Sosiaalitieteissä Likert-asteikollisia muuttujia käsitellään tyypillisesti jatkuvina 

muuttujina. Tämä ehto toteutuu, sillä selitettävä ja selittävät muuttujat ovat jatkuvia tai 

sukupuolen kaltaisia dummy-muuttujia. 

Regressioanalyysissa tulisi välttää multikollineaarisuutta ja singularisuutta, eli sitä, että 

selittävät muuttujat korreloivat keskenään liikaa (r≥ .9) tai täysin (Pallant, 2016, s. 152). 

Aineistossa lähes kaikki selittävät muuttujat korreloivat toistensa kanssa, mutta eivät 

ylitä raja-arvoa. Työyhteisön ystävällisyyttä on joissain tutkimuksessa käsitelty 

sosiaalisen tuen alalajina (ks. Suhonen, 2016). Ilmiöt korreloivat keskenään melko 

paljon (.60), mutta korrelaatio pysyy raja-arvon alapuolella ja faktorianalyysissa 

väittämät latautuvat pääsääntöisesti eri faktoreille, joten ilmiöt näyttävät olevan riittävän 

erillisiä analyysia varten. Tarkastelin myös muuttujien VIF- ja toleranssiarvoja. 

Pallantin (2016) mukaan VIF-arvon tulisi olla alle 10 ja toleranssin suurempi kuin .10. 

Molemmat ehdot täyttyvät aineistossa, sillä selittävien muuttujien toleranssiarvot 

vaihtelevat välillä .63- .92 ja VIF-arvot välillä 1.1-1.5, eli arvot eivät viittaa 

multikollineaarisuuteen. 

Aineistossa ei tulisi olla poikkeavia arvoja. Tabachnickin ja Fidellin (2014, s. 107) 

mukaan poikkeavat arvot ovat niitä, joiden standardoitu residuaali on suurempi kuin 3.3 

tai pienempi kuin -3.3.  Aineistosta löytyi poikkeavia arvoja, mutta tämä on Pallantin 

(2016, s. 160) mukaan tyypillistä suurille aineistoille ja jos arvoja on vain muutamia, ei 

niitä välttämättä tarvitse poistaa. Cookin etäisyys kertoo, onko poikkeavilla arvoilla 

kohtuutonta vaikutusta mallin tuloksiin (Pallant, 2016, s. 161). Arvot, jotka ylittävät 

Cookin etäisyyden 1, ilmentävät mahdollisia ongelmia (Tabachnick & Fidell, 2014, s. 

109). Tässä aineistossa arvot jäävät huomattavasti pienemmiksi. Arvioin poikkeavia 

havaintoja myös Mahalanobisin etäisyydellä, jonka kriittinen arvo riippuu selittävien 

tekijöiden määrästä. Tutkimuksessani oli enimmillään viisi selittävää tekijää sekä kolme 

taustamuuttujaa, jolloin kriittinen arvo kahdeksalle muuttujalle (p < .001) on 26,13 

(Tabachnick & Fidell, 2014, s. 10). Suurin Mahalanobisin etäisyys tutkitussa aineistossa 

on hieman yli 35, joten kriittinen arvo ylittyy. Näiden havaintojen poistaminen ei 

juurikaan muuttanut tuloksia. Tarkastelin poikkeavien arvojen vaikutusta myös 

keskiarvoja vertailemalla. Typistetystä keskiarvosta (5% trimmed mean) on poistettu 

viisi reunimmaista prosenttia sekä korkeista että matalista arvoista ja luku antaa viitteitä 

siitä, ovatko poikkeavat arvot ongelma (Pallant, 2016, s. 65). Koska tutkittavien 
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muuttujien normaalien sekä typistettyjen keskiarvojen väliset erot olivat pieniä (< .15), 

en lähtenyt muokkaamaan tai poistamaan poikkeavia arvoja.  

Oletusta normaalijakautuneisuudesta tarkastelin graafisesti sekä erilaisten testisuureiden 

avulla. Normaalijakaumaoletus ei toteutunut minkään tutkittavan muuttujan kohdalla 

(Kolmogorov-Smirnov < .05). Tämä on suurille aineistoille tyypillistä (Pallant, 2016, s. 

63).  Osa muuttujista on suhteellisen vinoja ja osa huipukkaita (kts. taulukko 2). 

Esimerkiksi työyhteisön koettu ystävällisyys sekä työn imu olivat hyvin vinoja ja 

sosiaalinen tuki melko vino. Tämän lisäksi työn imu sekä työyhteisön ystävällisyys 

olivat huipukkaita, eli muuttujan saamat arvot olivat keskittyneitä asteikon 

keskikohtaan. Luvut viittaavat siihen, ettei aineisto ole normaalisti jakautunut. Vinous ja 

huipukkuus näkyivät myös muuttujien histogrammeissa (kts. liitteet). Pallantin (2016, s. 

64) mukaan jakaumien vinous on ihmistieteissä melko tyypillistä, eikä vinous 

välttämättä kerro skaalan ongelmista, vaan ennemminkin ilmentää mitattavan asian 

luonnetta. Tabachnickin ja Fidellin (2014, s. 114) mukaan aineiston huipukkuus voi 

johtaa varianssin aliarviointiin, mutta vaikutus lakkaa aineiston ollessa tarpeeksi suuri 

(N > 200). He myös huomauttavat, että muuttujien vinous on ongelma erityisesti silloin, 

kun aineiston muuttujat ovat kallellaan eri suuntiin. Jos muuttujat ovat 

samansuuntaisesti vinoja, muuttujamuunnoksista saatava hyöty on usein marginaalinen. 

Tässä aineistossa muuttujat ovat samaan suuntaan vinoja, eli vastaajat näkevät ilmiöt 

suhteellisen myönteisinä. Testasin analyyseja tekemällä neliöjuuri- ja 

logaritmimuunnokset työn imusta, ystävällisyydestä että sosiaalisesta tuesta. Koska 

muunnetuilla muuttujilla lasketut tulokset eivät poikenneet alkuperäisillä muuttujilla 

tehdyistä, päädyin analyyseissa hyödyntämään alkuperäisiä muuttujia.  

Regressioanalyysissa selittävän ja selitettävien muuttujien tulisi korreloida ainakin 

jossain määrin keskenään. Muuttujien yhteisvaihtelun olisi suositeltavaa olla vähintään 

.30 (Pallant, 2016, s. 159). Lähes kaikki selittävät muuttujat ovat tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä selitettäviin muuttujiin, mutta suositeltu raja-arvo ei ylity (kts. 

taulukko 4). Kuitenkin suurissa aineistoissa korrelaatiot ovat yleensä pienempiä 

(Tabachnick & Fidell, 2014, s. 667).  

Tutkittavien muuttujien suhteen tulisi olla lineaarinen. Esimerkiksi Pearsonin 

korrelaatiokertoimet havaitsevat vain lineaarisia yhteyksiä: muunlaiset yhteydet jäävät 

havaitsematta (Tababnich & Fidell, 2014, s. 117). Yhteyksien lineaarisuutta tarkasteltiin 
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sirontakuvioista, jossa oli mukana selittävät ja selitettävät muuttujat. Visuaalisen 

tarkastelun perusteella yhteydet näyttivät suunnilleen lineaarisilta.  

Regressioanalyysien yhteydessä tarkasteltiin residuaalien normaalisuutta, lineaarisuutta 

ja homoskedastisuutta. Aineiston tulisi olla homoskedastinen, eli selittävien tekijöiden 

residuaalien varianssin tulisi olla olisi suunnilleen yhtä suuri kaikilla ennustetuilla 

arvoilla (Pallant, 2016, s. 152). Visuaalisen tarkastelun perusteella residuaalit 

vaikuttavat lineaarisilta. Sirontakuviosta (liite 5) voidaan nähdä, että työn imua 

selittäessä residuaalit painottuvat oikeaan ylälaitaan ja että aineistossa näyttää 

esiintyvän lievää heteroskedastisuutta. Tämä korostuu etenkin pitkittäinalyysissa. 

Muutoksien arviointia selittävissä regressioanalyyseissa residuaalit jakautuivat 

tasaisemmin. Poikkeamat mahdollisesti heikentävät analyyseja, muttei tee niistä 

epäluotettavia (Tababnich & Fidell, 2014, s. 163). Muuttujamuunnosten käyttäminen ei 

poistanut ongelmaa, joten käytin alkuperäisiä muuttujia.  

5. TULOKSET 

Aluksi tarkastelen aineiston keskeisiä tunnuslukuja ja muuttujien välisiä 

korrelaatiokertoimia. Tämän jälkeen etenen varsinaisiin analyyseihin. Tulokset 

esitellään hypoteesi kerrallaan. 

5.1  ALUSTAVAT TARKASTELUT 

Taulukko 3. Muuttujien tunnusluvut: määrä, skaala, keskiarvo ja keskihajonta  

Muuttuja N Asteikko M SD Vinous Huipukkuus 

Työn imu T1 
Työn imu T2 
Työn imu T3 
  

3654 
2446 
2615  

1-7 
1-7 
1-7 

5,67 
5,54 
5,44 

1,21 
1,27 
1,30 

-1,41 
-1,26 
-1,15 

1,89 
1,34 
0,89 

Ystävällisyys T1 
Ystävällisyys T2 
  

3649 
2494 

1-5 
1-5 

4,30 
4,3 

0,67 
0,70 

-1,18 
-1,20 

1,88 
1,71 

Sosiaalinen tuki T1 
Sosiaalinen tuki T2 

3620 
2506 

1-7 
1-7 

5,42 
5,40 

1,32 
1,34 

-0,93 
-0,95 

0,47 
0,59 

Myönteiset kontaktit T1 
Myönteiset kontaktit T2 
 

2885 
1965 

1-5 
1-5 

3,47 
3,46 

0,88 
0,91 

-0,27 
-0,29 

0,08 
0,06 

Muutosten edut T1 
 

3627 1-5 3,18 1,00 -0.40 -.55 

Muutosten arviointi T2 2531 1-7 3,38 1,51 0,15 -0,54 
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Aineiston mittareiden tunnusluvut on esitetty taulukossa 2. Vain muutosten kielteisyyttä 

ja myönteisyyttä mittaavan muuttujan keskiarvo jäi asteikon keskikohdan alapuolelle, 

kaikkien muiden tarkasteltavien muuttujien keskiarvio oli keskikohdan yläpuolella. 

Keskiarvosta ja negatiivisista vinousluvuista voidaan päätellä, että työn imu, 

ystävällisyys, sosiaalinen tuki ja asiakaskontaktit näyttäytyivät aineistossa melko 

myönteisinä ilmiöinä. Esimerkiksi työn imu oli aineistossa keskiarvoltaan Suomen 

keskimääräistä viitearvoa korkeampi (Hakanen, 2009b). Verrattuna ensimmäiseen 

mittauskertaan työn imun keskiarvo laski hieman viimeisenä mittauskertana. Hajontaa 

oli eniten työn imussa (T1: 1,21, T3: 1,30), sosiaalisessa tuessa (T1: 1,32 & T2: 1,34) ja 

siinä, koettiinko muutokset myönteisinä vai kielteisinä (1,51) ja muutosten 

edullisuudessa (1,0). Vähiten hajontaa oli työyhteisön koetussa ystävällisyydessä (T1 

0,67 & T2 0,7). 

Liitteessä 3 on esitetty keskeiset tunnusluvut alkuperäisen viraston mukaan luokiteltuna. 

Ensimmäisenä mittauskertana työn imun keskiarvo on molemmissa virastoissa lähes 

sama; viimeisellä mittauskerralla työn imu on laskenut molemmissa virastoissa, mutta 

terveysvirastossa hieman enemmän. Sosiaalisten voimavarojen keskiarvot ovat 

molemmissa virastoissa hyvin samanlaiset, kun taas muutosten arvionnin keskiarvo on 

korkeampi entisten terveysviraston työntekijöiden keskuudessa. 

