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Hyvinvointi tulevaisuuden työyhteisössä -diplomityössä käsitellään     
työhyvinvointiin liittyviä käsityksiä monesta eri näkökulmasta, kuten       
seurauksia, kustannuksia, syitä pahoinvoinnille sekä parannuskeinoja      
työhyvinvointia kohtaan tulevaisuudessa. Työn johdanto aloittaa      
työhyvinvoinnin historian näkökulmasta siirryttäessä nykypäivään ja edelleen       
kohti tulevaisuutta. Koska maailmaa muuttuu kovaa vauhtia ja tällä hetkellä          
eletään digitalisaation murroksessa, diplomityö käsittelee mahdollisia uhkia ja        
mahdollisuuksia, joita digitalisaation aikakausi mahdollisesti tuo mukanaan.       
Tämä murrosvaihe vaikuttaa jokaiseen ihmiseen eri tavoin ja aikakausi saattaa          
lisätä niin hyvin- kuin pahoinvointia sekä yksityis- että työelämässä.         
Henkilöstön työhyvinvointi on tullut vuosien saatossa yhä keskeisemmäksi        
osaksi yrityksissä ja organisaatioissa ja siihen on panostettu paljon aikaa sekä           
rahaa. Koska yritysten ja organisaatioiden olemassa oleminen ja tuottavuuden         
tavoittelu on suoraan verrannollinen työhyvinvointiin, on keskeisessä asemassa        
työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen. Työhyvinvointi johtuu monista eri        
asioista ja siihen voi liittyä monia syitä. Nykypäivänä yhtenä isona tekijänä on            
stressi, jota yleisesti esiintyy muun muassa tietotyötä tekevien keskuudessa.         
Toki stressiä esiintyy muillakin toimialoilla. Työn luonne on vuosikymmenien         
aikana muuttunut enemmän fyysisestä psyykkiseen, jolloin myös       
työhyvinvoinnin luonne on muuttunut. Diplomityössä tutkitaan empiirisen       
tutkimuksen avulla eri ammattiryhmien työhyvinvointia ja ajatuksia       
työhyvinvoinnista, miten vastaajat kokevat oman työhyvinvointinsa, annetaan       
omakohtaisia ehdotuksia työhyvinvointiin liittyen sekä lopuksi peilataan       
empiirisiä tutkimustuloksia teoreettiseen näkökulmaan. 
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Well-being in the future workplace community - The thesis deals with concepts            
of well-being at work from many different perspectives, such as consequences,           
costs, causes of nausea, and cures for well-being at work in the future. The              
introductory work begins with well-being at work from the point of view of             
history in the transition to the present and further towards the future. As the              
world is changing rapidly and is currently living in the transition to            
digitalisation, the thesis deals with potential threats and opportunities that may           
be brought about by the era of digitalisation. This transition phase affects every             
human being differently and the era may increase as well as nausea in both              
private and occupational life. Over the years, employees' well-being at work has            
become increasingly central to businesses and organizations and has invested a           
lot of time and money on it. Since the existence of companies and organizations              
and the pursuit of productivity are directly proportional to well-being at work,            
the well-being and well-being of employees are central. Well-being at work is            
caused by many different things and can be associated with many causes.            
Today, one of the major influences is the stress that is commonly encountered,             
among others, in information workers. Sure, stress also occurs in other           
industries. The nature of the work has changed more physically to the psyche             
over decades, and the nature of well-being at work has also changed. Empirical             
research will be used to investigate occupational well-being of different          
occupational groups and ideas about well-being at work, how respondents feel           
their own well-being at work, self-suggestions about well-being at work, and           
finally empirical research results in the theoretical perspective. 
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ALKUSANAT 

 

2000 -luvulla on kiinnostuttu yhä enemmän hyvinvoinnista ja terveydestä ja siihen on alettu             

kiinnittämään enemmän huomiota. Nykyajan trendinä on syödä terveellisesti, liikkua ja          

urheilla vähintään muutaman kerran viikossa. Oikeanlainen vuorokausirytmi ja riittävä unen          

määrä auttavat parantamaan hyvinvointia sekä fyysistä että psyykkistä jaksamista. Ajatuksen          

diplomityön aiheeksi sain omakohtaisten kokemusteni ja kiinnostukseni kautta. Muutamia         

vuosia sitten aloin kiinnostumaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja osa-alueista, joita         

hyvinvointiin liittyy.  

 
Aloitin aktiivisen liikuntaharrastuksen muutamia vuosia sitten juoksu- ja kuntosali         

harrastuksen kautta. Aloin kiinnittämään enemmän huomiota oikeanlaiseen ravintoon, uneen         

sekä hyvinvointiin kokonaisuudessaan. Luin aiheesta alan kirjallisuutta ja artikkeleita sekä          

halusin saada mahdollisimman monipuolista tietoa hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä         

alueista. Koska hyvinvointi on jokaisen ihmisen tärkein voimavara ja jaksamisen perusta,           

halusin keskittyä diplomityössä ennen kaikkea työhyvinvointiin ja mitä osa-alueita ja          

haasteita siihen liittyy. Olen rajannut työni käsittelemään työhyvinvointia ja sen vaikutuksia           

työyhteisössä niin yhteiskunnallisesti kuin globaalisti. Olen tehnyt tämän diplomityön         

haastattelemalla omia kavereitani sekä muita verkostoja ja sidosryhmiä. Vastaajat toimivat ja           

työskentelevät eri ammattiryhmissä, joten olen saanut hyvin materiaalia työhöni heidän          

kauttaan.  

 
Haluan yhteisesti kiittää kaikkia tässä projektissa mukana olleita henkilöitä, perheenjäseniä,          

ystäviä ja kavereita isosta avusta ja kannustuksesta. Lisäksi haluan osoittaa ison kiitoksen            

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opettajille kannustuksesta ja tukemisesta       

tuotantotalouden opinnoissani ja erityisesti Satu Parjasta, joka on loistavasti ohjannut minua           

tämän diplomityön etenemisessä. 

 

Helsinki, Toukokuussa x, 2017 

 

Sami Kaasalainen 
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Arvoverkosto Liiketoiminnallinen verkosto, jonka avulla tehostetaan 

liiketoimintaa, asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta  
 
Asbesti Kuitumineraali, jota käytettiin 1920 - 1990 -luvuilla  

rakentamisessa ja teollisuudessa 
 
Autoritäärinen johtaminen Vanhanaikainen johtamistapa (vaikutteita sotilasjohtamisesta) 
 
Bruttokansantuote (BKT) Tuotannollinen mitta, joka kertoo tuottavuuden  

kansallisella tasolla 

 
EK Elinkeinoelämän keskusliitto 
 
Ekosysteemi Kts. Arvoverkosto 
 
Eksplisiittinen tieto Tietoa, joka voidaan tallentaa, jakaa, viestiä ja siirtää 
 
Family-friendly work Työhyvinvoinnin ja perhe myönteisyyden yhteensovittaminen 
culture 
 
Flow-ilmiö Työn imu jolla tarkoitetaan positiivista työhyvinvoinnin  

voimaa 
 
FWD -malli Työn joustavuuden suunnitteluun kehitetty malli. Kts. JD-R  

-malli 

 
Hiljainen tieto Tieto on vaikeasti jaettava. Esimerkiksi henkilökohtainen tieto 
 

Inhimillinen pääoma Työntekijöiden ammatillinen osaaminen 
 
Internet of Things  (IoT) Verkon yli tapahtuva tiedonsiirto esim. laitteiden välillä 
 
JD-R -malli Ammatillisen stressin malli 
 
Kehityskeskustelu Esimiehen ja alaisen välinen työhön liittyvä keskustelu 
 
Keinoäly (Tekoäly) Laitteiden avulla pystytään korvaamaan ihmisten ajattelutavat 
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Keva Kuntien eläkevakuutus 
 
Lean-menetelmä Projektin jatkuva kehittäminen, minkä avulla tehostetaan työn

tekemistä ja tuottavuutta 
 
Lähiösukupolvi 1950 -luvulla syntyneet 
 
PK-yritys Pienet -ja keskisuuret yritykset 
 
PLM Tuotteen elinkaaren hallinta (engl. “Product lifecycle

management”) 
 
Sitra Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
 
Software Developer Ohjelmistosuunnittelijan tai koodarin ammattinimike 

 
Sote Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus 

 
TEK Tekniikan akateemiset 
 
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
TYKY -toiminta Työ- ja toimintakyvyn parantaminen työpaikoilla 
 
Työhyvinvointipääoma Organisaation ja työntekijöiden välinen strateginen resurssi  
 
Y-sukupolvi 1980- ja 1990 välillä syntyneet 
 
X-sukupolvi 1960- ja 1970 välillä syntyneet 
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1  JOHDANTO 
 

1.1  Tutkimuksen taustaa 

 

Suomalaisille työ merkitsee monesti muutakin kuin palkkaa ja taloudellista hyvinvointia. Osa           

näkee työn henkilökohtaisena identiteettinä ja sosiaalisina suhteina. Toiset ovat ns.          

uraorientuneita ja panostavat työhön suurimman osan ajastaan. Heitä voidaan pitää työelämän           

suorittajina, jotka pyrkivät eteenpäin ja tekevät työnsä mahdollisimman moitteettomasti ja          

käyttävät työnsä hoitamiseen keskimäärin enemmän työtunteja. Toiset taas arvostavat         

säännöllistä työaikaa, haluavat viettää vapaa-aikaa perheen ja ystävien parissa. Jokaisella          

meistä on siis oma käsitys työstä ja työhön liittyvistä asioista. Toki palkka ja säännöllinen              

toimeentulo ovat yksi suurimmista tekijöistä työtä tehdessä ja antaa siten motivaatiota työn            

tekemistä kohtaan. Jokainen meistä kuitenkin haluaa vakaan ja vakinaisen työn, minne on            

mukava joka aamu mennä ja joka antaa sisältöä elämään sekä onnistumisen tunnetta.  

 
Työn tekemisen luonne on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon. Työn tarkoituksena on           

luoda ihmisille hyvinvointia ja säännöllinen toimeentulo sekä yhteiskunnalle kilpailukykyä ja          

vaurautta. Yritys- ja liiketoiminnan näkökulmasta pääasiallinen tarkoitus on luoda         

työpaikkoja ja tehdä yritystoiminnan kannalta mahdollisimman tuottavaa taloudellista tulosta         

omistajilleen. Edelleenkin vanha sanonta organisaatioissa pitää paikkansa: “tulos tai ulos”,          

millä tarkoitetaan, että työntekijän on täytettävä annetut taloudelliset tavoitteet ja odotukset.  

 
Aura et al. (2011, p. 52) esittävät miten kilpailukykyä luodaan pääasiallisesti           

asiakastyytyväisyyden, kustannustehokkuuden, laadun ja tuottavuuden avulla. Kilpailukyky       

on suoraan yhteydessä työhyvinvointiin ja yrityksen johto haluaa tietyin väliajoin nähdä,           

miten työhyvinvointi ja tuottavuus ovat yhteydessä toisiinsa. Näitä seurataan erilaisina          

lukuina ja mittareina, kuten sairauspoissaoloina, työtapaturmina tai ennenaikaiselle eläkkeelle         

siirtymisinä. Mutta ovatko yrityksen liiketoiminnallinen tuloksenteko ja työhyvinvointi        

yhteydessä toisiinsa vai pidetäänkö työhyvinvointia vain yhtenä osa-alueena yrityksen sisällä          

ja siihen puututaan vasta kun ongelmat ovat nousseet esille ja työntekijöiden keskuudessa            

ilmenee pahoinvointia, ongelmia tai muita haasteellisia ongelmakohtia?  
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Yrityksiä ja organisaatioita on Suomessa satojatuhansia, pienistä pk-alan yhden hengen          

yrityksistä aina isoihin kymmeniätuhansia henkilöitä työllistäviin konserni- ja        

pörssiyrityksiin. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2013 noin 280000 yritystä.          

On selvää, että isommilla ja vakavaraisilla yrityksillä on enemmän resursseja keskittyä ja            

panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin ja jaksamiseen.  

1.2  Historiasta nykypäivään 

 

Sotien jälkeen kun Suomea alettiin uudelleen rakentamaan, pidettiin käsillä tekemistä          

arvossa. Suomi maksoi Neuvostoliitolle sotakorvaukset pääasiassa erilaisilla materiaaleilla        

kuten laivoilla ja vetureilla. Tämän seurauksena Suomeen alkoi syntyä metalli- ja           

konepajateollisuutta. Alettiin puhua “savupiipputeollisuudesta”, missä työ oli fyysisesti        

raskasta ja työtä tehtiin ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä.        

Savupiipputeollisuuden aikakaudesta voidaankin sanoa alkaneen Suomen rakentaminen kohti        

hyvinvointivaltiota. Työtä tehtiin vaihtelevissa olosuhteissa kuten tehtaissa ja satamissa.         

Koska aiemmin työhyvinvointiin ei osattu kiinnittää tarpeeksi huomiota, on se jättänyt           

jälkensä myös nykypäivään ja vanhempiin sukupolviin. 

 
Yksi suurimmista terveydellisistä haitoista ja kuolemaan johtaneista työperäisistä sairauksista         

oli asbesti. 1920 - 1990 -luvuilla rakennusmateriaaleissa ja rakennusten eristyksissä käytettiin           

yleisesti asbestia, joka aiheutti erilaisia sairauksia kuten syöpää sekä muita hengitys- ja            

keuhkosairauksia. Vielä nykyäänkin aiemmin rakennuksilla ja telakoilla työskennelleet        

ihmiset saattavat oireilla ja altistua erilaisille keuhkosairauksille. Vasta vuonna 1993 asbestin           

käyttö kiellettiin kokonaan rakentamisessa Suomessa (Valtioneuvosto 1992) ja Euroopan         

Unionissa 2005 (Hengitysliitto Heli ry 2007, p. 2). Aiemmin ei tiedetty esimerkiksi            

työttömyys- tai sosiaalietuuksista, jotka paranivat huomattavasti 1970 -luvulla. Nykyään         

ihmisiä jää ennenaikaiselle eläkkeelle ja sairauslomille, jolloin erilaisilla valtion avustuksilla          

pystytään tukemaan näitä henkilöitä. 

 
Nykyään työn luonne on muuttunut epävarmemmaksi ja monilla aloilla työtä tehdään           

pääasiassa projektikohtaisesti. Projektiryhmiä kootaan eri yritysten työntekijöistä ja        

projektien kesto saattaa vaihdella huomattavasti. Enää ei puhuta esimies-alainen -suhteesta          

vaan ennemmin me-hengestä, jossa jokainen projektin jäsen on yhdenvertainen.         
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Asiantuntijaorganisaatioissa jokaisen työntekijän on otettava enemmän vastuuta tehtävistään        

ja johdettava omaa toimintaansa sekä oltava itseohjautuvia. Virtuaaliset organisaatiot ovat          

tulleet jäädäkseen, mikä tarkoittaa, että työtä tehdään maailmanlaajuisesti, ajasta ja paikasta           

riippumatta. Projektit ovat ketteriä ja yritysten trendinä on toimia leanisti.          

Verkostoitumisesta ja sen tärkeydestä puhutaan paljon ja merkitys kasvaa yhä enemmän           

digitalisoitumisen ja tietoverkkojen yleistymisen kautta. Yritysten välille on syntynyt         

monimutkaisia arvoverkostoja ja ekosysteemejä, joissa toimii monen alan yrityksiä ja          

toimijoita. Yritykset ja organisaatiot kehittävät toimitusketjujen hallinta prosesseja (engl.         

“Product lifecycle management”), joiden avulla tehostetaan tuottavuutta ja yhtenäistetään         

tuotetietojen hallintaa (Immonen & Sääksvuori, 2008). Työntekijöiltä vaaditaan vahvoja         

yhteistyötaitoja sekä taitoa kuunnella ja puhua (Manka & Manka, 2016). 

 
1.3  Nykypäivästä tulevaisuuteen 

 

Suomesta on tullut tietoyhteiskunta, missä tietotekniikka ja uudet teknologiat ovat arkipäivää.           

Uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti ja työntekijöiden koulutus on tullut osaksi          

työnkuvaa. Ilman jatkuvaa työntekijöiden koulutusta ja innovointia yritysten kilpailukyky         

heikkenee ja työt siirtyvät kilpailijoille. Työtä pystytään tekemään joustavasti etänä          

esimerkiksi kotoa tai mökiltä käsin. Enää työntekijä ei ole sidottu tiettyyn paikkaan kuten             

toimistoon. Työpaikolla on käytössä erilaisia työaikapankkeja ja joustavia työaikoja, jolloin          

työntekijät pystyvät suunnittelemaan paremmin omia aikataulujaan ja vapaa-aikaansa. 

 
Kun 1970 -luvulla metsiä harvennettiin ja puita kaadettiin fyysisesti, nykyään nämä samat            

työt on korvattu erilaisilla metsäkoneilla ja laitteilla. 2010 -luvulla nämä metsäkoneet           

pystyvät jopa kommunikoimaan keskenään Internet -verkon välityksellä. Puhutaan asioiden         

internetistä eli IoT:stä (engl. “Internet of Things”). Tällä hetkellä eletään digitalisaation           

murroskautta ja tulevaisuudessa digitalisaatio tulee vaikuttamaan valtavasti työn luonteeseen.         

Miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa työn luonteeseen on vielä iso          

kysymysmerkki. Puhutaan digitalisaation tuomista uhista ja mahdollisuuksista. Digitalisaatio        

on tullut jo moniin kotitalouksiin erilaisissa muodoissa, kuten kytkettyinä         

viihde-elektroniikkalaitteina ja järjestelminä. Televisio voi olla kytkettynä kodin        

langattomaan Wi-Fi verkkoon samoin kuin muut kodin elektroniikkajärjestelmät. Näitä         
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laitteita pystytään ohjaamaan ja kontrolloimaan mobiilisti matkapuhelimen ja tabletin kautta.          

Nämä verkkoon kytketyt laitteet ja järjestelmät yhdessä muodostavat esineiden Internetin,          

josta siis puhutaan termillä IoT. Verkkoon kytketyt järjestelmät tuottavat jatkuvasti paljon           

erilaista tietoa ja dataa, jota verkon kautta laitteiden valmistajat hyödyntävät laitteiden           

innovoinnissa ja kehitystyössään. On arvioitu, että tulevaisuudessa kaikki kodinkoneet,         

leivänpaahtimesta alkaen ovat kytketty verkkoon ja tämän avulla saadaan kerätty uutta dataa            

kuluttajien käyttäytymisestä ja rutiineista. Käytännössä tämä tehdään liittämällä laitteisiin         

pieni adapteri tai vastaava ja sen avulla pystytään laite liittämään verkkoon.  

 
Tulevaisuudessa monet tuotannolliset työt tulevat tekemään robotit ja koneet, jolloin ihmisen           

työpanosta ei enää tarvita tämän saman tuotannollisen työn tekemiseen. Mukaan tulevat           

erilaiset keinoäly -laitteistot, joiden avulla koneet pystyvät suorittamaan ihmismäisen         

ajattelun sekä toimimaan ja työskentelemään kuten ihmiset. On arvioitu, että tulevaisuudessa           

tekoäly pystyy korvaamaan jopa korkeasti koulutettuja työtehtäviä, kuten lääkäreiden tai          

juristien (Manka & Manka, 2016). 

