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sairauspoissaoloista. Ne muodostavat monissa yrityksissä merkittävän kuluerän. 

Monissa yrityksissä joudutaan käsittelemään sairauspoissaoloja jollakin tavalla. 
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käsittelemään työntekijöiden poissaoloja. Työntekijöiden sairauspoissaolot, 

työkykyyn ja työstä suoriutumiseen liittyvät asiat ovat helpompia käsitellä 

toimintamallien avulla. 
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Sick leave has been a timely topic of discussion in recent years. They form in 

many companies a significant cost item. Many companies have to deal with 

sickness absence in some way. Each company has existing practices to reduce 

short-term sick leave. Purpose of mode of operation is to support managers deal 

with employees' absences. Employees' sick leaves, work ability and work 

performance related issues are easier to handle with operating models. 

 

The superior activity has been linked to short-term absences due to illness. There 

is a short-term sick leave for reasons independent of the supervisors, but it appears 

repeatedly in the background short-term absenteeism is usually something other 

than illness. By means of this study was to determine the most short-term 

absences due to illness of its own stores in job satisfaction and whether the 

supervisory practices clear link between absenteeism. The company has a variety 

of approaches to short-term absences and their reduction. The study aimed to find 

whether each store the same behaviors. 
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1 JOHDANTO  
 

Sairauspoissaoloihin liittyvät keskustelut ovat lisääntyneet viime vuosina. 

Keskustelua on lisännyt hallituksen keskustelu ensimmäisen sairauslomapäivän 

palkattomuudesta, tällainen käytäntö on jo käytössä Ruotsissa. Yrityksissä 

joudutaan joka tapauksessa tekemisiin niin pitkien, kuin lyhyiden 

sairauspoissaolojen kanssa ja on käsiteltävä jollakin tavalla. Jokaisella yrityksellä 

tulisi olla omaan toimintaansa sopivat toimintatavat ja toimintamallit poissaolojen 

käsittelyyn ja vähentämiseen. Asiantuntijoiden mielestä yrityksillä pitäisi olla 

yhdenmukainen ja selkeä toimintatapa sairauspoissaoloihin liittyvistä toimista. 

Toimenpiteissä tulisi myös huomioida sairauspoissaolojen lisäksi työhön paluun 

tukeminen. Nämä asiat tukevat myös jokapäiväistä esimiestyötä, sillä yksilöön ja 

sairauteen liittyvät asiat eivät ole helpoimpia asioita käsitellä työntekijöiden 

kanssa. Pitkäaikaissairaiden kohdalla työhön paluun tukeminen on todettu olevan 

työntekijän näkökulmasta äärimmäisen tärkeä asia. 

 

Lyhyitä poissaoloja, flunssaa tai erilaisia kipuja on monilla ihmisillä ja ne 

menevät ohitse muutamissa päivissä. Lyhyiden poissaolojen määrän ollessa suuri, 

poissaolojen syyt saattavat johtua muista asioista, kuin sairaus.  Työyhteisö, 

työilmapiiri, huonot työtehtävät sekä osaamiseen liittyvät ongelmat saattavat olla 

syynä. Millainen määrä sairauspoissaoloja on paljon? Jo kolme lyhyttä jaksoa 

kolmen kuukauden aikana on paljon. Joillakin työntekijöillä voi tällaisia lyhyitä 

jaksoja olla kymmeniä, eikä taustalla ole mitään sairautta. Sairaaksi voidaan 

ilmoittautua ilman sairauttakin, koska se on ainoa tapa saada palkkaa ja olla pois 

työstä. Työviihtyvyyden tai motivaation ollessa heikko, esimiestoiminnan 

heikkous tai hankala työtehtävä voi aiheuttaa työstä poisjäännin ja palkallisen 

vapaan sairauslomatodistuksella.  

 

Esimiesten työtehtäviin kuuluu lyhyiden ja toistuvien poissaolojen seuranta. 

Toistuvien poissaolojen syynä voi olla se, ettei työntekijä voi hyvin. Tällaisissa 

tapauksissa esimiehen on keskusteltava työntekijän kanssa ja löytää keinot 

auttamaan häntä jaksamaan paremmin työssään. Esimiehen on tarjottava apuaan 



 10 

huonosti voivalle työntekijälle. Esimies ei pysty auttamaan työntekijäänsä, jos he 

eivät yhdessä pysty selvittämään todellisia syitä poissaoloihin. 

 

Organisaation johtaminen on muuttunut vuosikymmenien aikana. Johtamisen 

merkitys on korostunut aikaisemmasta, jatkuva kiire ja muutokset sekä kasvaneet 

tulostavoitteet ja vaatimukset tekevät työelämästä aikaisempaa haastavamman.  

Yritysten merkittäviin kilpailutekijöihin itse tuotteistuksen rinnalle on noussut 

henkilöstön osaaminen ja lahjakkuus, sekä henkinen pääoma. Työyhteisöjä 

kuormitetaan jatkuvilla muutoksilla ja työntekijöille on asetettu suuret odotukset. 

Toimivan johtamisen merkitys työyhteisölle ja sen hyvinvoinnille on todettu 

olevan hyvin merkittävä. Työelämän tuottavuutta ja laatua kehitettäessä 

tuloksellisuus, työhyvinvointi, sekä suorituskyky ovat hyvin moniulotteisia 

käsitteitä. Käsitteet vaihtelevat riippuen tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä 

tai käytännön näkökulmasta.  

 

Toiminnan tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin yhteydestä puhutaan yhä laajemmin 

ja henkilöstö vaikuttaa suuresti yrityksen tuloksellisuuteen ja sen hyvinvointi ja 

osaaminen huomioidaan tuloksellisuuden osatekijäksi, siksi näistä voidaankin 

puhua aineettomana pääomana. Näistä muodostuva suorituskyky on tuloksellisen 

toiminnan keskeinen tekijä. 

 

Työhyvinvointi -käsitteeseen sisällytetään usein yksilön hyvinvointikokemuksen 

lisäksi sitä tukevat työolot ja niiden parantamiskeinot organisaatiossa.(Anttonen & 

Räsänen, 2008.) Organisaation sisällä henkilöstön hyvinvointi voi käsittää monia 

erilaisia muuttujia. Työntekijälle itselleen se merkitsee omaa työhyvinvointia, 

vallitsevia työoloja henkistä hyvinvointia. Yrityksen johdolle hyvinvointi voi 

liittyä kustannuksiin, esimerkiksi investointi laajoihin työterveyspalveluihin. 

Työntekijän hyvinvointiin vaikuttaa myönteisten tunteiden ja olotilan lisäksi se, 

kuinka arvokkaaksi ja tärkeäksi hän kokee oman työnsä.  (Robertson & Flint-

Taylor, 2009.) 
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1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella esimiestyön vaikutuksia 

työviihtyvyyteen ja työhyvinvointiin. Tarkoituksena saada selville keskeisiä 

tekijöitä, millainen vaikutus esimiestyöllä on työntekijöihin ja poissaoloihin sekä 

selvittää mahdollisia kehitystoimenpiteitä esimiestyön parantamiseksi. 

1.2 Tutkimusongelmat ja aiheen rajaus  

Monet eri tekijät vaikuttavat sairauspoissaoloihin ja kokonaisuudessaan 

sairauspoissaolot ovat varsin laaja käsite. Sairauspoissaoloista saadaan erilaisia 

kuvia, riippuen minkälaisen näkökulman tutkija valitsee ja kuinka hän 

tutkimuksen rajaa. Sairauspoissaoloihin liittyvät tutkimukset perustuvat yleensä 

jollain tavoin sairauspoissaolotilastoihin. Sairauspoissaolojen määristä voidaan 

muodostaa yrityksen haluamia ja tarvitsemia tunnuslukuja. Sairauspoissaolojen 

määrä vuodessa on yksi yleisimmistä käytetyistä mittareista. Työnantajat ja 

työterveyshuolto tarkastelevat asioita eri näkökulmista. Sairauspoissaoloista 

aiheutuvat kustannukset kiinnostavat työnantajaa. Sairauspoissaoloja luokitellaan 

pitkiksi ja lyhyiksi poissaoloiksi ja monet yritykset mittaavatkin 

sairauspoissaoloja tarkastelemalla niiden pituutta. (Seuri & Suominen 2009, 47–

48.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan lyhytaikaisia sairauspoissaoloja.  

 

Sairauspoissaoloihin liittyy usein myös sairaudesta riippumattomia syitä ja niihin 

liittyvien tekijöitä on useita, esimerkiksi työpaikka ja työympäristö ja miten 

työntekijä kokee hyvinvointinsa. ( Seuri & Suominen 2009, 49.) Sairauslomalle 

jäämiseen ja sairauslomalta palaamiseen liittyy olennaisesti kynnys. Poisjäännin 

kynnys lyhyissä sairauspoissaoloissa on merkittävä. Matalan kynnyksen omaavan 

työntekijän on helpompi jäädä sairauslomalle ja se saattaa johtaa monesti 

toistuviin lyhyisiin sairauslomiin. Matalan kynnyksen jäädä sairauslomalle voi 

aiheuttaa esimerkiksi huono työilmapiiri tai heikko lähijohtaminen. (Seuri & 

Suominen 2009, 80–95.) 
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Tutkimuskysymykset: 

Henkilöjohtamisen yhteys lyhytaikaisiin sairauspoissaoloihin?  

Alatutkimuskysymykset: 

Miten esimiestoiminta koetaan ja miten se vaikuttaa hyvinvointiin? 

Miten työhyvinvoinnin johtamisella voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin?  

Miten sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa?  
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2 TYÖHYVINVOINTI  
 

Työhyvinvointi käsitteenä on melko uusi, sen käyttö on yleistynyt vasta 1990-

luvun puolenvälin jälkeen. Työhyvinvoinnista on aikaisemmin käytetty kolmea 

organisatorisen toiminnan käsitettä, toiminta työkyvyn edistämiseksi ja 

ylläpitämiseksi, laatutoiminta sekä työsuojelu. Nykyisen ne kaikki yhdessä 

muodostavat työhyvinvointi käsitteen. Työhyvinvoinnin ydin on työssä ja 

työympäristössä. Työpaikan työhyvinvointiympäristön ja siihen vaikuttamaan 

pystyvät henkilöt muodostuvat yrityksen johdosta, esimiehistä sekä koko 

organisaation työntekijät. Työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto ja 

henkilöstöhallinto toimivat yhdessä ja erikseen tukena työhyvinvoinnin kehittäjinä 

ja ylläpitäjinä. Työhyvinvointi voidaan ymmärtää yksilötasolla tapahtuvana 

kokemuksena tai lopputuloksena. Sen kehittymiseen ja ylläpitoon vaikuttavat 

yhdessä tai erikseen useat työorganisaatiosta, työyhteisöstä, työympäristöstä, 

työstä ja yksilöstä itsestään aiheutuvat tekijät.  

 

Kuva 1. Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä (Docendum, 2015). 
 

Työhyvinvointi yksilön tilana vaihtelee. Työhyvinvointiin ja sen vaihteluun 

vaikuttavat erilaiset yksilöt ja tilanteet. (Tarkkonen 2012, 13–16.) 

Työhyvinvointia on hahmotettu ja konkretisoitu monella eri tavalla, esimerkiksi 

Suomessa Työterveyslaitos on esittänyt malleja hyvinvointityön pohjaksi ja he 

ovat tehneet myös tutkimuksia ja niistä on saatu tutkimustuloksia hyvinvoinnin 
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osatekijöistä. Erään työkykymallin on tehnyt tunnetuksi Professori Juhani 

Ilmarinen. Mallissa korostetaan terveyden, työympäristön, työyhteisön ja 

työntekijän osaamisen vaikutusta työkykyyn. Työelämän laadun ja elämäntapojen 

yhteyden on todettu olevan yhteydessä toisiinsa, jota Professori Jussi Vahtera on 

tutkinut. (Seuri & Suominen 2009, 192.) 

2.1 Työhyvinvoinnilla tulosta  

Keskeisinä henkilöstötuottavuuden mittareina on käytetty sairauspoissaoloja, 

henkilöstön vaihtuvuutta sekä työelämän laatua. Niiden on todettu olevan 

yhteydessä toisiinsa, sillä työntekijöiden sairauspoissaolot ja vaihtuvuus 

vähenevät heidän kokiessaan työelämä laadukkaaksi. Näistä aiheutuu sekä 

kustannuksia että kapasiteetin menetystä. Työelämän laatu kertoo työajalla 

käytettävän kapasiteetin käyttöasteen. Yrityksen johdon pystyessä laskemaan 

liiketoimintavaikutukset, se voi seurata kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta 

rahassa. Tuottavuuden parantaminen ja työelämän laadun kehittäminen kulkevat 

käsi kädessä. Tuottavuuden parantaminen henkilöstölähtöisesti on aina monen 

asian yhteisvaikutusten optimointikysymys. Liian suuri työajan käyttö 

kehittämiseen voi syödä tuottavuushyödyt tai yksipuolinen työsuorituksen 

tehostaminen voi lisätä vaihtuvuutta ja poissaoloja, jolloin hyödyt valuvat 

hukkaan. 

 

Yrityksen ja työntekijän näkökulmista työhyvinvointi on tärkeä asia, jota ei 

kannata jättää huomioimatta. Lainsäädäntö myös määrittelee yrityksille niiden 

velvollisuuden huolehtia työhyvinvoinnista. Työhyvinvointiin liittyviä säädöksiä 

ja lakeja on useita, esimerkiksi työ-, työterveys- sekä tasa-arvolaki. (Otala & 

Ahonen 2003, 36–36.) Otala et al (2003) mukaan hyvinvoiva henkilöstö 

muodostaa suuren merkityksen yrityksen kilpailukyvylle sekä menestykselle. 

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimalla voidaan vaikuttaa vähentävästi 

sairaudesta, tapaturmista ja työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin. 

Kustannusten pienentyessä tehokkuus paranee, joka puolestaan auttaa 

kasvattamaan tuottavuutta ja kannattavuutta. Henkilöstön mahdollisuus osallistua 
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ja vaikuttaa työhyvinvoinnin kehittämiseen ja koulutuksen kautta hankittu 

osaaminen parantavat tuottavuutta.  

 

Yrityksen osaamisen tasoon on mahdollista vaikuttaa työhyvinvoinnilla. 

Hyvinvoivalla työyhteisöllä on mahdollisuus kehittää uusia palveluita vaikuttaa 

uusien tuotteiden syntyyn. Parempi motivaatio, työtyytyväisyys ja ilmapiiri 

parantavat myös palvelutasoa, laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Henkilöstön 

paremmalla sitoutumisella voidaan parantaa yrityksen imagoa työnantajana. 

Hyvällä ja toimivalla työympäristöllä on yrityksen tulokseen selkeä yhteys. 

Työyhteisön kehittämistyön perusperiaatteisiin kuuluvat tapaturmien ja työn 

aiheuttamien terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen sekä yleisen työviihtyvyyden 

ja työturvallisuuden parantaminen. 

 

Tuottavuuden ja laadun paranantamisessa nousee esiin turvallisten ja terveellisten 

työolojen merkitys.  Työympäristön ja työolojen kehittämiseen käytetyt resurssit 

näkyvät parantuneena työtehona, toiminta on kustannustehokkaampaa, 

sairauspoissaolot ja niistä aiheutuvat kulut pienenevät. (Rauramo 2008, 18–19.) 

Yhtenä merkittävänä työhyvinvoinnin sekä motivaation lähteenä pidetään avointa 

ja luottamuksellista työilmapiiriä. Työpaikalla työntekijöiden väliset ihmissuhteet 

tarvitsevat huolenpitoa ja joskus tuntuu ihmissuhdeongelmien käsittelyyn 

käytetyn ajan ja voimavarojen olevan kohtuutonta. Työntekijöiden välisissä 

ongelmissa on monta kertaa kyse tiedonkulun puutteesta tai väärinkäsityksestä, tai 

kyseessä saattaa olla vaikeudet omassa yksityiselämässä ja työntekijä antaa niiden 

heijastua työyhteisöön. Työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaisuun ja 

ennaltaehkäisyyn pystyy jokainen työntekijä halutessaan itse vaikuttamaan. 

 

Rauramon (2008) mukaan kehitettäessä työyhteisöä ja sen toimintaa, on annettava 

palautetta koko työyhteisön luomiseen liittyville henkilöille. Palautteeseen pitäisi 

sisällyttää yksilöiden saavutukset, rakentava palaute ja tietysti täytyy huomioida 

jo saavutetut tulokset. Palautteen avulla on myös helpompi tiedottaa ja kannustaa 

sekä pyrkiä oppimaan rakentavan palautteen avulla.  Kehitystyötä on helpompi 
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tehdä näiden avulla, koska työyhteisön kehittäminen on kaikkien yhteisössä 

toimivien vastuulla.  

2.2 Toimivan työyhteisön tunnusmerkkejä 

Kannustava ilmapiiri kuuluu hyvään työyhteisöön, yhteistyö on toimivaa ja 

henkilöiden erilaista osaamista käytetään hyväksi. Huolenpito työyhteisön 

perusrakenteiden kunnosta ja toiminnan tavoitteiden ohjaavan työn tekemistä 

kuuluu esimiehen tehtäviin. Esimiehen läsnäolo ja säännöllisesti käydyt 

keskustelut oman työyhteisönsä kanssa parantaa työyhteisön tilaa. Hyvässä 

työyhteisössä mahdollistuu innovatiivisuus sekä jatkuvat muutokset voidaan 

toteuttaa onnistuneesti.  Yhdessä tehty kehitystyö antaa työntekijöille myönteisen 

kokemuksen. Ristiriitoja syntyy aika ajoin kaikissa työyhteisöissä, tärkeää onkin 

puuttua niihin ja tehdä ratkaisevat toimenpiteet ajoissa. (Työterveyslaitos, 2016.) 

 

Hyvä työkulttuuri luo pohjan hyvälle työilmapiirille. Työkulttuuri ja yrityksen 

omat arvot kertovat työpaikan toimintatavat. Yrityksen toiminnan lähtökohtana 

pidetään sen perustehtävää. Perustehtävä auttaa ymmärtämään miksi kyseinen 

yritys on olemassa. Johto huolehtii työskentelyn tapahtuvan tämän päämäärän ja 

perustehtävän toteuttamiseksi. Perustehtävän ymmärrys ja sisäistäminen lisäävät 

työn arvostusta, joka puolestaan parantaa työmotivaatiota ja hyvinvointia. 