Taulukon tunnusluvuista voidaan havaita, että joidenkin muuttujien jakaumat olivat 

vinoja. Esimerkiksi työyhteisön koettu ystävällisyys sekä työn imu olivat hyvin vinoja 

ja sosiaalinen tuki melko vino. Näiden muuttujien arvot olivat kallellaan asteikon 

yläpäätä kohti, eli vastaajat arvioivat kyseisiä ilmiöitä suhteellisen myönteisesti. Tämän 

lisäksi työn imu sekä työyhteisön ystävällisyys olivat huipukkaita, eli muuttujan saamat 

arvot olivat keskittyneitä asteikon keskikohtaan. Luvut viittaavat siihen, ettei aineisto 

ole täysin normaalisti jakautunut. Vinous on ihmistieteissä melko tyypillistä ja voi 

ilmentää mitattavan asian luonnetta (Pallant 2016, s. 64).  Pohdin vinouden ja 

huipukkuuden merkitystä tarkemmin alaluvussa 4.3. 

Taulukossa 4 on esitetty tutkimuksessa käytettyjen muuttujien väliset korrelaatiot. 

Taulukosta nähdään, että kaikki selittävät muuttujat ja taustamuuttujat olivat 

tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä työn imuun kaikissa aikapisteissä, ikää ja 
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alkuperäistä organisaatiota lukuun ottamatta. Kaikki sosiaaliset voimavarat korreloivat 

työn imun kanssa tilastollisesti merkitsevästi, mutta korrelaatiot jäävät suhteellisen 

mataliksi. Korrelaatiokertoimet ovat korkeampia, kun muuttujia on mitattu samassa 

aikapisteessä verrattuna eri aikapisteiden muuttujiin.  

Sosiaaliset voimavarat korreloivat muutoksissa nähtyjen etujen ja muutosten arvioinnin 

kanssa myönteisesti silloin, kun muuttujia oli mitattu samassa aikapisteessä. Vain 

ystävällisyydellä ja muutosten arvioinnilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

aikapisteessä T2. Taustaorganisaatio ja ikä olivat yhteydessä siihen, miten muutoksia 

arvioitiin. Lisäksi kaikki sosiaaliset voimavarat korreloivat myönteisesti keskenään. 

Korkeimmat korrelaatiot olivat sosiaalisen tuen ja ystävällisyyden välillä (.60, p.< .001) 

sekä niiden muuttujien välillä, jotka kuvasivat samaa ilmiötä eri aikapisteissä. 

Esimerkiksi eri mittauspisteiden työn imu -muuttujat korreloivat vahvasti keskenään 

(T1 & T2 .52, p < .001; T1 & T3 .48, p < .001; T2 & T3 .61, p < .001). Muuten 

korrelaatiokertoimet jäivät suhteellisen mataliksi.  

Sukupuoli oli yhteydessä työn imuun ja sosiaalisiin voimavaroihin. Naiset kokivat 

enemmän työn imua sekä arvioivat sosiaaliset voimavarat miehiä vahvemmiksi. 

Alkuperäisellä organisaatiolla oli yhteys siihen, kuinka muutoksia, työyhteisön 

ystävällisyyttä ja asiakaskontakteja arvioitiin. Terveysvirastossa ystävällisyys koettiin 

matalammaksi, mutta asiakaskontaktit ja muutokset arvioitiin hieman myönteisemmiksi. 

Vanhempi ikä oli yhteydessä hieman myönteisempiin asiakaskontakteihin. 

Ensimmäisellä mittauskerralla työn imu oli myönteisessä ja ystävällisyys ja sosiaalinen 

tuki olivat kielteisessä yhteydessä vanhempaan ikään, mutta myöhemmillä 

mittauskerroilla yhteys hävisi.   
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5.2  HYPOTEESIEN TESTAUS 

H1a-c: Kokemukset työyhteisön ystävällisyydestä, työtovereiden sosiaalisesta tuesta 

sekä myönteisistä asiakaskontakteista ovat myönteisessä yhteydessä työn imuun.  

Ensimmäisenä testasin hypoteeseja 1a-c. Tarkastelin hypoteesien toteutumista ensin 

erikseen aikapisteissä T1 ja T2 ja lopuksi pitkittäisanalyysin avulla saadakseni 

muuttujien välisistä yhteyksistä mahdollisimman kattavan kuvan. Ensimmäisessä 

hierarkkisessa regressioanalyysissa tarkastelin, kuinka vahvasti sosiaaliset voimavarat ja 

muutoksissa nähdyt edut olivat yhteydessä työn imuun ensimmäisellä mittauskerralla. 

Analyysissa taustamuuttujina toimivat ikä, sukupuoli ja taustaorganisaatio. 

Regressioanalyysin tulokset on raportoitu taulukossa 5.  

Ensimmäisellä askeleella analyysiin lisättiin vakioitavat taustatekijät: ikä, sukupuoli ja 

alkuperäinen organisaatio. Ne selittivät työn imun vaihtelusta 1%. Toisella askeleella 

lisättiin sosiaaliset voimavarat. Sosiaaliset voimavarat ja taustatekijät selittivät yhdessä 

työn imun vaihtelusta 12 %. Kolmannella askeleella analyysiin lisättiin hypoteesin 3 

mukainen mediaattori, muutosten arvioidut edut. Tällöin mallin selityskyky nousi 17 

prosenttiin.  

Kaikki sosiaaliset voimavarat olivat myönteisessä ja tilastollisesti erittäin merkitsevässä 

yhteydessä työn imuun. Myönteisiksi koetut asiakaskontaktit olivat muuttujista kaikkein 

voimakkaimmin yhteydessä työn imuun (B = .27, p < .001). Muutosten arvioidut edut 

olivat myönteisessä ja tilastollisesti erittäin merkitsevässä yhteydessä työn imuun (B = 

.23, p < .001), eli mitä enemmän vastaaja näki muutoksissa etuja, sitä korkeampi oli 

työn imu. Sosiaalisten voimavarojen yhteydet työn imuun laskivat hieman, kun 

mediaattori lisättiin malliin.  

Taustatekijöistä sukupuoli ja ikä olivat yhteydessä työn imuun niin, että vanhemmat 

vastaajat kokivat hieman nuorempia enemmän työn imua ja naiset kokivat työn imua 

miehiä enemmän. Analyysin pohjalta hypoteesit 1a-c saavat vahvistusta: aikapisteessä 

T1 sosiaaliset voimavarat olivat yhteydessä työn imuun. 
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Taulukko 5. Hierarkkinen regressioanalyysi: selittävien muuttujien yhteys työn 
imuun aikapisteessä T1.  

Muuttuja B SE B β 

Askel 1. 
Ikä T1 
Sukupuoli T1 
Organisaatio T1 
 

 
.029 
-.38 
-.03 

 
.01 
.07 
.05 
 

 
.05** 
-.10*** 
-.01 

 

Askel 2. 
Ikä T1 
Sukupuoli T1 
Organisaatio T1  
Ystävällisyys T1 
Sosiaalinen tuki T1 
Myönteiset kontaktit T1 
 

 
.03 
-.25 
-.04 
.29 
.14 
.29 

 
.01 
.07 
.04 
.04 
.02 
.02 

 
.05** 
-.07*** 
-.02 
.16*** 
.15*** 
.22*** 

 

Askel 3. 
Ikä T1 
Sukupuoli T1 
Organisaatio T1 
Ystävällisyys T1 
Sosiaalinen tuki T1 
Myönteiset kontaktit T1 
Muutosten edut T1 

 

 
.03 
-.26 
-.06 
.28 
.13 
.27 
.23 
 

 
.01 
.06 
.04 
.04 
.02 
.02 
.02 
 

 
.05** 
-.07*** 
-.03 
.16*** 
.15*** 
.20*** 
.19*** 

 

Askel 1: R2 =.01  / korjattu R2 =  .01 ; Askel 2: R2 = .13 / korjattu R2 =  .12; Askel 3: R2 
= .17 / korjattu R2 =  .17 
ΔR = .12 askeleella 2 (ps < .001), ΔR = .05 askeleella 3 (ps < .001) 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
 
Sukupuoli: nainen = 0, mies = 1 
Organisaatio: sosiaalivirasto = 0, terveysvirasto = 1 

 

Seuraavaksi tarkastelin muuttujien yhteyksiä työn imuun aikapisteessä T2. Analyysissa 

selittäjinä toimivat aiemman analyysin tapaan sosiaaliset voimavarat ja muutosten 

arvioiminen ja taustamuuttujina ikä, sukupuoli ja organisaatio. Regressioanalyysin 

tulokset on raportoitu taulukossa 6. Muuttujat lisättiin analyysin samassa järjestyksessä 

kuin ensimmäisen mittauskerran analyysissa. Taustatekijät selittivät työn imun 

vaihtelusta 1%, sosiaaliset voimavarat ja taustatekijät yhdessä 16 %. ja viimeinen mallin 

muutosten arvioinnin kera 19%.  

Kaikki sosiaaliset voimavarat olivat jälleen myönteisessä yhteydessä työn imuun. 

Muuttujista myönteiset asiakaskontaktit selittivät jälleen työn imun vaihtelua parhaiten 
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ja yhteys pysyi suunnilleen samanvahvuisena (B = .26, p < .001). Sosiaalisen tuen 

yhteys työn imuun nousi hieman aikapisteeseen T1 verrattuna (B = .18, p < .001). 

Työyhteisön ystävällisyyden ja työn imun yhteys oli pienempi kuin aikapisteessä T1 ja 

yhteys oli enää tilastollisesti melkein merkitsevä (B = .12, p = .01). 

Muutosten arvioiminen oli yhteydessä työn imuun niin, että mitä myönteisemmäksi 

muutokset arviotiin, sitä korkeampi oli työn imu (B = .17, p < .001). Sosiaalisen tuen ja 

asiakaskontaktien yhteydet työn imuun hieman laskivat, kun muutosten arviointi 

lisättiin malliin, mutta ystävällisyyden yhteys hivenen nousi. Taustatekijöistä sukupuoli 

ja ikä olivat aluksi tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä työn imuun, mutta kun 

malliin lisättiin muita selittäjiä, yhteydet laskivat, eivätkä olleet enää tilastollisesti 

merkitseviä. Näin ollen taustatekijöillä ei vaikuttanut olevan yhteyttä työn imuun 

toisella mittauskerralla. Analyysin perusteella hypoteesit 1a-c saivat tukea myös 

aikapisteessä T2, tosin ystävällisyyden yhteys työn imuun oli suhteellisen matala.  

Taulukko 6. Hierarkkinen regressioanalyysi: selittävien muuttujien yhteys työn imuun 
aikapisteessä T2. 

Muuttuja B SE B β 

Askel 1. 
Ikä T2 
Sukupuoli T2 
Organisaatio T2 
 

 
.01 
-.27 
-.05 

 
.02 
.09 
.06 
 

 
.05* 
-.98** 
-.02 

 

Askel 2. 
Ikä T2 
Sukupuoli T2 
Organisaatio T2 
Ystävällisyys T2 
Sosiaalinen tuki T2 
Myönteiset kontaktit T2 
 

 
.01 
-.16 
-.06 
.11 
.20 
.28 

 
.01 
.08 
.05 
.05 
.03 
.03 

 
.02 
-.04* 
-.02 
.06* 
.22*** 
.21*** 

 

Askel 3. 
Ikä T2 
Sukupuoli T2 
Organisaatio T2 
Ystävällisyys T2 
Sosiaalinen tuki T2 
Myönteiset kontaktit T2 
Muutosten arviointi T2 

 

 
.01 
-.15 
-.10 
.12 
.18 
.26 
.17 

 
.01 
.08 
.05 
.05 
.03 
.03 
.02 

 
.02 
-.04 
-.04 
.07* 
.20*** 
.29*** 
.21*** 

 

Askel 1: R2 =.01  / korjattu R2 =  .01 ; Askel 2: R2 = .16 / korjattu R2 =  .16; Askel 3: R2 = 
.19 / korjattu R2 =  .19 
ΔR = .15 askeleella 2 (ps < .001), ΔR = .04 askeleella 3 (ps < .001) 
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* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
 
Sukupuoli: nainen = 0, mies = 1 
Organisaatio: sosiaalivirasto = 0, terveysvirasto = 1 
 

 

Pitkittäisasetelmassa hierarkkisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin, miten 

muutosten arvioiminen ja sosiaaliset voimavarat ennen fuusiota olivat yhteydessä 

fuusion jälkeiseen työn imuun. Analyysissa taustamuuttujina toimivat aiempi työn imu, 

ikä, sukupuoli ja organisaatio. Regressioanalyysin tulokset on raportoitu taulukossa 7.  