Maa- ja metsätaloudessa valtaosan ihmisen työstä ovat jo nykyään korvanneet koneet ja            

laitteet. Koneet eivät tarvitse palkkaa, eivät pidä ruoka- eikä kahvitaukoja ja laitteet            

työskentelevät ympäri vuorokauden. Mihin sitten ihmisen työpanosta tulevaisuudessa        

tarvitaan, jos koneet syrjäyttävät nämä työtehtävät? Koneet ja robotit eivät kuitenkaan pysty            

suorittamaan esimerkiksi konkreettista suunnittelu- ja innovointi työtä. Näihin työtehtäviin         

tarvitaan tulevaisuudessakin ihmisten työpanosta ja korkeaa koulutusta.  

 
Tietoyhteiskunnan ja digitalisaation kautta monia perinteisiä työtehtäviä tulee poistumaan,         

mutta samalla luodaan täysin uudenlaisia työtehtäviä. Tämä tarkoittaa siten työtehtävien          

uudelleen muutoksia ja IT:n tulemista jokaiseen työpaikkaa. Sähköiset palvelut yleistyvät ja           

esimerkiksi verkkokaupat mullistavat perinteisen hankinta kulttuurin. Kukapa olisi 1970         

-luvulla kuullut tai ymmärtänyt, mitä Software Developer tekee työkseen tai mitä kyseinen            

titteli käytännössä tarkoittaa. Nykyään jo alakouluissa opetetaan ohjelmointitaidon perusteita         

ja opetus kuuluu jo osaksi koulujen opetussuunnitelmaa. 

 
Toisena isona kysymysmerkkinä on työn siirtyminen halvemman työvoiman maihin. Monet          

yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan halpatyömaihin, joissa työvoimakustannukset ovat        



14 

murto-osan Suomen tasosta. Tämä vaikuttaa negatiivisesti suoraan Suomen        

työllisyystilanteeseen. Tuotannon siirtyminen halvemman työvoiman maihin on vaikutusta        

maailmantalouden murroksesta ja globalisoitumisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa       

pääoman, tuotteiden, ideoiden ja ihmisten vapaata liikkumista ympäri maailmaa (Manka &           

Manka, 2016). Teollisuudessa ei nykyään enää kilpailla kustannuksilla vaan korkealla          

laadulla (Pyöriä, 2012). 

 
Toisaalta maailma tulee monimuotoistumaan ja uutta työvoimaa tarvitaan lisää eläköitymisen          

seurauksena. Uutta ja osaavaa työvoimaa sekä erilaista asiantuntijuutta tarvitaan myös          

ulkomailta (Vihavainen, 2009). Yhtenä vaihtoehtona on arvioitu, että maahanmuuttajat         

voisivat olla yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn kannalta hyvä lisäresurssi, joka voisi           

lisätä yritysten kilpailukykyä ja monimuotoisuutta (Moisio & Martikainen 2006. 5, p. 27). 

 
Esimerkiksi perinteinen suomalainen tekstiilialan yritys Finlayson on siirtänyt osan         

tuotantoaan halvemman työvoiman maihin. Finlayson toimitusjohtajalta Jukka Kurttilalta        

kysyttiin, miksi näin on tehty, eikö Finlayson ole kuitenkin perinteinen suomalainen yritys.            

Koska Finlaysonilla on noin 40 kilpailevaa yritystä Suomessa, on pakko siirtää tuotantoa            

halvemman työvoiman maihin. Kurttila kertoi esimerkin, jossa normaalin pussilakanan         

kuluttajahinta on 50 euroa. Jos tämä pussilakana tehtäisiin kokonaan Suomessa, sen           

kuluttajahinta olisi karkeasti 150 euroa. On selvää, että yritys ei kauan pysty markkinoilla             

kilpailemaan hinnallaan (Helsingin Sanomat, 26.8.2015). 

 
Kun vielä 1980- ja 90 -luvuilla nähtiin esimiehen oleva ainoa päätöksiä tekevä taho,             

nykypäivänä työntekijät saavat enemmän vastuuta päättää asioista ja töistään. Voidaan          

ajatella, että aiemmin esimiehet ja johtajat työskentelivät niin sanotussa “norsunluutornissa”          

antaen käskyjä ja tekivät itsenäisiä päätöksiä. Vasta 2000 -luvulle tultaessa lisääntyi           

enemmän tiimi- ja ryhmätyöskentely, missä esimies on osana projektiryhmää. Nykyään jo           

peruskoulussa opetetaan ryhmätyöskentelytaitoja sekä lukiossa ja korkeakouluissa opetus        

tapahtuu pääosin ryhmä- ja projektitöiden kautta. 

 
Työtä pystytään tekemään joustavasti esimerkiksi kotoa tai mökiltä käsin ja palavereita           

pystytään pitämään videoneuvotteluiden kautta eri puolilta maailmaa. Pääosassa asiantuntijan         

työtehtäville ominaisia piirteitä ovat työn ja vapaa-ajan rajan hälveneminen. Toisin sanoen,           
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kun tietotyötä pystytään tekemään ajasta ja paikasta riippumatta, asettaa se omat haasteensa            

työn ja oman elämän yhteensovittamiselle. Työpiste voi sijaita eri paikoissa, kuten asiakkaan            

toimitiloissa, kahviloissa tai vaikkapa julkisissa liikennevälineissä. Vastuu omasta        

työhyvinvoinnista ja jaksamisesta siirtyy enemmän henkilölle itselleen ja siten hänen on           

osattava organisoida omaa aikatauluaan ja työtehtäviään (Koroma et al., 2011, 3–6, 24;            

Kandolin & Tuomivaara 2012, p. 29).  

 
Huhtala ja Parzefall (2006) käsittelevät artikkelissaan Innovatiivisuus ja aikapaine tietotyössä          

tietotyötä tekevien ihmisten hyvinvointia ja seikkoja, jotka vaikuttavat usein henkilöiden          

jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Monesti tietotyötä tekevillä ihmisillä suurimmaksi        

haasteeksi muodostuu ja hyvinvointiin liittyy kiire ja kiireestä johtuvaa työn laadukas           

suorittaminen. Työn luonne on sirpaloitunutta ja päällekkäisiä työtehtäviä voi olla montakin           

samanaikaisesti. Tämä johtaa aikapulaan ja työpäivät venyvät usein pitkiksi. Koska          

työtehtäviä voi olla useitakin, työntekijän keskittymiskyky tiettyä työtehtävää kohti voi          

laskea ja työlle asetetut tavoitteet saattavat jäädä saavuttamatta. Ajattelun ja innovatiivisen           

työn osuus kärsii ja siihen jää usein vähän aikaa. Tämä vaikuttaa suoraan työntekijöiden             

hyvinvointiin ja työssä viihtyvyyteen. 

 
Tietotyössä kuten muissakin eri alojen työtehtävissä oleellisena osana on innovatiivisuus ja           

uusien ajatusten ja pohdintojen esille tuominen. Koska kiire ja aikapula vaikuttavat suuresti            

henkilöiden innovointiin ja uusien luovien ajatusten syntymiseen, tämä osaltaan saattaa          

johtaa työssä viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Oman ajan hallinta ja kiireen kontrollointi ovat            

keskeisessä asemassa työntekijöiden henkisessä jaksamisessa. Työtä tehdään pitämättä        

säännöllisiä taukoja tai ruokatunteja, jolloin työn luonne muuttuu entistä tiiviimmäksi.          

Monesti töitä tehdään myös vapaa-ajalla ja omaa ammatillista osaamista halutaan parantaa           

työajan ulkopuolella. Tämä johtaa vapaa-ajan ja työn sekoittumiseen eikä siten pystytä           

kunnolla rentoutumaan vapaa-ajalla (Huuhtanen & Kivistö, 2003).  

 

1.4  Epävarmuuden vai mahdollisuuksien aikakausi? 

 

Tietoyhteiskunnan teknistymisen myötä myös epävarmuus tulevaisuudesta heijastuu       

työntekijöihin monin eri tavoin. Mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, minkälaisia         
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ominaisuuksia työntekijöiltä vaaditaan, miten työn epäsäännöllisyys ja epävarmuus vaikuttaa         

hyvinvointiin ja henkiseen jaksamiseen? Korkeakoulujen ja yliopistojen pitää lisätä         

yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa, jolloin saadaan luotua ja koulutettua          

mahdollisimman osaavaa henkilöstöä yrityksille. Tämä vaikuttaa suoraan kilpailukykyyn ja         

tuottavuuden tekemiseen. Kuinka paljon tulevaisuudessa teknologia korvaa ihmisen työtä ja          

tarvitaanko ylipäänsä ihmistä enää tekemään työtä? Työhön liittyvä arvomaailma on          

muuttunut vuosikymmenten aikana ja nykyään monet ovat huolissaan jaksamisesta ja työssä           

onnistumisesta.  

Vuoteen 2020 mennessä valtaosa työtä tekevistä on 1980- ja 90 -luvulla syntyneitä, jota             

kutsutaan myös Y-sukupolveksi. Tämä Y-sukupolvi on syntynyt ja elänyt teknologian          

murroksessa eli heille yhteiskunnan digitalisoituminen on luontevaa ja ajankohtaista.         

Y-sukupolvea on kutsuttu myös nimellä nettisukupolvi, joka odottaa mukavia ja haastavia           

työtehtäviä, mutta samalla arvostaa vapaa-aikaa. Tältä tulevaisuuden sukupolvelta odotetaan         

suomalaisen työkulttuurin uudistamista sekä edesauttavan teknologista kehitystä työpaikoilla        

(Alasoini 2010, 13-14, 25, p. 51-52; Vesterinen 2010b, p. 171-186; Vainio 2012).  

Työtehtävät ovat monimutkaistuneet ja jokaiseen työtehtävään tarvitaan jonkinlainen        

koulutus. Tulevaisuudessa henkilö saattaa tehdä samanaikaisesti montaakin työtä eri         

työnantajien palveluksessa. Aiemmin henkilö saattoi olla saman työnantajan palveluksessa         

koko työuran ajan, 40 - 50 vuotta. Nykyään on normaalia vaihtaa työpaikkaa tietyin väliajoin,              

nykyään jopa seitsemän vuoden yhtäjaksoista työuraa saman työnantajan palveluksessa         

saatetaan pitää pitkänä ajanjaksona. Hyvinvointiin ja erityisesti työhyvinvointiin liittyviä         

kysymyksiä on paljon. Aihetta on tutkittu ja siitä on kirjoitettu paljon artikkeleita ja             

kirjallisuutta. Voidaankin olettaa, että nykyaikana työntekijöiden hyvinvointi ja        

työssäjaksaminen ovat enemmän henkistä ja psyykkistä kuin fyysistä, koska työn luonne ei            

ole enää niin fyysistä kuin aiemmin.  

 
1.5  Tutkimusongelmat ja ongelmien rajaaminen 

 

Tutkimusongelma diplomityössä on miten voidaan parantaa työntekijöiden työhyvinvointia?        

Tämän tutkimusongelman kautta pyrin selvittämään, miten eri alojen työntekijät voivat niin           

henkisesti kuin fyysisesti sekä miten heidän hyvinvointinsa on vaikuttanut työn tekemiseen.           
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Haluan tarkastella digitalisaatiota työhyvinvoinnin näkökulmasta ja kartoittaa empiirisen        

tutkimuksen kautta, miten eri alojen asiantuntijat kokevat digitalisaation. Tarkoittaako         

digitalisaatio heidän mielestään uhkaa, mikä saattaa vaikuttaa heidän työtehtäviinsä vai onko           

se mahdollisuus, joka avaa uusia ovia ja haasteita tulevaisuudessa. Lisäksi työssäni selvitän            

kuinka vastaajat näkevät työhyvinvoinnin ja kuinka työhyvinvointia pystytään        

tulevaisuudessa parantamaan. Koska empiirinen tutkimus on tehnyt laajalla otannalla ja          

monien eri alojen asiantuntijoiden kanssa, olen saanut relevanttia ja ajankohtaista tietoa eri            

alojen työntekijöiden työhyvinvoinnista. 

 
 

Tutkimuksen alatutkimuskysymykset: 
 

I. Miten fyysinen ja henkinen hyvinvointi vaikuttaa henkilöön ja miten se          
vaikuttaa työn tekemiseen?  

 

II.  Miten yleisesti määritellään ja koetaan työhyvinvointi?  
 

II. Miten digitalisaatio vaikuttaa työhyvinvointiin? 
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2  HYVINVOINTIIN LIITTYVÄT KÄSITYKSET 

 

2.1  Mitä on hyvinvointi? 

 

Jokaisella meistä on hieman erilainen käsitys hyvinvoinnista ja osa-alueista, joita          

hyvinvointiin kuuluu. Joku voi mieltää hyvinvoinnin terveelliseksi elämäntavaksi, jossa         

liikutaan ja syödään terveellisesti. Toisille hyvinvointi voi merkitä onnellisuutta, psyykkistä          

hyvinvointia, jossa elämä on tasapainossa työn ja vapaa-ajan suhteen. Hyvinvoinnissa on           

kyse laajasta kokonaisuudesta, jossa on mukana elämän kaikki osa-alueet: työ, perhe, ystävät,            

vapaa-aika, turvallisuus, ruokatottumukset, terveys, varallisuus, toisin sanoen hyvinvointi        

liittyy kaikin tavoin meidän jokaisen arkipäiväiseen elämään.  

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on vastannut Suomessa hyvinvoinnin tutkimuksesta          

jo vuosikymmeniä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloitti vuonna 2000 laajan suomalaisia           

koskevan hyvinvointitutkimuksen, jossa oli mukana eri ikäisiä henkilöitä. Vuonna 2011          

järjestettyyn Terveys 2011 -tutkimukseen kutsuttiin takaisin nämä samat henkilöt, joille          

tehtiin 11 vuotta aiemmin kyseinen hyvinvointitutkimus. Nämä henkilöt olivat vuonna 2011           

vähintään 29 -vuotiaita. Tutkimuksessa selvisi, että Suomalaisten myönteinen hyvinvoinnin         

kehitys, joka alkoi jo 1970 -luvulta, on jatkunut 2000 -luvulle ja positiivinen hyvinvoinnin             

kehitys on edelleen jatkunut vuonna 2011.  

 
Monet sairaudet ja työperäiset sairaudet kuten työuupumus ovat vähentyneet. Toisaalta yli            

45 -vuotiaiden hyvinvoinnissa näkyi selkeää vaihtelua ja yhtenä isona hyvinvointia laskevana           

tekijänä oli ruokailutottumukset. Oikeanlaiset ruokailutottumukset ja liikunnan puute näkyi         

selkeästi liikalihavuutena. Liikalihavuutta pidetäänkin yhtenä suurena kansanterveydellisenä       

uhkana, joka vaikuttaa moniin eri sairauksiin. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että alueelliset            

erot ja koulutustausta vaikuttavat hyvinvointiin (Koskinen et al., 2012). Voidaankin sanoa,           

että hyvinvoinnilla on suora yhteys työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Hyvinvointi          

voidaan jakaa karkeasti kahteen alueeseen: aineettomaan hyvinvointiin sekä aineelliseen         

hyvinvointiin. 
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Hyvinvointi on siis ihmisen tärkein voimavara ja elämän ohjaaja. Hyvinvointia käsitellään           

kaikkialla ja sitä pyritään kehittämään ja parantamaan jatkuvasti. Muun muassa          

hyvinvointipolitiikasta puhutaan paljon ja esillä olevan Sote -uudistuksen kautta pyritään          

parantamaan ihmisten hyvinvointia ja terveyspalveluita. 

2.1.1 Aineeton hyvinvointi 

 

Aineettomalla hyvinvoinnilla voidaan tarkoittaa kaikkia ei-materiaalisia, kuten rahaan tai         

taloudellisiin ja mitattavissa oleviin seikkoihin liittyviä hyveitä. Nykyään monet ihmiset          

arvostavat enemmän aineetonta hyvinvointia, koska se nähdään paremmin henkisenä ja          

sosiaalisena asiana. Aineettomalla hyvinvoinnilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi terveyttä,        

onnellisuutta, ihmis- ja perhesuhteita tai elinympäristöä. Aineettomalla hyvinvoinnilla on         

keskeinen asema ihmisten jaksamisessa niin yksityis- kuin työelämässä. Myös harrastukset          

kuuluvat osana aineettomaan hyvinvointiin (Kirjavainen 2014). 

 
Työelämässä aineeton hyvinvointi tulee esiin monissa eri tilanteissa, kuten         

työssäjaksamisessa. Työympäristö tai mukavat työkaverit eivät ole mitattavissa olevia         

rahallisia asioita, vaan aineettomia hyvinvointiin liittyviä asioita. Kun työympäristö ja hyvä           

työilmapiiri ovat kunnossa, vaikuttaa se suoraan henkilöiden hyvinvointiin ja         

työssäjaksamiseen. Tämä vaikuttaa suoraan motivaatioon ja työn tuottavuuteen. Aineetonta         

hyvinvointia voidaankin pitää jossain määrin tärkeämpänä asiana verrattuna aineelliseen         

hyvinvointia. 

2.1.2 Aineellinen hyvinvointi 
 

Aineellista hyvinvointia voidaan tulkita kaikeksi mitattavissa oleviksi hyveiksi, kuten tulot,          

varallisuus, auto tai koti. Aineellisella hyvinvoinnilla on toki suuri merkitys ihmisten           

hyvinvoinnissa ja jaksamisessa. Kukapa meistä ei kävisi esimerkiksi töissä, jos siitä ei saisi             

palkkaa. Aineellisella ja aineettomalla hyvinvoinnilla on yhteys toisiinsa, kuten terveyden          

kannalta. Raha ja varakkuus merkitsevät esimerkiksi terveyspalveluita käytettäessä.        

Paremmin toimeentulevalla henkilöllä on edelleen mahdollisuus käyttää enemmän yksityisiä         

terveyspalveluita ja päästä nopeammin hoitoon, jolloin heillä on keskimääräistä parempi          



20 

terveydentila. Tämä vaikuttaa siten laadukkaampaan hyvinvointiin ja keskimääräistä        

pidempään elinajanodotteeseen. 

 
2.2  Työhyvinvointi 

 

Työhyvinvoinnista kuulee puhuttavan monissa eri paikoissa ja tilanteissa, eikä turhaan,          

yritykset ja organisaatiot panostavat työntekijöiden hyvinvointiin nykyään yhä enemmän ja          

vahvemmin. Organisaatiot pyrkivät ennaltaehkäisemään mahdollisia sairauspoissaoloja,      

henkilöstön ennenaikaisia eläkkeelle siirtymisiä sekä muita hyvinvointiin liittyviä ongelmia         

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työhyvinvointiin liittyy paljon erilaisia näkemyksiä,        

kannanottoja ja mielipiteitä. Joku näkee työhyvinvoinnin mielekkäinä ja haastavina         

työtehtävinä, missä pystyy kehittymään ammatillisesti. Toiset taas näkevät työhyvinvoinnin         

hyvänä työympäristönä, jossa on mielekästä työskennellä ja mihin on mukava tulla töihin.            