Perustehtävän suorittamisen tukena on oltava selkeät toiminnalliset rakenteet ja 

työntekijöille on selvitetty tavoitteet ja yrityksen olemassaolon syy. Työntekijöillä 

täytyy myös olla kokonaiskuva organisaatiostaan. (Järvinen 2001, 27–38.) Pekka 

Järvinen on kuvaa toimivan työyhteisön perustaa seuraavasti: 

 
Kuva 2. Onnistu esimiehenä (Järvinen 2001) 
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Organisaatiot tarvitsevat erilaisia toimintamalleja kuvaamaan miten tulee toimia 

erilaisissa tilanteissa. Toimintamallien tulee tukea työntekoa sekä niiden tulee olla 

yksinkertaisia ja koskea kaikkia. Toimintaohjeiden merkitys ja tärkeys korostuu 

jatkuvien muutosten ja uudistusten aikakautena. Työyhteisöllä on oltava selkeä 

ohjeistus toimintatavoista ja tämän lisäksi työhön perehdytys on suunniteltava ja 

toteutettava hyvin saavuttaakseen toimivan työyhteisön. (Järvinen 2001, 27–38.) 

Yhdenkin peruspilarin huono toiminta, tai puuttuminen kokonaan, aiheuttaa se 

ongelmia niin työilmapiirissä kuin työn tehokkuudessakin.  

 

Kuva 3. Kulttuurin, ilmapiirin ja tuottavuuden yhteydet (Kopelman et al, 1990) 

 

Mallin mukaan laajempi yhteiskunnallinen kulttuuri heijastuu organisaatio-

kulttuuriin ja se määrittelee organisaation henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, 

esimerkiksi rekrytointiprosessin, palkitsemiskäytännöt, koulutukset sekä uralla 

etenemisen. Näillä käytännöillä on merkitys ilmapiiriin, motivaatioon ja 

minkälaisia tulkintoja työntekijät tekevät työnantajastaan sekä työympäristöstään. 

Henkilöjohtamisen toimenpiteet ovat samanaikaisesti vaikutuksissa useampiin 

ilmapiiriulottuvuuksiin ja tässä mallissa ne ovat tavoitteiden sekä menetelmien 

korostaminen, palkitsemiskäytännöt, tuki tehtäville ja sosioemotionaalinen tuki. 

(Kopelman et al, 1990.) 

 

Jokapäiväinen toiminta muodostaa työyhteisön ilmapiirin. Vuorovaikutus ja 

yhteistyö ihmisten välillä vaikuttavat ilmapiirin muodostumiseen.  Hyvä ilmapiiri 

ja työyhteisön toimivuus tukee työorganisaation menestymistä ja parantaa sen 

jäsenten hyvinvointia. Työyhteisön voidessa huonosti, ulkoinenkin tehokkuus 
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laskee sisäisten kitkatekijöiden kuluttaessa voimavaroja sekä vähentäessä 

työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Työyhteisön johtamisen puutteet ja huonot 

sisäiset toimintatavat aiheuttavat huonoa työilmapiiriä. Kielteisesti työilmapiiriin 

vaikuttavat työn pysyvyyden epävarmuus sekä ulkoisten uhkien muodostamat 

kysymykset. (Työturvallisuuskeskus, 2016.) Työturvallisuuskeskuksen (2016) 

mukaan myönteinen ilmapiiri koostuu seuraavista asioista: 

• luottamus tulevaisuuteen 

• tavoitteet yhtenäisiä 

• selkeät vastuut ja työtehtävät 

• toimintatapojen ja yleisten pelisääntöjen selkeys 

• työyhteisö on kehittyvä ja oppiva 

• yhteisö tukee henkilöstön kasvua ja aktiivisuutta 

• henkilöstön kyvykkyys ja luovuus huomioidaan 

• yhteistyö on sujuvaa 

• harjoitetaan sosiaalista kanssakäymistä 

• uskotaan ongelmanratkaisutaitoihin ja - mahdollisuuksiin 

Työilmapiiri syntyy työyhteisössä ja siihen kuuluvien yksilöiden keskuudessa. 

Sitä kehitetään ja ylläpidetään muun kehittämistoiminnan osana. Johdon on 

sitouduttava ja ohjattava toimintaa ilmapiirin onnistuneeseen kehittämiseen. 

Yrityksen johdon on samassa yhteydessä arvioitava omaa toimintaansa ja 

johtamiskäytäntöjään. Henkilöstön sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen 

auttavat pääsemään hyvään lopputulokseen. Työntekijät pystyvät vaikuttamaan 

omalta osaltaan ilmapiiriin. Työilmapiirin ja työyhteisön sisäisen toimivuuden 

kartoituksia voidaan käyttää apuna kehittämistyössä. On olemassa erilaisia 

menetelmiä kehittämistyön kartoitukseen. Menetelminä voidaan käyttää 

haastatteluja, työtyytyväisyyskyselyjä sekä yleistä havainnointia. Tutkimukset 

teetetään yleensä joko työterveyshuollolla tai käytetään jotain muuta ulkopuolista 

tutkimuslaitosta. (Työturvallisuuskeskus, 2016.) 
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2.3 Työyhteisön kehittämisen perusperiaatteita  

Organisaatioissa on nykyisin jatkuvaa muutosta ja se vaikuttaa työn tekemiseen ja 

organisointiin. Usein edellistä uudistusta ei ole edes vielä ehditty viedä läpi, kun 

seuraava on jo tulossa. Nykyisin työt ovat muuttuneet selkeästi rajatuista 

tehtävistä, rooleista ja toimenkuvista yhä laajempia vastuita sisältäviksi tehtäviksi. 

Tästä on muodostunut yksi merkittävä työhyvinvointiin liittyvä kysymys. Työn 

tekemisen pitää olla terveellistä ja turvallista, toisaalta työhyvinvoinnin kannalta 

työ täytyy kokea mielekkääksi ja hallittavaksi.  Työpaikalla toteutettavat 

muutokset vaikuttavat työn hallittavuuteen ja työn mielekkyys saattaa vähentyä. 

(Työterveyslaitos, 2016.) 

 

Työn mielekkyyteen vaikuttavia muutoksia voidaan tarkastella kohdehyvin-

voinnin idealla. Idean mukaan työhyvinvointi kytkeytyy ensisijaisesti toiminnan 

yhteiseen kohteeseen ja tarkoitukseen.  On määritelty yhteinen tuloksellinen 

päämäärä ja tavoite ja nämä luovat toiminnan perustan. 

 

 

Kuva 4. Yksilön työhyvinvointi syntyy toiminnasta yhteisen kohteen parissa 

(Mäkitalo, 2005) 

2.4 Työhyvinvoinnin portaat kehittämistyön apuna  

Työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen, kestävään kehittämiseen voidaan käyttää 

työhyvinvoinnin portaat toimintamallia. Ihmiselle työ on parhaimmassa 

tapauksessa merkittävä hyvinvoinnin ja innostuksen lähde. Pahimmassa 
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tilanteessa työ voi polttaa ihmisen voimavarat ja terveyden loppuun. 

Työhyvinvointia tarkasteltaessa on huomioitava vastaako työ ihmisen taipumuksia 

ja edellytyksiä. Organisaation, työyhteisön ja yksilön työhyvinvointia voidaan 

kehittää työhyvinvoinnin portaat mallin avulla. Malli on rakennettu Abraham 

Maslowin tunnetun tarvehierarkia – teorian pohjalta. (Rauramo, 2008.) Perustan 

mallissa muodostavat ihmisen perustarpeet: terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, 

arvostus ja oma osaaminen. Näiden tarpeiden tyydyttäminen on edellytys 

hyvinvoinnille. Hyvinvoivan työyhteisön vaikutukset heijastuvat läpi koko 

organisaation. (Työturvallisuuskeskus, 2016.) 

 
Kuva 5 Työhyvinvoinnin portaat (Rauramo, 2008, 15.) 
 
Mallin kehittämisessä on käytetty aikaisempia teorioita työhyvinvointiin liittyen 

sekä työhyvinvointimalleja ja yhdistelemällä niitä Maslow’n tarvehierarkiaan. 

Päivi Rauramon Työhyvinvoinnin portaat mallissa huomioidaan sekä yksilön kuin 

yhteisön hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät. Jokainen porras sisältää 

työhyvinvoinnin tekijöitä, haasteita ja mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan 

huolehtia työhyvinvoinnista. Ihminen voi nousta portaikossa ylöspäin vasta, kun 
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alemman portaan tarpeet ovat pääpiirteissään täyttyneet. (Karjalainen & 

Kukkonen 2005, 320; Kehusmaa 2011, 16.)  

2.5 Henkilöstön hyvinvoinnin ja toiminnan tuloksellisuuden yhteys  

Työhyvinvointia ja tehokkuutta ei tarvitse nähdä ristiriidassa toisiinsa. Esimiehen 

on syytä huomioida alaistensa hyvinvointi ja työyhteisön toimiva sosiaalinen 

vuorovaikutus. Näihin panostaminen parantaa mahdollisuuksia käyttää enemmän 

organisaation ja työntekijöiden olemassa olevia resursseja. Työyhteisön 

vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin keskeinen elementti on luottamus. ( Blomqvist, 

2006.) Yrityksen kilpailukyky paranee hyvinvoivassa yrityksessä ja kilpailukyvyn 

parantuminen näkyy henkilöstön hyvinvoinnissa ja lisäksi hyvä tuloksellisuus 

mahdollistaa hyvinvoinnin jatkuvan kehittämisen. (Elo A-L & Ervasti J, 2007.) 

 

Voimavaralähtöinen työn imun käsite on nostettu oire- ja sairauslähtöisen 

hyvinvointikäsitteen rinnalle. Motivaation täyttymystä ja siitä aiheutuvaa tilaa 

voidaan kuvata työn imulla. Tätä luonnehtii aikaansaavuus, omistautuminen ja 

sitoutuminen työhön (Hakanen J, 2009). Tällöin työntekijät voivat ja haluavat 

hyödyntää ja kehittää omia vahvuuksiaan työssä ja tällainen halu hyödyttää myös 

organisaatiota. Työn imun on nähty olevan eräs avaintekijä sitouttaa työntekijät 

organisaatioon sekä organisaation taloudelliselle menestymiselle.  

 

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella keskittyminen pelkästään yksilöiden 

työsuorituksen ja työstä selviytymisen arviointiin, saattaa jopa vaikuttaa 

vahingollisesti työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Nykyään tietotekniikka 

antaa mahdollisuuden seurata työsuorituksia hyvinkin yksityiskohtaisesti. 

Liiallinen seuraaminen saattaa lisätä työntekijöiden kokemaa stressiä ja huonontaa 

hyvinvointia. (Sprigg CA & Jackson PR, 2006, 197–212.) Sprigg & Jackson 

(2006) arvioivat, etteivät yksilöllisen suorituksen mittaamisesta saadut hyödyt 

korjaa alentuneen hyvinvoinnin ja terveyden haittoja. Ne puolestaan näkyvät 

kasvaneina sairauspoissaolo- ja vaihtuvuuskustannuksina. Tiedon saaminen 

työyhteisön, tuloksen ja hyvinvoinnin tasapainoiselle johtamiselle aiheuttaa 

haasteita monissa organisaatioissa. Organisaation toimintaa ja kulttuuria kannattaa 
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kehittää mielellään ottamalla työntekijät mukaan kehitystyöhön. Silloin etenkin 

hyvinvoinnin ja sitoutumisen paranemisen on todettu olevan huomattavaa. 

Henkilöstön tyytyväisyyden on todettu olevan yhteydessä organisaation 

menestymiseen sekä kilpailukykyyn. 

2.6 Sairauspoissaolot hyvinvoinnin ja toiminnan tuloksellisuuden 
indikaattorina  

Sairauspoissaolot ovat organisaatioissa käytetty terveyden ja hyvinvoinnin mittari. 

Poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja kustannukset ovat vahvasti sidoksissa 

toiminnan tuloksellisuuteen. Sairauspoissaolot ovatkin yleisimmin käytetty 

indikaattori terveyden ja hyvinvoinnin taloudellisen merkityksen työelämä-

tutkimuksessa.( Ervasti J & Elo A-L, 2006, 83–96.) Henkilöstön omaavaa 

terveydentilaa ennustavat lääkärin vahvistamat pitkät sairauspoissaolot(Kivimäki 

M, Head J, Ferrie JE, 2003, 364–369).  Heikompi indikaattori kuvaamaan 

henkilöstön terveydentilaa, ovat lyhyet sairauspoissaolot. Lyhyisiin 

sairauspoissaoloihin voidaan saada lupa omalla ilmoituksella tai esimiehen luvalla 

ja tästä syystä tämän on todettu olevan heikompi indikaattori kuvaamaan 

työntekijöiden terveydentilaa (Vahtera J, Pentti J & Kivimäki M, 2004, 321–326). 

Kivimäki et al (2003) mukaan lyhyet poissaolot voivat kuvastaa työyhteisössä 

olevaa ilmapiiriä sekä organisaation oikeudenmukaisuutta.  

 

Sairauspoissaoloista aiheutuu työnantajalle suoria kustannuksia ja toiminnan 

häiriöitä. Sairauspoissaolot vaikuttavat tuloksellisuuteen myös laajemmin. Kaupan 

toimialalla organisaation menestymisen ja tuloksellisuuden määritteleminen on 

yksinkertaisempaa kuin esimerkiksi julkisella sektorilla. Kaupan toimialalla 

tuloksellisuus määrittyy tuottavuuden kautta, tulosmittariston keskeinen osa on 

myynnin määrä. Tuottavuuden ja hyvinvoinnin välillä on olemassa yhteyksiä, 

mutta työntekijän terveyden tai hänen työkykynsä yhteyttä tuottavuuteen ei ole 

pystytty osoittamaan. (Mäki-Fränti, 2009.) 

 

Objektiivisten tuottavuuden mittareiden käyttö yhdessä hyvinvoinnin mittareiden 

kanssa eri tutkimuksissa on vähäistä. Työhyvinvointiin liittyviä tutkimuksia, 

joissa käsitellään hyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja johtamisen välisiä yhteyksiä, 
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on olemassa melko paljon. Kuitenkaan kaikkien näiden välisiä yhteyksiä ei ole 

käsitelty samoissa tutkimusaineistoissa. (Elo et al 2009.) 

2.7 Hyvinvoinnin mittaamisen haasteet työpaikalla  

Työkykyindeksi on kehitetty mittaamaan yksilön työkykyä ja työstä suoriutumista 

(Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, 1998). Tutkimuksessa vastataan useisiin 

kysymyksiin ja tutkimus on todella laaja. Muutamat keskeiset kysymykset 

kuitenkin ennustavat kohtuullisen hyvin yksilön työkykyä. Kyselyssä yksilöt 

joutuvat arvioimaan omaa työkykyä verrattuna elinikäiseen parhaimpaan ja tämän 

tyyliset kysymykset ennustavat tulevaa kokonaispistemäärää työkykyindeksissä. 

Työkykyindeksi toimii ainoastaan työterveyshuollon mittarina, eivätkä työnantajat 

voi käyttää sen antamia tuloksia hyvinvoinnin kehittämiseen.  

 

Kehityskeskustelua voidaan käyttää yhtenä keinona selvittää työntekijän työkykyä 

ja työmotivaatiota. Toimivassa kehityskeskustelussa myös tuetaan työmotivaatiota 

ja arvioidaan työssä suoriutumista. Työhyvinvoinnin mittaristosta on esitetty 

esimerkki taulukossa 1.   

Taulukko 1. Työterveyslaitoksen työkykymalliin perustuva työhyvinvoinnin 

mittaristo. (Seuri, Iloranta & Räsänen, 2011, 193.) 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Lääketieteellinen seuranta työntekijän hyvinvoinnista on työterveyshuollolla ja 

tästä syystä esimiehen on tiedostettava työntekijän hyvinvoinnin tila muuten, kuin 

esimerkiksi työterveyshuollon tekemien työkykyindeksien perusteella. 
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Ongelmatilanteiden käsittely tarpeeksi varhaisessa vaiheessa on muuten 

mahdotonta. Esimies voi saada tietoa työntekijän henkilökohtaisesta 

työhyvinvoinnista, jos kyselyssä on huomioitu työstressi ja työviihtyvyys. 

 

Keskeisiä asioita työpaikoilla tehtävissä ilmapiiri- ja työhyvinvointikyselyissä 

ovat edelleen työn sitovuus ja yksipuolisuus, ihmissuhteiden laatu, työn 

motivointi, vaaditut taidot, laajat kokonaisuudet, itsenäinen työ ja merkittävyys 

organisaatiolle, palautteen saaminen työstä sekä tasapaino työn vaatimusten ja 

mahdollisuus tehdä päätöksiä välillä. Arkaluontoisempi alue on mitata yksilön 

hyvinvointikokemusta erilaisilla kyselyillä, koska usein niissä viitataan yksilön 

terveyteen ja sellaiset asiat kuuluvat työterveyshuollon toiminta-alueeseen. Työ-

hyvinvointiin liittyvissä tutkimuksissa haetaan usein häiriöiden aiheuttajia 

hyvinvointiin. Negatiivisia asioita mittaavien kysymysten rinnalle on kaivattu 

positiivisia mittareita, jotka kuvaisivat myös voimavaroja. Positiiviset mittarit 

kuvaavat selvemmin henkilön työmotivaatiota ja suorituskykyä, jotka puolestaan 

vaikuttavat toiminnan tuloksellisuuteen. ( Hakanen J, 2009.)  

 

Organisaatiotasolla tuloksen mittareina on usein käytetty subjektiivisia arvioita. 

Arviot perustuvat johtajien subjektiivisiin arvioihin tai työntekijöiden 

itsearviointeihin, harvemmin objektiivisiin mittaristoihin. (Elo et al 2009.) 

Yleisimpänä tutkimusmenetelmänä käytetään kyselylomaketta. Strategisen 

johtamisen välineenä käytetty tasapainotettu tuloskortti Balanced Score Card 

(BSC) (Kaplan & Norton 1996) kokoaa tietoa työtyytyväisyydestä, mutta 

mittariston antamien tietojen perusteella työhyvinvoinnin tilasta ei voida tehdä 

selkeitä johtopäätöksiä. Mittaristosta saatujen tietojen perusteella tehdyt 

johtopäätökset saattavat vähentää hyvinvoinnille kuuluvaa painoarvoa 

esimiestyössä sekä strategisessa johtamisessa. Työhyvinvoinnin mittaamisesta on 

tärkeää muodostaa käytäntö, eikä harvoin pakonomaisesti suoritettu kokeilu. 