Ensimmäisellä askeleella analyysiin lisättiin vakioitavat taustatekijät: ikä, sukupuoli ja 

alkuperäinen organisaatio. Ne selittivät työn imun vaihtelusta 3%. Toisella askeleella 

lisättiin aikaisempi työn imu sekä sosiaaliset voimavarat. Sosiaaliset voimavarat, aiempi 

työn imu ja taustatekijät selittivät yhdessä myöhemmän työn imun vaihtelusta 20 %. 

Kolmannella askeleella analyysiin lisättiin jälleen muutosten arvioiminen. Tällöin 

mallin selityskyky nousi 21 prosenttiin.  

Tarkastelluista muuttujista aiempi työn imu oli voimakkaimmin yhteydessä 

myöhempään työn imuun (B = .41, p < .001). Tällä kertaa sosiaalisista voimavaroista 

vain myönteiset asiakaskontaktit (B =.14, p = .021) olivat tilastollisesti melkein 

merkitsevässä ja myönteisessä yhteydessä myöhempään työn imuun, mutta yhteys oli 

melko pieni. Ystävällisyys ja sosiaalinen tuki eivät olleet yhteydessä työn imuun. Sen 

sijaan muutosten arviointi oli myönteisessä ja tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

työn imuun (B = .09, p = .006), eli mitä myönteisemmäksi vastaajat arvioivat 

muutokset, sitä korkeampi oli myöhempi työn imu. Myönteisten asiakaskontaktien ja 

työn imun yhteys ei muuttunut, kun muutosten arviointi lisättiin malliin. 

Taustatekijöistä sukupuoli (B = -.40, p = .001) ja tällä kertaa myös alkuperäinen 

organisaatio (B = -.27, p = .006) olivat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 

myöhempään työn imuun. Molempien kohdalla yhteys hieman laski, mutta pysyi 

merkitsevänä, kun malliin lisättiin aiempi työn imu, sosiaaliset voimavarat ja muutosten 

arviointi. Samoin kuin korrelaatioissa, naiset vaikuttaisivat kokevan enemmän työn 

imua kuin miehet. Jos alkuperäinen organisaatio oli sosiaalivirasto, oli myöhempi työn 

imu vahvempaa kuin terveysvirastossa työskennelleillä. Pitkittäisanalyysissa hypoteesi 

1c sai vahvistusta, hypoteesit 1a ja 1b eivät: myönteiset asiakaskontaktit olivat 



45 

 

yhteydessä myöhempään työn imuun, työyhteisön koettu ystävällisyys ja sosiaalinen 

tuki eivät. 

Taulukko 7. Hierarkkinen regressioanalyysi: selittävien muuttujien (T1 & T2) yhteys 
työn imuun (T3). 

Muuttuja B SE B β 

Askel 1. 
Ikä 
Sukupuoli 
Organisaatio 
 

 
-.02 
-.54 
-.31 

 
.03 
.17 
.11 

 
-.03 
-.14*** 
-.12** 

 

Askel 2. 
Ikä 
Sukupuoli 
Organisaatio  
Työn imu T1 
Ystävällisyys T1 
Sosiaalinen tuki T1 
Myönteiset kontaktit T1 
 

 
-.02 
-.39 
-.26 
.41 
-.07 
.05 
.14 

 
.02 
.15 
.10 
.05 
.10 
.05 
.06 

 
-.03 
-.10** 
-.10** 
.38*** 
-.03 
.05 
.09* 
 

 

Askel 3. 
Ikä 
Sukupuoli 
Organisaatio 
Työn imu T1 
Ystävällisyys T1 
Sosiaalinen tuki T1 
Myönteiset kontaktit T1 
Muutosten arviointi 

 

 
-.02 
-.40 
-.27 
.41 
-.06 
.05 
.14 
.09 

 
.02 
.15 
.10 
.05 
.10 
.05 
.06 
.03 

 
-.04 
-.10** 
-.10** 
.38*** 
-.03 
.05 
.09* 
.11** 

 

Askel 1: R2 =.03  / korjattu R2 =  .03 ; Askel 2: R2 = .21 / korjattu R2 =  .20; Askel 3: R2 = 
.22 / korjattu R2 =  .21 
ΔR = .18 askeleella 2 (ps < .001), ΔR = .01 askeleella 3 (ps < .001) 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
 
Sukupuoli: nainen = 0, mies = 1 
Organisaatio: sosiaalivirasto = 0, terveysvirasto = 1 
 

 

H2a-c: Myönteiset kokemukset työyhteisön ystävällisyydestä, työtovereiden 

sosiaalisesta tuesta sekä myönteisistä asiakaskontakteista ovat yhteydessä muutosten 

arvioimiseen myönteisinä. 

Seuraavaksi testasin hypoteesia 2. Tutkin sosiaalisten voimavarojen yhteyksiä 

muutosten arviointiin aikapisteissä T1 ja T2 sekä pitkittäisanalyysin avulla. 

Analyyseissä vakioitavaksi taustamuuttujaksi jätettiin vain alkuperäinen organisaatio, 
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sillä iällä ja sukupuolella ei ollut missään analyysissa yhteyttä siihen, miten muutoksia 

arvioitiin.  

Aluksi tarkastelin yhteyksiä aikapisteessä T1. Ensimmäisessä analyysissa selitettävänä 

muuttujana oli muutoksissa nähdyt edut. Ensimmäisellä askeleella malliin lisättiin 

taustatekijä (alkuperäinen organisaatio) ja seuraavalla sosiaaliset voimavarat. Mallin 

selitysosuus jäi hyvin pieneksi (1% toisella askeleella). Analyysin tulokset löytyvät 

taulukosta 8. Sosiaalisista voimavaroista vain myönteiset asiakaskontaktit olivat 

yhteydessä siihen, kuinka edullisina muutokset nähtiin (B = .11, p < .001). Mitä 

enemmän myönteisiä asiakaskontakteja koettiin, sitä enemmän muutoksissa nähtiin 

olevan etuja. Alkuperäinen organisaatio oli tilastollisesti melkein merkitsevässä ja 

lievässä, myönteisessä yhteydessä muutoksissa nähtyihin etuihin niin, että 

terveysvirastossa muutoksia arvioitiin hieman edullisemmin. Hypoteesi 2c sai tukea  

Taulukko 8. Hierarkkinen regressioanalyysi: sosiaalisten voimavarojen yhteys 
muutoksissa nähtyihin etuihin (T1) 

Muuttuja B SE B β 
Askel 1. 

Organisaatio 
 

 
.10 

 
.06 
 

 
.05** 
 

Askel 2. 
Organisaatio 
Ystävällisyys T1 
Sosiaalinen tuki T1 
Myönteiset kontaktit T1 

 

 
.09 
.02 
.03 
.11 

 
.04 
.04 
.02 
.02 

 
.04* 
.02 
.04 
.10*** 
 

Askel 1: R2 =.00 / korjattu R2 =  .00; Askel 2: R2 =.02  / korjattu R2 = .01 
ΔR = .01 askeleella 2 (ps < .001) 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
Organisaatio: sosiaalivirasto = 0, terveysvirasto = 1 

 

Aikapisteen T2 analyysissa muuttujat lisättiin malliin vastaavassa järjestyksessä. Tällä 

kertaa selitettävänä muuttujana oli muutosten arvioiminen myönteisiksi tai kielteisiksi. 

Mallin selitysosuus jäi pieneksi (1% toisella askeleella). Analyysin tulokset on 

raportoitu taulukossa 9. 

Myönteiset asiakaskontaktit olivat jälleen myönteisessä ja tilastollisesti merkitsevässä 

yhdessä siihen, kuinka muutoksia arvioitiin (B = .13, p = .001). Tällä kertaa myös 
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sosiaalinen tuki oli myönteisessä, tilastollisesti melkein merkitsevässä yhteydessä 

muutosten arviointiin (B = .07, p = .027). Myös alkuperäinen organisaatio oli edellisen 

analyysin tapaan yhteydessä muutosten arviointiin. Näin ollen aikapisteessä T2 

hypoteesit 2b ja 2c saivat tukea, joskin sosiaalisen tuen yhteys muutosten arviointiin oli 

melko pieni. 

Taulukko 9. Hierarkkinen regressioanalyysi: sosiaalisten voimavarojen yhteys 
muutosten arviointiin (T2) 

Muuttuja B SE B β 

Askel 1. 
Organisaatio 

 

 
.28 

 
.07 
 

 
.09*** 
 

Askel 2. 
Organisaatio 
Ystävällisyys T1 
Sosiaalinen tuki T1 
Myönteiset kontaktit T1 

 

 
.26 
-.07 
.07 
.13 

 
.07 
.06 
.03 
.04 

 
.09*** 
.02 
.04*  
.10***  
 

Askel 1: R2 =.01 / korjattu R2 =  .01; Askel 2: R2 =.02  / korjattu R2 = .02 
ΔR = .01 askeleella 2 (ps = .001) 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
 
Organisaatio: sosiaalivirasto = 0, terveysvirasto = 1 

 

Pitkittäisanalyysin avulla tutkin, miten sosiaaliset voimavarat ennen fuusiota olivat 

yhteydessä siihen, miten muutoksia arvioitiin fuusion jälkeen. Ensimmäisellä askeleella 

malliin lisättiin taustamuuttujaksi alkuperäinen organisaatio. Toisella askeleella malliin 

lisättiin sosiaalisten voimavarojen lisäksi muutosten aiemmin arvioituja etuja mittaava 

muuttuja, jotta aiempi näkemys muutoksista saatiin vakioitua. Mallin selitysaste jäi 

matalaksi (3% toisella askeella). Regressioanalyysin tulokset on raportoitu taulukossa 

10.   

Sosiaalisilla voimavaroilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä siihen, miten 

muutosten kielteisyyttä tai myönteisyyttä arvioitiin fuusion jälkeen. Muutosten aiempi 

arviointi edullisiksi oli vahvin selittäjä muutosten myöhemmälle myönteiselle 

arvioinnille (B = .25, p < .001) Jos työntekijä oli arvioinut ennen fuusiota, että 

muutoksiin liittyy etuja, hän todennäköisesti arvioi muutokset myönteisesti myös 

fuusion jälkeen. Alkuperäisellä organisaatiolla oli tilastollisesti melkein merkitsevä 
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yhteys siihen, miten muutoksia myöhemmin arvioitiin. Yhteys laski aavistuksen, kun 

selittävät muuttujat lisättiin malliin, mutta pysyi edelleen melkein merkitsevänä (B = 

.24, p = .014 →B = .22, p = .026). Hypoteesit 2a-c eivät saaneet pitkittäisanalyysissa 

tukea. 

Taulukko 10. Hierarkkinen regressioanalyysi: sosiaalisten voimavarojen (T1) yhteys 
muutosten arviointiin (T2) 

Muuttuja B SE B β 
Askel 1. 

Organisaatio 
 

 
.24 

 
.10 

 
-.08* 

Askel 2. 
Organisaatio 
Muutosten edut T1 
Ystävällisyys T1 
Sosiaalinen tuki T1 
Myönteiset kontaktit T1 

 

 
.22 
.25 
-.01 
.02 
.03 
 

 
.10 
.05 
.09 
.05 
.06 

 
.07* 
.17*** 
-.01 
.01 
.02 

Askel 1: R2 =.01 / korjattu R2 =  .01; Askel 2: R2 =.04  / korjattu R2 = .03 
ΔR = .03 askeleella 2 (ps < .001) 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
 
Organisaatio: sosiaalivirasto = 0, terveysvirasto = 1 

 

H3a-c: Muutosten arviointi välittää sosiaalisten voimavarojen ja työn imun välistä 

yhteyttä.  