Työhyvinvointi on siis laaja käsite ja jokaisella meistä on aiheesta oma käsitys.  

Kuva 1 esittää työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita ja määrittelee hyvinvoinnin sekä yksilön           

henkilökohtaisesta että työyhteisöön liittyvästä näkökulmasta, toisin sanoen yksilön        

työhyvinvointiin liittyvänä kokonaisuutena. 

 

Kuva 1. Tekijöitä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin (Työhyvinvointitutkimus Suomessa ja sen 
painopistealueet 2005) 
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Otala & Ahonen (2005, p. 27 - 34) ovat määritelleet työhyvinvoinnin yksilön tai yhteisön              

muodostamaksi vireystilaksi, missä jokainen jäsen tuntee itsensä arvostetuksi, he tuntevat          

yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi he pystyvät kehittämään omaa toimintaansa ja          

osaamistaan. Henkilö kenelle on annettu liikaa työtehtäviä, saattaa kokea työmääränsä liian           

rasittavaksi ja voi siten nähdä tilanteen haastavana, joka vaikuttaa työhyvinvointiin ja           

jaksamiseen. Usein tämän kaltainen tilanne ilmenee stressinä tai työuupumuksena. Toinen          

ääripää on henkilö, joka on saanut liian vähän työtehtäviä ja kokee, että työmäärä osaamiseen              

nähden on liian kevyt. Hän voi tulkita asian siten, että työnantajan luottamus häneen ei ole               

vahva ja kokee osaamattomuuden tunnetta. Tämä voi vaikuttaa myös negatiivisesti henkilön           

työhyvinvointiin.  

 
Työhyvinvointi voidaan käsittää yksilön osaamisen ja jaksamisen tasapainosta työtä kohtaan.          

Miten yksilö kokee työn mielekkyyden, työilmapiirin ja johtamisen sekä miten nämä           

vaikuttavat työn sujuvuuteen ja sitä kautta onnistumiseen. Kuva 2 esittää työhyvinvointia           

yksilön ja organisaation strategioiden yhdistävänä tekijänä eri tasoilla. 

 

 

  Kuva 2. Työhyvinvoinnin malli (Kuntien eläkevakuutus, 2007) 

  
Stressi määritellään uupumustilaksi ja sen yleisimpiä oireita ovat ahdistuneisuus,         

hermostuneisuus tai nukkumisvaikeudet. Yleisimmin stressi nousee, jos työntekijä kokee         
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työmääränsä liian suureksi eikä siten pysty vastaamaan työn asettamiin vaatimuksiin (Manka           

& Manka 2016, p. 32). 

Kuva 3 esittää yleisimmät aiheuttajat työstressille ja uupumukselle Suomessa.  

 

Kuva 3. Yleisimmät työstressin aiheuttajat (Manka & Manka 2016, p. 33) 

 
Taloussanomat (30.5.2016) käsittelee työhyvinvointiin liittyviä ongelmia otsikolla: “Kolme        

viikkoa sairauslomaa vuodessa - saadaanko määrä alas uusilla keinoilla?” Artikkelissa          

käsitellään Lounais-Suomen maistraattiin liittyvää kokeilua, missä on mukana eri tahoja          

rahoittamassa hanketta, muun muassa Sitra ja Supercellin omistajien perustama Me-säätiö.  

Hankkeen tarkoituksena on vähentää kunnan työntekijöiden keskimääräistä 16,7 päivän         

vuosittaista sairauspoissaoloa 2,1:llä. Mukana toiminnassa on neljä eri yritystä, joilla          

jokaisella on oma asiantuntemus hyvinvointiin liittyen.  

 
Yhdellä hankkeeseen osallistuvalla yrityksellä on asiantuntemusta fyysiseen hyvinvointiin        

liittyen, toisella taas henkiseen hyvinvointiin. Kolmas mukana oleva yritys on keskittynyt           

motivaation nostamiseen työpaikalla ja neljäs yritys auttaa työyhteisön hyvinvoinnin         

parantamisessa. Nämä neljä hankkeessa mukana olevaa yritystä yhteisesti auttavat aikaan          

saamaan parempia tuloksia liittyen työhyvinvointiin ja samalla alentamaan        

sairauspoissaoloja. Myös esimiestyöhön ja työyhteisön yhteisiin pelisääntöihin on kiinnitetty         
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enemmän huomiota. Keva on laskenut, että yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle          

300 euroa, eli jos hankkeen tavoite toteutuu säästö olisi noin 820000 euroa vuodessa.  

 
Manka & Manka (2016) arvioivat teoksessaan Työhyvinvointi, että työhyvinvoinnista         

johtuneet kustannukset ja laiminlyödyt työtehtävät nousevat vuositasolla vähintään 24         

miljardiin euroon. Tämä summa on lähes puolet valtion vuosittaisesta budjetista, joten           

summa kertoo työhyvinvoinnin ja jaksamisen tärkeydestä. Tämä työhyvinvoinnin        

seurauksena syntynyt valtava summa koostuu erilaisista osa-alueista, kuten ennenaikaisesta         

eläköitymisestä, sairauspoissaoloista ja terveydenhoitokuluista. Summaan sisältyy paljon       

muitakin hyvinvointiin liittyviä seikkoja. Vuotuiseen 24 miljardin kustannuksiin ei vielä ole           

kuitenkaan laskettu stressistä aiheutuneita työhyvinvointiin liittyviä kustannuksia, jotka ovat         

myös vuositasolla todella huomattavat.  

 
Claartje et al. (2015) käsittelevät artikkelissaan työhyvinvointia työn joustavuuden         

näkökulmasta sekä miten nykyajan teknologian yleistyminen on vaikuttanut monella tavoin          

työhyvinvointiin. Teknologian yleistyminen työpaikoilla on muuttanut työn tekemisen        

luonnetta sekä kommunikointia ja tiedonkulkua monella tavoin. Yleisesti oletetaan, että          

uusien viestintäteknologisten järjestelmien ansiosta työn tekeminen on muodostunut        

joustavammaksi, mikä mahdollistaa työn vapaamman tekemisen esimerkiksi ajasta ja         

paikasta riippumatta.  

 
Monet työprosessit ovat tulleet joustavammiksi (Grant & Parker, 2009; Parker, 2014) ja tämä             

joustavuus on teknologian kehityksen ansiota, joita yritykset nykyään hyödyntävät (De          

Menezes & Kelliher, 2011; Putnam et al., 2014). Tutkimukset ovat osoittaneet, että            

viestinnän ja teknologian kehittymisen myötä vaikutukset nähdään yleisesti positiivisesti,         

mutta myös uusia haasteita työtä kohtaan on muodostunut. Claartje et al. (2015) ovat jakaneet              

työhyvinvoinnin kahteen erilaiseen malliin sekä positiivisesta että negatiivisesta        

näkökulmasta: FWD (engl. “Flexible work design”) ja JD-R (engl. “Job demands–           

resources”). 

 
FWD käsittelee suunnittelua joustavasta työstä ja malli antaa pääasiassa positiivisen          

kuvauksen, jonka avulla viestintäteknologiset innovaatiot ja järjestelmät tukevat henkilöiden         

työhyvinvointia. Mallin mukaan työhyvinvointi voidaan nähdä positiivisesti monesta eri         
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näkökulmasta ja mukaan mahtuu yksi negatiivinen kuvaus, jota voidaan pitää haasteena           

työhyvinvoinnin kannalta. Positiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna ja työhyvinvointiin       

liittyvä, FWD -malli näkee esimerkiksi työn tehokkuuden paranemisen, työn tekemisen          

itsenäisyyden sekä tasapainon työn ja elämän välillä. Haasteena ja ongelmana FWD -malli            

pitää työssä lisääntyneitä keskeytyksiä. 

 
FWD -malli määrittelee työntekijöiden vapauden, minkä puitteissa he pystyvät tekemään          

työtä. Malli määrittelee milloin he työskentelevät (aikataulullinen joustavuus), missä he          

työskentelevät (etätyö) sekä millaisia kommunikointivälineitä he työssään käyttävät, kuten         

älypuhelin, sähköposti tai videokonferenssi (Brummelhuis et al., 2012 p. 113). Nämä           

muutokset voivat vaikuttaa organisaation henkilöstöön monin eri tavoin, muun muassa          

työhyvinvointiin (Grant et al., 2007; De Menezes & Kelliher, 2011; Michel, 2011; Moen et              

al., 2013; Parker, 2014). Esimerkiksi jatkuvat keskeytykset sähköpostista johtuen voivat          

joissain tilanteissa aiheuttaa stressiä (Fonner & Roloff, 2012; Chesley, 2014).  

 
Joidenkin tutkimuksien mukaan FWD -malli saattaa johtaa erilaisiin velvollisuuksiin         

työntekijöiden keskuudessa, jolloin se saattaa lisätä työmääriä (Chesley, 2010 Kelliher &           

Anderson, 2010). Tämä voi siten samanaikaisesti sekä hyödyttää että rasittaa työntekijää.           

Uudenlainen teknologia mahdollistaa työntekijöiden välisen tehokkaamman tiedon       

välittämisen ajasta ja paikasta riippumatta, joten he pystyvät paremmin kontrolloimaan omaa           

työtään (Matusik & Mickel, 2011; Brummelhuis et al., 2012; Cavazotte et al., 2014).  

 
JD-R -mallin mukaan jokaisella ammatilla ja työtehtävällä on ominaisuuksia, jotka          

vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin. Nämä ominaisuudet voidaan jakaa joko työn         

vaativuuden tai resurssien mukaan. Työn vaativuus koostuu fyysisistä, sosiaalisista tai          

organisatorisista näkökulmista,  jotka vaativat jatkuvaa psyykkisiä tai fyysisiä ponnisteluita.  

Työn resurssit koostuvat fyysisistä, psykologisista, sosiaalisista tai organisatorisista        

näkökulmista, jolloin toiminnalla voidaan saavuttaa työlle asetetut tavoitteet, vähennetään         

työn vaativuutta tai pystytään lisäämään henkilökohtaista kasvua ja kehitystä (Demerouti et           

al., 2001).  

 
Työstä johtuva stressi tai liiallinen tietotulva ovat esimerkkejä työn vaativuudesta kun taas            

tyypilliset työn resurssit ovat riippumattomuus työtehtävistä ja sosiaalisen tuen saaminen          
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(Bakker et al., 2014). JD-R -mallin mukaan sekä työn vaativuus että resurssit aikaansaavat             

muitakin prosesseja: Kun työn vaativuudet voivat kuluttaa työntekijöitä ja aiheuttaa          

terveydellisiä ongelmia, työn resurssit taas parantavat motivaatiota, lisää nautintoa työtä          

kohtaa ja työntekijä pystyy syventymään työtehtäviinsä (Bakker et al., 2003b; 2004). 

Monet empiiriset tutkimukset tukevat väitettä, joiden mukaan työn vaativuus johtaa usein           

uupumukseen, vähentää työn tehokkuutta, lisää burnouttia sekä pidentää sairauspoissaoloja         

(Bakker et al., 2003a; 2004; 2014; Brummelhuis et al., 2011b). 

 
2.2.1  Miten työhyvinvointia pystytään parantamaan tulevaisuudessa? 
 

Työhyvinvointia pystytään parantamaan parhaiten puuttumalla mahdollisimman aikaisessa       

vaiheessa työntekijöiden ongelmiin. Työnantajalla on velvollisuus järjestää vuosittain        

kehityskeskusteluja työntekijöille, joissa käydään läpi työhön liittyviä asioita ja käsitellään          

työntekijöiden kokemuksia sekä mielipiteitä. Lisäksi keskusteluissa arvioidaan työilmapiiriä        

ja siitä johtuvia haasteita ja ongelmakohtia. Kehityskeskusteluissa on tärkeää selvittää, miten           

työntekijät kokevat työhyvinvoinnin ja miten he itse jaksavat niin henkisellä kuin fyysisellä            

tasolla. Jos ilmenee ongelmakohtia tai seikkoja, joissa voidaan olettaa, että työntekijällä on            

ongelmia hyvinvoinnin ja jaksamisen suhteen, on siihen puututtava mahdollisimman         

varhaisessa vaiheessa. 

 
Pidetäänkö kehityskeskusteluja kuitenkaan ihan jokaisessa Suomen yrityksessä säännöllisin        

väliajoin? Vaikka työnantajalla on velvollisuus pitää kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa,         

varmasti on yrityksiä, jotka eivät näe keskusteluja aiheelliseksi. Tällaisia yrityksiä voivat olla            

esimerkiksi pienet pk-sektorilla toimivat yritykset, jotka työskentelevät asiakasrajapinnassa ja         

taloudellinen toimeentulo riippuu pääasiassa laskutettavista tunneista. Toisaalta       

kehityskeskusteluja saattaa myös pitää asiakkaan puolelta esimies, missä esimerkiksi         

konsultin työtehtävissä oleva henkilö työskentelee.  

 
Valitettavasti yrityksen johto ei aina näe kehityskeskusteluja tarpeelliseksi vaan odottaa          

mahdollisimman tuottavaa tulosta. Kehityskeskusteluja järjestetään ainoastaan, jos nähdään        

siihen pakottava tarve. Tämä voi taas vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin.          

Kuva 4 esittää kehityskeskusteluiden muodostamaa kuvaa työhyvinvoinnista ja miten         
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vuorovaikutukset organisaation sisällä vaikuttavat työhyvinvointiin sekä työhyvinvoinnin       

edistämiseen.  

 

 

Kuva 4. Kehityskeskusteluiden kautta edistävät työhyvinvoinnin osatekijät (Alastalo, 2009) 

 

2.2.2  Positiivisella asenteella kohti parempaa työhyvinvointia ja kilpailukykyä 

 

Manka & Manka (2016) ovat havainneet työhyvinvointitutkimuksissa, että positiivisella         

työpaikkajuoruilulla on työhyvinvointiin liittyen positiiviset vaikutukset koko työyhteisöön ja         

motivaatioon työtä kohtaan. Valitettavasti useimmiten nämä työpaikkajuoruilut ovat        

negatiivissävytteisiä eivätkä mitenkään auta parantamaan työhyvinvointia ja yhteishenkeä,        

päinvastoin. Lisäksi esimiesten kysymykset alaisiltaan, mitä hyvää heille kuuluu tai          

minkälaisia onnistumisia on lähiaikoina koettu, huomattiin parantavat työhyvinvointia ja         

jaksamista työpaikalla. Työhyvinvoinnin parantaminen organisaatioissa on monien asioiden        

yhteensovittamista eikä se tapahdu hetkessä. Työhyvinvoinnin parantamiseen ei pysty yksi tai           

kaksi ihmistä vaan se jokaisen organisaation työntekijän omalla vastuulla ja omien           

toimintatapojen tulos.  
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Työhyvinvoinnilla on myös selkeä kilpailuetu yritysten välisessä kilpailussa. Yritys, missä          

työntekijät voivat paremmin, pystytään luomaan parempaa tuloskehitystä. Lisäksi        

työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen uudistumiskykyyn, työntekijöiden jaksamiseen ja työn        

laadukkuuteen. Siten työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailuetuun ja         

tuottavuuteen. Työhyvinvointi vaikuttaa suoraan sairauspoissaoloihin ja ennenaikaiseen       

eläköitymiseen. On arvioitu, että sairauspoissaoloista muodostuvat kustannukset vuodessa        

ovat noin 5 miljardia euroa (Aura et al., 2011, p. 52). Työterveyslaitoksella tehtyjen             

tutkimuksien mukaan yrityksen työntekijöiden hyvinvoinnilla ja yrityksen taloudellisella        

menestymisellä on yhteys. On arvioitu että yritys, joka on panostanut henkilöstön           

hyvinvointiin, voi saada hyvinvointiin sijoitetun rahan takaisin jopa 10 - 20 -kertaisena            

(Kehusmaa 2011).  

 
Manka & Manka (2016) ovat lanseeranneet teoksessaan käsitteen työhyvinvointipääoma.         

Työhyvinvointipääomalla tarkoitetaan yhteyttä inhimilliseen pääomaan, eli organisaatioiden       

työntekijöiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja miten sitä kautta pystytään vaikuttamaan työn          

tuottavuuteen. Organisaatioiden tärkein tuottavuuden lähde on inhimillinen pääoma eli         

työntekijöiden innostus ja osaaminen työtehtäviään kohtaan. Inhimillistä pääomaa ovat         

esimerkiksi luovuus, innostus sekä motivaatio työtä kohtaan. 

 
Ennustetaan, että monet työtehtävät ja -tavat tulevat muuttumaan ja mullistamaan työnteon           

tulevaisuudessa. Hierarkkiset ja organisoidut rakennemallit organisaatioissa tullaan       

korvaamaan antamalla työntekijöille enemmän vastuullisuutta ja riippumattomuutta työssään.        

Tulevaisuudessa ei ole enää pitkiä työsuhteita saman työnantajan palveluksessa vaan          

työntekijät ovat niin kutsuttuja vapaita-agentteja, jotka voivat työskennellä lyhyitä         

ajanjaksoja ja siirtyvät sitten muihin tehtäviin. Henkilöt voivat tehdä samanaikaisesti          

montaakin eri työtehtävää.  

 
Tulevaisuudessa työntekijöiden eläköityminen tapahtuu paljon myöhemmin kuin nykyään ja         

työelämässä työskentelee samanaikaisesti montakin eri sukupolvea. Vuonna 2020 tulee         

työelämässä työskentelemään eri sukupolvia ja ikäryhmiä, joten uuden informaation ja          

osaamisen tuleminen työelämään ja vanhemman ikäpolven kokemus ja osaaminen tulevat          

sekoittumaan. Robotit ja tekoäly tulevat osaksi monia työtehtäviä, mutta koneiden avulla ei            

pystytä laadullisesti korvaamaan kaikkia työtehtäviä, kuten yhteistyö, luovuus, empatia tai          
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jatkuva oppiminen. Näitä ominaisuuksia tullaan tarvitsemaan yhä tulevaisuudessa ja näiden          

osaajille on kova kysyntä työmarkkinoilla. Näiden ominaisuuksien osaajilta vaaditaan         

korkeaa henkistä- ja fyysistä hyvinvointia.  

 
Kuva 5 esittää työn sisällön ja toimintatapojen muuttumista organisaatioissa. Miten työtavat           

tulevat muuttumaan tulevaisuudessa esimerkiksi digitalisaation vaikutuksesta. Kuvassa       

verrataan toimintatapoja aiemmin ja miten ne tulevat tulevaisuudessa toteutumaan. 
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 Aikaisemmin          Tulevaisuudessa 

Kuva 5.  Lähde: Global Wellness Institute   (muokattu lähteestä 

www.globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-releases-report-and-survey-on-the-future-of

-wellness-at-work/) 
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2.2.3  Mitkä tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin? 
 