Mittauksen suorittaminen määrätyin väliajoin käyttäen samaa mittaria, selvittää se 

nykytilannetta ja kehittymisen suunnan. ( Otala, 2003, 162–164.) 
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3 SAIRAUSPOISSAOLOT   
 

Elinkeinoelämän keskusliiton on tehnyt yrityksille työaikatiedustelun ja siitä 

selviää vähittäiskaupan sairauspoissaolojen vähenneen viime vuonna 1,1 

prosentti-yksikköä edellisestä vuodesta. Vähittäiskaupan työntekijöiden 

poissaoloprosentti oli 4,7. Tunneiksi muutettuna poissaolojen määräksi tuli 92. 

Tukkukaupassa työskentelevien poissaoloprosentti muodostui 4,8. Tämä 

muutettuna tunneiksi, poissaolojen määräksi tuli 93. Poissaoloista muodostuu 

työpäiviksi muutettuna noin 12 päivää per työntekijä. (Kaupanliitto, 2016.) 

 

Palvelualojen keskimääräiseen poissaolomäärään verrattuna poissaolot kaupan 

alalla olivat suurempia. Palvelualoilla poissaoloja teoreettisesta työajasta oli 4,3 

prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna poissaolot laskivat 0,1 prosenttiyksikköä. 

(Kaupanliitto, 2016.) 

 

Kansanterveystilastojen perusteella tiedetään myös, että alueellinen sairastavuus 

vaihtelee Suomessa (Kelan vuositilasto, 2005). Yleinen sairastavuus on Itä-

Suomessa ja Pohjois-Suomessa suurempaa kuin Etelä- tai Länsi-Suomessa. On 

oletettavaa, että alueelliset sairastavuuserot näkyvät myös kaupan työpaikkojen 

sairauspoissaolotilastoissa. Elinkeinoelämän (2016) sairauspoissaoloiksi on luoki-

teltu seuraavat poissaolot: 

• Suurin osa sairauspoissaoloista aiheutuu itse sairaudesta, poissaoloista pienen 

osan aiheuttaa kuntoutukset, hoitokäynnit sekä terveystarkastukset.  

• Palkattomat ja palkalliset sairauspoissaolot huomioidaan tähän. 

• Sairauspoissaolopäiviksi luokitellaan ainoastaan arkipäivät. 

• Työssä tai työmatkalla tapahtuneet tapaturmat luetaan tapaturmaisiin poissa-

oloihin ja puolestaan näiden ulkopuolella tapahtuneet tapaturmat luokitellaan 

sairauspoissaoloiksi. 

• Lasten sairauden vuoksi työstä poissaoloaikoja ei huomioida tässä 

sairauspoissaoloihin.  
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Kuvassa 6 on esitetty sairaus- ja tapaturmapoissaolojen jakautuminen 

palvelualoilla. Palvelualoista liikenteen alalla oli vuonna 2013 eniten sairaus- ja 

tapaturmapoissaoloja. Poissaoloja henkilöstöllä oli teoreettisesta työajasta 

keskimäärin 5,6. Tunneiksi muutettuna poissaoloja oli 107 tuntia, mikä merkitsee 

noin 14 työpäivää per henkilö. Kaupan alan poissaoloja oli myös keskimääräistä 

enemmän. Keskimääräistä enemmän sairauspoissaoloja oli myös kaupan alalla. 

Vähittäiskaupan sairauspoissaoloprosentti oli 5,2 ja tukkukaupan hieman 

korkeampi 5,2. Tieto- ja viestintäpalveluiden alalla oli vähiten sairaus- ja 

tapaturmapoissaoloja. (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2016.) 

 

Kuva 6. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot palvelualoilla vuonna 2013. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto, 2016) 

 

Palvelualoilla sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti on ollut 1990-luvulta lähtien 

aina 2000- luvun alkupuolelle saakka 3,5 prosentin tuntumassa. Sairauspoissaolot 

palvelualoilla alkoivat selkeästi lisääntyä vuosien 2007 ja 2009 välisenä aikana. 

Poissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta vaihtelee vuosittain, 

mutta ennen vuotta 2007 olleelle tasolle ne eivät ole laskeneet. Kuvassa 7 on 

esitetty sairauspoissaolojen lasku vuonna 2013 verrattuna (0,3 prosenttiyksikköä) 

edelliseen vuoteen. (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2016.) 
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Kuva 7. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot palvelualoilla 1992-2013. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2016) 

 

Eniten sairauspoissaolot ovat vähentyneet matkailu- ja ravintola- alalla (1,2 

prosenttiyksikköä) ja vakuutusalalla sairauspoissaolot ovat vähentyneet (0,6 

prosenttiyksikköä). Vastaajarakenteet ja suuret henkilöstömäärien muutokset 

selittävät osittain alakohtaiset muutokset. 

 

Sairauspoissaoloista seuraa työorganisaatiossa työn tekemisen näkökulmasta 

ongelmia ja ne venyttävät aikatauluja (Ylitalo, 2006). Keskeinen rooli ja 

mahdollisuus vaikuttaa juuri työn psykososiaalisiin tekijöihin ja niistä johtuviin 

poissaoloihin, on esimiehillä. Sairauspoissaoloihin on havaittu vaikuttavan 

työsuhteen ominaisuudet. Vähemmän sairauspoissaoloja on osa-aikatyötä 

tekevillä, vaikka he ovat vähemmän sitoutuneita organisaatioon ja heidän 

hyvinvointi psyykkisellä tasolla on matalammalla kuin koko-aikaisten. (Jurvansuu 

et al, 2000.) Vakituisessa työsuhteessa oleva henkilöstö oli sairauden vuoksi pois 

töistä keskimääräistä enemmän, kuin määräaikaiset henkilöt. Määräaikaisilla 

sairauspoissaolopäivien määrä vuositasolla, oli lähes kaksi päivää alempi kuin 

vakituisessa työsuhteessa olevalla henkilöstöllä. (Oksanen et al, 2006.)  
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Työntekijöiden, työnantajien ja lainsäätäjien yksimielisesti hyväksymää 

määritelmää työkyvylle ei pystytä helposti löytämään. Ajan ja tutkimuksen myötä 

käsite työkyky on muuttunut pelkästään lääketieteellisestä tutkimuksesta 

enemmän työyhteisöön, johtajuuteen, oman työn hallintaan ja työelämän 

ulkopuolisen ympäristön vaikutusten tutkimukseen. On kuitenkin saavutettu 

yksimielisyys työkyvyn määrittelyssä. Määritelmässä todetaan työkyvyn olevan 

yksilön, työn ja ympäristön yhteinen ominaisuus, ei enää pelkästään yksilön. 

(Gould, Ilmarinen, Järvisalo & Koskinen, 2006, 14- 16.) 

3.1 Sairauspoissaolojen tasot  

Rakenteellisesti sairauspoissaoloja tarkastellaan eri tasoilla: yksilö- työympäristö- 

yhteiskunta- ja organisaatiotasolla. Eritasoinen tarkastelu sairauspoissaoloista 

antaa erilaisia näkökantoja. Yhteiskunnallisen tason tarkastelussa poissaoloja 

voidaan tarkastella esimerkiksi kansanterveyden, sosiaaliturvan, 

työllisyystilanteen, sekä terveydenhuollon näkökulmasta. Organisaatiotason 

tarkastelussa sairauspoissaoloja voidaan katsoa esimerkiksi työnantajasektorin tai 

työpaikan koon mukaisesti. Työympäristön aiheuttamat sairauspoissaolot 

saattavat olla yhteydessä muun muassa psykososiaalisiin, työn fyysiseen 

kuormittavuuteen ja palkkaukseen liittyviin seikkoihin. Sairauspoissaoloja 

saattavat lisätä työn kohtuuttomat vaatimukset, heikko ryhmähenki, huono tai 

kannustamaton esimiestyö. (Siukkola et al, 2005.)  

3.2 Sairauspoissaolot, kustannukset ja tehokkuus  

Työterveyslaitoksen ja Excenta Oy:n tekemän tutkimuksen perusteella huonosti 

voivat työyhteisöt maksavat yli 20 miljardia euroa vuodessa suomalaisille 

yrityksille. Professori Guy Ahonen työterveyslaitokselta on todennut, ettei 

työhyvinvointiongelmiin olla puututtu tarpeeksi ajoissa, koska työnantajat eivät 

ymmärrä huonosti voivan työntekijän kustannuksia. (Työterveyslaitos, 2016.) 

Henkilön itse aiheuttamia syitä sairauspoissaoloihin on ollut esimerkiksi 

terveydentila, ikä ja sukupuoli (lyhytaikaisia poissaoloja enemmän nuorilla ja 

pitkäaikaisia poissaoloja puolestaan enemmän vanhemmilla, sekä tilastollisesti 

miehillä on vähemmän lyhyitä poissaoloja kuin naisilla), harrastukset ja muu 
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elämäntilanne sekä mahdollisesti muut vaikuttavat tekijät (juhlapyhät, lapset 

aukioloajat). Työstä johtuvien sairauspoissaolojen syitä saattaa olla esimerkiksi 

organisaation suuret yksiköt (pienemmissä organisaatioissa jonkun on tehtävä 

poissaolevan työntekijän työt) epäselvä poissaolokäytäntö, häiriöt esimies-

toiminnassa ja alaissuhteissa, huono ilmapiiri, työaikamuoto sekä työympäristö. 

 

Mietittäessä sairauspoissaolojen vähentämiseen käytettävää rahaa, vertailukohtana 

voidaan pitää kustannuksia, jotka aiheutuvat ennaltaehkäisevien toimien 

puuttumisesta. Lyhyet poissaolot maksavat pidempiä poissaoloja enemmän. 

Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan vähentää myös muita kustannuksia, 

esimerkiksi varhaista eläköitymistä, tapaturmia, sekä vaihtuvuuden minimointi ja 

osaamisen siirtyminen toisiin yrityksiin. (Otala 2003, 86- 88.) Työnantajan 

kustannuksiksi jää lyhytaikaisissa poissaoloissa sairastumispäivän ja seuraavan 

yhdeksän sairauspäivän kustannukset. Toisen ja merkittävän suoran kustannuksen 

aiheuttaa työterveyshuollon käynnit. 

 

Sijaisten hankinta, tuotantohäiriöt, muiden työntekijöiden työmäärän kasvaminen 

ovat sairauspoissaoloista aiheutuneita epäsuoria kustannuksia. Palvelualoilla 

poissaolot voivat aiheuttaa ongelmia palvelussa ja aiheuttaa asiakkaiden 

tyytymättömyyttä. Pitkien sairauspoissaolojen kustannuksia lisäävät 

työterveyshuollon järjestämät erilaiset tukitoimenpiteet. (Otala 2003, 87.) 

Yhteisiltä kustannuksiltaan lyhyistä sairauspoissaoloista muodostuu työnantajalle 

suuremmat kustannukset kuin pitkistä. Pitkät sairauspoissaolot aiheuttavat 

oikeastaan työntekijälle haittoja. Juuri tästä syystä työnantajat useimmin 

kiinnittävät lyhyisiin sairauspoissaoloihin. 

3.3 Sairauspoissaolojen vähentäminen  

Yrityksen toimintastrategiassa tulisi huomioida työhyvinvointiin keskittyminen. 

Työhyvinvoinnin huomioiminen helpottuu, mikäli yritys kehittää itselleen 

työhyvinvointisuunnitelman ja sitä noudattamalla sen olisi helpompi saavuttaa 

tavoitteensa. Hyvinvointisuunnitelmaan voidaan tarkkaan määrittää sen tavoitte, 

mitä toimintoja ja mittareita se sisältää ottaen huomioon yrityksen määrittelemän 
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strategian. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet hyvinvoinnin 

edistämiseksi tulisi myös näkyä yrityksen normaalissa toiminnassa. (Leskinen & 

Hult 2010, 81–84.) Aloitettaessa laatimaan hyvinvointisuunnitelmaa, täytyy 

selvittää nykytilanne. Nykytilanne voidaan selvittää nykytila-analyysin avulla ja 

siitä selviää ensisijaisesti huomiota kiinnittävät kohdat sekä kriittiset kohdat, 

joihin pitää puutua välittömästi. Hyvinvoinnista muodostuu strategia siinä 

vaiheessa, kun sitä hyödynnetään edistämään ja tukemaan yrityksen tavoitteita ja 

liiketoimintaa. Hyvinvointitoimenpiteillä voidaan tavoitella mitä erilaisimpia 

asioita, kuitenkin useamman yrityksen tavoitteena on sairauspoissaolojen 

vähentäminen ja niiden aiheuttamien kustannusten pienentäminen. (Leskinen & 

Hult 2010, 81–86.) 

 

Sairauspoissaolojen lisäksi isoja kustannuksia aiheuttaa työilmapiiristä ja 

työtyytyväisyydestä johtuvat henkilöstön vaihtuvuus. Niitä parantamalla yritykset 

voivat pienentää henkilöstöön liittyviä kuluja huomattavasti. Suunniteltaessa 

hyvinvointitoimenpiteitä on huomioitava yrityksen ja työntekijän eri näkemykset 

ja tavoitteet. Hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osaamisen tavoittelu voi kuvastaa 

työntekijän näkökulmaa. Yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna puolestaan 

voidaan tavoitella vetovoimaisuutta ja ohjautuvuutta. Toimiva lopputulos 

saavutetaan muodostamalla näistä asioista yksi kokonaisuus. (Leskinen & Hult 

2010, 87.) 

 

Kuva 8. Työhyvinvointiin vaikuttavat asiat (Ilmarinen, 2003) 

Hyvinvointisuunnitelman kannalta tavoitteiden asettaminen on erittäin tärkeää. 

Nykytila- analyysi on suuntaa- antava työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin, 
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mutta analyysissä pitäisi myös selvittää millä osa-alueilla asiat ovat jo hyvällä 

mallilla. Työntekijöiden erilaisuutta kannattaisi hyödyntää mahdollisimman 

paljon suunnitelmaa tehdessä. Kaikki ihmiset ovat henkilökohtaisilta 

ominaisuuksilta erilaisia ja tarpeet voivat vaihdella suuresti. Leskinen et al (2010) 

mukaan selkeät tavoitteet mahdollistavat pääsyn suunnittelemaan ja tekemään 

strategista työhyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelmassa kokonaisuuden hahmot-

taminen on tärkeää, toiminnot, tavoitteet sekä mittarit on oltava tarkkaan 

määriteltyjä peilaten organisaation strategiaan. Hyvinvointisuunnitelmasta tulisi 

käydä esiin työhyvinvoinnin mahdollistavan toiminnan näkyminen työpaikalla. 

Suunnitelman tekemiselle on määritettävä aikataulu, toimenpiteet vastuineen ja 

budjetti. Suunnitelman alkuvaiheessa pitäisi myös tarkkaan määrittää esimiesten 

ja johdon rooli. Työhyvinvointisuunnitelmasta ja sen vaiheista on tärkeää tiedottaa 

säännöllisin väliajoin työntekijälle. 

 

Johtamiseen kuuluu sairauspoissaolojen vähentäminen ja toimintatavat  niiden 

vähentämiseksi sisältyvät yrityksen rakenteisiin, prosesseihin sekä johtamis-

järjestelmiin. Osallistavalla johtamisella saadaan koko henkilöstö mukaan 

terveyttä edistävään toimintaan. Tämän onnistumiseksi johtamisen täytyy olla 

ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Päätöksenteossa on oltava mukana terveyteen ja 

työhyvinvointiin liittyvä näkökulma. Sairauspoissaolojen vähentämisessä ja 

terveyden edistämisessä on huomioitava poissaolojen tasot. Positiivisia tuloksia 

saavutetaan eri tahojen pitkäjänteisen yhteistyön avulla, mikäli jokainen taho on 

motivoitunut ja sitoutunut kehittymään sekä tekemään kehitystyötä. 

(Työterveyslaitos, 2016.) 
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4 TYÖYMPÄRISTÖ  
 

Työympäristö on jaoteltu fyysiseen ja psykososiaaliseen työympäristöön. 

Siukkolan (2005) mukaan voidaan perustellusti käyttää määritelmää 

psykososiaalinen työympäristö, johtuen työtehtävien psyykkisestä kuormitta-

vuudesta ja sosiaalisen työympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. Jokapäi-

väisessä elämässään ihminen kuitenkin työskentelee kokonaistilanteessa ja 

jommankumman tekijän korostaminen vie vääriin tuloksiin. 

 

Hyvään työhön kuuluu useita eri ominaisuuksia ja ne muodostavat yhden 

kokonaisuuden ja kokonaisuus sisältää vaihtelevia ja erilaisia tehtäviä. Työn 

fyysinen ja psyykkinen kuorma on työntekijälle sopivaa. Työn sisältö on 

monipuolista ja työllä on jokin selkeä tarkoitus. Hyvän työn määritelmässä on 

mukana myös palaute sekä ihmisten välinen vuorovaikutus. Hyvän työn 

määritelmässä on työntekijällä jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa omaan 

työhönsä ja tavoitteisiin sekä pelisääntöihin. (Docendum 2015.)  

 

Hyvän työn on todettu lisäävän ihmisen hyvinvointia kaikilla hyvinvoinnin 

alueilla, henkisellä, sosiaalisella sekä taloudellisella. Lisäksi työnantajan on 

helpompi sitouttaa työntekijät pidemmäksi aikaa palvelukseensa ja vaihtuvuus 

työyhteisössä on vähäisempää. Hyvä työ edistää ja ylläpitää terveyttä sekä 

toimintakykyä. Hyvällä työllä on tuloksen tekoon myös suora vaikutus, koska 

hyvässä työssä ihminen haluaa antaa itsestään parasta. (Luukkala 2011, 25.) 

Hyvän työsuorituksen lisäksi odotetaan sujuvaa yhteistyötä, innovatiivisuutta, 

oman osaamisen kehittämistä sekä vastuunottoa.  

4.1 Psykososiaalinen työympäristö  

Psykososiaalisen työympäristön käsitteelle on useita määritelmiä, eikä 

kirjallisuudessa sille ole vakiintunutta määritelmää. Aikaisemmissa empiirisissä 

tutkimuksissa on osoitettu viisi tärkeää työn ominaisuutta, joiden on todettu 

vaikuttavan psykososiaaliseen työympäristöön: vaatimukset, omantyön hallinta, 

monipuolinen työ, mahdollisuus käyttää omia taitojaan sekä tarvittaessa saatavilla 
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oleva tuki. Rubenowitz (1989) on maininnut psykososiaalisen työympäristön 

mieltämisen kannalta tärkeimmiksi seikoiksi: 

1. Analysoida omaa työtä. Työntekijällä täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa omaan 

työtahtinsa ja työtapaansa. 