Tarkastelin mediaation ehtojen toteutumista aikaisempien regressioanalyysien avulla ja 

testasin hypoteeseja Sobelin mediaationanalyyseilla, ensin aikapisteiden T1 ja T2 ja 

viimeiseksi pitkittäismallin osalta. Sobelin testissä hyödynnettiin regressionanalyysien 

tuloksia.  

Aikapisteessä T1 mediaation ehdot toteutuivat myönteisten asiakaskontaktien osalta. 

Kaikki sosiaaliset voimavarat olivat yhteydessä työn imuun ja kaikkien voimavarojen 

yhteys työn imuun laski hieman, kun mediaattori lisättiin malliin. Kuitenkin vain 

myönteiset asiakaskontaktit olivat yhteydessä siihen, miten edullisina muutokset 

nähtiin. Mediaatiomalli oli myönteisten asiakaskontaktien osalta Sobelin testin 

(http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm) perusteella tilastollisesti merkitsevä (Z = 4,96, p < 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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.001). Sosiaalisen tuen (Z = 1,49, p = .14) ja ystävällisyyden (Z = 0,50, p = .62) kohdalla 

malli ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Hypoteesi 3c sai aikapisteessä T1 tukea. 

Aikapisteessä T2 kaikki sosiaaliset voimavarat olivat yhteydessä työn imuun ja 

ystävällisyys sekä myönteiset asiakaskontaktit olivat yhteydessä siihen, miten 

muutoksia arvioitiin. Sosiaalisen tuen ja myönteisten asiakaskontaktien yhteys työn 

imuun hieman laski, kun mediaattori lisättiin malliin, mutta ystävällisyyden yhteys 

nousi aavistuksen. Mediaation ehdot täyttyivät näin ollen myönteisten asiakaskontaktien 

ja sosiaalisen tuen osalta. Sobelin testissä mediaatiomalli oli tilastollisesti merkitsevä 

sekä myönteisten asiakaskontaktien (Z = 3,03, p = .002) että sosiaalisen tuen osalta (Z = 

2,25, p = .02). Ystävällisyyden mediaatiomalli ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Z = -

1,16, p = .25). Aikapisteessä T2 hypoteesit 3b ja 3c saivat tukea. 

Pitkittäisanalyysissa sosiaalisella tuella ja työyhteisön ystävällisyydellä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä työn imuun, kun taas myönteisillä asiakaskontakteilla 

oli (B = .14, p > .05). Myönteisten kontaktien yhteys säilyi merkitsevänä, kun 

muutosten koettua valenssia mittaava muuttuja lisättiin malliin. Mikään sosiaalisista 

voimavaroista ei ollut yhteydessä muutosten arvioimiseen kielteisinä tai myönteisinä. 

Muutosten valenssilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys työn imuun (B = .09, p < .01). 

Mediaation ehdot eivät näin ollen toteutuneet minkään sosiaalisen voimavaran kohdalla. 

Tämän vuoksi ei ole yllättävää, etteivät pitkittäisanalyysin mediaattorimallit 

ystävällisyyden (Z  = -0,11, p = .91), sosiaalisen tuen (Z = 0,39, p = .80) tai myönteisten 

asiakaskontaktin (Z = 0,49, p = .69) osalta olleet Sobelin testissä tilastollisesti 

merkitseviä. Näin ollen hypoteesit 3a-c eivät saaneet pitkittäisanalyysissa tukea. 

5.3  YHTEENVETO TULOKSISTA 

 

Ystävällisyys  
Sosiaalinen tuki  
Asiakaskontaktit  
 

Työn imu 

Muutosten arviointi 

Y =  T1: .02, T2: .02, P: -.01 
S = T1: .04, T2: .04*, P: .01 
A = T1: .10***, T2: .10***,  
   P: .02 

 Y = T1: .16***, T2: .07*, P: -.03 
S = T1: .15***, T2:  .20***, P: .05 
A = T1: .20***, .29***, P: .09* 

 

T1: .19***. T2: .21***, P: .11** 
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Kuva 4. Yhteenveto tuloksista. Muuttujien väliset yhteydet standardoiduilla 

regressiokertoimilla ilmaistuna.  

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 P = pitkittäisanalyysi, Y = ystävällisyys, S = sosiaalinen tuki, A = myönteiset 

asiakaskontaktit 

6. POHDINTA 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää työn sosiaalisen voimavarojen yhteyksiä työn imuun 

sekä muutosten arviointiin. Tutkielmassa työn sosiaalisia voimavaroja olivat 

työyhteisön ystävällisyys, sosiaalinen tuki ja myönteiset asiakaskontaktit. Lisäksi oli 

tarkoitus tutkia, välittääkö muutosten arvioiminen myönteisiksi tai kielteisiksi työn 

sosiaalisten voimavarojen ja työn imun yhteyttä. Yhteenveto tuloksista on esitetty 

kuvassa 4. 

Seuraavaksi siirryn pohtimaan saatuja tutkimustuloksia suhteessa esiteltyyn teoriaan ja 

aiempaan tutkimukseen. Lopuksi käsittelen tutkielman rajoituksia ja ansioita sekä 

pohdin käytännön merkitystä ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

6.1  TUTKIMUSTULOKSET SUHTEESSA TEORIATAUSTAAN JA AIEMPAAN 

TUTKIMUKSEEN 

6.1.1  Sosiaaliset  voimavarat ja työn imu  

Tutkielman tulokset antavat pääosin tukea tv-tv -mallille. Tv-tv -mallin mukaan vahvat 

työn voimavarat johtavat vahvaan työn imuun (Bakker ym., 2004). 

Poikkileikkausasetelmissa kaikki tutkittavat sosiaaliset voimavarat olivat myönteisessä 

yhteydessä työn imuun ja myönteiset asiakaskontaktit olivat myönteisessä yhteydessä 

työn imuun myös pitkittäisasetelmassa.  

Työyhteisön ystävällisyydellä oli poikkileikkausasetelmissa myönteinen yhteys työn 

imuun, joskin aikapisteessä T2 yhteys oli melko pieni. Pitkittäisasetelmassa yhteyttä ei 

löytynyt. Hypoteesi 1a sai siis osittaista tukea. Poikkileikkausasetelmien tulokset 

tukevat aiempaa tutkimusta, sillä aiemmin työn imun ja ystävällisyyden väliltä on 

löytynyt yhteys (mm. Perhoniemi ja Hakanen, 2013; Hakanen ym., 2012). Vaikuttaa 

sille, että ystävällisyyden kaltainen arkinen ja pienimuotoinen ilmiö on ainakin jossain 

määrin yhteydessä työntekijöiden kokemaan työn imuun myös sosiaali- ja terveysalalla. 
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Ystävällisyyden ja työn imun yhteyksiä on tutkittu tähän mennessä vain vähän ja 

ainoastaan poikkileikkausasetelmissa, joten tämän tutkielman pitkittäisanalyysi oli 

ensimmäinen laatuaan. On mahdollista, että pitkittäisanalyysin vastauskertojen välinen 

aikaväli oli liian pitkä tavoittamaan ystävällisyyden ja työn imun yhteyttä. Voi myös 

olla, että pitkittäistarkastelussa aikaisemman työn imun yhteys myöhempään työn 

imuun on niin paljon vahvempi, ettei ystävällisyyden kaltainen pienempi osatekijä 

nouse merkittäväksi työn imun osatekijäksi. 

Sosiaalisella tuella oli myönteinen yhteys työn imuun molemmissa 

poikkileikkausasetelmissa, mutta pitkittäisasetelmassa sosiaalisen tuen ja myöhemmän 

työn imun välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Hypoteesi 1b sai siis 

osittaista tukea. Vaikuttaa sille, että sosiaalisella tuella oli yhteys työn imuun ainakin 

lyhyellä aikajänteellä. Kuten ystävällisyydenkin kohdalla, on mahdollista, että 

pitkittäisanalyysin vastauskertojen välinen aikaväli oli liian pitkä tavoittamaan 

muuttujien yhteyksiä. Toisaalta työtovereiden tarjoaman sosiaalisen tuen ja työn imun 

välinen suhde on hieman vaihdellut myös aiemmissa tutkimuksissa: joissain yhteys on 

löytynyt (esim. Schaufeli & Bakker, 2004; Xanthopoulou ym., 2008), kun taas joissain 

ei (Othman & Nasurdin, 2013). Pääsääntöisesti yhteys on kuitenkin löytynyt (Christian 

ym., 2011). 

Hypoteesin 1c:n mukaisesti myönteiset asiakaskontaktit olivat johdonmukaisesti 

yhteydessä vahvempaan työn imuun sekä poikkileikkausanalyyseissa että 

pitkittäisasetelmassa, joskin pitkittäisasetelmassa yhteys ei ollut yhtä vahva. Näin ollen 

hypoteesi 1c sai tukea. Tulos tukee aiempaa tutkimusta, sillä myönteisten 

asiakaskontaktien yhteys työn imuun on havaittu myös muissa tutkimuksissa (esim. 

Perhoniemi & Hakanen, 2013). Tutkielmassa yhteys vahvistettiin ensimmäistä kertaa 

myös pitkittäisasetelmassa, sillä aikaisemmin myönteisiä asiakaskontakteja ja työn imua 

on tutkittu vain poikkileikkausaineistossa. Aikaisemmin on myös havaittu, että 

esimerkiksi hammaslääkäreillä myönteiset asiakaskohtaamiset ovat tärkeimpien työn 

voimavarojen joukossa (Gorter et al., 2006). Tulosten perusteella näyttäisi, että 

myönteiset asiakaskontaktit ovat yksi tärkeistä työn imun osatekijöistä ja työn 

voimavaroista asiakastyötä tekevillä työntekijöillä, sillä ilmiöiden välinen yhteys on 

johdonmukainen ja näkyy eri aikapisteiden välillä silloinkin, kun aiempi työn imu on 

otettu huomioon.  
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Tutkielman kohdejoukon erityispiirteillä on todennäköisesti ollut vaikutus yhteyksiin. 

Aineisto kerättiin sosiaali- ja terveysviraston fuusion yhteydessä ja analyysi 

kohdistettiin niihin vastaajiin, jotka tekivät kyselyiden aikaan asiakas- ja potilastöitä. 

Vastaajat työskentelivät mm. lääkäreinä, hammashoitajina, sosiaalityöntekijöinä ja 

sairaanhoitajina. Kyseisissä rooleissa työntekijät työskentelevät vaihtelevissa 

työympäristöissä yhteistyössä niin asiakkaiden, työtovereiden, alaisten kuin 

esimiestenkin kanssa (Othman & Nasurdin, 2013). Vaihtelevassa ja kiireisessä 

ympäristössä työhyvinvoinnin tärkeäksi kiintopisteeksi voivatkin nousta juuri 

asiakaskontaktit, jotka ovat työn keskeinen ja pysyvä elementti. Asiakkaiden keskeinen 

rooli sosiaali- ja terveysalalla selittää todennäköisesti sitä, miksi myönteiset 

asiakaskontaktit nousivat tutkituista sosiaalisista voimavaroista vahvimmaksi työn imun 

selittäjäksi. 

Tv-tv –mallissa esitetään, että työn voimavaroja on useita erilaisia ja ne voivat vaihdella 

työpaikkakohtaisesti (Bakker, Demerouti ja Verbeke, 2004). Jotkut voimavaroista 

voivat myös olla tärkeämpiä kuin toiset. Analyyseissa myönteiset asiakaskontaktit 

olivat johdonmukaisesti yhteydessä työn imuun ja toimivat näin voimavaroina sosiaali- 

ja terveysviraston asiakastyötä tekevillä työntekijöillä. Voidaan siis ajatella, että 

sosiaali- ja terveysvirastossa työskenteleville työntekijöille työhyvinvoinnin kannalta 

erityisen merkityksellistä on asiakkaiden kohtaaminen. Myös sosiaalinen tuki ja 

ystävällisyys näyttäisivät tulosten perusteella toimivan sosiaali- ja terveysalalla työn 

voimavaroina, vaikka yhteydet eivät ole aivan yhtä vahvoja ja johdonmukaisia. 