Työhyvinvointiin vaikuttaa monia eri asioita. Silloin kun työntekijä on fyysisesti ja           

psyykkisesti terve, myös vaikutukset työhön voidaan nähdä selkeämmin ja         

suoraviivaisemmin. Myös työntekijän perhe- ja ystävyyssuhteet vaikuttavat oleellisesti        

työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Työn ja perheen yhteensovittamisen on todettu edesauttavan          

työhyvinvointia ja jaksamista (Mauno & Kinnunen 2008b, p. 279–285). 

 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että vuorotyötä tekevillä ihmisillä on eniten ongelmia          

työhyvinvoinnin kanssa. Tämä johtuu suurelta osin työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamisesta           

ja sen tuomista hankaluuksista. Vuorotyö vaikuttaa niin fyysiseen kuin henkiseen          

hyvinvointiin ja yhtenä suurena ongelmana on henkilön väsymys ja vireystila. Väsyneenä           

tapahtuu erilaisia työtapaturmia ja onnettomuuksia. Yhtenä suurimpana vuorotyötä tekevänä         

ammattiryhmänä ovat hoitotyössä työskentelevät ja erityisesti naiset. Wilskmanin (2010, p.          

36-41) on kirjoittanut vuorotyön vaikutuksista työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Työaika         

liittyy oleellisesti työssäjaksamiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen.      

Mielenterveysongelmat sekä liikunta- ja tukielinsairaudet ovat yhtenä suurimpana syynä         

ennenaikaiseen eläkkeelle jäämiseen. 

Kehusmaa (2011) esittää muitakin sairauksia, joita esiintyy vuorotyötä tekevillä ihmisillä: 

 
● Sydänsairaukset 

● Syöpä 

● Lisääntymisterveys ja siihen liittyvät ongelmat (naisilla) 

● Diabetes 

● Erilaiset ruoansulatuselimistöön liittyvät sairaudet 

 
Työn henkinen rasittavuus koetaan kuntasektorilla paljon korkeammaksi kuin muilla         

toimialoilla ja sektoreilla. Vuonna 2015 tehdyistä tutkimuksissa on selvinnyt, että jopa 71 %             

kuntasektorilla työskentelevistä on kokenut työnsä henkisesti raskaaksi. Fyysisesti raskaaksi         

työnsä kuntasektorilla työskentelevistä kokee noin 45 %. Työn henkinen rasittavuus          

kunta-alalla on vuosien aikana lisääntynyt verrattuna fyysiseen rasittavuuteen (Manka &          

Manka, 2016). 
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Virolainen (2012, p. 17-18) on jakanut kirjassaan työhyvinvoinnin sekä fyysiseen että           

psyykkiseen. Koska työn luonne voi olla sekä fyysistä että raskasta tai kevyttä, kuten             

toimistotyötä, missä työ tehdään pääasiassa paikallaan eikä siten ole kuormittavaa.          

Työhyvinvoinnin vaikutukset eroavat näin ollen toisistaan. Toimistotyötä tekevillä esiintyy         

fyysisesti erilaisia kehon kuormitukseen liittyviä yksipuolisia rasituksia, koska työ tehdään          

pääasiassa istuma-asennossa näyttöpäätteen äärellä. Lisäksi erilaiset kyynärvarsi -ja ranne         

sairaudet, ergonomiset sairaudet sekä lihaskipuja esiintyy melko yleisesti toimistotyötä         

tekevien keskuudessa. Fyysistä työtä tekevillä työhyvinvointiin vaikuttavat erilaiset        

meluhaitat, siisteys ja sopivat työvälineet. Fyysistä työtä tekevillä kuten teollisuudessa          

toimivilla henkilöillä, fyysinen rasitus saattaa olla kokonaisvaltaisempaa ja keho rasittuu          

useammalta osa-alueelta verrattuna toimistotyötä tekeviin. 

 
Psyykkinen hyvinvointi liittyy usein stressiin, kiireeseen ja työilmapiiriin. Psyykkinen         

hyvinvointi nähdään enemmän asiantuntijatyöhön liittyvänä ongelmana. Esimerkiksi       

psyykkinen hyvinvointi nähdään usein mielekkäinä työtehtävinä ja miten yksilö kokee          

työtehtävänsä. Mielenkiintoisen ja mielekkään työn kautta pystytään paremmin        

ennaltaehkäisemään mielenterveyttä.  

 
Yhtenä stressiin vaikuttavana tekijänä pidetään työpaikkakiusaamista, josta puhutaan        

nykyään paljon ja aiheesta keskustellaan ja kirjoitetaan paljon. Työpaikkakiusaaminen on          

oletettua yleisempää ja sitä tapahtuu monilla eri aloilla, kaikilla eri organisaatiotasoilla           

riippumatta koulutustasosta ja asemasta. Työpaikkakiusaaja voi olla omasta mielestään         

yrityksen kannalta tärkeäkin työntekijä, joka suoriutuu mielestään tehtävistään keskimääräistä         

paremmin. Hänellä voi olla vääristynyt kuva osaamisestaan ja vähättelee kiusaamistaan.          

Omasta mielestään hän ei ole tehnyt mitään väärää, päinvastoin, olettaa olevansa lojaali ja             

ottavansa muut huomioon.  

 
Harvoin työpaikkakiusaaja myöntää kiusaavansa muita (Korhonen 2009, p. 16–17). Kiusaaja          

haluaa kiusaamisen kautta käyttää tai halua käyttää valtaansa ja kokea olevansa muiden            

yläpuolella. Hän haluaa saada muutkin kollegat puolelleen, joiden kautta kokee          

valta-asemansa turvatuksi. Kiusattu työntekijän haluaa monesti olla puhumatta kiusaamisesta         

muille, hänellä voi olla puolustuskyvytön tunne kiusatuksi tulemisestaan ja voi siten alistua            

kiusaajan toimintaan (Suonperä 2010). 
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Ensimmäisen kerran työpaikkakiusaamisesta alettiin puhua jo 1970 -luvulla, kun         

Yhdysvalloissa tulivat esille työpaikoilla ilmenneitä sukupuoliseen häirintään liittyviä        

tapauksia. Työpaikkakiusaaminen on alkanut kasvaa 1990 -luvulla ja kasvu on jatkunut           

tasaisesti koko ajan. Lähes jokainen työntekijä on kohdannut työpaikkakiusaamista joko          

henkilökohtaisesti tai nähnyt kiusaamista läheltä (Pakarinen  2010, p. 31).  

 
Työolobarometri on määrittänyt työpaikkakiusaamisen seuraavasti: “Henkisellä väkivallalla       

tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn        

mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista.” (Manka &          

Manka 2016, p. 29). 

 
Vuonna 2015 tehtiin tutkimus työpaikkakiusaamisesta ja sen esiintymisestä työpaikoilla.         

Kuntasektorilla haastatelluista työntekijöistä yli puolet arvioi, että heidän työpaikallaan         

esiintyy kiusaamista joskus tai vähintään joskus. Valitettavaa on, että Suomi sijoittuu           

tutkimusten perusteella työpaikkakiusaamisessa korkealle, tosin Euroopan kärkimaiden       

tasolle ei ylletä. Kun miehiltä ja naisilta kysyttiin, ovatko he kokeneet työpaikalla sanallista             

kiusaamista, keskiarvoksi saatiin 15,8%. Ainoastaan Tsekki ja Itävalta nousivat Suomen          

edelle. Suomi on Viron ja Latvian kanssa keskimäärin samoissa lukemissa sanallisen           

kiusaamisen kanssa. Taulukossa 1 on jaettu työpaikkakiusaaminen eri toimialojen         

keskuudessa, niin yksityisellä-, kunnallisella,- valtiollisella, kuin teollisuuden toimialoilla. 

 
 
Taulukko 1. Henkisen työpaikkakiusaamisen esiintyminen eri toimialoilla (Manka & Manka 2016 p. 
30) 

Henkistä väkivaltaa 
(Joskus tai vähintään joskus) 

Yksit. 
Palvelut 

Kunta Valtio Teollisuus 

Esimiehen taholta (yht. 23%) 22 % 30 % 19 % 26 % 

Työkavereiden taholta  (yht. 
35%) 

34 % 49 % 38 % 35 % 

Asiakkaiden taholta (yht. 
30%) 

33 % 52 % 39 % 11 % 
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2.2.4  Yrityksen toimintatavat ja kulttuurin vaikutukset työhyvinvointiin 
 

Jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa on käytössä toisistaan poikkeavat ja hieman erilaiset           

toimintatavat. Yhtenä tärkeimmistä toimintatavoista yritysten sisällä ovat yrityskulttuuri ja         

johtamistapa. Nämä toimintatavat ja käytännöt vaikuttavat oleellisesti työhyvinvointiin.        

Yrityksissä, joissa työtä tehdään eri organisaatiotasoilla ja on byrokraattista toimintaa, voi           

heijastua työntekijöihin eri tavoin, esimerkiksi työpahoinvointina. 

 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen ylin johto toimii ns. “norsunluutornissa” päättäen           

yrityksen strategisista tavoitteista kysymättä työntekijöiden mielipidettä. Puhutaan ns.        

autoritäärisestä johtajuudesta, joka on peräisin pitkältä historiasta ja joka on saanut           

vaikutteita sotilaallisesta johtamistavasta. Toisin sanoen tieto, joka pitäisi liikkua suoraan          

ylimmän johdon kautta esimiehille ja sitä kautta alaisille, jää vajaaksi. Esimiesten ja alaisten             

välinen kommunikaatio on heikkoa ja työntekijöiden kannalta turhauttavaa. Yritykset, joissa          

taas on matala organisaatiorakenne, työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen pystytään         

puuttumaan nopeammin, koska tieto on paremmin ja nopeammin saatavissa.  

 
Ei pelkästään johdon ja esimiesten välinen osaamattomuus, myös työntekijöiden keskinäiset          

välit saattavat vaikuttaa monin eri tavoin työhyvinvointiin. Jos yrityksen työntekijät          

kilpailevat keskenään, nokittelevat toisiaan tai yleisesti vuorovaikutus- ja kommunikointi         

eivät toimi, voi tämä johtaa työntekijöiden välisiin ristiriitatilanteisiin ja sitä kautta           

työpahoinvointiin. Toisin sanoen henkilökemiat eivät kohtaa työntekijöiden välillä. Tämä         

taas vaikuttaa työilmapiiriin negatiivisesti ja siten myös työn tuottavuuteen. Jos yrityksen           

työhyvinvointi on huono, vaikuttaa se suoraan työntekijöiden vaihtuvuuteen yrityksessä.         

Voidaankin sanoa, että yrityksessä jossa työhyvinvointi on huonoa, työntekijät “äänestävät          

jaloillaan” ja suuntaavat kilpaileviin yrityksiin töihin. Työntekijöiden liiallinen vaihtuminen         

saattavat vaikuttaa yrityksen brändiin ja kulttuuriin. 

 
Manka et al. (2012) käsittelevät teoksessaan Työhyvinvointi ja tuloksellisuus - Henkilöstön           

arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa, organisaatioissa tapahtuvia syitä         

henkilöstön vaihtuvuuteen. Yritys, missä vaihtuvuus on pientä, voidaan olettaa, että yrityksen           

uudistumiskyky pyörii paikallaan ja yritys käyttää vanhoja hyväksi havaittuja prosesseja ja           

toimintatapoja. Työntekijöillä saattaa olla pitkä historia saman yrityksen palveluksessa ja he           
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eivät välttämättä halua siirtyä ns. “mukavuusalueen ulkopuolelle.” He siis tekevät          

työtehtävät, jotka osaavat parhaiten. Yrityksen sisällä työntekijöillä on ns. “yhteinen muisti”,           

eli heillä on tiedossaan yrityksen arvot ja toimintatavat. 

 
Ollakseen kilpailukykyinen ja kannattava yritys, uusien asioiden ja innovaatioiden luominen          

sekä henkilöstön kouluttautuminen auttavat yritystä pärjäämään markkinoilla ja luomaan         

dynaamista osaamista. Toisin sanoen yrityksen henkilöstön on osattava siirtyä         

mukavuusalueen ulkopuolelle ja opetella uusia työtehtäviä, joiden kautta pystytään oppimaan          

uutta ja samalla pitämään yllä kilpailukykyä. Jokaisella yrityksellä on oma paikkansa           

arvoverkostossa ja kyky luoda lisäarvoa ja tuottavuutta yhteistyö- ja sidosryhmille. Scholz           

(1987) käsite organisationaalinen kulttuuri on kehittynyt viime vuosikymmenten aikana ja          

onkin tärkeää pitää termiä erillään samankaltaisista termeistä, kuten organisationaalinen         

identiteetti, työilmapiiri tai kansallinen kulttuuri. 

 
Wilson (2001) perustuvan määritelmän mukaan organisationaalinen kulttuuri jaetaan neljään         

keskeiseen elementtiin: i) Organisationaalinen kulttuuri on jaettu ilmiö (Tichy, 1983; Pfeffer,           

1981; Wilkins & Ouchi, 1983; Schein, 1997, p. 8), ii) oletetaan, että organisationaalinen             

kulttuuri on jaettu sekä näkyvään että syvempään vähemmän näkyvään tasoon, iii) kuinka            

organisaation jäsenet oppivat uuden kulttuurin säännöt ja iv) organisaatiokulttuurit         

muuttuvat yleisesti ajan myötä.  

 
Keskeisenä kysymyksenä organisaatiokulttuurissa pidetään, kuinka kulttuuria voidaan hallita        

muutostilanteessa. Jotkut näkevät kulttuurin kriittisenä tekijänä, mihin organisaatio pystyy         

vaikuttamaan (Wilson, 2001; Tichy, 1983; Deal & Kennedy, 1982; Schein, 1997). Toiset            

taas kyseenalaistavat organisaatiokulttuurin ja väittävät että organisaatiokulttuuria pystytään        

hallitsemaan erilaisten alakulttuurien ansiosta (Smircich, 1983), joka viittaa siihen, että          

kulttuuri on todellakin kulttuuri, eikä sillä siten tarkoiteta strategisia linjauksia tai rakenteita            

(Bryman, 1984). Positiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna kulttuuria voidaan pitää        

muuttujana, mitä pystytään muuttamaan organisaatioissa. Konstruktiivisesta näkökulmasta       

tarkasteltuna todellisuus on subjektiivisesti toteutettu yksilöiden ja heidän sosiaalisten         

vuorovaikutusten kautta (Bieker, 2005). 
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Yrityskulttuurin keskeisin tavoite on ilmentää, miten yrityksessä toimitaan ja työskennellään.          

Yrityskulttuurin kautta ohjataan erilaisia toimintatapoja ja arvoja, joita työyhteisössä pitää          

noudattaa. Hyvässä yrityskulttuurissa korostuvat keskinäinen kunnioitus, avoimuus,       

luottamus, avuliaisuus ja tuki. Yritys, missä kyseiset kulttuurivaikutukset koetaan hyväksi,          

viihdytään keskimääräistä pidempään ja työn sisältö koetaan mielekkääksi. Myös yrityksen          

johtamistyyli koetaan kannustavaksi ja koulutusmahdollisuudet ovat hyvät (Jokiluoma 2006,         

18; Mauno & Ruokolainen 2008, p. 144). 

 
Baumgartner (2009) käsittelee artikkelissa Organizational Culture and Leadership:        

Preconditions for the Development of a Sustainable Corporation, kuinka organisaation          

kulttuurin ja kestävyyden välistä suhdetta on aliarvioitu yrityksen kestävän kehityksen          

kannalta. Olettamuksena pidetään, että kasvuhakuisen yrityksen kestävyyden toiminnat ja         

strategiat pitää sulautua yrityksen kulttuuriin menestymisen kannalta. Jos organisaation         

kestävän kehityksen näkökanta ja johtajien sekä muiden organisaation jäsenten ajattelutapa          

eivät kohtaa, vaikuttaa se suoraan yrityksen ydinliiketoimintojen tehokkuuteen, jolloin         

liiketoiminnot todennäköisesti tulevat epäonnistumaan.  

 
Tämä saattaa vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen, jos jokainen haluaa pitää           

kiinni omista mielipiteistä ja ajatuksista. Henkilöiden eriävät mielipiteet kulttuurin ja          

toimintatapojen suhteen saattavat johtaa luottamuspulaan ja törmäyskurssille organisaation        

työntekijöiden välillä. Pahimmassa tapauksessa henkinen pahoinvointi organisaation sisällä        

lisääntyy sekä lisäksi työuupumus- ja burnout. Artikkelissa käytetään Scheinin mallia          

koskien organisaatiokulttuuria, minkä avulla pystytään kuvaamaan yrityksen kestäviä        

strategioita. Nämä kestävät strategiat on jaettu introvertteihin (ts. eristäytyjä),         

ekstrovertteihin (ts. ulospäinsuuntautunut), konservatiiveihin (ts. vanhanaikainen) sekä       

visionääreihin (ts. näkemyksellinen) (Dyllick, 2000; Hardtke & Prehn, 2001; Schaltegger &           

Dyllick, 2002; Baumgartner, 2005, p. 61).  

 
● Introverttisessä strategiassa tunnusomaisena ominaisuutena sekä keskeisenä      

kysymyksenä on, onko keskeinen kehitys yrityksen kannalta välttämätöntä ja         

hyödyllistä? Jokaisen toimintojen keskeisenä painopisteenä ovat säädetyt lait sekä         

muut ulkoiset normit, jotka koskevat ympäristöllisiä ja sosiaalisia näkökulmia. Näiden          

normien kautta pyritään välttää riskejä organisaatioissa. Painostus introverttiseen        
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strategiaan on lähtöisin yrityksen ulkopuolelta, mutta toiminta on pääosin yrityksen          

sisäistä ja siksi kyseessä on introverttinen strategia.  

 

● Ekstroverttinen strategia keskittyy yrityksen ulkopuolisiin suhteisiin. Strategian       

avulla keskitytään yleiseen hyväksyntään ja toimilupien kasvattamiseen alalla.        

Sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita pidetään ajan tasalla jokaisesta yrityksen        

muutoksesta ja toiminnasta, jotta pystytään pitämään yllä luottamuksellinen        

yhteistyösuhde. Nämä yritykset luovat kunnianhimoisia ympäristöön liittyviä       

ohjelmia, mutta pyrkimys ja eteneminen kestävyyden käytäntöjen kannalta voi olla          

silti vähäistä. Monessa tapauksessa tämä voi vaikuttaa enemmän “vihreältä”         

kommunikoinnilta kuin todelliselta aktiivisuudelta. Strategian tavoitteena on luoda        

uusia markkinamahdollisuuksia kestävän kehityksen valossa, jossa mukana ovat        

lisäksi konservatiivinen ja visionäärinen strategiat (Baumgartner, 2005, p. 62). 

 

● Konservatiivinen strategia keskittyy ekotehokkuuteen. Tuotteita ja palveluita       

tarjotaan matalilla kustannuksilla, joissa on alhainen energian ja materiaalien kulutus.          

Strategiassa pyritään välttämään jätteitä ja päästöjä. Tehokkaat tuotantoprosessit        

johtavat kilpailuetuihin samaan aikaan kun ympäristövaikutukset laskevat. Useasti        

puhtaammat tuotannolliset toiminnot on kohdistettu konservatiiviseen strategiaan.       