2. Työilmapiirin myönteisyys. Yhteistyöilmapiirin on oltava hyvä esimies-

alaissuhteessa. 

3. Virikkeitä tarjoava työ. Työntekijällä oltava mahdollisuus olla innovatiivinen ja 

luova. 

4. Hyvä yhteishenki. Työympäristön on muodostettavat edellytykset hyvälle 

työviihtyvyydelle. 

5. Työkuorman optimaalisuus. Fyysisen ja psyykkisen kuormituksen täytyy olla 

optimaalinen.  

4.2 Psykososiaalisen työympäristön vaikutus sairauspoissaoloihin  

Ylitalo (2006, 308) on tarkastellut lyhyiden sairauspoissaolokertojen yleisyyden 

yhteyttä psykososiaalisten piirteisiin. Oman esimiehen johtamistapa ja siihen 

liittyvä tyytyväisyys on ollut yhtenä tutkimuskohteena. Tutkimuksen mukaan 

esimiestyöskentelyyn tyytymättömät olivat 2,3 kertaa todennäköisemmin pois 

töistä verrattuna esimiestoimintaan tyytyväisiin oleviin. Huonolla esimiestyöllä 

havaittiin olevan tilastollisesti merkittävä yhteys herkkyyteen jäädä pois töistä. 

Tyypillisimmät psykososiaalisesta työympäristöstä johtuviin poissaoloihin 

vaikuttavat tekijät ovat työn asettamat vaatimukset, oman työn kontrolloinnin 

puute, huono johtaminen, ei mahdollisuutta päätöksentekoon, päätöstenteon 

oikeudenmukaisuus, työilmapiiri, poissaolokulttuuri, oman työn hallittavuus sekä 

työssä tukemisen puute. Tutkimuksissa on selvinnyt, että voidaan edistää terveyttä 

ja vähentää sairauspoissaoloja johtamiskäytännöillä sekä palautekulttuurilla ja 

suunnittelemalla toimivat terveyspalvelut sekä parantamalla viestintää. (Siukola 

2005, 9-11.)  

 

Psykososiaaliset haittatekijät työympäristössä voivat liittyä moniin eri asioihin, 

esimerkiksi työn sisältöön tai sen organisointiin, mahdollisuuksiin edetä työssään, 

oman osaamisen hyödyntäminen ja uuden oppiminen, vaikutusmahdollisuuksiin 
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työssä, sekä organisaation kulttuuriin. (Lahtinen, 2004, 21–22.) Psykososiaalisen 

työympäristön ollessa heikko, kuten kova työnkuormitus, huonot 

vaikutusmahdollisuudet, heikko päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja heikko 

yhteistyö, aiheuttaa noin 20- 30 prosenttia suuremman riskin olla pois töistä 

verrattuna kunnossa oleviin asioihin. (Kivimäki et al, 2002, 46.) Elo et al (2010) 

ovat tutkineet esimiehen vuorovaikutuksen, oikeudenmukaisuuden, toimivien 

kehitys-keskusteluiden, oikeudenmukaisuus palkitsemisessa sekä hyvän 

työympäristön ja työkyvyn sairauspoissaolovaikutuksia. Tutkimuksen mukaan 

oikeudenmukaisuus palkitsemisessa vähensi sairauspoissaoloja 22 prosenttia ja 

hyvän työkyvyn vaikutus vähensi 23 prosenttia. Tutkimuksessa ei käynyt ilmi 

työkyvyn ja oikeudenmukaisuuden yhteisvaikutusta poissaoloihin. Tutkimuksen 

mukaan kehityskeskusteluiden käyminen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuus 

eivät kuitenkaan selittäneet sairauspoissaolojen määrää. 
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5 TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JOHTAMINEN  
 

Esimiestoiminnan tärkeimpiä kulmakiviä työhyvinvoinnin näkökulmasta ovat 

vuorovaikutteisuus, kuunteleminen, kannustaminen, luottamuksen rakentaminen 

ja työntekijöiden motivoiminen. Työntekijän onnistumiselle tehtävässään 

esimiehen on luotava edellytykset onnistuneeseen työsuoritukseen pääsemiseksi. 

(Docendum 2015.) Asioiden ja ihmisten johtaminen yhdistyvät esimiehen työssä. 

Johdonmukaisen johtamisen edellytyksenä on, että esimies tuntee työn ja sen 

tavoitteet. Esimiehen on myös tehtävä tavoitteet ymmärrettäviksi ja selkeiksi 

työntekijöilleen. Esimies kohtelee kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti ja tukee 

työntekijöitä. Hyvään esimiestyöhön kuulu oikeudenmukainen johtaminen, joka 

lisää työntekijöiden motivaatiota, työhön sitoutumista, työssä jaksamista ja 

halukkuutta pysyä työssään. Esimiehen vastuisiin kuuluu huolehtia esimerkiksi 

työyhteisönsä turvallisuudesta, työilmapiiristä, työaikojen seuraamisesta, 

vuosilomien sijoittamisesta, työsuojeluvelvoitteiden noudattamisesta sekä tasa-

arvon toteutumisesta.  

 

Esimiehen on tarkkailtava työympäristön ja työyhteisön tapahtumia ja tilaa. 

Työyhteisön ja työympäristön tarkastelussa on huolehdittava osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksista ja varmistaa oikeudenmukaisuus sekä tasapuolinen 

kohtelu. Näillä asioilla on yhteys työntekijöiden jaksamiseen sekä lisäävä vaikutus 

työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Esimiesten toimenkuvaan ja vastuisiin 

kuuluu mahdollistaa työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä, esimerkiksi huolehtii 

työn kuormittavuuden tasaamisesta. Työn sisällön sekä hallinnollisten asioiden 

tuntemisen lisäksi esimiehellä on oltava taidot hyvään ja vuorovaikutteiseen 

henkilöjohtamiseen. (Rauramo 2008, 146.)  

 

Oman ja työyksikkönsä toiminnan kehittämisestä sekä henkilöstön hyvinvoinnista 

kiinnostuneet esimiehet ovat onnistuneet johtamaan työhyvinvointia 

kokonaisvaltaisesti. Tällaiset ominaisuudet omaava esimies pystyy ja kykenee 

arvioimaan ja pohtimaan työyksikön kokonaistilannetta, arvioimaan omaa 

esimiestoimintaansa ja kehittämään sitä. Työhyvinvoinnin kehittäminen yhdessä 
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henkilöstön kanssa vaatii esimieheltä kykyä vastaanottaa myönteistä ja rakentavaa 

palautetta ja halua toimia yhteistyössä henkilöstön kanssa asioiden kehittämiseksi. 

(Rauramo 2008, 145–150.) Toimiva vuorovaikutus muodostaa hyvinvoivan ja 

tulosta tekevän työyhteisön. 

  

Esimiehet eivät ole yksin vastuussa työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä. Vastuu 

on kaikilla työyhteisön jäsenillä, jokaisen organisaatiossa mukana olevan 

työntekijän. Esimiestoiminnalla ja johtamisella on suora yhteys työyhteisön 

ilmapiiriin ja ihmissuhteisiin. Hyvällä ihmisten johtamisella luodaan työyhteisöön 

hyvä ilmapiiri sekä edistetään terveellisiä toimintatapoja. Näitä asioita 

kehitettäessä esimiestyö on tärkeässä asemassa, koska ihmisiä johdettaessa 

toimintaa kehitetään henkilöstön osallistamisen kautta. (Juuti & Vuorela 2002, 18.) 

Esimiehen ja muiden työhyvinvoinnista vastaavien sekä tarpeen vaatiessa myös 

työterveyshuollon havaitessa merkkejä työntekijän työkyvyn alenemisesta, he 

etsivät yhdessä työntekijän kanssa keinoja vähentää työn kuormittavuutta. Näin 

helpotetaan työssä jaksamista.  

  

Työyhteisössä vallitseva hyvä työilmapiiri luo pohjaa hyvälle työkulttuurille. Se 

kertoo työpaikalla vallitsevan työmoraalin, organisaation toimintatavat, toimintaa 

säätelevät säännöt ja ehdot, työyhteisön vuorovaikutuksen ja miten kohdellaan 

asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Organisaation huono johtaminen tai vakavat 

puutteet sisäisissä toimintatavoissa heikentää myös työkulttuuria sekä 

työilmapiiriä. Huonot toimintatavat ovat signaali siitä, että johtamisen laadussa ja 

toimintatavoissa olisi kehitettävää.  

 

Esimies voi tukea työyksikkönsä työilmapiiriä antamalla palautetta sekä kuunnella 

työyhteisöään ja toimimalla heidän kanssaan vuorovaikutteisesti arvostaen ja 

hyväksyen ihmisten erilaisuudet. (Paasivaara & Nikkilä 2010, 139.) Työilmapiiri 

voidaan jakaa kolmiportaiseksi. Ilmapiiri voidaan luokitella romanttiseksi, 

asialliseksi tai tulehtuneeksi. Romanttisessa työilmapiirissä asiat nähdään liiankin 

positiivisesti ja ongelmia vähätellään. Parhaiten toimii asiallinen työilmapiiri. 

Tällaisessa työilmapiirissä asiat voidaan keskustella järkevästi ja niistä voidaan ja 
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uskalletaan olla eri mieltä sekä pystytään esittämään omia mielipiteitä. Tulehtunut 

ilmapiiri on tilanteena huonoin, jossa erimielisyys asioista on johtanut 

henkilökohtaisella tasolla loukkaavaan toimintaan. Tulehtuneen ilmapiirin 

vallitessa yhteistyö ei toimi ja yhteistyö saattaa olla mahdotonta. Esimiehen 

osallistuminen ja tuki olisi erittäin tärkeää asioiden riidellessä, ei henkilöiden. 

Tällaisen tilanteen vallitessa esimiehen on pystyttävä toimimaan sovittelijana 

asian ratkaisemiseksi. (Luukkala 2011, 215–215.) Jokainen työyhteisön jäsen 

pystyy vaikuttamaan työpaikan työilmapiiriin, vastuu työilmapiirin tasosta on 

kumminkin johdolla ja esimiehillä. (Nykänen 2007, 101.) 

5.1 Johtamiskäytäntöjen merkitys hyvinvoinnille ja toiminnan 
tuloksellisuudelle  

Hyvä johtaminen on yhteydessä työhyvinvointiin. Eri tutkimuksissa on havaittu 

hyvän johtamisen olevan sidoksissa psyykkiseen hyvinvointiin, sairaus-

poissaoloihin ja ennenaikaiseen eläköitymiseen.( Kuoppala J, Lamminpää A, Liira 

J, 2008, 904–915.) On myös todettu, että esimiehen omalla heikentyneellä 

hyvinvoinnnilla oli vaikutus alaisten hyvinvointiin ja hyvällä hyvinvoinnilla 

puolestaan positiivinen vaikutus alaisten hyvinvointiin. (Skakon J, Nielsen K, 

Borg W, 2008, 107–139.)  Arnold et al. (2007) mukaan esimiehen toimintatavat ja 

käyttäytyminen vaikuttavat työntekijöiden kokemukseen työstä ja työssäolostaan. 

Johtamisen laadun on havaittu vaikuttavan myönteisesti psyykkiseen 

hyvinvointiin ja kielteisesti esimerkiksi työntekijöiden kokemaan stressiin sekä 

alkoholin käyttöön.  

 

Jokaiselle työntekijälle suhde lähiesimieheen on tärkeä. Oikeudenmukaiset 

johtamiskäytännöt vähentävät riskiä sairauspoissaoloihin. Työpaikkaa vaihtavista 

noin kolmasosa on kertonut työpaikan vaihtamisen syyksi työpaikkansa 

esimiestoiminnan. Tavoitteiden asettaminen ja työn ohjaaminen kannustavasti 

kuuluu esimiestyöhön ja tällä voidaan vaikuttaa työntekijöiden vaihtuvuuteen. 

(Cartwright & Cooper, 2009, 159–179.)   Oikeudenmukaiset toimintatavat sekä 

toimivat johtamisprosessit kuuluvat hyviin johtamisen käytäntöihin. 

Työntekijöiden yhteistoimintaa ja sitoutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta 

lisää esimiehen oikeudenmukaisuus vuorovaikutuksessa ja päätöksenteon 
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menettelytavoissa.( Colquitt JA, Conlon DE, Wesson MJ, 2001, 425–445.) Se 

myös vähentää mm. sairauspoissaoloja ja sairastavuutta (Kahya E, 2008, 96–104). 

Esimiehen positiivinen käyttäytyminen heijastuu työntekijän työhyvinvointiin ja 

työntekijät kokevat stressin vähäisempänä. Esimiehen negatiivinen käyttäy-

tyminen, esimerkiksi liika kontrollointi sekä epäoikeudenmukainen kohtelu ovat 

puolestaan lisäävät työntekijöiden kokemaa stressiä ja vähentää työhyvinvointi-

kokemusta. (Skakon et al 2010.) Monissa tutkimuksissa todetaan työpaikan hyvän 

työilmapiirin ja yrityksen työntekijöiden vähäisillä sairauspoissaoloilla on yhteys. 

Hyvällä työilmapiirillä on myös suuri vaikutus auttamaan työssä jaksamisessa, 

viihtyvyydessä sekä sillä on suora yhteys koettuun stressiin ja työhyvinvointiin.  

 

Tutkimusten mukaan päätöksenteon oikeudenmukaisuudella, tehokkaalla 

muutosjohtajuudella ja toimivalla kommunikaatiolla on pystytty ennustamaan 

toiminnan tuloksellisuutta ja samalla on voitu vähentää sairauspoissaoloja sekä 

työpaikanvaihtoaikomuksia. (Zapata-Phelan CP, Colquitt JA, Scott BA, 2009, 93–

105.) 

 

Kuva 9. Johtamisen käytännöt, hyvinvointi ja toiminnan koettu tuloksellisuus 
 

 

Epätasapaino työn vaatimusten ja velvollisuuksien sekä työn palkitsevuuden 

välillä voi aiheuttaa haitallista työstressiä. Esimiehen saamaa tietoa 

kehityskeskusteluista, kyselyistä ja muista mittareista tulisi hyödyntää yksikkönsä 

toiminnan kehittämistä ja kehittämisen tukena. Työhyvinvointikyselyistä tulee 

esiin kehittämiskohteita, mutta monesti resurssit ja roolien ollessa epäselvät, 

voivat aiheuttaa sitoutumattomuutta kehitystoimintaan. (Elo A-L, Mattila P, 

Kuosma E, 2004.) Johtamisen tulisi esimiehen näkökulmasta yhdistyä sekä 

yrityksen strategisiin johtamisjärjestelmiin ja menetelmiin, että oman työyksikön 

haasteisiin ja kehityskeskusteluissa esiin tulleisiin yksilöllisiin tarpeisiin. 
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5.2 Johtamistyylit  

Esimiestehtävät sisältävät erilaisia ja monimuotoisia tehtäviä. Johdetaan ihmisiä ja 

asioita, vastataan ulkoisista ja sisäisistä tehtävistä, tasapainottelua muutosten ja 

pysyvyyksien välillä, tiedottaa onnistumisista, tuoda tulevat asiat esiin, olla 

kannustaja ja myös kontrolloija sekä vetää toiminnan rajat ja antaa vapauksia. 

(Keskinen 2005, 46.) Kirjallisuudessa johtamistyylin käsitteellä on tarkoitettu 

useita ominaisuuksia tai niiden yhdistelmiä. Voidaan kuitenkin ajatella käsitteistä 

huolimatta johtamistyylin olevan johtajalle ominainen ja suhteellisen pysyvä tapa 

käyttäytyä ja reagoida asenteellisesti. (North et al, 1996, 332–340.) Entistä 

tärkeämmäksi johtamisessa on muodostunut työn teon mahdollistaminen ja 

toisaalta työn liiallisen kuormittavuuden rajoittaminen. Kiristyvän työtahdin, 

vaikuttamismahdollisuuksien vähyyden, heikon esimiestoiminnan tason, 

työnkuvien ja roolien epäselvyyksien aiheuttamat kuormituksen tunteet ovat 

lisääntyneet. Työn liiallinen kuormittavuus näkyy terveysongelmina, lisääntyneinä 

poissaoloina, stressinä, työuupumuksena ja motivaation hiipumisena.  

5.3 Työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen johtaminen  

Sairauspoissaolot ovat yhteydessä omalta osaltaan työhyvinvointiin. 

Työhyvinvoinnin lisäksi sairauspoissaoloihin liittyy paljon muitakin vaikuttavia 

tekijöitä, kuitenkin aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu työhyvinvoinnin 

yhteys sairauspoissaoloihin. Työhyvinvoinnilla voidaan työntekijän hyvinvoinnin 

lisäksi tarkoittaa koko työyhteisön olotilaa. 

 

Johtaminen ja hyvät johtamiskäytännöt ovat myös yhteydessä työhyvinvointiin. 

Niiden rooli on keskeinen kaikissa onnistuneissa työyhteisön hyvinvointiin 

liittyvissä kehitysprojekteissa. Työyhteisön kehittämiseen yhdistyy myös jokaisen 

työyhteisöön kuuluvan yksilön työhyvinvoinnin kehittäminen. Työhyvinvoinnin 

kehittämisen tavoitteena on parantaa yleistä hyvinvointia ja lisäksi pyrkiä 

kehittämään organisaation toimintatapoja entistä tuottavammaksi.  Työyhteisön 

kehittämisessä ja kehitystyöhön lähdettäessä on muistettava lähtökohdan olevan 

työyhteisön omat tarpeet ja sitoutuminen. (Vesterinen 2006, 14.) 
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Ennen työhyvinvoinnin kehittämisen aloittamista on arvioitava nykytilanne. 

Ennen nykytilanteen arviointia on tiedostettava yrityksen tehtävä, arvot, tavoitteet 

sekä toimintatavat, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. Työhyvinvoinnin 

kehittämisen alkuvaiheessa täytyy työhyvinvoinnin kehittämiselle asettaa 

tavoitteet. Tavoitteiden ollessa selkeitä tiedetään miksi työhyvinvointia kehitetään 

ja jälkikäteen yrityksen on helpompi analysoida saavutettiinko asetetut tavoitteet 

ja toteutettiinko kehityshanke oikealla tavalla. Esimerkiksi tarkasteltaessa 

työhyvinvoinnin vaikutuksia tuottavuuteen, olisi samalla syytä tarkastella 

sairauspoissaoloja, niiden määrää ja pituuksia. Työhyvinvoinnin mittareina 

yleisimmin käytettyjä ovat fyysisen kuormituksen arviointi, pitkät ja lyhyet 

sairauspoissaolot, SWOT- analyysit sekä työkykyindeksi. (Rauramo 2004, 67- 70.) 