6.1.2  Sosiaaliset  voimavarat ja muutosten arv iointi  

Tulokset osoittavat muutosten kokemisen olevan merkityksellinen työhyvinvoinnin 

osatekijä. Sillä, arvioitiinko muutokset myönteisiksi vai kielteisiksi, oli yhteys työn 

imuun niin, että jos muutokset arvioitiin myönteisiksi, oli työn imu vahvempi 

myöhemmin. Muutosten arviointi nousi kaikissa analyyseissa suhteellisen vahvaksi työn 

imun selittäjäksi. Tulos on linjassa aikaisempien tutkimusten ja teorioiden kanssa (esim. 

Wiezer ym., 2011; Gunkel ym., 2015). Sillä, minkälaisina muutokset koetaan, on 

vaikutus työhyvinvointiin. 

Myönteiset asiakaskontaktit olivat yhteydessä muutoksen kokemiseen myönteisempinä 

molemmissa poikkileikkausasetelmissa ja sosiaalinen tuki toisessa 
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poikkileikkausasetelmassa. Näin ollen hypoteesit 2b ja 2c saivat osittaista tukea. Löydös 

on myönteisten asiakaskontaktien osalta uusi, sillä aiemmin ei ole tutkittu miten 

asiakaskontaktit vaikuttavat muutosten arvioimiseen. Aiemmin on huomattu, että 

työpaikan myönteiset sosiaaliset suhteet ovat myönteisessä yhteydessä 

muutosvalmiuteen ja sujuvampaan muutosten toteuttamiseen. Sosiaalisen tuen puute on 

myös aiemmin yhdistetty muutosten kielteisempään arvioimiseen (Vakola & Nikolai, 

2005). Tässä tutkielmassa havaittiin ensimmäistä kertaa, että vahva sosiaalinen tuki voi 

olla yhteydessä siihen, että muutokset nähdään myönteisempinä. Yhteys oli kuitenkin 

pieni ja näkyi vain toisessa poikkileikkausasetelmassa, joten lisätutkimusta aiheesta 

tarvitaan. Ystävällisyydellä ja sillä, miten muutoksia arvioitiin, ei ollut yhteyttä, joten 

hypoteesi 2a ei saanut tukea. Aihetta on tutkittu vain vähän, mutta Hakasen ja 

kollegoiden (2011) tutkimuksessa ystävällisyyden ja muutosten myönteisen arvioimisen 

väliltä löydettiin yhteys. Näin ollen tulos ei tukenut aiempaa tutkimusta. Vaikuttaa sille, 

että vain osa työn voimavaroista on yhteydessä siihen, miten muutoksia arvioidaan. On 

mahdollista, että muutosten arviointiin vaikuttavat sellaiset voimavarat, jotka ovat 

työpaikalla erityisen merkittäviä työn tekemisen kannalta. 

Muutosten arvioiminen välitti myönteisten asiakaskontaktien ja työn imun yhteyttä 

molemmissa poikkileikkausanalyysissa, joten hypoteesi 3c sai osittaista tukea. Myös 

hypoteesi 3b sai osittaista tukea, sillä aikapisteessä T2 muutosten arvioiminen välitti 

sosiaalisen tuen ja työn imun yhteyttä, joskin tulos oli tilastollisesti vain melkein 

merkitsevä ja yhteys melko pieni. Hypoteesi 3a muutosten arvioinnin 

välittäjävaikutuksesta ystävällisyyden ja työn imun yhteyteen ei saanut tukea. 

Pitkittäisanalyysissa välittäjävaikutuksia ei löytynyt minkään muuttujan osalta. Tulokset 

tuovat uutta tietoa muutosten arvioimisen, sosiaalisten voimavarojen ja työn imun 

yhteyksistä. Aiemmin ei ole suoraan tutkittu, välittääkö muutosten arvioiminen 

sosiaalisten voimavarojen ja työn imun yhteyttä. Kuitenkin Wiezer ja kollegat (2011) 

ovat esittäneet sosiaalisen tuen kaltaisten työpaikan voimavarojen vaikuttavan siihen, 

kuinka muutokset koetaan, ja muutosten arvioimisen on puolestaan osoitettu olevan 

yhteydessä työhyvinvointiin (Wiezer ym, 2011; Hakanen ym., 2012). Tulosten 

perusteella näyttää siis sille, että sosiaalinen tuki ja myönteiset asiakaskontaktit voivat 

osaltaan vaikuttaa siihen, miten muutoksia arvioidaan.  
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6.1.3  Poikk ileikkaus-  ja pitkittäisanalyysien erot  

Tutkielmassa poikkileikkausanalyysien ja pitkittäisanalyysien tulokset poikkesivat 

toisistaan. Poikkileikkausanalyyseissa kaikki sosiaaliset voimavarat olivat yhteydessä 

työn imuun ja sekä myönteiset asiakaskontaktit että sosiaalinen tuki olivat yhteydessä 

siihen, kuinka myönteisinä muutokset nähtiin. Muutosten arviointi myös välitti 

myönteisten asiakaskontaktien ja toisena mittauskertana myös sosiaalisen tuen yhteyttä. 

Pitkittäisasetelmassa vain myönteisillä asiakaskontakteilla oli yhteys myöhempään työn 

imuun, eikä mikään sosiaalisista voimavaroista ollut yhteydessä muutosten arviointiin. 

Myöskään välittäjäanalyysit eivät olleet merkitseviä.  

Analyysien väliset erot voivat selittyä tutkittavien ilmiön luonteella sekä 

metodologisilla syillä. Poikittaisanalyysin avulla ei voida tehdä päätelmiä syy-

seuraussuhteista, minkä vuoksi pitkittäisanalyysia hyödynnetään usein silloin, kun 

ollaan kiinnostuneita nimenomaan muutoksesta ja kausaalisuhteista (Aiken, Cohen, 

Cohen & West., 2003, s. 569). Lisäksi poikkileikkausasetelmassa tulokset kertovat 

eroista yksilöiden välillä, vaikka usein asetelmassa testattaviin hypoteeseihin ja 

teorioihin sisältyy ajatus, että ne kertovat myös yhteyksistä yksittäisen yksilön tasolla 

(mts.). Kuitenkin myös pitkittäisanalyysiin voi liittyä haasteita esimerkiksi 

mittausvälien määrittämisen osalta. 

Asetelmien tuottamia eroja saattaa selittää se, että yleensä muuttujien välinen yhteys on 

sitä heikompi, mitä pidempi mittausväli muuttujien välillä on (Aiken ym., 2003, s. 571). 

Aiken ja kollegat (2003, s. 573) toteavatkin, että pitkittäisanalyysissa on tärkeää 

kiinnittää huomioita mittauskertojen välien pituuteen. Jos selittävän muuttujan vaikutus 

selitettävään esiintyy huomattavasti mittausväliä lyhyemmällä aikajänteellä, voi eri 

mittauspisteissä esiintyvien muuttujien käyttäminen johtaa vaikutuksen vakavaan 

aliarvioimiseen. Tällöin saman mittauspisteen muuttujien käyttäminen voi tarjota 

luotettavamman tuloksen muuttujien todellisesta suhteesta (mt. 553). Voikin olla, että 

lähes kahden vuoden väli ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä oli liian pitkä 

tavoittamaan yhteyksiä ja tästä syystä yhteydet jäävät pitkittäisasetelmassa pieniksi tai 

niitä ei ollut. Onkin mahdollista, että sosiaalisten voimavarojen yhteys työn imuun ja 

muutosten arviointiin esiintyy mittausväliä lyhyemmällä aikajänteellä, jolloin 

poikkileikkausasetelmien tulokset antavat luotettavamman kuvan muuttujien välisistä 

suhteista.  
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Kysymys mittausvälistä on erityisen relevantti, kun pohditaan muutoksen mittaamista. 

Koska fuusio oli pääasiassa rakenteellinen ja joidenkin yksiköiden toiminta pysyi 

fuusiosta huolimatta ennallaan, on mahdollista, ettei viimeisellä mittauskerralla fuusio 

ollut enää niin vahvasti vastaajien mielissä eivätkä tulokset tästä syystä nousseet 

merkitseviksi. On myös syytä huomioida, ettei tutkielman aineistoa oltu suunniteltu 

ensisijaisesti sosiaalisten voimavarojen, työn imun ja muutosten arvioinnin välisten 

suhteiden tarkasteluun, joten mittausvälien pituudet eivät todennäköisesti ole kaikista 

ihanteellisimmat. Tästäkin syystä pitkittäisasetelman tulosten perusteella ei tule tehdä 

liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

Tulosten eroja saattaa myös selittää se, että pitkittäisasetelmien analyyseissa oli mukana 

selitettävinä muuttujina toimineiden työn imun ja muutosten arvioinnin aiemmat 

mittarit. Vaikka tämä toimenpide onkin suositeltava, sillä se vakioi aikaisemman työn 

imun ja muutosten arvioinnin mahdollisen vaikutuksen muihin selittäjiin, voi muuttujan 

käyttö myös pienentää muiden selittäjien yhteyksiä selitettävään ilmiöön (Aiken ym., 

2003, s. 572). Koska esimerkiksi työn imun on aiemmissa tutkimuksissa havaittu olevan 

suhteellisen pysyvä ilmiö (Schaufeli & Bakker, 2003), voi aiemman työn imu käyttö 

mallissa ikään kuin syödä sosiaalisten voimavarojen selitysosuutta. 

6.2  TUTKIELMAN RAJOITUKSET JA ANSIOT 

Seuraavaksi käsitellään tutkielman haasteita ja rajoitteita, jotka liittyvät pääosin 

aineiston luonteeseen, käytettyihin mittareihin ja menetelmiin sekä kohdejoukkoon. Sen 

jälkeen käsitellään tutkielman ansioita.  

Aineiston muuttujat perustuvat vastaajien itsearvioihin, mikä voi johtaa monenlaisiin 

vääristymiin. Itsearviointikysymyksillä mitataan oikeastaan esim. koettua 

ystävällisyyttä, ei todellista ystävällisyyttä. Ihmisillä on myös taipumus vastata 

kysymyksiin sosiaalisesti suotavalla tavalla (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 

2003). Vastauksissa voi myös näkyä taipumus vastata samankaltaisesti samantyyppisiä 

asioita mittaaviin kysymyksiin, jolloin vastaukset voivat kertoa enemmin vastaustyylistä 

ja pyrkimyksestä jatkuvuuteen kuin tutkittavasta asiasta. Ihmiset myös eroavat siinä, 

ovatko he taipuvaisia arvioimaan väitteitä myönteisemmin vai kielteisemmin. (Mt.) 

Tutkimusasetelmaa voisikin parantaa sillä, että mukaan otettaisiin itsearvioiden lisäksi 

myös esimerkiksi työtovereiden tai esimiehen arvioita työntekijän työn imusta tai 
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työyhteisön ystävällisyydestä. Tällöinkin mahdolliseksi ongelmaksi voi nousta se, että 

arvioimme tuntemiamme ihmisiä myönteisemmin kuin pitäisi (Podsakoff ym., 2003). 

Tutkimuksen mittareista työn imun mittari on laajasti käytetty ja reliaabeliksi ja 

validiksi havaittu. Myös muut mittarit perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. 