Kestävästä kehityksestä johtuvat mahdollisuudet havaitaan järjestelmällisesti ja usein        

tällaisissa yrityksissä on vahva sisäinen sopeutuminen.  

 

● Visionäärisessä strategiassa keskitytään kestävyyden kysymyksiin jokaisen      

liiketoimintojen sisällä. Kestävä kehitys on sisällytetty visioon ja strategiaan.         

Kilpailuedut ovat peräisin innovaatioista ja erilaisuudesta, joiden avulla tarjotaan         

asiakkaille ja sidosryhmille yksilöllisiä etuja. Esimerkiksi uudenlaiset tuote        

palveluratkaisut voidaan mainita visionäärisessä strategiassa. Visionäärisiä      

strategioita esiintyy kahdessa eri muodossa: sekä tavanomainen- että järjestelmällinen         

tapa (Baumgartner & Biedermann, 2007).  

 
Tavanomainen tapa pohjautuu markkinoinnin tuomiin mahdollisuuksiin ja niitä hyödynnetään         

opportunistisella tavalla. Niin kauan kuin kestävyyden kysymykset johtavat markkinaetuihin,         
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ovat ne osana strategista hallinnointia tavanomaisissa visionääri orientuneissa yrityksissä.         

Siten voidaan sanoa, että painopiste on ulkopuolella. Panokset strategian laadinnassa on           

johdettu markkinoiden näkökulmasta. Järjestelmällinen tapa on yhdistää tämä ajattelu         

nurinkurisesti. Merkkipohjainen näkökulma on lisätty resurssipohjaiseen näkemykseen ja        

kestävä kehitys on yrityksessä normatiivisella tasolla. Jokaisen näistä strategioista arvioidaan          

liittyvän Scheinin mukaan organisaatioiden kulttuurin eri tasoille. Malli koostuu kolmesta eri           

tasosta: tuotteista, arvoista ja perusoletuksista. Kuva 6 esittää organisaation kulttuuriin          

liittyvät tasot Scheinin mallin mukaisesti. 

 

 

Kuva 6. Organisaatiokulttuurin tasot (Scheinin malli 1997, p.17) 

 
I. Tuotteet:  Näkyvät rakenteet ja prosessit (vaikea tulkita) 

II. Arvot:  Strategiat, tavoitteet, filosofiat (vahvat perustelut) 

III. Perusolettamukset: itsestäänselvät uskomukset, ajatukset ja tuntemukset (perimmäiset       

arvon lähteet ja toiminnat)  

 
Globalisaation tuleminen organisaatioihin ja yrityksiin vaikuttaa suoraan yrityskulttuurin,        

arvoihin ja toimintatapoihin. Työtä tehdään monikulttuurisessa ympäristössä ympäri        

maailmaa, joten erilaisten arvojen ja ajatusten sekoittuminen ja yhteentörmääminen         

työntekijöiden välillä on hyvin todennäköistä. Esimerkiksi monet IT -alan yritykset toimivat           

ympäri maailmaa ja työntekijät voivat työskennellä monessa maassa. Projektiryhmät ovat          

virtuaalisia ja vuorokauden rytmit voivat aiheuttaa työntekijöillä erilaisia haasteita ja          

ongelmia. Pidemmän päälle vuorokauden rytmitys ja työaikojen yhteensovittaminen eri         

mantereiden välillä työskentelevien henkilöiden välillä saattaa lisätä psyykkistä pahoinvointia         

ja uupumusta.  
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2.2.5  Hiljaisen -ja eksplisiittisen tiedon merkitys organisaatiossa  

 

Kehusmaa (2011) käsittelee kirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin yrityksen         

sisällä ja yksi suuri haaste on tiedon välittyminen ja siirtäminen organisaatioissa sekä            

organisaatiotasojen välillä. Viitaten edelliseen kappaleeseen tiedon kulusta organisaation        

sisällä ja millaisia vaikutuksia tämä aiheuttaa organisaation työntekijöihin. Kehusmaa         

kirjoittaa, miten organisaation strateginen päätäntävalta jää usein pienen ryhmän         

ominaisuudeksi, irrallisiksi tavoitteiksi, joita suunnitellaan kysymättä sen suuremmin        

henkilöstöltä ja mitä mieltä he ovat organisaation strategisista tavoitteista. Tästä johtuu, että            

työntekijöiden ajatusmaailma ja tavoitteiden asettaminen on vaikeasti yhdistettävissä        

organisaation strategisiin tavoitteisiin. Eri näkemykset strategiassa johdon ja henkilöstön         

välillä johtaa vääjäämättä ristiriitaisiin tilanteisiin sekä oman työn arvostuksen         

heikkenemiseen. 

 
Monissa yrityksissä ja organisaatioissa tehdään tietyin väliajoin, yleensä kerran vuodessa          

työilmapiiritutkimuksia, joissa pyritään selvittämään henkilöstön työhyvinvointia. Usein       

nämä tutkimukset ja kyselyt suorittavat esimiehet omilta tiiminsä jäseniltä ja alaisiltaan.           

Nämä työilmapiiritutkimukset tehdään monesti kehityskeskusteluiden yhteydessä. Esimiehet       

toimittavat tulokset johdon arvioitaviksi. Onko näistä lakisääteisistä kehityskeskusteluista ja         

työilmapiiritutkimuksista konkreettista hyötyä henkilöstölle vai pidetäänkö keskusteluita       

vain koska se on työnantajan velvollisuus? Kehityskeskusteluiden kautta pystytään jonkin          

verran siirtämään henkilökohtaista-, pääasiassa hiljaista tietoa esimies-alainen välillä, mutta         

tämä tiedonsiirto jää usein kahden henkilön väliseksi tiedon jakamiseksi, joka ei sinänsä tuo             

lisäarvoa. 

 
Yrityksissä ja organisaatioissa on sattunut myös tilanteita, joissa operatiivisen johdon          

päätöksiä on arvosteltu tai linja- ja tiimiesimiehet ovat tuoneet oman kantansa ilmi tehtyihin             

päätöksiin. Näitä päätösten arvostelijoita on alettu “savustamaan” yrityksestä pihalle tai          

heidät ovat leimattu yrityksen sisällä. Tämä johtaa vääjäämättä operatiivisen johdon ja           

linjaesimiesten väliseen luottamuksen heikentymiseen. Vähitellen tämä organisaation johdon        

ja esimiesten välinen luottamuspula vaikuttaa tavalla tai toisella koko työyhteisöön, jolloin           

vaikutukset voivat heijastua henkilöstön hyvinvointiin ja motivaatioon työtä kohtaan.  
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Organisaatiot ja niiden kulttuurit rakentuvat arvojen ympärille ja samat arvot pitää olla niin             

operatiivisen johdon kuin työyhteisön tiedossa. Jos arvot poikkeavat yrityksen johdon ja           

työyhteisön välillä, vaikutukset voivat ulottua työyhteisön hyvinvointiin ja motivaatioon.         

Kuva 7 esittää yleisellä tasolla työhyvinvointiin liittyvät vaikutukset työilmapiirin ja          

johtamisen näkökulmasta. 

 

 

Kuva 7. Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä organisaatioissa. (Valtiokonttori, 2010) 

 
 
2.2.6  Työterveyshuolto osana työhyvinvointia 
 

Yrityksillä on velvollisuus järjestää toimiva työterveyshuolto työntekijöilleen.       

Työterveyshuoltolakiin on kirjattu säädökset, joiden mukaan yrityksellä on velvollisuus         

järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto. Työterveyshuoltolaki määrittelee 1 § seuraavasti        

(www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383): 

 
I. Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy 

II. Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta 

III. Työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa 

IV. Työyhteisön toimintaa 

 
Työhyvinvointi vaikuttaa siis moniin eri osa-alueisiin organisaatioissa ja työyhteisössä.         

Työhyvinvoinnilla on myös suoranaiset vaikutukset asiakassuhteiden luontiin ja ylläpitoon.         
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Organisaatio missä työntekijät voivat hyvin, vaikutukset näkyvät positiivisesti myös         

yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Manka et al. (2010) kirjoittavat työhyvinvointiin         

liittyvässä oppaassa työterveydenhuollosta ja sitä koskevasta säädännöstä ja        

toimintaperiaatteista.  

 
Työterveyden on osattava ennaltaehkäistä työntekijöiden työstä aiheutuvia sairauksia,        

puututtava terveydellisiin ongelmakohtiin sekä opastettava ja tuettava työntekijöitä kaikin         

tavoin terveydellisissä kysymyksissä. Työterveyden on kyettävä arvioimaan työntekijöiden        

terveydellinen tilanne ja toimittava yhteistyössä yrityksen kanssa. Esimiehen on puututtava          

välittömästi mahdollisiin ongelmakohtiin työntekijän kanssa, jos ilmenee terveydellisiä        

esteitä työn suorittamiselle. Esimies voi toimia yhteistyössä työterveyden tai työsuojelun          

kanssa selvittäessä työntekijöiden terveydellisiä ongelmia. 

2.2.7  Strategiatyön merkitys työhyvinvoinnille 
 

Kehusmaa (2011) nostaa kirjassaan esille termin strategiatyö, mikä tarkoittaa jatkuvasti          

elävää prosessia organisaation sisällä. Strategiatyössä ja sen kehityksessä pitäisi olla mukana           

koko yrityksen henkilöstö. Strategiatyöhön sisältyy päivittäistä keskustelua ja        

ajatustenvaihtoa henkilöstön ja koko organisaation jokaisen tason välillä. Strategiatyö on          

siten mukana organisaation arjessa. Strategiatyön kautta organisaation henkilöstö oppii uusia          

asioita, luovuutta, uudistumista ja kehittyvät ammatillisesti. Strategiatyön avulla myös         

hiljainen tieto liikkuu paremmin organisaation sisällä henkilöstön keskuudessa.        

Muutosjohtaminen on yksi strategiatyön osa-alueista, joka vaikuttaa sekä organisaatio-, että          

yksilötasolla. Yrityksen on kehitettävä jatkuvasti muutosjohtamista ja siten kykyä olla          

kilpailukykyinen ja kannattava. 

 
On myös yrityksiä, joissa työntekijää kuunnellaan ns. “herkällä korvalla” ja missä asioihin            

sekä ongelmiin puututaan tehokkaasti ja nopeasti. Yritys jossa on avoin ilmapiiri, tieto kulkee             

esimiehen ja alaisten välillä, on helppo ja mukava työskennellä. Yhteiset ennalta sovitut            

strategiset tavoitteet lisäävät henkilöstön hyvinvointia, oman työn arvostusta ja työnteko          

yrityksessä koetaan mielekkääksi. Yrityksen työntekijät työskentelevät yhteisten tavoitteiden        

saavuttamiseksi. Tavoitteista keskustellaan avoimesti ja ns. “hyvässä hengessä”. Tällaisessa         

yrityksessä on siten matala vaihtuvuus ja luottamus työnantajaan on vahvempi.  
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Monissa yrityksissä ja organisaatioissa järjestetään erilaisia virkistäytymis- ja teemapäiviä,         

joiden avulla pyritään parantamaan työyhteisön hyvinvointia ja vahvistamaan me-henkeä         

yrityksen sisällä. Usein virkistäytymispäivillä harrastetaan erilaisia liikunnallisia       

aktiviteetteja, joiden avulla pyritään lisäämään ja kohottamaan yhteishenkeä työntekijöiden         

keskuudessa.   Kuvassa  8 esitetään työhyvinvoinnin kehittyminen eri osa-alueilla organisaatioissa. 

 
 

 
Kuva 8. Työhyvinvoinnin kehitykseen liittyvät alueet (muokattu lähteestä Hyvinvointia työyhteisöön          
- eväitä kehittämistyön avuksi, 2007) 
 
 
2.2.8  Työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita 
 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan työhyvinvointiin ja siitä huolehtimiseen liittyy 

monia eri osa-alueita: 

 
● Hyvä johtaminen 

● Ikäjohtaminen 

● Palkitseminen 

● Osaamisen kehittäminen 

● Vastuullinen yritystoiminta 

● Työajat 

● Työn ja perheen yhteensovittaminen 

● Tasa-arvo 

● Työkyky ja turvallisuus 
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(Kehusmaa 2011, p. 22) 

 
Tekniikan akateemiset (TEK) on kuvannut toisenlaisesta näkökulmasta työhyvinvointia.        

Järjestö lähtee tieteellisestä näkökulmasta liikkeelle pohtiessaan työhyvinvointia. Ydinosan        

työhyvinvoinnille muodostavat työ ja johtaminen. TEK:n mukaan työhyvinvoinnin kehikon         

muodostavat seuraavat osa-alueet: työyhteisö, osaaminen, motivaatio, elämäntilanne ja        

terveys. Näillä kaikilla osa-alueilla on vaikutukset taloudellisiin toiminnallisuuksiin.  

Reijula (Työkyvystä hyvinvointiin, Tampereen yliopisto 17.12.2009) on jaotellut        

hyvinvointiin liittyvät osa-alueet seuraavasti: Hyvinvoinnilla tarkoitetaan, että henkilö voi         

hyvin. Työhyvinvoinnilla taas tarkoitetaan, että henkilö voi hyvin työssä. Milloin työssä           

voidaan hyvin?  

 
● Terveys ja kotiolot ovat kunnossa 

● Työyhteisö työskentelee ja toimii hyvin 

● Työympäristössä on terve ja turvallinen ja se tukee toimintoja 

● Työntekijällä on ammattitaito työhönsä, hän osaa hommansa ja työ on mielekästä 

 
“Työhyvinvoinnin edistämisen esteenä ei ainakaan ole menetelmien puute. Ongelma on 

paremminkin siinä, kuinka hyvin menetelmiä osataan käyttää” (Kehusmaa 2011, p. 45). 

 
Tekniikka ja Talous (8.3.2007) on kirjoittanut artikkelin työhyvinvoinnista ja millaiset seikat           

työhyvinvointiin vaikuttavat. Lehden mukaan työhyvinvointi koostuu kokemuksesta       

oikeudenmukaisuudesta, työn merkityksellisyydestä ja kyvystä vaikuttaa omaan työhönsä.        

Jos työntekijällä yksikin osa-alueista näistä uhattuna, sydänkohtauksen riski ja kuolema voi           

nousta jopa 2,5 kertaiseksi. 

 
Tietotyötä tekevien henkilöiden hyvinvointia voidaan parantaa puuttumalla aikataulullisiin        

haasteisiin ja kiireeseen. Koska tietotyötä tekevillä ja IT -alalla työskentelevillä henkilöillä           

työnkuva on usein sirpaloitunutta ja useita projekteja voi olla käynnissä samanaikaisesti,           

haasteeksi muodostuu oman aikataulun kontrollointi ja hallinta. Luovalle ajattelulle ja          

innovoinnille jää siten vähemmän aikaa, jolloin työntekijä voi kokea oman työsuorituksen           

heikkona.  
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2.2.9  Työhyvinvoinnin vaikutukset yhteiskunnallisesti ja globaalisti 
 

Työhyvinvointiin- ja pahoinvointiin liittyvät vaikutukset heijastuvat myös yhteiskunnalliselle        

tasolle monilla eri tavalla. Työn tuottavuuden heikentyminen vaikuttaa sekä yritykseen että           

yhteiskuntaan. Kilpailukyky heikkenee työpahoinvoinnin seurauksena ja samat työtehtävät        

voivat siirtyä tämän seurauksena muihin maihin. Työn tuottavuutta voidaan parantaa ja sitä            

kautta talouskasvua nostaa joko työn määrää nostamalla tai tuottavuutta kasvattamalla.  

Kuva 9 esittää työn tuottavuutta henkeä kohden Euroalueella. 

 

 
       Kuva 9. Työn tuottavuuden kehitys Euroalueella (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2015) 
 
 
Ahonen (Kauppalehti 2.3.2011) on arvioinut, että työpahoinvoinnin kustannukset Suomessa         

ovat jopa 30 miljardia euroa vuodessa. Ahosen arvioimaan summaan sisältyvät          

työvoimakustannukset ja kokonaispalkkakustannukset. Ahonen arvioi, että sairauspoissaolot,       

työtapaturmat ja vajaakuntoisten työntekijöiden kustannukset yhteiskunnalle vuodessa ovat        

yhteensä 6 miljardia euroa eli 2 miljardia jokaisesta työpahoinvointiin liittyvästä          

osa-alueesta. Eläkeikä Suomessa on 65 -vuotta, mutta todellisuudessa keskimääräisesti         

eläkkeelle jäädään jo 58 -vuotiaana. Koska keskimäärin eläkkeelle jäädään 7 vuotta aiemmin,            

menetetään noin puoli miljoona työvuotta vuosittain. Tämä tarkoittaa noin 24 miljardin euron            

kustannuksia vuodessa. 

 
Global Wellness Institute (2016) tekemän tutkimuksen mukaan globaalilla tasolla valtaosa          

maailman 3,4 miljardista työtä tekevästä ihmisestä on tyytymättömiä työoloihinsa. He          

kokevat elämisen taloudellisesti turvattomissa olosuhteissa: 74 % heistä tienaa vähemmän          
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kuin 13 dollaria päivässä, 45 % on ammattitaidottomia työhönsä ja he tekevät ruumiillista             

työtä. 77 % työskentelee osa-aikaisesti tai epävakaassa työpaikassa. Lisäksi on arvioitu, että            

vuoteen 2030 mennessä 18 % maailman työväestöstä on yli 55 -vuotiaita. Heillä on vakavia              

terveydellisiä ongelmia, kuten ylipainoa, jota esiintyy 52 % väestöstä ja 76 % ilmoittaa             

kamppailleen hyvinvoinnin kanssa. Kuva 10 esittää globaalisti työntekijöiden pahoinvointia         

lukuina eri osa-alueilla ja miten pahoinvointi on maailmanlaajuisesti jakautunut. 

 

Kuva 10. Työstä johtuvat pahoinvoinnit lukuina globaalisti (muokattu lähteestä         
www.globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-releases-report-and-survey-on-the-future-of
-wellness-at-work/) 

http://www.globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-releases-report-and-survey-on-the-future-of-wellness-at-work/
http://www.globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-releases-report-and-survey-on-the-future-of-wellness-at-work/
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Globaalisti pahoinvoivien työntekijöiden kustannukset ovat 10 - 15 % maailman          

taloudellisesta tuottavuudesta. Global Wellness Institute on arvioinut, että Yhdysvalloissa         

työntekijöiden kroonisista sairauksista johtuvat kokonaiskustannukset ovat jopa 1,1 biljoonaa         

dollaria, vammoista tai muista sairauksista johtuvat kustannukset 250 miljardia dollaria,          

työhön liittyvät stressin kustannukset ovat 300 miljardia dollaria sekä ennenaikaisesti työstä           

poistuvien ihmisten kustannukset ovat 550 miljardia dollaria. Kokonaiskustannukset ovat         

vuodessa siten 2,2 biljoona dollaria, joka on 12 % bruttokansantuotteesta (engl. “ Gross             

Domestic Product, GDP”). Kuva 11 esittää työhyvinvointiin liittyvien kustannusten osuuden          

globaalisti. 