Rauramon (2004) mukaan käytännön esimiestyöhön kuuluu työhyvinvoinnin 

johtaminen, työyhteisön yhteistyön edistäminen ja myös henkilöstösuunnittelua ja 

henkilöstön kehittämistä. Vastuu näistä kuuluu esimiehen lisäksi jokaiselle 

työntekijällä työyhteisössä. Tällä tavalla toimimalla työhyvinvointi ja sen 

johtaminen saadaan sidottua yrityksen perustehtävään ja asetettuihin tavoitteisiin. 

Työhyvinvoinnin johtaminen ja siihen käytettävät keinot ovat hyvän esimiestyön 

perusvälineitä. Niitä ovat esimerkiksi tavoitteiden asettaminen, 

oikeudenmukaisuus työpaikalla, organisointi, kehityskeskustelut sekä palaute.  

5.4 Johtamistyylien yhteys sairauspoissaoloihin  

Esimiehen onnistunut toiminta on oikeudenmukaista, tasa-arvoista sekä hyvää 

organisointitaitoa. Esimiestoiminta ja henkilöjohtaminen ovat merkittäviä tekijöitä 

työntekijän työkykyyn ja hyvinvointiin. Työyhteisön ja työntekijöiden 

työhyvinvoinnille esimiestyöllä on huomattava merkitys. (Rauramo 2008, 145.) 

Yksin osaava esimies tai osaava alainen ei pysty aikaansaamaan onnistunutta 

johtajuutta tai työhyvinvointia, työhyvinvoinnin ja organisaation toimivuuden 

rakentamiseen tarvitaan molempien osapuolten vaikuttamista. Vasta esimiehen ja 

alaisen välisestä vuorovaikutussuhteesta syntyy johtajuus. Työntekijän 

näkökulmasta mahdollisuus vaikuttaa johtamiseen lisäävät työntekijän 

työhyvinvointia. Esimiehen on suostuttava ja sitouduttava vuorovaikutukseen 

mahdollistaakseen työntekijän vaikutusmahdollisuudet ja tuottaa hyvinvointia. 
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Esimiestyön ja johtamisen ydinasioihin kuuluu kiinteänä osana työhyvinvoinnin 

johtaminen. Työhyvinvoinnin johtaminen rakentuu henkilöstöstrategian, 

johtamisen toimintatavoista ja organisaation arvoista ja sen kehittämistä voidaan 

ohjata eettisten periaatteiden sekä moraalisten käytäntöjen avulla. (Rauramo 2008, 

146.) Useiden aikaisempien tutkimusten mukaan johtajuus nousee olennaiseksi 

osaksi työyhteisön hyvinvointia. Johtajuudella on suora vaikutus henkilöstön 

sitoutumiseen, motivaatioon, yhteistyöhön sekä työntekijöiden työhyvinvointiin. 

(Nakari 2003, 190.) Osoittaessaan luottamusta ja johtajan kunnioittaessaan 

alaisiaan, sekä antaessaan heille palautetta, hän edistää omalla toiminnallaan 

huomattavasti alaistensa työhyvinvointia. Huonossa esimiestyössä ja 

johtajuudessa on hyvin tyypillistä työntekijöiden jatkuva painostaminen, 

kontrollointi, kommunikaation puute ja palaute on puutteellista. Tällaiset 

ominaisuudet omaava johtaja ei edistä työyhteisön toimintaa ja lisäksi ne 

heikentävät työhyvinvointia. (Van Dierendonck, Boril, Haynes & Stride 2004, 

168 – 174.) Huono ja heikko johtaminen ei mahdollista hyvää työhyvinvointia tai 

sen kehittämistä. Taulukossa 2 on tarkemmin esitelty hyvän johtamisen hyödyt. 

Motivaation puute ei sitouta työntekijöitä tavoitteisiin, omaa osaamista ei kehitetä 

ja työ tuntuu stressaavalta 

Taulukko 2. Hyvän johtamisen hyödyt. (Ristikangas & Ristikangas 2010, 34) 
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Mitä johtamisen tehtäviin kuuluu? Johtamiseen kuuluu työntekijöiden ohjaaminen, 

seuranta, tavoitteiden asettamista sekä toimiva palaute. Lisäksi se pitää sisällään 

myös analysointia, innostamista, suunnittelua ja kehittämistä, tehtävien 

delegoimista ja  päätösten tekemistä. Johtaja ei myöskään saa unohtaa 

tasavertaista kohtelua ja avointa vuorovaikutusta alaisten kanssa. (Rauramo 2008, 

144–145.)  

 

Lähijohtajien vaatimuksissa korostuvat lyhytnäköistä kustannustehokkuutta 

parantavat toimenpiteet. Kustannustehokkuudesta saadut säästöt saattavat 

kuitenkin kadota nopeasti työuupumuksen seurauksena lisääntyneisiin 

sairauspoissaolokustannuksiin. Henkilökunnan määrä on usein vähennetty 

minimiin ja sen tehokkuus valua hukkaan sen työskennellessä kuormittavissa 

olosuhteissa, jotka vaikuttavat vähentävästi työtehoon, motivaatioon ja työkykyyn. 

(Kivimäki et al, 2002.) 

 

Selkeiden tavoitteiden asettaminen kuuluu lähijohtamiseen ja työn ohjaamiseen. 

Hyvään johtamistapaan kuuluvat toimivat johtamisprosessit sekä 

menettelytapojen oikeudenmukaisuus. Esimiehen oikeudenmukainen vuoro-

vaikutus päätöksenteonprosesseissa lisää työntekijöiden yhteistoimintaa sekä 

sitoutumista työnantajaan, joka puolestaan vähentää sairauspoissaoloja. Perustan 

työhyvinvoinnille luovat oikeudenmukaiset toimintatavat. Hyvä johtaminen, 

vuorovaikutteisuus, huomioiminen ja työhön annettava tuki parantavat 

työhyvinvointia. Hyvän esimiehen täytyy pitää myös huolta omasta 

työhyvinvoinnistaan. Esimiehen heikentynyt työhyvinvointi heijastuu todistetusti 

omiin alaisiin ja tietysti päinvastoin esimiehen positiivinen käyttäytyminen 

heijastuu omien alaisten hyvinvointiin. ( Elo, Ervasti, Kuokkanen 2010.) 

5.5 Kehityskeskustelun merkitys esimiestyön onnistumiselle  

Palautteen saaminen viestittää työntekijälle jonkun olevan kiinnostunut hänen 

tekemisistään. (Virtanen 2005, 66). Työntekijät kaipaavat palautetta tekemästään 

työstä. Työstä saatu palaute, on se sitten positiivista tai rakentavaa palautetta, 

motivoi työntekijää. Työn tekemistä ei voi parantaa ja kehittää jos kukaan ei kerro 
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mihin suuntaan ollaan menossa. Pahimmassa tapauksessa Rauramon (2004) 

mukaan työntekijän jäädessä ilman minkäänlaista palautetta, hän ei tiedä miten on 

toiminut ja kuinka pitäisi toimia tai millaiset odotukset työnantajalla on häntä 

kohtaan. Työntekijä voi alkaa tuntea itsensä merkityksemättömäksi ja turhaksi 

työyhteisössä. Tällainen tilanne laskee työntekijän työmotivaatiota ja se voi jopa 

kadota kokonaan, eikä työntekijä pysty sitoutumaan organisaatioon. (Järvinen 

2001, 113.) 

 

Esimies tarvitsee myös palautetta omasta toiminnastaan ja työyksiköstään sekä 

alaisistaan voidakseen tarkastella ja kehittää omaa toimintaansa. Palautteen 

välineinä voidaan käyttää esimerkiksi kehityskeskusteluja ja 

työhyvinvointikyselyjä. Kehityskeskustelussa yleensä arvioidaan useita eri asioita 

ja keskustelu antaakin erinomaisen mahdollisuuden tavoitteiden asetantaan, 

menneen tarkasteluun sekä palautteen antamiseen. Tavoitteiden määrittely löytyy 

usein tuloksellisen työn taustalta. Työntekijän ollessa tietämätön, häneen 

kohdistuvista odotuksista, suoriutumisen arviointi ei voi olla johdonmukaista. 

(Ahola 2011.) Esimies pääsee tavoitteisiin työntekijöidensä avulla ja 

onnistuminen on kiinni siitä, onnistuvatko ja saavuttavatko työntekijät heille 

asetetut tavoitteet ja kuinka hyvin he pystyvät keskenään yhteistoimintaan. (Juuti 

2002, 4) Onnistuneessa ja hyvin käydyssä kehityskeskustelussa työn, 

organisaation, työntekijän ja työyhteisön kehittymistarpeet yhdistyvät 

toimintamalliksi osaksi johtamisjärjestelmää, jonka tarkoitus on edistää 

esimiestyötä.  

 

Kehityskeskusteluja voidaan pitää osana palautejärjestelmää, työn tuloksel-

lisuuden ja hyvinvoinnin seurantatyökaluna sekä oman työn ja oman osaamisen 

kehittämisen apuvälineenä. (Rauramo 2008, 157.) Kehityskeskustelut 

muodostuvat hyödyllisiksi niiden edistäessä sekä yksilön että työpaikan tavoitteita. 

Yksityiskohtainen osaamisen, tarpeiden ja omien suunnitelmien kartoittaminen 

kehityskeskusteluissa helpottaa työntekijän suunnittelua oman tehtävän ja uran 

kannalta. Henkilöstön sijoittaminen oman osaamisensa vaativuustasontehtäviin 

parantaa ja lisää työhyvinvointia ja työn tekemisen motivaatiota. Säännöllisesti 
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järjestettävien kehityskeskusteluiden on useiden tutkimusten mukaan todettu 

parantavan yrityksen työilmapiiriä, motivoivat työntekijöitä ja parantavat 

työyhteisön toiminnan tuloksellisuutta. Kehityskeskusteluihin käytettyä aikaa ei 

kannata missään tapauksessa ajatella hukkaan menneenä työaikana, vaan ajatella 

sen hyödyttävän esimiestä ja alaista. (Palmu 2003, 161.) 

5.6 Luottamuksen rakentaminen työyhteisössä  

Luottamus on organisaation suorituskyvyn avaintekijä. Luottamus on tunnistettu 

tärkeäksi komponentiksi, joka luo ja vahvistaa liikekumppanuuksia, strategisia 

liittoutumia ja verkostoja. Saadakseen hyötyä ryhmästä, ryhmän jäsenten täytyy 

toimia yhteistyössä toistensa kanssa ja se ei onnistu ilman keskinäistä luottamusta. 

Yksi suurimmista haasteista on kehittää ja ylläpitää luottamusta virtuaalisessa 

tiimissä. Luottamus on tärkeää onnistuneen toiminnan saavuttamiseksi organisaa-

tioiden ja tiimien sisällä. (Keyzerman, 2003.) 

 

Talouden näkökulmasta luottamus mahdollistaa riskinoton ja lisää ennustet-

tavuutta. Blomqvistin (2006) mukaan liike- ja työelämässä yhdistetään 

taloustieteen, sosiaalipsykologian sekä sosiologian näkemyksiä luottamuksen 

roolista ja merkityksestä. Yritysten ja eri alojen ihmiset ovat asettaneet tavoitteet 

ja toimivat yhteistyössä ja sen myötä pyrkivät tehostamaan toimintaa ja 

vähentämään kustannuksia sekä lisäämään toiminnasta saatuja hyötyjä.  

 

Aikaisempien luottamukseen liittyvien tutkimusten mukaan eräs tärkeimmistä 

asioista tavoiteltaessa tehokasta kommunikaatiota ja tuloksellista toimintaa, 

sitoutumista sekä yhteistyötä, on luottamus. (Blomqvist, 2006.) Luottamus lisää 

työntekijöiden sitoutumista sekä työviihtyvyyttä ja nämä kaikki yhdessä voivat 

lisätä motivaatiota paremmin kuin ulkoiset kannustimet. 

 

Monissa johtamisopeissa luottamuksella on keskeinen rooli. Luottamuksen on 

todettu lisäävän johtamisen tuloksellisuutta. Luottamus esimieheen vaikuttaa 

myös siihen, kuinka työntekijät kokevat hänen antaman informaation, päätökset ja 

tavoitteet. (Blomqvist, 2006.) Luottamuksen puute alaisten ja esimiesten välillä ei 
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johda haluttuun lopputulokseen ja sen puuttuminen vähentää työtyytyväisyyttä. 

Luottamuksen vaikutus työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen on voimakas. 

Esimiehen omatessa vähäinen kontrollivalta alaisiinsa, esimerkiksi pitkälle 

erikoistuneiden tietotyöläisten johtamisessa ja etätyöskentelyssä, luottamuksen 

merkitys korostuu entisestään (Blomqvist, 2006).  

 

Työtehtävien laadulla on vaikutus luottamukseen, esimerkiksi läheinen yhteistyö 

työtoverien välillä, koska työntekijät ovat riippuvaisia toistensa suorituksista. 

Blomqvistin (2006) mukaan esimiehellä on merkittävä rooli luottamuksen 

rakentamisessa. Alaiset luottavat esimieheen, jos he kokevat hänet kyvykkääksi 

hoitamaan oman tehtävänsä. Esimerkkinä voisi mainita esimiehen ammattitaidon, 

johtamistaidot sekä esimerkillisyys ja hyväntahtoisuus. Hyväntahtoisuus voi 

ilmetä moni eri tavoin, esimerkiksi esimiehen kiinnostus alaistensa 

yksityiselämään, organisoida töitä joustavasti, pyrkiä pitämään alaistensa puolia 

organisaatiossa tai olla kiinnostunut alaisten näkemyksistä päätöksenteon tueksi. 

Rehellisyys, reiluus ja johdonmukaisuus rakentavat luottamusta esimiehen ja 

työntekijöiden välillä. (Blomqvist, 2006.) 

 

Kommunikaation on oltava avointa ja oikea- aikaista, koska se vaikuttaa luotta-

musta lisäävästi alaisten ja esimiesten välillä sekä tuo selityksiä päätöksenteolle. 

Luottamuksen luominen ja ylläpitäminen alaisten keskuudessa on ensisijaisen 

tärkeä rooli esimiehelle. Aikaisempien tutkimusten mukaan erityisesti esimiehiin 

ja työtovereihin henkilöityvä luottamus vaikuttaa myönteisesti työntekijän 

sitoutumiseen ja työhyvinvointiin. (Blomqvist, 2006.) Organisaatiotason 

luottamusta rakentaa organisaation mekanismit, prosessit ja rakenteet, jotka eivät 

ole henkilöitävissä. Tällöin työntekijä luottaa organisaation johdon-mukaiseen 

toimintaan, työkaverien ja esimiesten vaihtumisesta huolimatta. (Blomqvist, 2006.) 

 

Työyhteisön yhteinen tavoite on rakentaa ja kasvattaa luottamusta ja näin syntyy 

yhteenkuuluvuuden tunne erilaisista organisaatiorakenteista riippuen. Blomqvistin 

(2006) mukaan organisaatiossa voidaan kehittää luottamusta ja sitoutumista 

lisääviä tekijöitä yhdessä muiden yksiköiden kanssa. Organisaatiokulttuuri, arvot 
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ja muut kirjatut säännöt luovat organisaatiossa työskenteleville yhteisen 

ymmärryksen ja toimintatavat, sillä tiukka kontrolli ja joustamattomat 

toimintatavat voivat vähentää yksilön luottamusta organisaation johdonmukaiseen 

toimintaan. 

 

5.7 Tavoitteena keskusteleva työkulttuuri 

Työntekijät kokevat usein johdon ja työntekijöiden välisten keskustelujen määrän 

olevan liian vähäinen. Yrityksen johdon visiot, tavoitteet ja strategiat, on oltava 

ymmärrettävät myös työntekijöille. Henkilöstöpalaverit on hyvä tilaisuus 

esimiehille käydä keskustelua henkilöstönsä kanssa ja näin saavutetaan parempi 

tiedonkulku ja ymmärrys. Henkilöstö tulee tietoiseksi yrityksen odotuksista heitä 

kohtaan ja he voivat vaikuttaa toiminnan suunnitteluun. Asetetut tavoitteet on 

oltava työntekijöille selkeitä ja realistisia saavuttaa, sillä näiden asioiden ollessa 

kunnossa, vähenee haitallinen stressi sekä ne lisäävät työntekijöiden sitoutumista 

ja mahdollistaa heidän onnistumisensa ja tavoitteiden täytymisen. (Rauramo 2008, 

149.) 

 

Toimivalla sisäisellä viestinnällä ja tiedonkululla saavutetaan kaikki työntekijät 

mahdollisimman samanaikaisesti. Tiedonkulun toimivuuden merkitys korostuu 

muutostilanteissa, silloin on huolehdittava avoimen viestinnän toimivuudesta, 

ettei työyhteisön sisällä synny epätietoisuutta ja turhaa juoruilua. (Järvinen 2001, 

38.) Työhyvinvoinnin sekä työn tuloksellisuuden edistämisen kannalta on 

esimiehen muistettava antaa ja myös vastaanottaa rakentavaa palautetta.   Ilman 

palautteen saantia ei ole mahdollista tehdä oman työn arviointia, korjata virheitä, 

kehittää itseään ja työtään, eikä saada onnistumisen kokemuksia. 

 

Työstä ja työsuorituksesta annettu palaute ja tunnustus hyvästä suoritumisesta ja 

tavoitteiden saavuttamisesta kuuluvat olennaisesti hyviin johtamiskäytäntöihin. 

Hyväksi koettu palaute on välitön, tilannekohtainen, oikeudenmukainen ja 

palautteen saaja arvostaa sitä. Aikaisempien tutkimusten mukaan 

työtyytyväisyyskyselyistä ja työilmapiirimittauksista on käynyt ilmi, että 
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henkilöstön mielestä heidän saamansa palaute on riittämätöntä. Huonoimmassa 

tilanteessa palautetta ei saada lainkaan ja sen merkitys työhyvinvoinnin kannalta 

on merkittävä. Tällaisen tapauksen johdosta ihminen saattaa kokea oman työnsä 

työyhteisön jäsenenä tarpeettomaksi ja merkityksettömäksi. (Rauramo 2008, 152–

153.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
 

Tässä luvussa on kuvattu tutkimuksen empiirisen osan toteutusta ja kulkua 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Erilaiset tutkimukset pyrkivät selvittämään 

tekijöitä, jotka liittyvät sairauspoissaoloihin. Toisissa tutkimuksissa poissaoloja 

käsitellään pelkästään henkilöstön terveyteen liittyvien tekijöiden kannalta. On 

myös olemassa tutkimuksia, joissa sairauspoissaoloja tutkitaan sosiaalisena 

ilmiönä ja tutkitaan niiden aiheuttamia talousvaikutuksia. Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan esimiestyön ja johtajuuden vaikutusta työyhteisön hyvinvointiin sekä 

lyhytaikaisiin sairauspoissaoloihin. Tutkimus tehtiin eurooppalaiseen 

vähittäiskauppaa harjoittavaan pörssiyhtiöön. Organisaation palveluksessa on noin 

4500 työntekijää. Suomessa yhtiö työllistää noin 450 henkilöä. Tutkimukseen 

valittiin Suomesta yhdeksän myymälää. Valintaperusteena oli lyhyiden 

sairauspoissaolojen määrä. 