Työyhteisön ystävällisyyden ja myönteisten asiakaskontaktien mittarit ovat valideiksi 

todettuja, mutta vähemmän käytettyjä. Käytetty sosiaalisen tuen mittari koostuu neljästä 

osasta, jotka mukailevat Housen (1983) sosiaalisen tuen ulottuvuuksia, mutteivat ole 

täysin vastaavia. Sosiaalista tukea on määritelty monin eri tavoin, joten lyhyt mittari ei 

välttämättä tavoita kaikkia sosiaalisen tuen muotoja. Mittari on suunnattu myös 

mittaamaan työyhteisön tarjoamaa sosiaalista tukea, joten myös esimieheltä tai 

organisaatiolta saadun tuen kysyminen vastaajilta olisi luonut monipuolisemman kuvan 

koetusta tuesta. Muutosten myönteisen ja kielteisen arvioinnin mittari ei ole yleisesti 

käytetty ja se muodostui vain yhdestä väittämästä, mikä voi heikentää tulosten 

luotettavuutta. Lisäksi koska muutosten arvioinnista ei kysytty ensimmäisessä 

kyselyssä, jouduttiin ensimmäisen aikapisteen analyysissa ja pitkittäisanalyysin 

vakioinnissa hyödyntämään samankaltaista, joskaan ei täysin vastaavaa väittämää 

muutosten tuomista eduista.  

Tutkielmassa käytetyt kyselylomakkeet olivat osa laajempaa kokonaisuutta ja 

tutkimushanketta, joten lomakkeita ei oltu suunniteltu ainoastaan työn imun ja 

sosiaalisten voimavarojen arviointiin. Voikin olla, että ilmiöt ja yhteydet ovat tästä 

syystä tulleet heikommin näkyviin kuin todellisuudessa. Lisäksi tutkielmassa huomio 

kohdistui kolmeen ennalta valikoituun sosiaaliseen voimavaraan. Tutkielma ei siis 

pystynyt kartoittamaan kaikkia työyhteisössä ilmeneviä sosiaalisia voimavaroja ja näin 

ollen joitain olennaisia ilmiöitä on voinut jäädä analyysin ulkopuolelle.  

Osa tutkielmassa havaituista yhteyksistä oli suhteellisen pieniä. Tämä voi herättää 

kysymyksiä siitä, ovatko havaitut yhteydet tilastollisen merkitsevyyden ohella 

merkityksellisiä. Suurissa aineistoissa triviaalimmatkin yhteydet voivat nousta 

tilastollisesti merkitseviksi (Lin, Lucas & Shmueli, 2013). Koska tutkielman tulokset 

pääosin tukevat aiempaa tutkimusta ja teoriaa, on todennäköistä, että yhteydet ovat 

myös todellisia. Suhteellisen pienet yhteydet ja selitysosuudet voivat myös kertoa siitä, 

ettei esimerkiksi työn imu ole muuttujana optimaalisesti jakautunut. Jos selitettävässä 
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muuttujassa ei ole tarpeeksi varianssia, eivät korrelaatiot muiden muuttujien kanssa voi 

olla kovin suuria. 

Aiken ja kollegat (2003, s. 574) toteavat, että kolmen aikapisteen hyödyntäminen lisää 

mediaatiomallin luotettavuutta. Tämän vuoksi pitkittäisanalyysissa mediaattorina 

käytettiin toisena mittauskertana mitattua muuttujaa muutosten arvioimisesta. 

Muutosten arvioinnin mittari ei kuitenkaan ollut mukana ensimmäisen mittauskerran 

kyselyssä. Tästä syystä aiempaa muutosten arviointia ei voitu suoraan vakioida 

regressionanalyysissa, vaan vakioimisessa hyödynnettiin samankaltaista kysymystä 

muutosten tuomista mahdollisista eduista. Väittämissä oli vivahde-eroja, sillä 

mahdollisten etujen hahmottaminen ei välttämättä tarkoita samaa kuin muutosten 

arvioiminen yleisesti myönteisiksi tai kielteisiksi. Väittämät kuitenkin korreloivat 

suhteellisen vahvasti ja aikapisteiden T1 ja T2 regressioanalyyseissa yhteydet olivat 

hyvin samankaltaiset. Pitkittäisasetelman regressioanalyysin tulokset olivat myös hyvin 

samankaltaiset muutosten edut -muuttujaa käytettäessä verrattuna testattuun analyysiin, 

jossa selitettävänä muuttujana oli muutosten arviointi (T3) ja vakioituna aiempi 

muutosten arviointi (T2).  

Normaalijakaumaoletuksen toteutumisessa oli haasteita. Työn imu, sosiaalinen tuki sekä 

työyhteisön ystävällisyys olivat aineistossa vinoja asteikon myönteiseen päähän, eli 

ilmiöt näyttäytyivät aineistoissa melko myönteisinä. Ystävällisyys ja työn imu olivat 

lisäksi huipukkaita. Kolmogorov-Smirnov –testin perusteella mikään tutkittavista 

muuttujista ei ollut normaalisti jakautunut, mutta tämä on tyypillistä suurille aineistoille 

(Pallant, 2016, s. 63). Lisäksi Pallant toteaa vinouden olevan sosiaalitieteen ilmiöille 

tyypillistä ja se kertoo usein tutkittavan asian luonteesta. Voi kuitenkin olla, että 

muuttujien vinous vääristi analyysin tuloksia. Vinouden aiheuttavat ongelmat ovat 

kuitenkin merkittäviä yleensä silloin, kun muuttujat ovat vinoja eri suuntiin (Tabachnick 

ja Fidell, (2014, s. 114). Tässä aineistoissa vinot muuttujat olivat kallellaan samaan 

suuntaan.  

Työyhteisön ystävällisyyden ja sosiaalisen tuen mittareissa muutama väittämä latautui 

molemmille faktoreille ja ilmiöiden korreloivat suhteellisen vahvasti. Tämä herätti 

kysymyksen, ovatko ilmiöt riittävän erillisiä analyyseja varten. Kuitenkaan 

korrelaatiokertoimet, toleranssi- ja VIF-luvut eivät ylittäneet kriittisiä raja-arvoja 

multikollineaarisuuden suhteen, joten ilmiöt vaikuttivat olevan riittävän erilaisia. Arvot 
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eivät kuitenkaan poista multikollineaarisuuden mahdollisuutta, joten voi olla, että 

yhteyksissä on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Tämä on voinut vaikuttaa tuloksiin.  

Tarkasteltaessa aineiston sopivuutta menetelmiin havaittiin, että aineiston muuttujissa 

oli jonkin verran poikkeavia havaintoja. Esimerkiksi usean muuttujan regressioanalyysi 

on hyvin herkkä poikkeaville arvoille (Pallant, 2014, s. 152). Näin ollen on mahdollista, 

että poikkeavat arvot ovat vääristäneet tuloksia, sillä niitä ei alkutarkastelujen 

perusteella poistettu aineistoista. Cookin arvojen perusteella kuitenkin vaikutti, ettei 

poikkeavilla arvoilla olisi ollut vääristävää vaikutusta tuloksiin. Myös typistettyjen 

keskiarvojen vertailu tavallisiin keskiarvoihin viittasi siihen, ettei poikkeavilla arvoilla 

ollut kovin suurta vaikutusta keskiarvoihin.  

Tutkielman vastaajat edustavat sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja potilastyötä tekeviä 

työntekijöitä. Tämän vuoksi on pohdittava, ovatko tulokset yleistettävissä muihin 

aloihin. Tv-tv-mallissa ajatellaan, että työn voimavarat voivat olla erilaisia eri 

työtehtävissä ja työpaikoissa, joten on mahdollista, että sosiaali- ja terveysalalle 

ominaiset erityispiirteet ovat vaikuttaneet tuloksiin. Vastaajat edustivat kuitenkin 

monipuolisesti alan työtehtäviä sosiaalityöntekijöistä hammashoitajiin, joten on 

todennäköistä, että tulokset ovat yleistettävissä ainakin muihin sosiaali- ja terveysalan 

työpaikkoihin.  

Tutkielma sijoittui organisaatiomuutoskontekstiin ja yhtenä tutkimuskohteena oli 

sosiaalisten voimavarojen yhteys muutosten arviointiin ja muutosten arvioinnin 

toimiminen voimavarojen ja työn imun suhteen välittäjänä. Vaikka organisaation tasolla 

muutokset olivat suhteellisen mittavia, eivät fuusion vaikutukset välttämättä olleet 

yksilötasolla kovin mullistavia. Monilla esimerkiksi oma työtiimi säilyi ennallaan eikä 

fuusioon liittynyt irtisanomisia. Täten tutkimuksen tulokset eivät välttämättä päde 

mullistavampiin muutoksiin. On mahdollista, että muuttujien yhteydet olisivat jossain 

määrin olleet erilaisia, jos fuusioon olisi liittynyt vielä suurempia muutoksia tai 

esimerkiksi irtisanomisia. 

Positiivinen psykologia, jonka piiriin työn imun tutkimus usein luetaan, on arvostellut 

”perinteistä” psykologiaa keskittymisestä riskeihin ja kielteisiin ilmiöihin. Esimerkiksi 

työhyvinvointitutkimuksessa painopiste on ollut työuupumuksen ja stressin kaltaisissa 

ilmiöissä. Kuitenkin positiivisen psykologian tutkimuksissa huomio on usein vain 



59 

 

myönteisiksi katsotuissa ilmiöissä, joka voi kielteiseen keskittymisen tavoin olla 

rajaavaa ja yksipuolista. Tässä tutkielmassa huomio oli lähtökohtaisesti myönteisissä 

ilmiöissä ja voimavaroissa, kuten myönteisissä asiakaskontakteissa ja työn imussa. Jos 

tutkielmaa olisi laajennettu esimerkiksi työuupumuksen ja kuormittavien 

asiakaskontaktien kaltaisiin ilmiöihin, olisi voitu saada kokonaisvaltaisempi kuva 

muuttujien välisistä suhteista ja tv-tv-mallin mukaisista terveyden heikentymisen ja 

motivaatioprosesseista.  

Tämän tutkielman ansiona oli monipuolinen, poikkileikkauksiin sekä 

pitkittäisasetelmaan perustuva tutkimusasetelma. Suurin osa aiheen aikaisemmista 

tutkimuksista on tehty poikkileikkausaineistoilla. Esimerkiksi työyhteisön 

ystävällisyyden ja myönteisten asiakaskontaktein vaikutusta työn imuun ei ole aiemmin 

tutkittu pitkittäisotannalla. Pitkittäisaineisto mahdollistaa muutosten seuraamisen ja 

tekee esimerkiksi välittäjäanalyyseista luotettavampia. Cohen, West ja Aiken (2014, s. 

574) toteavat, että kolmen aikapisteen käyttäminen mediaatiomallissa niin, että 

mediaattori on mitattu keskimmäisessä aikapisteessä, vähentää analyysin ongelmia 

verrattuna tilanteeseen, jossa aineisto rajoittuisi yhteen tai kahteen aikapisteeseen. 

Lisäksi kolmeen mittauskertaan perustuvan aineiston ansiosta selittävät ja selitettävä 

muuttuja on kerätty eri aikoina. Tämän katsotaan vähentävän vastaamiseen liittymiä 

vinoumia mm. sen suhteen, että vastaajat pyrkivät usein vastaamaan samalla kerralla 

kysyttyihin kysymyksiin yhtenevällä tavalla (Podsakoff ym., 2003). Pitkittäisasetelman 

lisäksi tutkielman ansiona on kolmen eri aikapisteen analyysien mahdollistama kattava 

ja monipuolinen kuva tutkittavasta ilmiöstä verrattuna esimerkiksi yhteen 

poikkileikkausaineistoon. Asetelma auttaa havaitsemaan, että yhteydet voivat olla eri 

vahvuisia eri aikapisteissä ja että joidenkin muuttujien yhteydet ovat pysyvämpiä kuin 

toisten. Tutkielma myös osoittaa, että pitkittäis- ja poikkileikkausasetelmien tulokset 

voivat olla erilaisia ja että molemmissa asetelmissa on etuja ja rajoituksia.  