 
 

 

Kuva 11. Pahoinvoinnista johtuvat kustannukset globaalisti      
(www.globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-releases-report-and-survey-on-the-future-o
f-wellness-at-work/) 
 
 
2.2.10  Muutosjohtamisella apua työhyvinvointiin 
 

Oikeanlaisella johtamistyylillä ja esimiehen kannustavalla toimintatavoilla pystytään       

vaikuttamaan organisaation työhyvinvointiin ja ennaltaehkäisemään mahdollisia      

sairauspoissaoloja. Rauramo (2008, p. 145) kirjoittaa esimiestyön merkityksellisyydestä        

https://www.globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-releases-report-and-survey-on-the-future-of-wellness-at-work/
https://www.globalwellnessinstitute.org/global-wellness-institute-releases-report-and-survey-on-the-future-of-wellness-at-work/
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organisaatiossa sekä sen vaikutuksista työhyvinvointiin. Vaikka esimies olisi osaava ja          

kannustava alaiselleen, työhyvinvointi koostuu molemminpuolisesta toiminnasta ja       

vuorovaikutuksesta. Kunnollinen ja toimiva johtajuus koostuu siten esimiehen ja alaisen          

välisestä suhteesta ja avoimesta kommunikaatiosta. Työhyvinvoinnin johtaminen kuuluu        

yhtenä alueena esimiestyöhön ja johtajuuteen (Rauramo 2008, p. 146). Hyvänä johtajuutena           

pidetään työntekijöiden kannustavaa ohjaamista, analysointia, innostetaan työtehtäviin ja        

tuetaan sekä annetaan palautetta. Työtehtäviä osataan delegoida työntekijöille ja osataan          

tehdä oikeanlaisia päätöksiä ja ratkaisuja. Lisäksi hyvään johtajuuteen kuuluu tasa-arvoinen          

ilmapiiri ja avoin vuorovaikutus (Rauramo 2008, p. 144–145).  

 
Esimiesten vastuisiin organisaatiossa kuuluvat kustannustehokkuuden seuraaminen ja työn        

tuottavuuden kehittäminen mahdollisimman korkeaksi. Usein tämä tarkoittaa, että        

työntekijöiden määrä yrityksessä on mahdollisimman pieni, jolloin työmäärä kasvaa henkeä          

kohti liian suureksi. Tämä johtaa työuupumukseen, työmotivaation heikkenemiseen sekä         

tuottavuuden heikkenemiseen. Sairauspoissaolot lisääntyvät yrityksen työntekijöiden      

keskuudessa. Tuottavuuden kannalta tämä tarkoittaa, että säästöt joita on saatu          

mahdollisimman pienellä henkilökunnan määrällä, katoaa sairauspoissaolojen seurauksena       

(Kivimäki et al., 2002). Kuva 12 esittää kuinka oikeanlaisella henkilöstöjohtamisella saadaan           

aikaan positiivisia tuloksia organisaatioissa. 

 

 
Kuva 12. Henkilöstön johtaminen työhyvinvoinnissa (Kuntatyönantajat 2007) 
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Stocker et al. (2014) käsittelevät artikkelissa “Arvostava johtajuus ja työntekijän hyvinvointi           

päivittäisessä työssä” (engl. “Appreciative leadership and employee well-being in everyday          

working life”), miten esimiehen ja työntekijän välinen toiminta ja kannustaminen vaikuttavat           

työhyvinvointiin ja minkälaisia positiivisia vaikutuksia se luo työympäristöön. Artikkelissa         

osoitetaan, että hyvällä johtajuudella on suoraan vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja          

työssä suoriutumiseen (Wikoff et al., 1983).  

 
Arvostettu johtajuus koostuu monista asioista ja osista. Artikkelin mukaan hyvä johtajuus           

pitää sisällään muua muassa kehumisen ja kunnioittamisen (Yukl, 2013), tukemisen          

(Constable, & Russell, 1986), kunnioituksen (Eckloff & van Quaquebeke, 2008), rakentavan           

palautteen antamisen (London, 2003), sosiaalisuuden vahvistaminen (Stajkovic & Luthans,         

2003) tai arvostuksen (Semmer et al., 2006). Kannustava esimies pystyy oikeanlaisilla           

toimintatavoilla luomaan positiivisen ja turvallisen työilmapiirin, joka vaikuttaa        

työssäjaksamiseen sekä ehkäisee sairauspoissaoloja ja ennenaikaiselle eläkkeelle jäämistä.        

Lisäksi positiivinen kannustaminen, kouluttautumismahdollisuudet vaikuttavat motivaatioon,      

lisäävät työn imua ja vähentävät burnouttia. Tämä vaikuttaa siten työn tuottavuuteen ja            

työntekijöissä uskollisuuteen työnantajaansa kohtaan. Inhimillisellä -ja muutosjohtamisella       

on selkeä yhteys matalampaan burnouttiin työntekijöiden keskuudessa (e.g., Seltzer &          

Numerof, 1988).  

 
2.2.11  Varhainen välittäminen 
 

Varhaisen välittämisen avulla pyritään ennaltaehkäisemään työntekijöiden mahdollisia       

työelämässä esiin nousseita ongelmia ja puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa         

työkykyyn mahdollisesti vaikuttaviin seikkoihin. Varhainen välittäminen on esimiehen ja         

henkilöstön välistä kemiaa, jonka kautta pyritään selvittämään mahdollisimman varhaisessa         

vaiheessa esiin tulleita ongelmia.  

 
Manka & Manka (2016) kirjoittavat teoksessaan työkykyjohtamisesta, jota voidaan pitää          

synonyyminä varhaiselle välittämiselle. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on kuvannut        

työkykyjohtamista vuorovaikutuksella, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään yrityksen       

henkilöstön sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyttä ja puuttumaan varhaisessa vaiheessa esiin        

nousseisiin ongelmiin. Työkykyjohtamisella pyritään myös saamaan aikaiseksi       
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mahdollisimman turvallinen työympäristö. Kuva 13 esittää, miten varhaisen välittämisen ja          

ennakoinnin avulla pystytään ehkäisemään pahoinvointia työntekijöiden keskuudessa       

organisaatioissa. 

 

 

Kuva 13. Varhaisen välittämisen vaiheet työyhteisössä (www.sport.fi/system/resources) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sport.fi/system/resources
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3  TAUSTAA KYSELYYN OSALLISTUNEISTA HENKILÖISTÄ 
 

Diplomityötä varten olen tehnyt sähköisen Webropol -kyselyn, jossa vastaajina on ollut eri            

alojen työntekijöitä, asiantuntijoita ja esimiesasemassa toimivia henkilöitä. Kyselyyn        

vastanneet ovat koostuneet yksityisen,- kunnallisen sekä valtion työntekijöistä monilta         

sektoreilta. Vastaajat työskentelevät muun muassa, hoitotyössä, tietotyössä, pelastusalan eri         

tehtävissä sekä hallinnollisissa tehtävissä niin esimies kuin asiantuntijoina. Lisäksi kaksi          

vastaajista on jo eläkkeellä, mutta ovat tehneet pitkän työuran sekä kunnallisella että            

yksityisellä sektorilla. Pääasiassa jokainen diplomityöhön kyselyyn vastaaja on syntynyt         

1980 -luvulla, joista voidaan puhua myös Y-sukupolvesta.  

 
Henkilöt koostuvat pääosin kaveri- ja tuttavapiiristä, joiden kanssaan olen ollut tekemisissä jo            

useita vuosia. Osa vastaajista on opiskelukavereita, jotka ovat sijoittuneet työelämässä eri           

toimialoille ja tehtäviin. Osa vastaajista tekee hoitoalan työtehtäviä ja mahtuu vastaajiin myös            

lapsuudenaikaisia kavereita. Eli toisin sanoen vastaajina on laaja joukko henkilöitä niin naisia            

kuin miehiä. 

 
Sähköinen Webropol -kyselylomake lähetettiin kymmenelle henkilölle sähköpostilla ja        

vastausprosentti oli 100. Siten jokainen henkilö, kenelle kysely lähetettiin, vastasi          

työhyvinvointikyselyyn. Vastaajista kaksi työskentelee valtiolla, yksi vastaajista työskentelee        

kunnallisella sektorilla ja viisi vastaajista yksityisellä sektorilla. Lisäksi kaksi vastaajaa on           

eläkkeellä, toinen heistä on toiminut yksityissektorilla esimiesasemassa ja toinen vastaaja          

kunnallisella sektorilla toimihenkilötehtävissä. 

 
Vastaajien joukko koostui seuraavista ammattiryhmistä: i) terveydenhoitaja, ii) kirjanpitäjä,         

iii) päiväkodin opettaja, iv) sähköasentaja, v) palomies/ensihoitaja, vi)        

järjestelmäasiantuntija, vii) ylipäivystäjä (hätäkeskus), viii) markkinointipäällikkö sekä ix)        

projektipäällikkö että x) osastosihteeri. 
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4  TUTKIMUKSEN MENETELMÄT 

 

4.1   Tieteellisten artikkeleiden ja julkaisujen kerääminen 

 

Työhyvinvoinnista on kirjoitettu paljon erilaisia teoksia ja kirjoja, joten lähdemateriaalia          

työtä varten oli runsaasti saatavilla sekä kirjastoista että Internetistä. Apuna lähteiden           

käytössä työssä on käytetty laajasti eri kirjastojen materiaaleja, yliopistojen         

artikkelitietokantoja ja Google scholar hakupalvelua. Tiedonhaussa on käytetty lisäksi         

Lappeenrannan teknillisen yliopiston LutPub -artikkelitietokantaa, josta löytyi kattavasti        

tietoa aiheesta. Myös Tampereen yliopiston työhyvinvointiin liittyvällä tutkimusryhmän        

sivuilta löytyi kattavasti tieteellisiä artikkeleita ja julkaisuja.  

 
Kansainvälisistä tietokannoista työssä on käytetty Emeraldia, Ebscoa ja Elsevieriä.         

Hakusanoina on käytetty erilaisia aiheeseen liittyviä termejä, kuten työhyvinvointi,         

työssäjaksaminen, hyvinvointi, work welfare, welfare sekä muutosjohtaminen       

työhyvinvoinnissa. Lisäksi eri aikakausi- ja iltapäivälehtiä on käytetty apuna ja tukena tiedon            

saannissa. Diplomityötä kirjoittaessa on pyritty käyttämään mahdollisimman uutta        

lähdemateriaalia, pääasiassa alle 10 vuotta vanhoja materiaaleja, kirjoja sekä tieteellisiä          

julkaisuja ja tutkimuksia.  

 
Viimeisen 10 vuoden aikana yritykset ovat kiinnittäneet enemmän huomiota henkilöstönsä          

hyvinvointiin ja jaksamiseen. Koska henkilöstön jaksamisella on suora yhteys yrityksen          

tuottavuuteen ja taloudelliseen tuloksen tekoon, on työhyvinvointi yksi tärkeimmistä         

tekijöistä yrityksen sisällä. Kehityskeskusteluissa käsitellään nykyään tarkemmin henkilöstön        

jaksamista ja hyvinvointia. Esimerkiksi vielä 2000 -luvun alkupuolella kehityskeskusteluita         

käytiin vain harvoissa yrityksissä ja organisaatioissa, joten työhyvinvointia ei vielä silloin           

osattu arvioida kovin tärkeäksi osa-alueeksi. Lisäksi tiedonkulku ja kommunikointi ovat          

johdon, esimiesten ja työntekijöiden välillä parantuneet viime vuosien aikana, joka vaikuttaa           

suoraan työhyvinvointiin.  

 
Ensimmäinen lukemani teos työhyvinvointiin liittyen oli Kehusmaan kirjoittama kirja         

Työhyvinvointi kilpailuetuna (2011). Kehusmaa on työpsykologiaan erikoistunut tekniikan        
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lisensiaatti, joka on Suomen yksi johtavia työhyvinvoinnin asiantuntijoita ja tutkijoita.          

Kehusmaa on käsitellyt laajasti eri näkökulmista työhyvinvointia ja sen vaikutuksia          

yhteiskuntaan. Lisäksi kirjassaan hän on tuonut esiin eri työjärjestöjen ja edustajien           

näkökulmia työhyvinvointiin liittyen. 

 
Kehusmaa (2011) on käsitellyt kirjassaan Työterveyslaitoksen kuvailemaa hyvinvointia ja         

mitä hyvinvointi käytännössä tarkoittaa. Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi       

tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa            

tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Kehusmaa pohtii kirjassaan myös niin sanottua          

flow-ilmiötä. Flow-ilmiöllä tarkoitetaan työn imua, missä työntekijä keskittyy työhönsä siinä          

määrin, että hän saattaa unohtaa fyysiset tarpeet, kuten syömisen tai ajan ja paikan tajun.              

Flow-ilmiöllä tarkoitetaan siten positiivista työhyvinvoinnin voimaa. Kirjassa on esimerkkinä         

kerrottu, että flow-ilmiötä saattaa esiintyä muun muassa tutkijoilla ja taiteilijoilla, jotka           

syventyvät työhönsä, koska työskentelevät mieluisan aiheen parissa.   

 
Pyöriä (2012) on kirjoittanut esimerkkejä työhyvinvointiin liittyen. Pyöriä käsittelee         

teoksessaan Työhyvinvointi ja organisaation menestys työhyvinvointia monelta eri kannalta.         

Ainoastaan palkka ei ole ainoa tärkeä tekijä työssä vaan työstä saatava mielihyvä ja             

onnistumisen tunne vaikuttavat oleellisesti hyvinvointiin ja jaksamiseen. Silloin kun         

työntekijä on tyytyväinen työhönsä ja tykkää mennä töihin, vaikuttaa se motivaatioon ja            

tuottavuuteen, toisin sanoen työssä jaksamiseen positiivisesti. Jos työtehtävät ovat liian          

monimutkaisia ja vaativuustaso henkilön ammattitaitoon nähden on liian suuri tai työntekijä           

ei ole saanut kunnollisia ohjeistuksia, voi se vaikuttaa työuupumukseen ja stressiin, joka taas             

lisää pahoinvointia ja heikentää työn tuottavuutta. 

 
Manka & Manka (2016) ovat kirjoittaneet työhyvinvointia käsittelevän teoksen, missä          

keskitytään yritysten henkilöstön hyvinvointiin ja motivaatioon. Työhyvinvointi on        

yrityksissä kannattava investointi, jonka avulla pystytään lisäämään kilpailukykyä,        

tuottavuutta ja taloudellista menestystä. Marja-Liisa Manka on Kehusmaan ohella yksi          

Suomen tunnetuimmista työhyvinvoinnin asiantuntijoita ja hän on kirjoittanut aiheesta paljon          

erilaista kirjallisuutta ja tieteellisiä tutkimuksia. Hänet on valittu vuonna 2011 vuoden           

yhteiskuntatieteilijäksi. 

 



52 

4.2   Kyselyn käytännön toteutus 
 

 
Työhyvinvointitutkimus on toteutettu Webropol -sähköisen kysely työkalun avulla keväällä         

2017. Tutkimuksessa on käytetty laajasti työhyvinvointiin liittyviä väittämiä, joiden kautta on           

pyritty saamaan mahdollisimman selkeä ja tarkka tieto vastaajien tämänhetkisestä         

työhyvinvoinnista ja siihen liittyvistä haasteista ja ongelmista. Diplomityössä käsitellään         

myös digitalisaation mukanaan tuomia haasteita, osa kysymyksistä käsittelee vastaajien omia          

mielipiteitä ja ajatuksia digitalisaatiosta. Miten he kokevat digitalisaation omassa         

toimenkuvassa ja tuoko se mukanaan uhkia ja mahdollisuuksia.  

 
Diplomityössä pyrin kartoittamaan vastaajien työhyvinvointia sekä miten työhyvinvointia        

voidaan parantaa tulevaisuudessa. Sähköisessä Webropol -kyselyssä on kaikkiaan noin 30          

väittämää liittyen työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä lisäksi avoimia kysymyksiä, joihin          

vastaajilla on ollut mahdollisuus kirjoittaa omia mielipiteitä ja ajatuksia (kts. Liite 1). Osa             

kysymyksistä on ns. Perinteisiä työhyvinvointiin liittyviä väittämiä, kuten miten vastaaja          

kokee tämän hetkisen työhyvinvoinnin, mutta olen myös halunnut tarkoituksella lisätä          

digitalisaatioon liittyviä väittämiä.  

 
Koska digitalisaatio mullistaa työn sisältöä ja digitalisaatio vaikuttaa vahvasti moneen eri           

toimialaan, haluan kartoittaa mielipiteitä ja ajatuksia digitalisaatiosta empiirisen tutkimuksen         

kautta. Onko digitalisaatio vastaajien mielestä enemmän uhka vai mahdollisuus? Uhkana          

voidaan esimerkiksi pitää työtehtävien automatisointia tulevaisuudessa, jolloin perinteisiä        

työtehtäviä katoaa. Toisaalta mahdollisuutena on uusien ja mielenkiintoisten työtehtävien         

avautuminen. Yksi esimerkki voisi olla robotiikan tuleminen osaksi erilaisia työtehtäviä.          

Robotti ja tekoäly pystyvät teoriassa korvaamaan tiettyjä työtehtäviä, mutta robotin          

suunnitteluun, ylläpitoon ja toteutukseen tarvitaan uutta ja korkeatasoista osaamista ja          

tämänkaltaiset työtehtävät avaavat tulevaisuudessa uusia ovia työelämässä. Työtehtävien        

kautta pystytään luomaan kokonaan uudenlaista osaamista ja kilpailukykyä. Tämä vaikuttaa          

suoranaisesti yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. 
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4.4   Tiedolla johtaminen analysoinnin tukena 

 

Empiirisessä tutkimuksessa on käytetty enemmän kvantitatiivista analysointia, jonka avulla         

on pyritty saamaan määrällisesti suurempi otos ja sitä kautta selvitetty tämän hetkinen            

työhyvinvoinnin tila eri toimialoilla ja sektoreilla niin yksityisellä-, kunnallisella kuin valtion           

työtehtävissä. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla pyritään keräämään konkreettista tietoa ja         

dataa kyselyyn vastanneiden työhyvinvoinnista. Kvalitatiivinen analyysi tukee työn        

empiiristä tutkimusta ja sen avulla on saatu vastauksia kysymyksiin miksi tai millainen, eli on              

saatu laadullista näkökulmaa tutkimustuloksiin. Kvalitatiivisen analyysin kautta pystytään        

analysoimaan kerättyä tietoa, analysoidaan miten työhyvinvointia saadaan kehitettyä        

parempaan suuntaan ja vähennettyä sairauspoissaoloja. Empiirinen tutkimus on sisältänyt         

myös vastaajien henkilökohtaisia mielipiteitä ja arvioita työhyvinvoinnista ja digitalisaatiosta. 

 
Empiirisessä tutkimuksessa käsittelen työhyvinvointia tiedolla johtamisen mallin mukaan.        