6.1 Menetelmä ja tavoite 

Tutkimuksen tavoite on löytää onko esimiestoiminnalla vaikutusta lyhytaikaisiin 

poissaoloihin ja työhyvinvointiin. Lisäksi tutkimus on suuntaa- antava eri 

toimipaikkojen henkilöstön mielipiteistä ja päivittäisen työn sujuvuudesta heidän 

yksiköissään. Tutkimuksen avulla tavoitellaan edesauttavan yhteisiä keskusteluja 

ja kehittämistyötä johdon ja esimiesten välillä. Tulokset kuvaavat henkilöstön 

omaa näkemystä työstään, työyhteisön ilmapiiristä, esimiestoiminnasta ja näiden 

kehittämisestä sekä näkemyksiä työnantajastaan. 

 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään nykytilanne ja etsimään kehityskeinoja esiin 

tulleisiin epäkohtiin. Tutkittavat myymälät on valittu tutkimukseen 

tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisesti. Aineiston hankinnassa käytettiin 

sähköistä kyselyä työntekijöille sekä myymäläpäälliköille. Kyselyyn vastattiin 

anonyymisti ja vastauksia ei pystytä yhdistämään tiettyyn yksikköön tai henkilöön. 

Tässä tutkimuksessa ei myöskään mainita myymälöiden sijaintipaikkakuntia, vaan 

ne esitetään numeroina. Tuloksista saatiin työntekijöiden näkemyksiä nykyisen 

esimiestyön toimivuudesta. Kyselyn tulokset taulukoitiin excel- taulukkoon ja 
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tulosten perusteella tehtiin johtopäätöksiä. Henkilökunnan vastauksia myös 

vertailtiin kyseisten myymälöiden myymälä-päälliköiden vastauksiin ja tutkittiin, 

löytyykö niistä suuria ristiriitaisuuksia. Tämä tehtiin myymäläkohtaisesti. Lisäksi 

tehtiin näiden tutkittavien myymälöiden yhteenvetona riippuvuussuhteet 

esimiestyöhön, työtehtäviin, luottamukseen, työtulokseen ja sitoutumiseen 

liittyvistä asioista, jotka analysoitiin. Myymäläkohtaisten vastausprosenttien 

vaihdellessa, tämän avulla saatiin parempi kokonaiskuva vallitsevasta tilanteesta. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Tutkimusongelmana voidaan pitää esimiestyön vaikutusta työyhteisön 

hyvinvointiin ja hakea siihen kehitystoimenpiteitä. Teoriaosuudessa käsiteltiin, 

työyhteisön vuorovaikutuksen, sekä säännöllisten kehityskeskustelujen käymisen 

heijastuksia työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin parantumiselle keskeisiä asioita 

ovat hyvät esimiestyön toimintamallit sekä sisäinen luottamus työyhteisön sisällä. 

Esimiestoiminnassa pyritään tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun ja 

esimiehen oman esimerkin näyttäminen korostui useissa vastauksissa. 

Työntekijöiden kehitysideoiden saaminen käytäntöön ja käytäntöön vieminen on 

osoittautunut hankalaksi. Suuressa organisaatiossa työntekijöiden kehitysideat 

jäävät usein pelkälle kyselyasteelle eikä näin toimimalla tulla edistämään 

työntekijöiden työhyvinvointia. Työntekijöitä tulisi ajatella korvaamattomina, eikä 

pelkästään suurena kulueränä ja heidän osaamistaan pitäisi pyrkiä hyödyntämään 

organisaation toiminnassa. 

 

Monissa yrityksissä sairauspoissaoloihin liittyvät keskustelut koetaan vaikeina, 

eikä niitä haluta ottaa puheeksi. Koko yrityksellä on kuitenkin oltava yhtenäinen 

näkemys sairauspoissaoloista, koska yhteisen näkökulman puuttuessa poissaoloja 

ei pystytä hallitsemaan. On tiedostettava minkälaisesta ilmiöstä on kysymys ja 

kaikkien on nähtävä poissaolojen hallinta tarpeellisena. Poissaoloihin liittyvien 

toimintamallien tulee olla läpinäkyviä sekä kaikkien tulee tietää käytännöt. 

Johtamiskäytännöt ovat osa sairauspoissaolojen hallintaa ja poissaolojen hallinta 

on toteutettava yrityksen sisällä, koska sitä ei voida työterveyshuollon tavoin 

ulkoistaa. Työterveyshuolto voi olla tarvittaessa asiantuntijana auttamassa 

poissaolojen hallinnassa. Monissa eri alojen yrityksissä, esimerkiksi julkisen 

sektorin, palvelualojen ja eri teollisuuden alojen yrityksissä, on suuri hallinnan 

tarve lyhytaikaisiin sairauspoissaoloihin. (Seuri & Suominen 2009, 112–124.) 
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7.1 Tavoitteet ja vastuut 

Työskentelyn tehokkuus paranee, mikäli henkilökunta on tietoinen yhteisestä 

päämäärästä ja siksi tavoitteiden kertominen työyhteisössä on tärkeä asia. 

Jokaisen työntekijän täytyy ymmärtää minkä takia työtä tehdään. Hyvään 

esimiestoimintaan kuuluu työn ohjaaminen selkeiden tavoitteiden asettamisella. 

Tämän tutkimuksen perusteella on havaittavissa tämän asian olevan hyvin 

hoidettu tässä yrityksessä. Myymäläpäälliköiltä kysyttiin olivatko he selvittäneet 

vastuut henkilökunnalle ja jokainen oli näin tehnyt ja tämä kysymys vahvistaa sen. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Ovat selkeitä Osittain selkeitä Ei lainkaan selkeitä

P
ro

se
n

tt
i

Myymälä 1

Myymälä 2

Myymälä 3

Myymälä 4

Myymälä 5

Myymälä 6

Myymälä 7

Myymälä 8

Myymälä 9

 

Kuva 10. Oman työni työtehtävät ja tavoitteet ovat selkeitä 

 

Viestinnän toimivuuden ja työviihtyvyyden yhteenlinkittyminen ei välttämättä ole 

kaikille itsestäänselvyys. Hyvällä tiedottamisella voidaan kasvattaa yrityksen 

työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka edesauttaa työntekijöitä olemaan 

tietoisia yrityksen tavoitteista, tapahtumista sekä omasta asemastaan työyhteisössä. 

Tutkimuksessa haluttiin eritellä oliko myös koko organisaation tavoitteet selvillä 

ja henkilökunta oli pääsääntöisesti tietoinen (kuva 10). Esimiesten tulee selvittää 

alaisilleen myös koko organisaation tavoitteet, vaikka ne ovatkin melkein 

samanlaiset kuin omalle myymälälle asetetut. 
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Kuva 11. Olen tietoinen koko organisaation tehtävistä ja tavoitteista 

 

Myymäläpäälliköt ovat selvittäneet alaisilleen vastuualueet ja kyselyn perusteella 

ne ovat melko selkeitä henkilökunnalle, jokainen myymäläpäällikkökin oli kuvan 

12 mukaan selventänyt ne alaisilleen. Vastuuttamalla henkilökuntaa voidaan 

parantaa henkilökunnan motivaatiota ja työviihtyvyyttä, joka puolestaan on 

yhteydessä sairauspoissaoloihin. 
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Kuva 12. Minulla on selkeät vastuut 
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Jos esimies pystyy antamaan vastuuta ja samalla myös vapautta tietyissä rajoissa 

työn toteuttamisessa, se vahvistaa työntekijän itsenäisyyttä ja vastuunkantamista. 

Se herättää halua onnistua ja tehdä työt hyvin. Yrityksellä on käytössään erilaisia 

perehdytysoppaita ja työnkuvauksia. Esimiesten tulisi käydä ohjeistukset ja 

työtehtävät sekä niihin liittyvät vastuut läpi jokaisen työntekijän kanssa. Kyselyn 

perusteella joissakin myymälöissä ei ole nämä asiat työntekijöille selkeitä. Ne 

saattavat luoda epätietoisuutta liittyen työtehtäviin ja sitä kautta vaikuttaa 

motivaatioon ja työviihtyvyyteen. 

7.2 Palaute 

Erittäin palkitsevana nähdään se, että saadaan positiivista palautetta asiakkailta, 

työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta. Arjen kohtaamiset asiakkaiden kanssa, 

asioiden sujuminen ja tavoitteisiin pääseminen auttaa jaksamaan eteenpäin. 

Pienetkin onnistumiset arjessa nostavat työmotivaatiota ja palkitsevat. 

Palkitsevuutta tuo myös esimiehen arvostus ja kiinnostus sekä positiivinen palaute. 

Alla oleva kuva 13 esittää tutkittavan organisaation henkilökunnan mielipiteen 

palautekulttuurista. 
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Kuva 13. Yksikössämme on toimiva palautekulttuuri 

 

Tutkimuksen perusteella esimiehet antavat palautetta alaisilleen. Ei niin toimivan 

palautteen kannalla olleet kommentoivat palautteen olevan jatkuvasti negatiivista, 
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sekä asiakkailta tulevaa positiivista palautetta ei välitetä henkilökunnalle. 

Henkilökunta tarvitsee myös rakentavaa palautetta positiivisen ohella. Nämä asiat 

tulivat esiin muutamissa kommenteissa: 

- ” Edes jonkinlaista palautetta olisi hyvä kuulla. Nykyään tämä 

hirveä kiire vie ajan kaikelta keskustelulta työpaikalla.” 

- ” Positiivista! Työyhteisössämme esimies tuo esiin vain huonot 

ja puutteelliset asiat. Hän ei koskaan/hyvin harvoin tsemppaa  tai 

anna onnistuneista asioista positiivista tai kannustavaa 

palautetta.” 

- ” Jos jonkin asian voi tehdä paremmin/tehokkaammin haluaisin, 

että joku sen kertoisi. Rakentavaa palautetta voisi olla nykyistä 

paljon enemmän, myös kehuja olisi mukava saada useammin.” 
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Kuva 14. Miten myymäläsi palautekulttuuri mielestäsi toimii tällä hetkellä? 

 

Kuvassa 14 on myymäläpäälliköiden vastaukset, kuinka heidän mielestään 

antamansa palaute toimii omassa myymälässään. Tässä muutamia esimerkkejä 

millaista palautetta he kertovat antaneensa: 

- ” Henkilökohtaista palautetta, rakentavaa sekä kiitosta.” 

- ” Pyrin antamaan palautetta päivittäin, sekä positiivista ja 

rakentavaa tilanteen mukaan. Osa henkilökunnasta ei välttämättä 
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koe päivittäistä palautetta palautteena, varsinkaan positiivista. 

Kun annan rakentavaa palautetta, pyrin aina varmistamaan, että 

henkilöllä on tarvittava osaaminen hoitaa annettu tehtävä.” 

- ” Yleensä kaikesta positiivisesta tekemisestä kuten onnistumiset 

myynneissä, konversion kasvuissa yms. Jos joudun antamaan 

negatiivistä palautetta niin aina rakentavasti en syyllistämällä.” 

 

Rauramon (2008) mukaan palaute oikein annettuna auttaa kehittämään 

työyhteisöä. Palautteessa läpikäydään saavutukset, kannustetaan, tiedotetaan ja 

halutaan oppia rakentavasta palautteesta. Kaikki oikein annetussa palautteessa 

esiintulleet asiat ja tekijät rakentavat luottamusta ja työviihtyvyyttä.  

7.3 Kehityskeskustelut 

Johtamisen ja esimiestyön tärkeä työväline on kehityskeskustelu. Siinä esimies ja 

työntekijä käyvät yhdessä läpi tulevaisuutta ja tulossa olevia asioita. 

Kehityskeskusteluissa arvioidaan mennyttä ja suunnitellaan tulevaa, muutosten 

etenemistä, tiimin toimintaa ja organisaation asioita. Lisäksi asetetaan uudet 

tavoitteet ja mietitään yhdessä keinot niiden saavuttamiseksi. 
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Kuva 15. Esimiehen kanssa käytävillä keskusteluilla on merkitystä itselleni 
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Kaikilla on heikkouksia, eikä niitä voi välttää. Vastaajista osa on ollut sitä mieltä, 

ettei keskusteluista ole mitään hyötyä. Tällaiseen mielipiteeseen voi vaikuttaa 

esimerkiksi huono valmistautuminen käytävään keskusteluun, joko esimiehen tai 

alaisen. Vastaajat ovat voineet omasta mielestään olla heikompia jollain osa- 

alueella, eikä ole kiinnostunut keskustelemaan tästä. Niiden ei tarvitse kuitenkaan 

olla edistymisen esteenä. Esimies voi antaa sellaisia tehtäviä, joiden avulla 

työntekijä pystyy kasvamaan ja kehittymään. Se edellyttää työntekijän ja 

esimiehen välistä avointa suhdetta, yhteistä ymmärrystä ja tavoitteiden 

asettamista.  

 

Kuvassa 16 on kehityskeskusteluihin liittyvä menneeseen katsonta, joka on hyvin 

tärkeä osa käytyjä keskusteluja. Siinä käydään läpi onnistumiset sekä saavutukset. 

Esimies on kehityskeskustelussa keskeisessä roolissa, sillä hänen vastuullaan on 

sopia jokaisen työntekijän kanssa sekä heidän omista että organisaation 

tavoitteista. Tutkittavassa organisaatiossa annetaan koulutusta kehitys-

keskustelujen pitämiseen, mutta kuvion tulkinnan perusteella olisi perusteltua 

seurata käytyjen keskustelujen tasalaatuisuus jokaisessa myymälässä. 
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Kuva 16. Tiedän, kuinka tyytyväinen esimieheni on työtehtävistäni 

suoriutumiseen 
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Esimiehet ovat kokeneet henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut alla olevan 

kuvion mukaisesti. 
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Kuva 17. Henkilökunnan kanssa käydyt kehityskeskustelut vaikuttavat 

esimiestyöhöni rakentavasti 

 

Tutkimuksen perusteella puolet myymäläpäälliköistä on samaa mieltä ja 

hyödyntää keskusteluja myös omaan toimintaansa. Työntekijä ei voi kuitenkaan 

ohjailla esimiehen toimintaa haluamakseen, mutta esimiestyön kannalta tällaisen 

huomioimisella voidaan vaikuttaa esimies – alaissuhteeseen. Kehityskeskustelujen 

rakentavalla vaikutuksella saattaa olla suurempi merkitys juuri aloittaneelle 

myymäläpäällikölle, kuin pidempään alalla olleelle. Kehityskeskustelu oikein 

hyödynnettynä on hyvä työkalu työntekijöiden ja esimiesten kehittymiseen. Siihen 

asennoituminen pitää olla oikea, ei pidetä sitä vain jokavuotisena pakollisena 

keskusteluna. Tutkimukseen vastanneista myymäläpäälliköistä pieni osa on sitä 

mieltä, ettei ota vastaan alaisilta tulevaa palautetta. 

7.4 Luottamus 

Luottamus on yksi tärkeimmistä tehokasta ja tuloksellista kommunikaatiota, 

sitoutumista ja yhteistyötä selittävistä tekijöistä. Luottamus vaikuttaa myös 

työntekijöiden sitoutumiseen ja se voi lisätä motivaatiota paremmin kuin ulkoiset 
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kannustimet. (Blomqvist, 2006.) Epäluottamus nakertaa työyhteisön tehokkuutta, 

ilmapiiriä ja innovointia. Siksi on tärkeää panostaa luottamuksen säilymiseen ja 

kasvattamiseen organisaatiossa. 
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Kuva 18. Luottamuksen rakentumista edistetään työpaikallani 

 

Tutkimuksen mukaan useissa myymälöissä luottamuksen rakentumista edistetään 

ja tähän samaan kysymykseen jokainen myymäläpäällikkö oli vastannut 

edistävänsä luottamuksen rakentumista työpaikoillaan. Kuitenkin myymälä neljä 

erottuu selkeästi joukosta. Organisaatiossa annetaan esimiehille paljon koulutusta 

liittyen työhyvin vointiin ja poissaolojen hallintaan. Tämän kysymyksen 

perusteella voisi olettaa, ettei siellä kuitenkaan puhuta juuri luottamuksen 

rakentamisesta, joka kumminkin teorian mukaan luo positiivista ilmapiiriä ja 

työhyvinvointia. Luottamusta ei kuitenkaan voi rakentaa pelkästään 

kouluttautumalla, henkilöityvä luottamus lähtee henkilöstä itsestään. 

7.5 Esimiestyö 

Kirjallisuudessa on usein esiintynyt tutkimuksia aiheeseen liittyen, johtamisella ja 

hyvillä johtamiskäytännöillä voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin. Kuvassa 19 

esitetty tutkimuskysymys vahvistaa saman asian. 
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Kuva 19. Mielestäni esimiestyöllä on merkitystä työhyvinvoinnille 

 

Esimiehen tehtävänä on luoda ja varmistaa työntekijöilleen hyvät työolosuhteet ja 

kehitysmahdollisuudet. Työyhteisön ja työntekijän kokemaa työn imua esimies 

pystyy edistämään kannustamalla ja tukemalla alaisiaan. Parhaimmillaan tämä 

johtaa siihen, että työntekijä kokee tarmokkuutta ja työhön omistautumista 

useamman kerran viikossa. Tällöin työ on haastavaa ja siitä saa myös riittävän 

tunnustuksen. 

 

Esimiehen täytyy myös tukea työntekijöitään kehittämään itseään sekä omia 

taitojaan ja kysymyksen perusteella näin tapahtuu. Esimiehille annetaan 

koulutusta työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja henkilöstöjohtamiseen. Esimiehen 

löytäessä jokaisen työntekijän vahvuudet, hän voi parantaa yksilön ja ryhmän 

menestystä antamalla jokaiselle mahdollisuuksia käyttää vahvuuksiaan työssä. 