Monissa tv-tv-mallia hyödyntävissä tutkimuksissa työn voimavaroja tarkastellaan 

yhtenä yhteisenä muuttujana, jolla vaikutuksia työn imuun. Tällainen lähestymistapa ei 

juurikaan erottele eritasoisia työn voimavaroja ja voi estää huomaamasta, että työn 

voimavaroja on erilaisia ja niillä voi olla toisistaan poikkeavia ja eri vahvuisia yhteyksiä 

työn imuun. Yksi tämän tutkielman ansiosta onkin se, että tutkimuksessa keskitytään 

juuri kolmeen erilaiseen sosiaaliseen voimavaraan, kun aikaisemmissa tutkimuksissa 
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huomion kohteena on ollut usein yksi sosiaalinen voimavara muiden voimavarojen 

joukossa. Tutkielma tarjoaa siis tietoa erilaisten sosiaalisten voimavarojen suhteista 

työn imuun.  

Tutkimuksen teemat ovat ajankohtaisia. Työhyvinvointi, voimavarat ja myönteinen 

psykologia ovat teemoja, jotka herättävät koko ajan kasvavaa kiinnostusta niin 

työntekijöiden kuin organisaatioidenkin keskuudessa. Tämän lisäksi työyhteisön ja 

työssä viihtymisen merkitys korostuu, kun yhä useammat odottavat työpaikaltaan 

mielekkään työn lisäksi myös hyvää ilmapiiriä ja sosiaalisia suhteita. Myös 

organisaatiomuutoskonteksti tekee tutkielmasta hyvin ajankohtaisen, sillä 

nykytyöelämässä muutokset ovat yhä yleisempiä.  

6.3  KÄYTÄNNÖN MERKITYS JA AIHEITA JATKOTUTKIMUKSILLE  

Työn imu on monipuolinen ilmiö ja siihen vaikuttavat lukuisat asiat niin työpaikoilla 

kuin vapaa-ajallakin. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin vain sosiaalisten voimavarojen ja 

muutosten kokemisen vaikutusta työn imuun. Luonnollisesti tutkielma ei tavoita koko 

ilmiön kompleksisuutta ja lisätutkimusta aiheesta tarvitaan.  

Tulokset valaisevat sosiaalisten voimavarojen käytännön roolia sosiaali- ja 

terveysalalla. Tulokset osoittavat myönteisten asiakaskontaktien olevan keskeinen ja 

pysyvä sosiaalinen voimavara sosiaali- ja terveysalalla asiakaskontakteja sisältävässä 

työssä. Työn asiakaskeskeisyyden huomioon ottaen tulos ei ole yllättävä. Työpaikoilla 

onkin tärkeää pohtia, mitkä ovat juuri oman työn ja organisaation merkityksellisemmät 

työn voimavarat, sillä niiden kautta voidaan kaikkein parhaiten vaikuttaa työn imun 

kokemiseen. Esimerkiksi koska sosiaali-ja terveysalalla myönteiset asiakaskontaktit 

ovat keskeinen työn voimavara, voidaan alalla pyrkiä siihen, että asiakaskohtaamiset 

ovat mahdollisimman myönteisiä tarjoamalla esimerkiksi riittävästi aikaa ja resursseja 

kunkin asiakkaan kohtaamiseen ja huolehtimalla, etteivät muut velvollisuudet nipistä 

liikaa aikaa asiakaskohtaamisilta.  

Myös sosiaalisella tuella ja työyhteisön ystävällisyydellä näyttäisi tulosten perusteella 

olevan yhteys työhyvinvointiin. Sosiaalinen tuki saattaa myös osaltaan edesauttaa 

työpaikalla tapahtuvien muutosten myönteisempää arviointia. Tulokset korostavat 

tukevan ja ystävällisen työyhteisön roolia, sillä pienillä tervehtimisen, huomioimisen ja 

auttamisen kaltaisilla teoilla pystytään tukemaan työhyvinvointia. Näin ollen 
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työpaikoilla ei tule vähätellä pienten arkisten kohtaamisten ja auttamisen merkitystä, 

vaan pikemminkin kannustaa ystävälliseen ja avuliaaseen käytökseen myös kiireen ja 

muutostenkin keskellä ja mahdollisesti palkita siitä.  

Tutkielman tulokset korostavat työntekijöiden kokemusten merkitystä 

organisaatiomuutoksissa.  Tutkielmassa havaittiin, että sillä, koetaanko muutokset 

myönteisiksi tai kielteisiksi, on vaikutusta myöhempään työhyvinvointiin. Aiemmin on 

esitetty, että suurin osa organisaatiomuutoksista epäonnistuu juuri siksi, että 

työntekijöiden näkökulmat ja kokemukset jätetään huomiotta (Devoge & Shiraki, 2000). 

Jos työntekijöiden kokemuksia ei huomioida tai kuunnella, ovat vaakalaudalla niin 

työntekijän työn imu kuin muutoksen onnistuminenkin. Tämän vuoksi on erittäin 

tärkeää, että työntekijöiden kokemuksiin kiinnitetään huomiota aina, kun 

organisaatiossa tehdään fuusion kaltaisia suuria muutoksia. Tutkielma antoi viitteitä 

myös siitä, että myönteisten asiakaskontaktien ja sosiaalisen tuen kaltaiset sosiaaliset 

tekijät ovat yhteydessä siihen, miten muutoksia arvioidaan. Näin ollen muutoksen 

keskellä voi olla tärkeää kiinnittää huomiota myös sosiaalisten voimavarojen 

riittävyyteen. 

Myös taustaorganisaatiolla oli vaikutus työn imun kokemiseen pitkittäisanalyyseissa. 

Tämä ei ole täysin yllättävää, sillä että työn imu on osin tiimitason ilmiö (Bakker et al., 

2006) ja työn imu voi välittyä esimerkiksi työparien kesken (Perhoniemi & Hakanen, 

2013). Siksi ei ole yhdentekevää, minkälainen työn imun taso koko organisaatiossa on 

ja miten työn imun tuetaan. Koko organisaation työn imun tason selvittäminen antaa 

yleiskuvan organisaation työhyvinvoinnista ja voi antaa suuntaa epäkohtiin 

tarttumiselle. Taustaorganisaatio oli myös yhteydessä siihen, koettiinko muutokset 

myönteisinä vai kielteisinä. Fuusion kaltaisten muutosten kohdalla onkin tärkeää 

kiinnittää huomiota siihen, että yhdistyvien organisaatioiden työntekijöiden kokemukset 

voivat erota toisistaan ja että he saattavat tarvita keskenään erilaista tukea. 

Tutkielman keskeinen löydös oli myönteisten asiakaskontaktien tärkeä rooli työn 

voimavaroina. Myönteiset asiakaskontaktit olivat kaikissa analyyseissa yhteydessä 

vahvempaan työn imuun ja ne olivat myös poikkileikkausanalyyseissa yhteydessä 

siihen, että muutokset koettiin myönteisempinä. Tutkimuksen pääpaino on aiemmin 

ollut muun muassa asiakastyytyväisyydessä, kun taas asiakkaiden roolia ja merkitystä 

työntekijän näkökulmasta on tutkittu vain vähän. Näin ollen tutkimus tuo uutta tietoa 
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asiakaskontaktien keskeisestä merkityksestä sosiaali- ja terveysalalla. Jatkossa olisikin 

mielenkiintoista jatkaa aihepiirin tutkimusta ja tarkastella, onko myönteisillä 

asiakaskontakteilla yhtä suuri merkitys työn imuun myös muilla asiakaspalvelualoilla.  

Tämä tutkielma antoi viitteitä siitä, että myönteiset asiakaskontaktit ja mahdollisesti 

myös sosiaalinen tuki ovat yhteydessä siihen, miten muutoksia arvioidaan. Teemaa on 

tutkittu tähän mennessä vain vähän, jos ollenkaan, joten jatkotutkimusta tarvitaan. 

Tulevaisuudessa voisikin selvittää tarkemmin, toistuvatko yhteydet myös muissa 

aineistoissa ja onko muita sosiaalisia voimavaroja, jotka mahdollisesti vaikuttavat 

muutosten kokemiseen. Jatkossa olisi myös mielenkiintoista tutkia tarkemmin 

sosiaalisten voimavarojen ja työpaikalla vallitsevan kulttuurin vaikutusta muutosten 

arviointiin ja työn imuun. Tutkielmassa työyhteisön ystävällisyys ei vaikuttanut 

muutosten arviointin. Voi olla, että tulokset olisivat erilaisia eri työympäristöissä ja että 

työpaikassa vallitsevalla organisaatiokulttuurilla on vaikutus siihen, millaisia sosiaalisia 

voimavaroja on tarjolla ja kuinka paljon ne vaikuttavat muutosten kokemiseen. On 

mahdollista, että itsenäisessä ja hierarkkisessa organisaatiossa sosiaalisilla 

voimavaroilla ei ole niin suurta yhteyttä muutosten arviointiin kuin matalammassa ja 

yhteisöllisemmässä organisaatiossa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että työn imu on yksilötason lisäksi 

tiimitason ilmiö (Bakker ym., 2006). Myös tiimitason työn imun ja tiimitason 

yhteistyön sekä kannustavan ilmapiirin on havaittu olevan myönteisessä yhteydessä 

toisiinsa (Torrente ym., 2012). Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia, onko 

asiakaskontakteilla, ystävällisyydellä ja sosiaalisella tuella mahdollisesti yhteyttä työn 

imuun tiimin ja organisaation tasolla, sillä tähän mennessä niiden vaikutuksia työn 

imuun on tarkasteltu vain yksilötason analyyseissa. 

Tässä tutkielmassa keskityin tv-tv-mallin motivaatioprosessiin. On kuitenkin esitetty, 

että mallin motivaatioprosessi ja terveyden heikentymisen prosessi muodostavat 

erillisten prosessien sijaan jatkumon (Schaufeli & Taris, 2014). Tämä tarkoittaa sitä, 

että ymmärtääkseen ensimmäistä prosessia, tulisi ottaa huomioon myös toinen: ilmiöitä 

pitäisi siis tutkia yhdessä. Tästä huolimatta erityisesti motivaatioprosessia on tutkittu 

erillisenä ilmiönä ja vaatimusten sekä työuupumuksen roolia mallissa on laiminlyöty. 

(Mt.) Jatkossa olisikin tärkeää tutkia molempia prosesseja kokonaisuutena ja keskittyä 

myös työn vaatimusten vaikutuksiin, sillä vain motivaatioprosessiin ja myönteisiin 
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puoliin keskittyvä näkökulma saattaa rajoittaa ilmiön kokonaisuuden hahmottamista. 

Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia tarkemmin sosiaalisen tuen, 

ystävällisyyden ja myönteisten asiakaskontaktien kaltaisten sosiaalisten voimavarojen 

roolia terveyden heikentymisen prosessissa. 

Tutkielmassa huomio oli motivaatioprosessin ohella sosiaalisten voimavarojen 

myönteisissä vaikutuksissa. Esimerkiksi asiakaskontakteja lähestyttiin nimenomaan 

myönteisestä näkökulmasta. Myös sosiaalinen tuki ja ystävällisyys oli käsitteellistetty 

myönteisesti eikä mittareissa ollut esimerkiksi käänteisiä väittämiä, joten 

tutkimustulokset eivät täysin ulotu kielteisten asiakaskontaktien tai epäystävällisyyden 

mahdollisiin vaikutuksiin..Sosiaaliset tekijät ja ihmissuhteet eivät kuitenkaan aina ole 

yksiselitteisesti myönteisiä ilmiöitä. Lazarus ja Folkman (1984, s. 248) pohtivat stressiä 

ja selviytymistä käsittelevässä kirjassaan, että sosiaaliset suhteet eivät ainoastaan suojaa 

stressiltä, vaan ne voivat olla myös itse stressin lähde. He toteavat, että ihmissuhteet 

myös aiheuttavat suuren osan ihmiselämän stressistä, eli sosiaalisuus ei vaikuta 

hyvinvointiin ainoastaan myönteisesti (mts., 248). Todennäköisesti sama pätee myös 

työpaikoilla. Siinä missä myönteiset kohtaamiset mahdollisesti edesauttavat 

hyvinvointia, mahtuu työpäiviin myös kielteisempiä kohtaamisia, joilla on 

potentiaalisesti hyvinvointia heikentävä vaikutus. Voikin olla, etteivät tutkielman 

muuttujat täysin tavoita tätä monimuotoisuutta. Myös aiemmissa tutkimuksissa on usein 

keskitytty joko myönteisiin tai kielteisiin piirteisiin esimerkiksi kohteliaisuuden 

suhteen. Jatkossa olisikin tärkeää tutkia yhdessä sekä myönteisiä ja kielteisiä 

asiakaskontakteja että ystävällisyyttä ja epäystävällisyyttä työpaikoilla. Näin saataisiin 

todennäköisesti kattavampi kuva ilmiöistä ja niiden suhteista esimerkiksi työn imuun ja 

vältettäisiin kielteisen ja myönteisen välistä vastakkainasettelua. 