Kyseessä olevassa organisaatiossa on keskitytty paljon esimiesten koulutuksiin ja 

henkilöstöjohtamiseen.  
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Kuva 20. Esimieheni auttaa minua kehittämään taitojani 

 

Alaisillaan itsellään täytyy olla halu ja tahto kehittyä tiettyyn suuntaan. Esimies ei 

yksin ja ilman työntekijän halua pysty sitä todennäköisesti tekemään. Esimiehellä 

on kuitenkin tärkeä tehtävä toimia alaisensa kehittymisen tukijana ja olla valmis 

auttamaan alaisiaan työssään kehittymisessä. Esimiehen tulisi auttaa alaisiaan 

ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan. Kaikessa tiimin 

toiminnassa on huomioitava myös nk. kehittävä näkökulma, koska yhteen hiileen 

puhaltamisen ja osaamisen jakamisen on todettu parantavan ja lisäävän yksilöiden 

työstään suoriutumista sekä työhyvinvointia. 

 

Myymäläpäälliköt ovat vastuussa henkilöstöstään ja varmasti kaikki tekevät 

parhaansa työntekijöiden työviihtyvyyteen. Ihmiset ovat yksilöitä ja joku saattaa 

kokea toimintatavat hankaliksi tai ei tule henkilökohtaisesti toimeen esimiehensä 

kanssa.  
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Kuva 21. Esimieheni on kiinnostunut henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista 

 

Tutkittavassa yrityksessä poissaoloista aiheutuvat kustannukset ovat keskiarvoa 

matalammalla tasolla, silti niistä aiheutuu kuluja. Myymäläpäälliköt ovat 

tulosvastuullisessa asemassa ja voidaan ajatella heidän miettivän keinoja 

poissaolojen vähentämiseksi. Alla mainittu myymäläpäälliköiden kommentteja 

tähän: 

- ”Pitää myös näyttää henkilökunnalle että heidän hyvinvointi on 

meille tärkeää. Ihmisten täytyy tuntea itsensä huomatuiksi ja 

tärkeiksi.” 

- ” Aito välittäminen ja kiinnostus työntekijää kohtaan. Selkeät ja 

relevantit tavoitteet”. 

- ” Poissaolojen seurata ja niistä kertominen henkilökunnalle / 

seuranta. Asiasta puhuminen, tsemppaaminen ja kannustaminen. 

Positiivisemman ilmapiirin luominen, itse esimerkkinä.” 

 

Myymäläpäälliköt kommenttien perusteella pitävät huolta henkilökunnan 

hyvinvoinnista, vaikka henkilökunta ei välttämättä sitä huomaakaan. Yrityksellä 

on käytössään varhaisen tuen malli, jolla pyritään parantamaan työhyvinvointia 
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sekä vähentämään sairauspoissaoloja. Tutkimuksessa eroaa vahvasti myymälä 

neljä. Tämän myymälän myymäläpäällikön tulisi käydä henkilökunnan kanssa 

keskustelu asiasta ja näin koko henkilökunta olisi tietoinen yrityksen 

toimintamallista. 

 

Myymälän kokonaiskuvaa esimiestyöskentelystä antaa alla oleva kuva 22. 

Myymälöiden henkilökunta on saanut antaa kokonaisarvosanan työpaikkansa 

esimiestasosta. Asteikko on 0 – 5, viisi on paras ja nolla heikoin. 
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Kuva 22. Työpaikkani esimiestaso on hyvä 

 

Myymälöiden esimiestaso on keskiarvollisesti hyvällä tasolla, ainoastaan 

myymälä numero neljä on heikoimpana. Asiaa voi osaltaan selittää muutamissa 

tutkimuskysymyksissä saman myymälän heikon tuloksen saanti. Lisäksi kyseisen 

myymälän vastausprosentti oli pieni, joten yksittäisten vastausten painoarvo 

nousee. 

7.6 Työilmapiiri 

Työyhteisön johtamisen puutteet ja toimimattomat sisäiset toimintatavat luovat 

huonon työilmapiirin ja työkulttuurin ja niiden kehitystyöhön tulisi kiinnittää 
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huomiota. Epävarmuus työn pysyvyydestä ja työyhteisöön kohdistuvat ulkoiset 

uhkat vaikuttavat kielteisesti työilmapiiriin. (Työturvallisuuskeskus, 2016.)  
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Kuva 23. Työpaikkani ilmapiiri on jäykkä 

 

Tutkimuksen kohteena olevissa myymälöissä koettiin työilmapiirin olevan 

pääosin tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta. Työilmapiiriin tyytymättömät olivat kommentoineet näin: 

- ” Kaikki tehdään yhden ihmisen mielipiteiden mukaan, ei edes 

välttämättä yrityksen sääntöjen mukaan.”  

- ”Luovuus on tukahdutettu ja uusia ideoita ei viitsi edes ajatella, 

tahi esittää, koska yleistyksenä on, että henkilökunta on melko 

lailla tyhmää ja myymälässä on vain yksi henkilö, joka voi 

kaiken päättää ja on aina oikeassa.  Hän sanelee säännöt ja niitä 

pitää noudattaa, vaikka eivät olisi aina edes yrityksen linjan 

mukaisia.” 

- ”Empatia puuttuu johdolta kokonaan ja ihmisiä ei arvosteta 

yksilöinä.” 
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Työilmapiirin tukemiseen esimiehen paras tapa on antaa palautetta, 

vuorovaikuttaa, arvostaa alaisiaan ja kuunnella heitä sekä hyväksyä yksilöiden 

erilaisuus (Paasivaara & Nikkilä 2010, 139). Toimivan ja terveen työyhteisön 

ominaispiirteisiin kuuluvat terveelliset ja turvalliset työolosuhteet, päätöksen-

tekoon osallistuminen, halu kehittää itseään sekä oikeudenmukaisuus ja tasa-

arvoinen kohtelu. Palautteen antamisen ja saamisen helppous sekä säännöllisyys 

heijastavat myös hyvää ilmapiiriä. Tärkeiksi asioiksi työntekijöille ovat 

muodostuneet vaikutusmahdollisuus omaan työhön sekä asetettuihin tavoitteisiin 

ja tuloksiin. (Vesterinen 2006, 41.) 

7.7 Työn laatu 

Työelämän laatu ja sen kehittäminen edistävät työn mielekkyyttä ja 

työmotivaatiota sekä vaikuttavat työhön osallistumiseen ja tuottavuuteen. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu työn laadun vaikuttavan työssä 

viihtyvyyteen, sitoutumiseen ja työhyvinvointiin.  

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Samaa mieltä Osittain samaa mieltä

P
ro

se
n

tt
i

Myymälä 1

Myymälä 2

Myymälä 3

Myymälä 4

Myymälä 5

Myymälä 6

Myymälä 7

Myymälä 8

Myymälä 9

 

Kuva 24. Työni on yksitoikkoista 

 

Tutkittavassa yrityksessä on käytössä työnkierto ja se on todettu hyväksi 

käytännöksi. Työntekijöillä on työpäivänsä aikana vaihtelevia työtehtäviä ja se 

näkyy vastaajien mielipiteistä. Muutamissa myymälöissä on oltu sitä mieltä, että 

työ toimintatavoista huolimatta on yksitoikkoista. Osaltaan näihin mielipiteisiin 
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voi vaikuttaa aikaisemmin tutkimuksessa esiintulleet kannustaminen, tasapuolinen 

kohtelu sekä luottamus. Ne kaikki ovat yhteydessä työelämän ja työn laadun 

kanssa ja niiden puuttuminen voi vaikuttaa vastaajien mielipiteisiin. 

 

Tutkittavan yrityksen päätoimiala on vähittäiskauppa ja henkilökunnan 

pääasiallisena työtehtävänä on asiakaspalvelu ja myynti. Vastaajat ovat voineet 

ajatella tämän kysymyksen kohdalla onko heillä liikaa työpäiviä viikossa, 

esimerkiksi opiskelijat, vai antaako esimiehet liikaa työtehtäviä työpäivän ajaksi. 

Kiire voi olla yksi syy vastaajien mielipiteeseen, he kokevat työaikansa olevan 

riittämätön annettuihin työtehtäviin. 
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Kuva 25. Minulla on liikaa työtä tehtävänä 

 

Usein on mahdollista sairauspoissaolojen lisääntymiseen, mikäli työntekijä kokee 

työnsä liian raskaaksi. Tällaisissa tapauksissa myös työntekijällä on vastuu ottaa 

asia puheeksi esimiehensä kanssa ja löytää yhdessä joku ratkaisu työkuorman 

keventämiseen. Tutkittavassa yrityksessä on käytössään korvaavan työn malli, 

jota voitaisiin tietyissä tapauksissa soveltaa tällaisiin ongelmiin. 

 

Työelämässä ollessa tulee työssä kuormittumista jonkin verran, voidaan puhua 

tietynlaisesta stressistä. Stressiä ei pystytä,  eikä sen kokonaan poistamiseen ole 
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mitään tarvettakaan, sillä sopiva stressin määrä saattaa jopa parantaa työn  

tehokkuutta.  
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Kuva 26. Koen työperäistä stressiä tällä hetkellä 

 

Tutkittavissa myymälöissä työn aiheuttama stressi ei ole ongelma. Asia on todella 

positiivinen, sillä pitkäaikainen altistuminen stressille voi mahdollisesti aiheuttaa 

työntekijän terveysongelmia ilman riittävää työn vastapainoa ja palautumista 

työstä. Myymälöiden poissaolot eivät tämän tutkimuksen mukaan johtuisi työn 

kuormittavuudesta. 

 

Haitallista työkuormaa voi aiheuttaa työn vaatimusten ja tavoitteiden ollessa 

epätasapainossa työn palkitsevuuden (etenemismahdollisuudet, palkka sekä 

arvostus) kanssa (Elo A-L, Mattila P, Kuosma E, 2004).  
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Kuva 27. Työympäristöni vaikuttaa sairauspoissaoloihini 

 

Työstä johtuvaa stressiä voi myös aiheuttaa työpaikkakiusaaminen, väkivalta ja 

sen uhka, kuormittavat yhä useamman työntekijän terveyttä ja hyvinvointia. 

Epäsäännölliset työajat ja vuorotyö voivat aiheuttaa stressiä ja kuormittumista. 

Tässä tutkimuksessa ei tullut näistä asioista johtuvia poissaoloja esiin. 

 

Ihmiset ovat yksilöitä ja toiset voivat jäädä helpommin sairauslomalle kuin toiset. 

Se, mikä on todellinen syy, ei välttämättä aina tule tietoon. Työhyvinvoinnin 

merkitys on todettu tässä olevan avainasemassa. Jos työntekijä ei viihdy työssään, 

on hänen helpompi jäädä sairauslomalle. Työterveyshuollon mukaan on 

nähtävissä tietyissä ajankohdissa selkeitä sairauslomien kasvua, esimerkiksi 

festarit tms. ja yleensä juuri matalan kynnyksen omaavat työntekijät jäävät 

sairauslomalle. 
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Kuva 28. Minulla on matala kynnys jäädä sairauslomalle 

 

Tutkittavan yrityksen työntekijät ovat sitoutuneita ja kantavat vastuuta omasta 

työstään. Suurin osa kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, etteivät jää helposti 

sairauslomalle. Asialla on kääntöpuolensakin, liiallinen työntekeminen voi olla 

yksi työuupumuksen aiheuttajista. Työntekijän ollessa kovin sitoutunut yritykseen, 

hän itse haluaa tehdä ylitöitä ja olla aina tavoitettavissa. Liian paljon työtä tekevä 

työntekijä ei välttämättä itse huomaa työskentelevänsä liikaa, ja tästä voi aiheutua 

työntekijälle työuupumusta ja poissaoloja. Kaupan alan yrityksissä on kuitenkin 

työntekijäpuolella paljon osa- aikaisia, joten tässä tutkimuksessa työuupumusta 

voidaan pitää pois suljettuna. 

7.7 Korrelaatiot ja analyysi 

Korrelaatioiden avulla selvitettiin kaikkien yhdeksän myymälän keskiarvollista 

organisatorista luottamusta ja sen vaikutusta työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja 

tuloksellisuuteen. Työtehtäviä koskevilla väittämillä selvitettiin työtehtävien 

laatua, työsuhteeseen liittyvillä väittämillä sitoutumista ja työtyytyväisyyttä sekä 

työyksikköön kohdistuvilla yksikön työtulosta. Henkilöiden välistä luottamusta 

mitattiin kysymyksillä muista työntekijöistä sekä esimiehestä. Organisaatiota 

koskevilla väittämillä mitattiin ei-henkilöityvää luottamusta.  
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Alla taulukossa 3 on esitetty tutkimuksen perusteella tehdyt korrelaatiot 

Taulukko 3. Riippuvuussuhteet 

 

keskiarvo 1 2 3 4 5 6 

1. Luottamus työtovereihin 4,68 
      

2. Luottamus esimiehiin 4,54 0,10 
     

3. Työtehtävien laatu 3,53 -0,20 0,01 
    

4. Sitoutuminen 3,81 -0,45 0,51 -0,19 
   

5. Työtyytyväisyys 4,42 0,57 0,22 -0,19 0,05 
  

6. Yksikön työtulos 3,87 -0,11 0,48 0,07 0,29 -0,06 
 

7. Ei-henkilöityvä luottamus 3,98 0,34 0,75 -0,22 0,35 0,73 0,21 

 

Keskiarvot osoittavat luottamuksen tason olevan hyvä tutkittavassa yrityksessä. 

Luottamus esimiehiin sekä luottamus työtovereihin ovat lähes samalla tasolla. 

Korrelaatio näiden välillä on lievästi positiivinen. Näiden väliseen suhteeseen 

vaikuttaa se, että yrityksessä esimiehet toimivat alaistensa kanssa läheisessä 

yhteistyössä ja osallistuvat samoihin työtehtäviin. Esimiehiä pidetään myös 

työtovereina, kasvava luottamus työtoveria kohtaan, kasvattaa myös luottamusta 

esimiestä kohtaan. 

 

Työtehtävien laadun keskiarvo on kyselyn alhaisin. Tätä voi selittää 

kysymyssarjan tiimityöosio, sekä tiedon hajallaan olemiseen liittyvät kysymykset. 

Yrityksessä vastaajat eivät tee haastavaa tiimityötä. Tiedon hajallaan oleminen 

tarkoittaa tiedon löytymisen hankaluutta. Asiaa ollaan parhaillaan uudistamassa, 

mikä on kyselyn tulosten perusteella aiheellista. Työtehtävien laadun ja luottamus 

työtovereihin välinen korrelaatio on negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

työtehtävien huononeminen ei kuitenkaan vähennä luottamusta työtovereita 

kohtaan. Työtehtävien laadun ja luottamus esimiehiin välinen korrelaatio on 

puolestaan positiivinen vähäisellä merkityksellä. Tätä voi selittää se, että esimies 
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antaa vastuullisempia tehtäviä, jolloin tehtävien laatu paranee ja se lisää samalla 

luottamusta esimiehiin. 

 

Sitoutuminen on kyselyn heikoimpia keskiarvolla 3,81. Tulokseen vaikuttaa 

kysymyksissä olevat palkkaus ja työnantajan vaihtaminen. Nykyaikana ei 

sitouduta saman työnantajan palvelukseen samalla tavoin kuin ennen. 

Koulutuksen lisääntyminen ja sen myötä työpaikan vaihtamisen kynnys on 

alhaisempi. Sitoutumisen korrelaatio on negatiivinen luottamus työtovereihin ja 

työtehtävien laadun välillä. Kysymyksissä käsitellään paljon taloudellisia asioita 

ja niillä ei löydetty merkitystä työtoverien väliseen luottamukseen ja työtehtävien 

laadun välillä. Esimerkiksi parempi palkka ei kuitenkaan lisää työtehtävien laatua.  

Sitoutumisen ja luottamus esimiehiin välillä on positiivinen korrelaatio. 

Esimiesten hyvä toiminta lisää luottamusta, sitoutumista sekä työtyytyväisyyttä. 

 

Työtyytyväisyyden keskiarvo on 4,42. Korrelaatiosuhteeltaan se on positiivisesti 

voimakkain luottamus työtovereihin (0,57). Työtyytyväisyys paranee, jos 

työympäristössä on hyvä luottamus työtovereihin. Tämä tulos tukee aiemmissa 

tutkimuksissa (esim. Ferres et al., 2004) tehtyjä havaintoja. Luottamus esimiehiin 

parantaa työtyytyväisyyttä, pienellä positiivisella korrelaatiolla (0,22). 

Työtehtävien laadun ja työtyytyväisyyden korrelaatiosuhde on negatiivinen, eli 

työtehtävien laatu ei lisää työtyytyväisyyttä. Voidaan ajatella, että työtehtävien 

samankaltaisuus ja vähäisiä haasteita tarjoavat tehtävät päinvastoin vähentävät 

työtyytyväisyyttä. Työntekijöiden tulisi päästä mukaan päätöksentekoon mm. 

miten työt tehdään. Organisaatio, joka ottaa työntekijöiden näkökulmat huomioon 

saavuttaa positiivisen vaikutuksen työntekijöissä. Työtyytyväisyyden ja 

sitoutumisen välillä on pieni korrelaatiosuhde. Tuloksen mukaan se on 

positiivinen (0,05). Sitoutumisella on positiivinen vaikutus työtyytyväisyyteen. 

Jos työntekijät viihtyvät työssään, niin he eivät ole kovin halukkaita vaihtamaan 

työnantajaa. Huomattavaa näiden kahden muuttujan suhteessa on se, ettei 

palkkauksella löydetty merkittävää vaikutusta työtyytyväisyyteen. Kuitenkin 

palkitsemisella on yleisesti positiivinen yhteys organisatoriseen luottamukseen. 
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Työtuloksen keskiarvo on 3,87. Tulokseen saattaa osaltaan vaikuttaa se, että 

vastaaja ei ole täysin ymmärtänyt kysymystä tai vaihtoehtoisesti ei ole tiennyt 

asiasta mitään. Tietämättömyys voi johtua esimiesten vähäisestä raportoinnista 

alaisilleen tai tiedonkulun ongelmista. Työtuloksen ja luottamus työtovereihin 

välinen korrelaatiosuhde on negatiivinen. Luottamus työtovereihin ei tuloksen 

mukaan paranna työtulosta. Luottamus esimiehiin ja yksikön työtuloksen välillä 

on positiivinen korrelaatio (0,48), joka kuvastaa esimiestoiminnan onnistumista 

työtuloksen parantamiseen. Esimiesten tulee asettaa selkeät ja ymmärrettävät 

tavoitteet alaisille ja tätä kautta saada parempaa työtulosta aikaiseksi. 

Korrelaatiosuhde kuvaa myös alaisten näkemystä esimiesten ja organisaation 

johdon osaamisesta. He luottavat näiden tahojen osaamiseen tässä organisaatiossa. 

Työtehtävien laadulla ja työtuloksella on vähäinen positiivinen korrelaatio. Tässä 

tutkimuksessa organisaationa on kaupan alan yritys. Jokaisen hoitaessa omat 

työtehtävänsä hyvin, kaupankäynti paranee ja se parantaa myös työtulosta. 

Työtuloksella ja sitoutumisella on positiivinen riippuvuus. Samalla kun työntekijä 

luottaa tulevaisuuteensa hän kykenee työskentelemään tehokkaammin. 

Organisaatiot käyttävät erilaisia käytäntöjä mm. kehittääkseen työntekijöiden 

taitoja ja parantamaan laatua. Työntekijöiden näkökulmat paremmin huomioon 

ottava organisaatio saavuttaa positiivisen vaikutuksen työntekijöissä ja lisää 

sitoutumista. Myymälän työtuloksen ja työtyytyväisyyden välillä on negatiivinen 

suhde. Se kuvaa, ettei hyvällä työtuloksella ole vaikutusta työtyytyväisyyden 

lisääntymiseen. Käänteisessä tilanteessa työtyytyväisyys lisääntyy, jos esimerkiksi 

yksikön työtulos yltää tavoitteisiin. 

 

Ei-henkilöityvän luottamuksen keskiarvo on tässä tutkimuksessa 3,98. 

Kysymykset käsittelivät organisaatioon liittyviä asioita, sekä luottamusta 

organisaatioon ja sen toimintaan. Ei-henkilöityvällä luottamuksella on positiivinen 

korrelaatio kaikkiin muihin, paitsi työtehtävien laatuun. Suurimmat korrelaatiot 

ovat luottamus esimiehiin (0,75) ja työtyytyväisyyteen (0,73). Luottamus 

esimiehiin mainittiin jo aikaisemmin, se kuvaa alaisten luottamusta esimiesten ja 

organisaation osaamiseen. Korkeampi luottamus organisaatiota kohtaan lisää 

luottamusta esimiehiin ja luottamuksen paraneminen lisää työtyytyväisyyttä. 
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Luottamus kokonaisuutena vaikuttaa moneen eri tekijään. Ei-henkilöityvän 

luottamuksen ollessa hyvä, on myös henkilöiden välinen luottamus hyvä. 

Työtuloksen ja luottamuksen välinen suhde vaikuttaa myös ei-henkilöityvään 

luottamukseen. Negatiivinen suhde työtehtävien laadun ja ei-henkilöityvän 

luottamuksen välillä on 0,22. Luottamuksen lisääntymisellä ei ole vaikutusta 

työtehtävien laatuun. Henkilöiden luottamus organisaatioon ei muutu, vaikka 

työtehtävien laatu muuttuisi. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esimiestyön/johtamisen vaikutukset 

lyhytaikaisiin sairauspoissaoloihin. Tutkimus tehtiin yhdeksään eniten lyhyitä 

sairauspoissaoloja käsittäviin myymälöihin. Vastausten perusteella haettiin 

keskeisiä eroavaisuuksia johtamis/esimieskäytännöissä eri myymälöiden välillä. 

Tutkimuksessa ei noussut esiin suuria eroavaisuuksia. Joissakin myymälöissä 

henkilökunnan vapaiden kommenttien perusteella on erilaisia toimintatapoja, 

jotka saattavat aiheuttaa tutkimuksessa saatuja mielipiteitä. Tutkimuskysymyksiin 

saatiin vastaukset. 

Päätutkimuskysymys oli: ” Henkilöjohtamisen yhteys lyhytaikaisiin 

sairauspoissaoloihin?” sekä alatutkimuskysymyksiin: 

” Miten esimiestoiminta koetaan ja miten se vaikuttaa hyvinvointiin?” 

” Miten työhyvinvoinnin johtamisella voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin?” 

” Miten sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa?” 

  

Esimiestoiminnalla on varmasti vaikutus alaisten hyvinvointiin sekä 

sairauspoissaoloihin. Tämän tutkimuksen perusteella ei suoraan voida linkittää 

esimiestoiminnan ja sairauspoissaolojen yhteyttä. Yrityksellä on olemassa arvot, 

joihin jokaisen työntekijän, niin esimiesten, kuin työntekijöidenkin, tulisi peilata 

omaa toimintaansa. Tutkimuksessa tuli joidenkin myymälöiden kohdalla esiin, 

ettei niin välttämättä toimita. Kokonaisuudessaan näiden yhdeksän eniten 

poissaoloja omaavien myymälöiden tilanne on hyvä.  Kaikissa tutkittavissa 

myymälöissä oli kaikki esimiestyöhön liittyvät perusasiat kunnossa. Kaikkia 

tiedotukseen liittyviä asioita, esimerkiksi tavoitteet, myymälän tulos jne. voisi 

yrittää parantaa, ainakin varmistaa asian tulleen selväksi jokaiselle työntekijälle. 

Esimiehen esimerkillisyys vaikutti tutkimuksen mukaan hyvinvointiin. Yritys 

painottaakin esimiesten huomion kiinnittämistä omaan esimerkkiinsä. 

 

Palaute on työntekijöille tärkeää. Joissakin myymälöissä annettu palaute oli usein 

negatiivista. Rakentavan palautteen lisäksi on todella tärkeää muistaa myös se 

positiivinen palaute, se usein jää antamatta. Pienellä positiivisella saa työyhteisön 
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hyvinvoinnin paranemaan. Tutkimuksen aikana yritys uudisti työntekijöiden 

palkkausjärjestelmää. Palkkausjärjestelmän uudistamisessa otettiin käyttöön 

työntekijän suoritukseen liittyvä palkanosa. Nyt esimiesten on helpompi antaa 

palaute apunakäyttäen työnantajan vaatimuksia tähän palkanlisäosaan. 

Työntekijälle oikein asetetut tehtävät ja tavoitteet auttavat saavuttamaan 

onnistuneen työsuorituksen. Tehtävien ja tavoitteiden asettelussa helpottavana 

työkaluna voidaan pitää selkeitä ja ajan tasalla olevia tehtäväkuvauksia.  

 

Esimiestason keskiarvo oli kuitenkin hyvä, ainoastaan myymälä numero neljä oli 

selkeästi heikompi muihin verrattuna. Kyseisessä myymälässä tutkimukseen 

vastasi ainoastaan viisi henkilöä, joten tuloksen paikkansa pitävyys ei ole 

täydellinen. Suuntaa antavana sitä voidaan kumminkin pitää. Esimiestyön 

toimivuus on tämän tutkimuksen perusteella hyvä, jokaisessa tutkitussa 

myymälässä perusasiat olivat kunnossa. Vastaajien vapaissa kommenteissa 

viitattiin esimiesten käytökseen. Esimies- koulutuksissa tulisi painottaa esimiehen 

käyttäytymiseen ja omaan luonteeseen liittyviä asioita työtilanteissa. Yrityksessä 

on käytössä myös puheeksi ottamisen malli, jonka avulla käydään keskusteluja 

hankalista asioista alaisten kanssa.  Esimiesten koulutusta on lisätty, käydään 

henkilöstöjohtamiseen liittyviä asioita enemmän läpi. Niillä saadaan tasalaatuinen 

toimintatapa läpi koko organisaation. Tämä helpottaa työntekijöiden siirtymistä 

eri paikkakunnille saman työnantajan palveluksessa, kun johtamistyylit ovat joka 

paikassa samat. 

 

Riippuvuussuhteiden mukaan luottamus tutkittavissa myymälöissä keskiarvol-

lisesti on hyvä. Kyseessä on kaupan alan organisaatio, mikä selittää osaltaan 

työtehtävien laadun muita tekijöitä heikomman keskiarvon. Työtehtävät 

organisaatiossa eivät ole erityisen vaihtelevia, eivätkä ne vaadi merkittävää 

ongelmanratkaisukykyä. Vastaavasti sitoutuminen on alhainen, koska kaupan 

palkkataso ei ole erityisen hyvä. Työtuloksen osalta vastauksiin on saattanut 

vaikuttaa vallitseva taloustilanne. Yrityksessä luottamus työtovereihin on korkea. 

Tämä voi johtua siitä, että organisaation esimiehet työskentelevät tiiviisti 

samoissa tehtävissä alaistensa kanssa. Dirks et al. (2001) ovat saaneet omassa 
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tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia. Organisaatiorakenne voi vaikuttaa 

myös työtyytyväisyyden ja luottamus esimiehiin korrelaatiosuhteeseen. Yleisesti 

kaupanalan työtuloksella (myynti) luodaan onnistumisia ja sen pitäisi vaikuttaa 

työtyytyväisyyteen positiivisesti. Toisaalta jos tavoitteita ei saavuteta, työtulos 

heikkenee ja se vaikuttaa negatiivisesti työtyytyväisyyteen. Yrityksessä ei-

henkilöityvä luottamus on hieman muita keskiarvoja alhaisempi. Tämä saattaa 

johtua yleisestä taloustilanteesta, joka varjostaa tulevaisuuden näkymiä usealla 

toimi-alalla. Kilpailevat organisaatiot tekevät suuria muutoksia organisaatioissaan 

ja tällaiset päätökset varmasti vaikuttavat myös alalla työskentelevien mielialaan. 

Kokonaisuutena organisaatiossa on kyselyn perusteella luottamus hyvällä tasolla. 

8.1 Jatkosuositukset 

Työn tulokset on esitelty tutkimuksessa mukana olleille myymäläpäälliköille ja he 

voivat itse miettiä omia toimintatapojaan ja löytyykö niistä jotakin korjattavaa. 

Palautteen antamisen on todettu vaikuttavan työhyvinvointiin. Myönteinen palaute 

ja kiitos tuovat sen saajalle hyvän mielen ja nämä eivät maksa antajalleen mitään. 

Myönteinen palaute on suositeltua antaa mahdollisimman avoimesti ja 

välittömästi hyvin tehdystä työstä. Korjaavan ja negatiivisen palautteen annossa 

kannatta harkita, kuinka sen esittää ja se pitää antaa kahdenkeskisenä. Korjaavan 

palautteen on kohdistuttava selkeästi pelkästään työsuoritukseen ja työntekijä 

pystyy näin korjaamaan toimintaansa. Mahdollisesti esimiehen olisi hyvä selvittää, 

olisiko jokin toinen tapa suoriutua tehtävästä. Työntekijälle voidaan tarjota työn 

ohjaamista tai muuta tukea sekä koulutusta. Työntekijää auttaa parempiin 

suorituksiin oikeudenmukainen ja rakentava palaute. Yleensä palautteen saanti 

koetaan myönteisenä ja se mahdollisesti kannustaa ja motivoi työntekijää 

työtehtävissään. Yrityksessä korostetaan palautteen tärkeyttä, mutta onko 

varmistettu esimiesten osaavan antaa sitä? Tutkimuksessa tuli esiin myös 

esimiesten käyttäytyminen. Yrityksellä on paljon ohjeistusta ja erilaisia 

toimintamalleja, mutta pitäisi varmistaa esimiesten toiminta niiden käyttämisessä.  

 

Työterveyshuollon merkitys ammattitautien, erilaisten työstä aiheutuvien 

sairauksien ja työtapaturmien ennaltaehkäisemisessä sekä työntekijän 
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perusterveyden ja sen kehittymisen seuraamisessa on merkittävä. Tutkimuksen 

aikana yritys teki yhteistyösopimuksen uuden työterveyspalveluja tuottavan 

yrityksen kanssa ja sairauspoissaolojen seuranta, sekä toimintamallit ovat tulleet 

paremmin käytäntöön. Tämä tulee helpottamaan myymäläpäälliköiden työtä ja 

puuttumaan aikaisemmin sairauspoissaoloihin ja tukemaan työntekijää. 

Aktiivisella ongelmien havaitsemisella, varhaisen tuen keskusteluilla ja 

pyrkimyksellä hakea ratkaisuja tuetaan työntekijän työkykyä ja työhyvinvointia. 

Ongelmien ollessa pieniä, voidaan ehkäistä sairauslomia ja ennenaikaista 

eläköitymistä. Esimiehen ja työntekijän alkaessa yhdessä keskustella 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sairauspoissaoloista ja niiden syistä, on 

työnantajalla parempi mahdollisuus pystyä vaikuttamaan työntekijän työkykyyn. 

Näin myös työntekijä hyötyy varhaisen tuen mallista sillä sen avulla esimiehen on 

helppo ottaa sairaus-poissaolot yhdessä puheeksi. Useissa tapauksissa pelkkä 

sairauspoissaolojen puheeksiottaminen ja poissaolokäytäntöjen ja poissaolojen 

seurannan selvittäminen työyhteisössä, saattaa muuttaa henkilöstön 

poissaolokäyttäytymisen erilaiseksi, etenkin nuorten työntekijöiden kohdalla. 

 

Esimiehet saavat koulutusta näihin käsiteltyihin asioihin, mutta niiden käytäntöön 

vienti tai ottaminen voi olla joillekin haastavaa. Voi olla mahdollista, ettei joku 

esimies halua muuttaa toimintatapaansa. Esimiesten tulisi ottaa vieläkin suurempi 

rooli poissaolojen käsittelyyn ja yhtenä keinona sairauspoissaolojen 

vähentämiselle voitaisiin harkita sairauspoissaolomäärien liittämistä suoraan 

esimiesten ja yksiköiden tulostavoitteisiin. Työkyvyn ylläpito ei ole pelkästään 

esimiesten tehtävä, päävastuu siitä on työntekijällä itsellään. Hänen täytyy pitää 

itsensä sellaisessa fyysisessä kunnossa, että pystyy suoriutumaan työtehtävistään. 

Työantaja voisi tukea toimintaa esimerkiksi liikuntasetelien muodossa. Tulosten 

perusteella nykyiset toimintatavat tuntuvat toimivilta, eikä suuria muutoksia 

kannata lähteä tekemään. Ylläpidetään se osaaminen, joka nyt on jo olemassa. 

Uuden työterveyspalveluita tarjoavan yrityksen kanssa yhteistyön alettua tullaan 

näkemään ovatko sairauspoissaolot kehittyneet myönteisempään suuntaan. 
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LIITE 1 
 
Kysymykset henkilökunnalle 
 

1. Oman työni työtehtävät ja tavoitteet ovat selkeitä 

2. Oman työryhmän työtehtävät ja tavoitteet ovat selkeitä 

3. Olen tietoinen koko organisaation tehtävistä ja tavoitteista 

4. Minulla on selkeät vastuut 

5. Yksikössämme on toimiva palautekulttuuri 

 - vapaa kenttä: Millaista palautetta itse kaipasit? 

6. Esimiehen kanssa käytävillä kehityskeskusteluilla on merkitystä itselleni 

 - vapaa kenttä: Mitä toivoisit erityisesti käsiteltävän? 

7. Luottamuksen rakentumista edistetään työpaikallani 

 - vapaa kenttä: Mikä motivoi sinua? 

 - vapaa kenttä: Millaisia asioita odotat esimieheltäsi/työyhteisöltäsi? 

8. Työpaikkamme esimiestyön taso on hyvä 

 - vapaa kenttä: Kommentit 

9. Mielestäni esimiestyöllä on merkitystä työhyvinvoinnille 

10. Tiedän, kuinka tyytyväinen esimieheni on työtehtävistäni suoriutumiseen 

11. Minulla on liikaa työtä tehtävänä 

12. Työni on yksitoikkoista? 

13. Esimieheni auttaa minua kehittämään taitojani 

14. Työasiat häiritsevät koti- ja perhe-elämääni 

15. Työyksikköni ilmapiiri on avoin ja kannustava 

16. Työyksikköni ilmapiiri on jäykkä ja sääntöihin perustuva 

17. Esimieheni on kiinnostunut henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista 

18. Koen työperäistä stressiä tällä hetkellä 

19. Esimieheni toiminnalla on merkitystä työhyvinvoinnilleni 

 - vapaa kenttä: Millainen merkitys 

20. Työympäristöni vaikuttaa sairauspoissaoloihini 

21. Minulla on matala kynnys jäädä sairauslomalle 

22. Vapaat kommentit 
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Kysymykset myymäläpäälliköille 

 

1. Saatko tarvittaessa tukea ja apua esimieheltäsi työtehtäviesi hoitamiseen? 

2. Antaako esimiehesi riittävästi tietoa työhösi liittyvistä asioista? 

3. Annetaanko koulutusta esimiestyöhön ja koulutusta vaikeiden asioiden 

puheeksi ottamiseen? 

4. Miten palautekulttuuri mielestäsi toimii tällä hetkellä? Millaista palautetta 

annat? 

5. Kehityskeskustelujen merkitys itsellesi omassa esimiestyössäsi? 

6. Kuinka mielestäsi alaisesi kokee kehityskeskustelut kanssasi? 

7. Miten luottamusta voidaan rakentaa työpaikallasi? Miten motivoit 

työntekijöitäsi? 

8. Miten toimimalla voit johtaa hyvin työntekijöitäsi? 

9. Mitkä ovat mielestäsi olennaisia työhyvinvointia lisääviä/heikentäviä 

tekijöitä? 

10. Millaisena näet yksikkösi työilmapiirin? 

11. Minkälaiset tekijät mielestäsi vaikuttavat alaistenne työhyvinvointiin? 

12. Miten itse pyritte vaikuttamaan alaistenne työhyvinvointiin? 

13. Mitä työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä olisi mahdollista tehdä 

nykyisillä resursseilla?  

14. Mitä toimenpiteitä tekisitte, mikäli olisi enemmän resursseja (aikaa, rahaa, 

osaamista)? 

15. Miten luonnehditte omaa johtamistanne?  

16. Jos tarkemmin tarkastelet itseäsi johtajana, missä koet olevasi hyvä ja 

missä asioissa olisi kehitettävää?  

17. Miten huomioitte omassa esimiestyössänne oman johtamisen vaikutukset 

henkilöstönne työhyvinvointiin?  

18. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimpiä keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen 

ja sairauspoissaolojen vähentämiseen? 

19. Näetkö yksikkösi työntekijöiden omaavan matalan kynnyksen jäädä 

sairauslomalle? 

20. Kuinka yleistä mielestäsi on sairauspoissaolojen väärinkäyttö? 