Tv-tv-mallissa esitetään, että voimavarojen, vaatimusten sekä seurausten suhteet ovat 

kausaalisia sekä yksisuuntaisia. Kuitenkin etenkin motivaatioprosessin kohdalla on 

havaittu myös kaksisuuntaisia kausaalissuhteita. Esimerkiksi Hakanen, Perhoniemi sekä 

Toppinen-Tanner (2008) huomasivat pitkittäistutkimuksessaan, että suomalaisilla 

hammaslääkäreillä työn voimavarat johtivat työn imuun sekä parantuneeseen 

aloitekykyyn, ja koetulla työn imulla oli puolestaan myönteisiä vaikutuksia myöhempiin 

työn voimavaroihin. Myöskään Seppälän, Hakasen, Maunon, Perhoniemen, Tolvasen ja 

Schaufelin (2015) seurantatutkimuksessa ei pystytty todentamaan työn imun ja työn 
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voimavarojen välisen yhteyden ensisijaista suuntaa. Tulokset viittaavat siihen, että 

voimavarat ja työn imu voivat muodostaa myönteisen spiraalin, jossa molemmat tekijät 

vahvistavat toisiaan ja luovat näin työhyvinvoinnin kannalta merkittävän jatkumon. On 

siis mahdollista, että työn imu vaikuttaa siihen, että sosiaaliset voimavarat ja muutokset 

koetaan myönteisempinä ja tämä edelleen vahvistaa työn imua. Jatkossa olisikin 

mielenkiintoista tutkia, voiko työn imun ja tutkittujen voimavarojen yhteys olla 

yksisuuntaisen sijaan kaksisuuntaista.  

Jatkossa olisi kiinnostavaa tarkastella työn imun ja sosiaalisten voimavarojen suhdetta 

myös laadullisilla menetelmillä. Suurin osa työn imun tutkimuksesta perustuu 

määrällisille menetelmille, joten laadullinen tarkastelu voisi syventää tietämystä 

tutkimusaiheesta. Haastattelujen avulla voitaisiin mahdollisesti saada kattavampi käsitys 

siitä, minkälaiset sosiaaliset tekijät töissä koetaan voimavaroiksi ja miksi ne ovat 

tärkeitä työhyvinvoinnille.  

Tulevissa tutkimuksissa olisi lisäksi kiinnostavaa selvittää työn imun eri ulottuvuuksien 

yhteyksiä eri voimavaroihin, sillä tässä aineistoissa kolmiulotteista rakennetta ei voitu 

todentaa. Jatkossa olisi myös kiinnostavaa myös selvittää, voivatko henkilökohtaiset 

piirteet selittää osin muutosten arvioimisen ja työn imun suhteesta, sillä muutosten 

kokemiseen myönteisinä tai kielteisinä voivat vaikuttaa optimismin kaltaiset 

henkilökohtaiset voimavarat. Esimerkiksi Hakasen ja Lindbohmin (2008) tutkimuksessa 

pohdittiin, että optimistiset vastaajat voivat kokea vahvaa työn imua ilmapiiristä 

riippumatta, kun taas myönteinen ilmapiiri voisi olla työn imua hyödyttävää niille 

työntekijöille, jotka eivät ole optimistisia. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, mitkä 

muut tekijät mahdollisesti johtavat muutosten kokemiseen myönteisinä, sillä tässä 

tutkielmassa sosiaalisten tekijöiden selitysaste jäi matalaksi.  

6.4  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielma kuvaa työyhteisön ystävällisyyden, sosiaalisen tuen sekä myönteisten 

asiakas- ja potilaskontaktien yhteyksiä työn imuun Helsingin sosiaali- ja terveysviraston 

fuusion keskellä. Lisäksi kuvataan sosiaalisten voimavarojen yhteyttä siihen, koetaanko 

muutokset myönteisiksi vai kielteisiksi ja tarkastellaan, välittääkö muutosten 

arvioiminen sosiaalisten voimavarojen yhteyttä työn imuun.  
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Tutkimustulokset osoittavat, että sosiaalisilla voimavaroilla oli pääsääntöisesti 

myönteinen yhteys työn imuun. Lisäksi myönteisillä asiakaskontakteilla ja mahdollisesti 

myös sosiaalisella tuella oli yhteys siihen, että organisaatiossa tapahtuneita muutoksia 

arvioitiin myönteisemmin. Tutkielma antoi myös viitteitä siitä, että muutosten arviointi 

välitti myönteisten asiakaskontaktien ja työn imun välistä suhdetta. Tulokset pääosin 

tukevat aiempaa tutkimusta ja teoriaa, mutta tuovat myös uutta tietoa muuttujien 

välisistä suhteista, kuten siitä, että myönteiset asiakaskontaktit vaikuttivat olevan 

yhteydessä muutosten arvioimiseen myönteisempinä ja että muuttujien väliset yhteydet 

voivat olla erilaisia eri mittauskertoina.  Tutkielma korostaa sosiaalisten voimavarojen 

ja erityisesti myönteisten asiakaskontaktien merkitystä työhyvinvoinnille.   
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LIITTEET 

Liite 1. Mittarit ja kyselylomake soveltuvilta osin 

Työn imu 

• Skaala 1-7 (1=en koskaan, 7=päivittäin) 

1. Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni.  

2. Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni.  

3. Olen innostunut työstäni.  

4. Työni inspiroi minua.  

5. Aamulla herättyäni minusta tuntuu hyvältä lähteä töihin.  

6. Tunnen tyydytystä, kun olen syventynyt työhöni.  

7. Olen ylpeä työstäni.  

8. Olen täysin uppoutunut työhöni.  

9. Kun työskentelen, työ vie minut mukanaan. 

Työyhteisön ystävällisyys 

• Skaala 1-5 (1=hyvin harvoin tai ei koskaan, 5=hyvin usein tai aina) 

1. Työtoverini tervehtivät toisiaan työpäivän alkaessa. 

2. Työtoverini huomioivat muut eleillään, esimerkiksi hymyilemällä. 

3. Työtoverini ovat ystävällisiä toisia kohtaan. 

4. Työtoverini pyrkivät saamaan toiset hyvälle tuulelle. 

5. Voimme työtovereitteni kanssa jutella myös työn ulkopuolisista asioista. 

Työyhteisön sosiaalinen tuki 

• Skaala 1-7 (1=en lainkaan, 7=erittäin paljon) 

1. Saatko tunnetukea työtovereiltasi? 

2. Saatko tarvitsemaasi apua työtovereiltasi? 

3. Saatko tarvitsemiasi resursseja työtovereiltasi? 

4. Saatko tarvitsemiasi neuvoja työtovereiltasi? 

Myönteiset potilas- ja asiakaskontaktit 

• Skaala 1-5 (1= hyvin harvoin tai ei koskaan, 5= erittäin paljon tai hyvin usein) 

1. Asiakkaat tai potilaat antavat kiitosta työstäni. 
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2. Asiakkaat tai potilaat antavat minulle suoraa positiivista palautetta työstäni. 

3. Asiakkaat tai potilaat ilmaisevat, että he arvostavat työtäni. 

4. Asiakkaat tai potilaat kertovat, kun olen voinut auttaa heitä. 

Muutosten kokeminen  

• Skaala 1-7 

Kun ajattelet kaikkia niitä muutoksia, jotka ovat liittyneet sosiaali- ja terveysviraston 

perustamiseen, miten luonnehtisit tähänastisia muutoksia oman työsi kannalta? Valitse 

seuraavien väittämien kohdalla omaa mielipidettäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

• Muutokset 

1=ovat olleet pieniä / 7= ovat olleet suuria 

• Muutokset 

1=ovat olleet enimmäkseen kielteisiä / 7= ovat olleet enimmäkseen myönteisiä 

Muutosten edut  

• Skaala 1-5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) 

Seuraavat väittämät koskevat suhtautumistasi sosiaali- ja terveysviraston perustamiseen 

ja siihen liittyviin, mahdollisesti Sinua koskeviin tuleviin muutoksiin. Arvioi jokaisen 

väittämän kohdalla, miten hyvin se kuvaa tämänhetkisiä ajatuksiasi. 

• Uskon, että muutoksiin liittyy useita mahdollisia etuja. 
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Liite 2.  

Kuvio 5: Muuttujien histogrammit
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Liite 3. Keskiarvot ja keskihajonnat alkuperäisen viraston mukaan 

 

 Sosiaalivirasto Terveysvirasto 

 M SD N M SD N 

Työn imu T1 5.66 1,22 1869 5,67 1,22 1784 

Työn imu T2 5,47 1,26 773 5,50 1,26 1389 

Työn imu T3 5,45 1.28 640 5,35 1,37 520 

Ystävällisyys T1 4,33 0,67 1870 4,28 0,68 1779 

Ystävällisyys T2 4,34 0,67 763 4,29 0,70 616 

Sosiaalinen tuki T1 5,42 1,32 1866 5,42 1,32 1784 

Sosiaalinen tuki T2 5,42 1,37 769 5,26 1,32 615 

Asiakaskontaktit T1 3,41 0,91 1429 3,55 0,84 1456 

Asiakaskontaktit T2 3,36 0,89 558 3,50 0,85 454 

Muutosten edut T1 3,13 1,03 1857 3,22 0,97 1770 

Muutosten valenssi T2 3,29 1,57 775 3,50 1,43 613 
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Liite 4. Faktorien ominaisarvojen kuvaaja, kun kaikki mittarit samassa mallissa

 

 

 

Liite 5. Regressiomallien sirontakuviot  

 

 
Kuvio 6. Regressiomallin residuaalien sirontakuvio työn imua selitettäessä, aikapiste 

T1. Selittäjinä sosiaaliset voimavarat, muutosten arviointi, sukupuoli, ikä ja organisaatio 
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Kuvio 7. Regressiomallin residuaalien sirontakuvio työn imua selitettäessä, aikapiste 

T2. Selittäjinä sosiaaliset voimavarat, muutosten arviointi, sukupuoli, ikä ja organisaatio 

 
Kuvio 8. Pitkittäisanalyysin regressiomallin residuaalien sirontakuvio työn imua (T3) 

selitettäessä. Selittäjinä sosiaaliset voimavarat, muutosten arviointi, sukupuoli, ikä ja 

organisaatio 
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Kuvio 9. Regressiomallin residuaalien sirontakuvio muutosten edullisuutta selitettäessä, 

aikapiste T1. Selittäjinä sosiaaliset voimavarat, muutosten arvioidut edut, ikä, sukupuoli 

ja organisaatio 

 

 

 

 
Kuvio 10. Regressiomallin residuaalien sirontakuvio muutosten edullisuutta 

selitettäessä, aikapiste T2. Selittäjinä sosiaaliset voimavarat, muutosten arvioidut edut, 

ikä, sukupuoli ja organisaatio 

 

 
Kuvio 11. Pitkittäisanalyysin regressiomallin residuaalien sirontakuvio muutosten 

arviointia selitettäessä. Selittäjinä sosiaaliset voimavarat, muutosten arvioidut edut, ikä, 

sukupuoli ja organisaatio 

 

 

 