Tiedolla johtamisen mallin avulla pystytään luomaan selkeä käsitys työhyvinvoinnista ja          

pystytään rajaamaan epäolennaiset kohdat ja tiedot pois. Tällöin saadaan tutkimuksesta          

mahdollisimman selkeä ja “puhdas” analyysi. Kuvassa 14 esitetään tiedolla johtamisen          

prosessimallia, jonka avulla on toteutettu työn empiirinen tutkimus. Prosessimalli pohjautuu          

yleiseen tietojohtamisen prosessimalliin, jota on muokattu di-työhön sopivaan muotoon.  

 

 

Kuva 14. Tietojohtamisen prosessimalli (muokattu lähteestä Tietoresurssit, -prosessit ja 
tietojohtamisen tutkimus, Lampela, 2014) 
 
 
Malli auttaa selkeyttämään paremmin kerätyn tiedon vaiheita sekä vaiheistamaan prosessin          

etenemisessä. Prosessissa vastaajilta kerätään tietoa kerätyn tiedon ja kerätyn tiedon          

tunnistaminen -kohdan mukaisesti, jota voidaan hyödyntää empiirisessä tutkimuksessa sekä         

kohdentaa sitä kvantitatiiviseen analysointiin. Siten se voidaan nähdä yleisenä tietona mikä           

on jo olemassa.  
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Tiedonlouhinnan avulla pyritään löytämään tärkeimpiä ja keskeisimpiä tuloksia        

työhyvinvointiin liittyen. Tiedonlouhinta voidaan olettaa käsittävän sekä kvantitatiivisen että         

kvalitatiivisen analyysin. Tämä tarkoittaa, että tiedonlouhinta on osittain sekä määrällistä-,          

että laadullista tiedon analysointia.  

 
Prosessissa viimeisenä on tiedon analysointi, joka on puhtaasti kvalitatiivista, eli laadullista           

tutkimusta. Tiedon analysoinnin avulla pyritään selvittämään, voidaanko työhyvinvointia        

parantaa vastaajien arvioiden mukaan, esimerkiksi johtamiskulttuuria muuttamalla.  
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5  TUTKIMUSTULOKSET 

 

Diplomityön empiirisen tutkimuksen viitekehyksenä on käytetty Valtiokonttorin, sivulla 38         

esitettyä kuvaa (kts. Kuva 7) työhyvinvoinnista ja siihen liittyvistä alueista. Tutkimus on            

jaettu siten neljään pääryhmään, jossa on selvitetty työpaikan ilmapiiriä, työn hallintaa sekä            

johtamiskulttuuria. Nämä kolme osa-aluetta ovat Valtiokonttorin esittämässä       

työhyvinvoinnin kuvassa ja siten keskeisessä asemassa yritysten työhyvinvoinnissa. Lisäksi         

olen lisännyt tutkimukseen osuuden digitalisaatiosta, koska se tulee mullistamaan monia          

työtehtäviä ja olen halunnut tutkimuksen avulla selvittää, miten vastaajat arvioivat          

digitalisaation omalla kohdallaan. Voiko digitalisaation aikakausi tuoda mukanaan        

työhyvinvointiin liittyviä haasteita ja ongelmia? 

5.1  Tutkimustulosten analysointi 

 

Jokaisesta kysymyksestä on muodostunut oma diagrammi, johon on selkeästi muodostunut          

prosentuaalisesti jokaisen vastaajan vastaukset (anonyymisti) ja siten saatu selkeä ja helposti           

luettava työhyvinvointia koskeva analyysi. Näiden jokaisen vastausten pohjalta voidaan         

verrata työhyvinvointia vastaajien näkökulmasta sekä miten se peilautuu yleisiin arvioihin          

työhyvinvoinnissa. Koska vastaajien työtehtävät ovat monilta eri toimialoilta ja töiden sisältö           

eroaa huomattavasti toisistaan, saadaan vastauksissa hyvin erilaisia vastauksia ja mielipiteitä          

työhyvinvointiin liittyen. Yhtenä ääriesimerkkinä voidaan pitää vastaajien keskuudesta        

kirjanpitäjän ja palomiehen työtehtävien sisältöä ja siksi työhyvinvointi voidaan nähdä näin           

ollen hyvin erilaisesta näkökulmasta.  

5.2  Työilmapiirin kartoitus työyhteisöissä 

 

Työilmapiiri on keskeisessä asemassa työhyvinvoinnissa ja työilmapiirin avulla pystytään         

kartoittamaan vastaajien tyytyväisyyttä työympäristöön ja siinä vallitsevaan ilmapiiriin. Jos         

yrityksen työilmapiiri ei ole tarpeeksi kannustava tai jos siinä nähdään epäkohtia, vaikuttaa se             

suoraan yrityksen tuottavuuteen ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Työilmapiirillä on selkeä         

yhteys sairauspoissaoloihin ja henkilöstön työssäjaksamiseen.  
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Koska vastaajina tutkimuksessa on henkilöitä eri aloilta ja työn sisältö sekä tehtävät eroavat             

paljonkin toisistaan, työilmapiirin voidaan nähdä monesta eri näkökulmasta. 

 
Vastaajien arvio työoloista on melkein samankaltainen, vaikka työtehtävät eroavat toisistaan.          

Ainoastaan kaksi vastaajista arvioi työoloissa olevan parannettavaa, mutta muuten vastaajat          

olivat keskimääräisesti tyytyväisiä työoloihinsa. 

 

Kuva 15. Vastaajien arvio tämänhetkisistä työoloista 
 
 
Kuvassa on 16 on arvioitu työympäristön melua ja haittoja, jotka vaikuttavat vastaajien            

työskentelyyn. Jos työtä tehdään ympäristössä, jossa tarvitaan tarkkaa ajattelutyötä ja          

keskittymistä, melu ja ympäristön äänet saattavat vaikuttaa työn suorittamiseen eikä tehtävää           

välttämättä pystytä suorittamaan odotetulla tavalla. Kuvassa 16 nähdään, miten melu ja           

ympäristön äänet vaikuttavat vastaajien työskentelyyn ja arvioon. On selvää, että esimerkiksi           

hätäkeskuspäivystäjän työ vaatii äärimmäisen tarkkaa keskittymistä ja siten työympäristön         

melu ei saa häiritä mitenkään työskentelyä. 
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Kuva 16. Vastaajien arvio, miten työympäristön melu ja äänet vaikuttavat työskentelyyn. 

 
Työilmapiiriin kuuluu oleellisena osana laadukas ja toimiva ergonomia ja oikeanlaiset          

työvälineet. Esimerkiksi tietotyötä tekevät henkilöt työskentelevät suuren osan päivästä         

näyttöpäätteen ääressä, joten työnantajien täytyy huomioida hyvin henkilöstönsä        

työergonomiset tarpeet. Monesti tietotyötä tekevien keskuudessa ilmenee erilaisia huonosta         

työergonomiasta johtuvia sairauksia ja rasitusvammoja, ehkä yleisimpänä voidaan pitää ns.          

“Hiirikättä”, joka on ranteen rasitusvamma. Vastaajat ovat arvioineet työergonomian hieman          

erilaisesti, mutta voidaan nähdään (kuva 17), että vastaajat ovat keskimääräisesti tyytyväisiä           

työergonomiaan.  
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Kuva 17. Vastaajien arvio työergonomiasta. 

 
 
Työkulttuurin vaikutukset työhyvinvoinnissa on keskeinen. Kuvassa 18 on vastaajien arvio          

oman työpaikkansa työkulttuurista. Työkulttuuriin kuuluu monia osa-alueita ja jokaisella         

yrityksellä ja organisaatiolla on hieman erilainen työkulttuuri. Työkulttuuri ohjaa yrityksen          

toimintatapoja ja jokaisella yrityksellä on omat arvot ja säännöt, joiden mukaan yritys toimii.             

Silloin kun yrityksen työkulttuuri on kunnossa, yrityksessä myös viihdytään ja voidaan hyvin.            

Jokaisella tutkimukseen vastanneilla, riippumatta työnkuvasta on samanlainen mielipide        

oman työpaikan työkulttuurista ja säännöistä. Voidaan nähdä, että jokaisen vastaajan          

työpaikan työkulttuuri on näin ollen kunnossa ja siihen ollaan tyytyväisiä. 
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Kuva 18. Työkulttuurin vaikutukset työhyvinvointiin. 

 

Työpaikoilla tapahtuvia käytöshäiriöitä, esimerkiksi kollegojen kesken tai esimiesten ja         

alaisten välillä tapahtuu, mutta niistä ei haluta paljoakaan puhua. Epäasiallisesta käytöksestä           

usein vaietaan eikä sitä haluta tuoda yleiseen tietoisuuteen. Valitettavasti epäasiallinen käytös           

henkilöiden välillä voi johtaa vakavampiin seurauksiin sekä sairauspoissaoloihin. Kuvassa 19          

nähdään vastaajien mielipiteitä epäasiallisesta käytöksestä työpaikoilla ja keskimäärin        

epäasiallista käytöstä ei ole koettu tai on koettu jonkin verran. Kuitenkaan kukaan vastaajista             

ei ole kokenut vakavaa epäasiallista käytöstä omalla työpaikallaan. 
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Kuva 19. Epäasiallinen käytös vastaajien työpaikoilla 
 
 
Työpaikkakiusaaminen on vielä vakavampaa verrattuna epäasialliseen käytökseen       

työpaikalla. Työpaikkakiusaamista esiintyy monilla työpaikoilla, mutta kuten epäasiallinen        

käytös, myös kiusaamisesta halutaan usein vaieta. Diplomityön sivuilla 30 - 31 on kirjoitettu             

työpaikkakiusaamisesta ja sen vaikutuksista. Lisäksi sivulla 31 (kts. Taulukko 1) on merkitty            

työpaikkakiusaamisen esiintymistä, valtion,- kuntien ja yksityisten sektoreiden työpaikoilla.        

Vastaajat ovat arvioineet, että työpaikkakiusaamista ei esiinnyt lainkaan heidän työpaikoilla,          

joka on todella positiivista. Ainoastaan kaksi vastaajista on arvioinut, että          

työpaikkakiusaamista on tapahtunut heidän työpaikallaan, mutta harvoin. 
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Kuva 20. Vastaajien arvio työpaikkakiusaamisesta ja sen esiintymisestä 
 
 
Seuraavat kolme kysymystä ovat avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat ovat voineet          

kommentoida ja kirjoittaa omia mielipiteitä liittyen työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. 

 
Vastaajat ovat voineet kirjoittaa mielipiteitä ja ajatuksia, miten he määrittelevät          

työhyvinvoinnin. Vastaajien arvio työhyvinvoinnista ovat melko yhteneväisiä yleiseen        

työhyvinvoinnin määritelmään ja mitä siihen liittyy. Suurimpana keskeisenä työhyvinvointiin         

liittyvänä ajatuksena vastaajilla on työympäristö ja sitä kautta työssä viihtyvyys. Monet           

vastaajat nostavat työn mielekkyyden ja sisällön yhdeksi tärkeimmistä työhyvinvointiin         

liittyvistä alueista. Silloin kun työssä viihdytään ja voidaan hyvin, heijastuu se henkiseen ja             

henkilökohtaiseen hyvinvointiin sekä jaksamiseen. Työympäristö ja viihtyvyys ovat siten         

keskeisiä työhyvinvoinnissa niin ammattialasta kuin työtehtävistä riippumatta. 

 
Vastaaja 1:  “Yleinen työssä viihtyminen. Työympäristö. Työtehtäviä oikea määrä. 

Työn rasittavuus esim: työasennot, osaaminen,kiire ja oikea palkka työn mukaan. 

On mukava lähteä aamulla työhön.” 

 
Vastaaja 2: “Työssä viihtyvyys. Kokee työnsä tärkeäksi ja tekee siksi työnsä mahdollisimman            

hyvin.” 
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Vastaaja 3: “Työhyvinvointi määrittelee onko töihin mukava mennä ja onko työssäoloaikana           

hyvä olla. Myös työkuorman jakautuminen eri ihmisten kesken ja työaika yms. vaikuttavat            

työhyvinvointiin.” 

 
Vastaaja 4: “Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Työhyvinvoinnin osia ovat          

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, kokemus työn hallinnasta, työn kokeminen         

mielekkääksi, laadullisesti ja määrällisesti sopivat työtehtävät, työilmapiiri, johtaminen,        

työolosuhteet kuten ergonomia ja taustamelu. Työhyvinvointiin kuuluu fyysinen ja psyykkinen          

työssäjaksaminen. 

 
Vastaaja 5: “Laaja käsite johon liittyy useat osa-alueet; työmäärä on hallittavissa oleva,            

esimies on tavoitettavissa oleva ja ymmärtää/ tarjoaa tukea tarvittaessa, työyhteisö on rento            

ja kitkaton, työympäristöä voi tarvittaessa muokata omien tarpeiden mukaisesti (esim.          

Avokonttorissa mahdollista käyttää vastamelukuulokkeita tms). Muutostukea tarjotaan, on        

mahdollista kouluttautua. Lisäksi on mahdollista vaikuttaa oman työn sisältöön/tapaan tehdä          

työtä. Omaa työtä arvostetaan yrityksessä.” 

 
Vastaaja 6: “Kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka tukee työntekoa ja tekee työyhteisöstä ja           

-ympäristöstä viihtyisän.” 

 
Vastaaja 7: “Työhyvinvointi on iso kokonaisuus, johon liittyy paljon eri osa-alueita. Alasta            

riippuen niitä voidaan pilkkoa spesifisti juuri kyseiseen työhön sopiviksi. Tärkeintä on, että            

nämä osa-alueet ovat kunkin helposti tunnistettavissa (yksilöinti) ja ne on kirjattu riittävän            

selkeästi. Työhyvinvointi on sitä, että työtä on turvallista ja mielekästä tehdä. Tärkeää on             

ymmärtää, että työhyvinvointi ja siitä huolehtiminen kuuluu kaikille, ei vain johdolle tai            

esimiehille. Työhyvinvointi rakentuu kolmeen pääosa-alueeseen, psyykkinen, fyysinen ja        

sosiaalinen. Esimerkkinä mainittakoon motivoiva johtaminen, työpaikkaliikunta (työajalla),       

hyvä työvuorosuunnittelu, yksilön vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön, positiivisen       

vireen ylläpitäminen, avoin työilmapiiri ja helppo palautejärjestelmä sekä esim.         

viikkotiedotteiden luominen (johto).” 

 
Vastaaja 8: “Töissä voi vaikuttaa, työssä kokee arvostusta, töihin on hyvä mennä ja siellä              

vallitsee hyvä ilmapiiri. Apua on saatavilla tarvittaessa.” 
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Vastaaja 9: “Työhyvinvoinnin huomioimisella varmistetaan työntekijän henkinen ja fyysinen         

hyvinvointi, vaikuttaen turvallisuuteen, jaksamiseen, terveyteen ja siten myös tehtävistä         

suoriutumiseen.” 

 

 
Vastaajat ovat voineet kommentoida ja arvioida, mitkä osa-alueet työhyvinvoinnissa heidän          

työpaikoillaan ovat kunnossa. Vastauksista voidaan päätellä, että vastaajien työhyvinvointi         

heidän työpaikoillaan on suhteellisen hyvin hoidettu ja siihen on kiinnitetty huomiota. Monet            

vastaajat arvostavat sopivia työaikoja, jolloin voidaan nähdä, että myös vapaa-aika on           

hyvinvoinnin kannalta tärkeä. Myös omaan työhön vaikuttaminen ja työolot ovat monen           

vastaajan työpaikalla kunnossa. Lisäksi esiin nousi monen vastaajan kohdalla työergonomia          

ja siihen on kiinnitetty työpaikoilla riittävästi huomiota.  

 
Vastaaja 1: “Ihmissuhteet työkavereihin ja johtoon.” 

 
Vastaaja 2: “Työaika on kohdillaan.” 

 
Vastaaja 3: “Työaika on kunnossa.” 

 
Vastaaja 4: “Työilmapiiri on ihan hyvä. Etätyön tekeminen on, toki työtehtävistä riippuen,            

aika hyvin mahdollista. Työfysioterapeutti on käynyt tarkistamassa jokaisen työpisteet, joten          

työergonomia on kunnossa. Työterveyshuolto on hyvin järjestetty.” 

  
Vastaaja 5: “Työyhteisö, lähiesimiehen tarjoama tuki, koulutusmahdollisuudet.” 

 
Vastaaja 6: “Työergonomia, valaistus ja työhuoneet” 

 
Vastaaja 7: “Sosiaalisesta osa-alueesta hyvä, rento ja avoin työilmapiiri, johdon          

lähestyminen helppoa. Fyysisestä mainittakoon loistava ergonomia, viikkoliikunta ja        

esimerkillisesti hoidettu työterveyshuolto (24/7). Psyykkiseltä puolelta, mahdollisuus       

vaikuttaa omaan työhön, jatkuva palautekulttuuri sekä toistuvat koulutukset.” 

 
Vastaaja 8: “Ilmapiiri on hyvä. Työyhteisössä arvostetaan sen jäseniä ja heidän           

ammattitaitoaan. Työhyvinvointia myös ylläpidetään ja kehitetään.” 
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Vastaaja 9: “Työnantajan ja työntekijän välinen vuorovaikutus esim. toiveiden         

kuuntelemisessa, työturvallisuus, työympäristö, laadukas työterveys.” 

 
Vastaajat ovat arvioineet mahdollisia kehitysehdotuksia ja parannuksia työhyvinvointiin        

liittyen työpaikoillaan. Vastausten perusteella voidaan nähdä, että parannusehdotukset        

eroavat työtehtävien ja sisältöjen mukaan. Lähes jokainen vastaaja on arvioinut hieman           

erilailla kehitystarpeet työhyvinvoinnissa omalla työpaikallaan. Yhtenä keskeisenä       

kehittämisen kohteena vastaajat näkevät kuitenkin johdon toiminnan yrityksessä. Johdon ja          

esimiestoimintaa on laajasti käsitelty tässä diplomityössä ja voidaan konkreettisella tasolla          

nähdä, että toiminnalla on työhyvinvoinnin kannalta keskeinen rooli. Lisäksi muutama          

vastaaja haluaa enemmän tukea vapaa-ajanharrastuksiin erilaisin kannustimin ja eduin.  

 
Vastaaja  1: “Tiedottaminen työpaikan sisällä.” 

 
Vastaaja  2: “Koulutusta sekä esimies-alaissuhdetta paremmaksi pitäisi kehittää.” 

 
Vastaaja  3: “Työkuorman jakaantuminen.” 

 
Vastaaja 4: “Johtamisessa olisi kehitettävää. Muutosten suhteen voisi enemmän miettiä sitä,           

miten muutokset vaikuttavat konkreettisesti asianomaisten työhön ja myös miettiä enemmän          

milloin on oikea ajankohta muutoksille. Mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtäviin voisi          

kehittää. Perehdytys vaikuttaa paljolti kokemukseen työn hallinnasta, perehdytystä voisi myös          

kehittää. Työympäristössä taustamelu häiritsee paljon kun kyseessä on avokonttori.         

Mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin työpaikan ulkopuolella voisi lisätä.” 

 
Vastaaja  5: “Arvostuksen näyttäminen yritysjohdon taholta, lisäedut/bonukset.” 

 
Vastaaja 6: “Johdon toimintaa tulisi parantaa niin, että yrityksen johto kuuntelee           

tarkemmin työntekijöiden mielipiteitä ja parannusehdotuksia.” 

 
Vastaaja 7: “Fyysiseltä puolelta erityisesti työvuorosuunnittelu ja riittävä vuorovahvuus         

jolla on vaikutusta työn kuormittavuuteen.” 
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Vastaaja 8: “Henkilöstöedut esim. liikunnan tukemiseksi. Palkitsemisjärjestelmä on juuri         

kehitetty ja sen toimimista arvioidaan tulevaisuudessa.” 

 
Vastaaja 9: “Hiljaisempia tiloja tai esimerkiksi etäpäiviä keskittymistä vaativien tehtävien          

eteenpäin viemiseksi.” 

 

Kuvassa 21 on arvioitu yleisesti vastaajien mielipiteitä heidän tämänhetkiseen         

työtyytyväisyyteen. Kuvasta nähdään, että yleisesti vastaajat ovat tyytyväisiä tai melko          

tyytyväisiä heidän tämänhetkisiin työtehtäviinsä: 

 

 

Kuva 21. Vastaajien arvio tyytyväisyydestä heidän työtehtäviin 
 

5.3  Oman työ hallinta 

 

Oman työn hallinnassa analysoidaan vastaajien mielipiteitä heidän tavoista hoitaa omat          

työtehtävät, pystyvätkö he vaikuttamaan työtehtäviensä sisältöön ja arvioidaan työn- ja          

perhe-elämän sovittamista keskenään. 

 
Yritykset ja organisaatiot vaativat henkilöstöltään tavoitteiden saavuttamista, koska        

liiketoiminnassa kyse on tuottavuuden tavoittelusta ja voittojen tekemisestä. Yritykset         



66 

seuraavat jatkuvasti henkilöstönsä toimintaa ja asettavat tiettyjä vaatimuksia ja tavoitteita          

henkilöstölleen. Kuitenkin esimerkiksi valtion työtehtävissä toimivien henkilöiden tavoitteet        

saattavat erota yksityisen sektorin työtehtävistä, koska monesti valtion toiminta ei keskity           

tuottavuuden tekemiseen vaan valtion työtehtävissä saatetaan vaatia hieman erilaisia         

tavoitteiden suorittamista. 

 
Kuvassa 22 nähdään vastaajien arvio tavoitteiden saavuttamisesta työpaikallaan. Yleisesti         

vastaajat ovat arvioineet saavuttaneensa heille annetut tavoitteet ja päämäärät. 

 

Kuva 22. Annettujen tavoitteiden suorittaminen työyhteisössä 
 
 
Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen saattaa vaatia erilaisia kompromisseja ja         

suunnittelua niin työnantajalta kuin henkilöstöltä. Koska vastaajista lähes jokainen on          

syntynyt 1980 -luvulla ja tällä hetkellä monet heistä ovat perheellisiä, on kysymys aiheellinen             

ja ajankohtainen. Lähes jokainen vastaajista on arvioinut pystyvänsä sovittamaan työ- ja           

perhe-elämän haasteet hyvin yhteen, eikä siten asiaa nähdä suurena ongelmana. 
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Kuva 23. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 
 
Kuvassa 24 nähdään, miten vastaajat ovat arvioineet vaikutusmahdollisuudet omiin         

työtehtäviinsä. Noin puolet vastaajista on arvioinut voivansa vaikuttaa työtehtäviinsä ja          

niiden sisältöihin. Kuvasta voidaan nähdä, että karkeasti noin puolet vastaajista pystyy           

vaikuttamaan omiin työtehtäviin, kun taas osa vastaajista arvioi, ettei pysty vaikuttamaan           

mitenkään työtehtäviinsä tai se on melko hankalaa. 

 

Kuva 24. Vaikutusmahdollisuuden omiin työtehtäviin 
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Seuraavassa kahdessa kuvassa (25 & 26) on arvioitu vastaajien stressiä sekä mistä stressi on              

johtunut. Jokaisella ihmisellä jossakin elämän vaiheessa ilmaantuu stressiä, joka voi johtua           

monestakin syystä. Stressiä voi esiintyä lievempänä tai esimerkiksi työuupumuksena, jolloin          

henkilö voi tarvita sairauspoissaoloa. Nykyään yritysten henkilöstöltä vaaditaan erilaista         

osaamista ja vaatimustaso työssä on koventunut. Tämä johtaa monesti stressin          

lisääntymiseen. Diplomityön sivulla 21 on esitetty yleisimmät syyt stressille (Manka &           

Manka, 2016). Vastaajista valtaosa on kokenut stressiä työssään jossain elämän vaiheessa.           

Ainoastaan yksi vastaajista on arvioinut, ettei ole kokenut työstä johtuvaa stressiä. 

 

Kuva 25. Onko vastaaja kokenut stressiä työpaikallaan 
 
 
Kuvassa 26 nähdään, mistä stressi on vastaajilla johtunut. Yleisin syy on työn kuormittavuus             

ja siitä johtuneet syyt. Manka & Manka (2016) ovat arvioineet, että yleisin syy stressin              

aiheuttajaksi on työn epävarmuus ja organisointi. Melkein yhtä usein stressiä saattaa johtua            

työn kuormittavuudesta, joten vastaukset ovat melkein yhtäläisiä sekä vastaajien että          

työhyvinvointitutkimusten välillä.  
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Kuva 26. Stressistä johtuvat syyt 
 
 
Jokaisella työnantajalla on lain mukainen velvollisuus järjestää työntekijöilleen        

työterveyshuolto, joka huolehtii henkilöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Kuvassa 27         

nähdään, kuinka vastaajat ovat käyttäneet työterveyspalveluita viimeisen kolmen kuukauden         

aikana. Kymmenestä vastaajasta seitsemän ei ole käyttänyt työterveyspalveluita viimeisen         

kolmen kuukauden aikana ja kolme vastaaja on joutunut käyttämään työterveyttä. 

 

Kuva 27. Työterveyspalveluiden käyttäminen  
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Kuvassa 28 nähdään, miten vastaajat ovat olleet sairauslomalla viimeisen kolmen kuukauden           

aikana. Vastaajista peräti seitsemän on ollut sairauslomalla viimeisen kolmen kuukauden          

aikana ja kolme vastaajaa ei ole sairauslomalla ollut. 

 

Kuva 28.  Sairausloma viimeisen kolmen kuukauden aikana 

 

 
5.4  Työpaikan esimies- ja johtamiskulttuuri 

 

Työhyvinvoinnin yhtenä kulmakivenä on yritysten esimiestoiminta. Esimiestoiminnasta on        

kirjoitettu lukuisia artikkeleita ja teoksia, joten aihe on erityisen keskeinen. Esimiestaidot ja            

yrityksen johtamiskulttuuri ovat tärkeässä asemassa henkilöstön hyvinvoinnissa ja        

jaksamisessa. Esimies on yrityksen sisällä ensimmäinen henkilö, jonka kanssa pitää          

keskustella työhyvinvoinnista ja niistä ilmenneistä ongelmista.  

 
Hyviin esimiestaitoihin kuuluvat työtehtävien oikeanlainen organisointi ja henkilöstön työn         

ohjaaminen. Oikealla työn organisoinnilla on keskeinen rooli hyvinvoinnissa ja jaksamisessa.          

Kuvassa 29 on arvioitu, miten vastaajien mielipiteet oman työn organisoinnista eroavat           

toisistaan. Lähes jokaisella vastaajalla on hieman erilainen mielipide omien töidensä          

organisoinnista ja peräti puolet vastaajista kokee, että heidän työnsä on organisoitu           

suhteellisen huonosti tai siinä on selkeästi parannettavaa. Hajonta vastaajien mielipiteissä          

työtehtävien organisoinnissa on suuri. 
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Kuva 29. Työtehtävien organisointi yrityksissä 

 
Hyvään johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyy kunnollinen työhön perehdytys ja opastaminen.          

Valitettavan usein työn perehdytys jää vajaaksi ja työntekijän pitää itse selvittää työtehtävien            

sisältöä. Monet työnantajat vaativat työntekijöiltä itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta        

työtehtävien hoitamisessa. Kuvassa 30 nähdään, miten vastaajat arvioivat työtehtäviensä         

perehdytyksen omalla kohdallaan. Puolet vastaajista antoi neutraalin vastauksen ja omasta          

mielestä olivat saaneet sopivasti perehdytystä työtehtäviensä hoidossa. Kaksi vastaaja olivat          

hieman eri mieltä ja yksi vastaaja kertoi saaneensa riittävän perehdytyksen tehtäviensä           

hoitoon. 
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Kuva 30. Työtehtävien perehdytys  

 
Kuvassa 31 arvioidaan vastaajien mielipiteitä esimiestoimintaan ja miten he ovat saaneet           

tukea omalta esimieheltä. Vastausten hajonta on suuri, seitsemän vastaajaa kymmenestä on           

arvioinut saavansa tukea esimieheltä hyvin tai erittäin hyvin. Toisaalta kolme vastaajaa ovat            

arvioineet, ettei ole saanut riittävästi tukea ja jopa kaksi vastaaja on arvioinut, että esimiehen              

tuki on jäänyt todella vajaaksi. 

 

Kuva 31. Esimiehen antama tuki yrityksissä 
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Vastaajat arvioivat, miten he ovat saaneet tukea työkavereiltaan (kuva 32). Suurin osa            

vastaajista arvioi saaneensa riittävästi tukea työkavereilta ja kollegoilta. Ainoastaan yhden          

vastaajan kohdalla on arvioitu, ettei ole saanut lainkaan tukea työkavereiltaan. 

 

Kuva 32. Työkavereiden antama tuki yrityksissä 

 
Esimiehen antama motivointi ja positiivisen asenne motivoi myös henkilöstä ja työntekijöitä           

heidän työssään ja jaksamisessa. Monesti kuulee, ettei esimies ole tarpeeksi motivoiva vaan            

palaute tulee negatiivisessa muodossa. Positiivisella esimiehen antamalla motivoinnilla on         

työssä jaksamisen kannalta suuri merkitys. Vastaajat ovat arvioineet esimiehensä antavan          

motivoinnin monella eri tavalla (kuva 33). Kysymyksen hajonta on tässäkin tapauksessa           

melko suuri ja vastaukset ovat jakaantuneet melko tasaisesti jokaisen vastauksen kohdalle. 
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Kuva 33. Motivoiva esimies 

 
Kehityskeskusteluilla on oma painoarvo työhyvinvoinnissa, mutta nykyään       

kehityskeskusteluita järjestetään yrityksissä yhä harvemmin. Kehityskeskustelut on esimiehen        

ja alaisen välinen henkilökohtainen keskustelu, jossa käydään läpi työntekijän työhön liittyviä           

asioita, kuinka työntekijät näkevät oman tilanteensa työssään ja voivat keskustella työhön           

liittyvistä asioista. Vastaajat ovat arvioineet kehityskeskusteluiden vaikutuksia omaan        

työhyvinvointiinsa (kuva 34) ja jokaisella vastaajalla on erilainen käsitys         

kehityskeskusteluiden tuomista hyödyistä työhyvinvoinnissa. 
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Kuva 34. Kehityskeskusteluiden vaikutukset työhyvinvointiin 

 
Useat työnantajat haluavat tukea työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista erilaisilla         

harrastusmahdollisuuksilla ja vapaa-ajan toiminnalla. Työhyvinvointiin liittyy myös       

henkilökohtainen hyvinvointi. Vastaukset ovat jakaantuneet melkein tasan eli noin puolet          

vastaajista arvioi saaneensa tukea vapaa-ajan harrastuksiin, kun taas puolet vastaajista on           

asiasta eri mieltä (kuva 35). 

 

Kuva 35. Vapaa-ajan tukeminen työnantajalta  
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5.5  Digitalisaatio aikakauden tuomat haasteet työyhteisöissä 

 

Digitalisaation vaikutukset voidaan nähdä sekä positiivisessa että negatiivisessa        

näkökulmasta. Tulevaisuuden työtehtävät saattavat muuttaa muotoaan ja sähköiset palvelut         

tulevat osaksi arkea. Robotit saattavat korvata tulevaisuudessa vanhoja työtehtäviä ja          

jatkuvasti kehitetään älylaitteita, jotka käyttäytyvät yhä enemmän ihmismielen mukaan.  

 
Diplomityössä on tutkittu vastaajien mielipiteitä liittyen digitalisaatioon ja sen tuomiin          

mullistuksiin. Kuvassa 36 nähdään, miten vastaajat arvioivat omalta kohdaltaan         

digitalisaation ja nähdään, että yhdeksän vastaajaa kymmenestä kokee digitalisaation         

enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. 

 

Kuva 36. Vastaajien näkemykset digitalisaatiosta 

 
Kuvassa 37 nähdään vastaajien mielipiteitä digitalisaation tuomista muutoksista työpaikoilla         

ja työtehtävissä. Peräti yhdeksän vastaaja on arvioinut, että digitalisaatio on vaikuttanut           

heidän työtehtäviinsä jonkin verran tai paljon. Tämä saattaa osaksi johtua siitä, että uusia             

teknologisia työkaluja ja ohjelmistoja kehitetään jatkuvasti ja ne ovat tulleet monille           

toimialoille. Esimerkiksi hoitajien työ on muuttunut viimeisten vuosien aikana ja hoitajat           

sekä lääkärit näkevät suoraan potilaiden tiedot sähköisessä muodossa. Myös lääkereseptien          

tiedot ovat muuttuneet sähköiseen muotoon. 
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Kuva 37. Digitalisaation vaikutukset työtehtävissä 

 
Vastaajien arvio digitalisaation tuomista uhista heidän työtehtävissään ei koeta mitenkään          

isona. Melkein jokainen vastaaja on arvioinut, ettei digitalisaatio suuremmin uhkaa heidän           

työtehtäviään, ainoastaan yksi vastaaja arvioi, että digitalisaatio saattaa jossain määrin          

vaikuttaa hänen työtehtävien sisältöön. Lisäksi yksi vastaaja arvioi, ettei digitalisaatio sovellu           

hänen työtehtäviinsä mitenkään. 

 

Kuva 38. Digitalisaation uhka työtehtävissä 
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Digitalisaatio-osion viimeisenä kysymyksenä vastaajat pystyvät antamaan kommentteja ja        

ajatuksia digitalisaatiossa. Kysymyksenä on, voiko digitalisaation tuomia mahdollisuuksia        

hyödyntää työhyvinvoinnin parantamisessa. Vastaajat ovat pohtineet digitalisaatiota oman        

työnantajan ja työtehtävien näkökulmasta ja vastauksista voidaan nähdä, että erilaisilla          

kehitysideoilla ja innovoinneilla pystytään tukemaan ja parantamaan työhyvinvointia. 

 
Vastaaja 1:  “Kyllä voi esim: Alan kurssituksella.” 

 
Vastaaja 2:  “Työhyvinvointikyselyjä voisi tehdä useammin.” 

 
Vastaaja 3:  “Etätyömahdollisuus toisi joustoa” 

 
Vastaaja 4:  “Kyllä: Raportoinnissa, seurannassa ja työtehtävien järjestämisessä.” 

 
Vastaaja 5: “Varmasti voisi. Esimerkiksi luomalla näppäriä ja yksinkertaisia         

palautejärjestelmiä, joita jokainen voisi päivittäin käyttää. Saataisiin riittävän paljon ja          

riittävän pitkältä ajalta” 

 
Vastaaja 6: “Työhyvinvointikyselyt ja sähköiset palautteenantomahdollisuudet (onkin jo        

jossain määrin), elektroniset kulunvalvontalukijat helpottamaan sisään/uloskirjautumista.” 

 
Vastaaja 7: “Etätyöskentelyn tuoman joustavuuden avulla. Lisäksi esim. työtehtävien (ja          

projektien) hallintaan liittyvien järjestelmien avulla, tällöin työtehtävät pysyvät paremmin “ 

 
Vastaajat pystyivät vielä antamaan yleisesti mielipiteitä, kommentteja ja parannusehdotuksia         

liittyen työhyvinvointiin. Keskeisenä alueena työhyvinvointiin liittyvänä alueena vastaajat        

ovat nostaneet esimiestyöskentelyn ja johdon toiminnan. Nämä arviot antavat hyvin          

käytännön vastauksen siihen, että työhyvinvointi lähtee yrityksen kulttuurista ja arvoista          

liikkeelle, jotka yrityksen johto ja omistajat ovat kehittäneet ja luoneet. Jos nämä asiat eivät              

ole vahvasti kunnossa ja jokaisen yrityksen työntekijän tiedossa yrityksen sisällä, nähdään           

työhyvinvointi todella isona ongelmana ja haasteena. 
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Vastaaja   1: “Esimiehen on tärkeä useammin kysyä alaiseltaan,kuinka sinulla menee.” 
 
Vastaaja 2: “Tiedonkulun parantaminen, toisten ihmisten huomioon ottaminen ja         

kunnioittaminen” 

 
Vastaaja   3: “Mielestäni suurin tekijä työhyvinvointiin on yrityksen johdon       

asennoituminen. Mikäli johto on sitoutunut henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen ja         

henkilöstön jaksamisen ja työkuorman optimointiin, saavutetaan parhaat taloudelliset        

tulokset myös yrityksen osalta.” 

 
Vastaaja 4: “Työhyvinvointia on markkinoitu liikaa esim. liikunta- ym. mahdollisuuksina.          

Kokonaisuutta ja eri osa-alueita tulisi painottaa eri tavalla. Tosin taitaa olla hankala yrittää             

suuntaa” 

 

 
Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien tiedot: 

 

 

Kuva 39. Vastaajien sukupuolijakauma 
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Kuva 40. Vastaajien ikäjakauma 

 

 

 

Kuva 41. Vastaajien työvuodet 
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5.6  Tulosten vertaaminen yleisellä tasolla 

 

Koska vastaajien ammatti- ja toimenkuvat erosivat toisistaan, työhyvinvoinnin tutkimuksesta         

saatiin hyvin erilaisia tuloksia ja lähes jokainen vastaaja arvioi työhyvinvoinnin hieman eri            

tavoin ja siten on selvää, että työhyvinvointi voidaan nähdä monelta kannalta. Lähes            

jokainen vastaaja kuuluu ns. Y-sukupolveen, joka on syntynyt 1980 -luvulla ja siksi            

vastauksista voidaan nähdä myös tiettyjä yhtäläisyyksiä ja samanlaisia ajatuksia         

työhyvinvoinnista. 

 
Vastaajien arvioidessa yleisesti työhyvinvointia, esiin nousee monilla vastaajilla työssä         

viihtyminen, joka vaikuttaa oleellisesti työhyvinvointiin. Työkaverit ja esimiehet ovat         

keskeisessä roolissa työssä viihtyvyyden ja jaksamisen kannalta. Koska työ on iso osa            

ihmisen elämää ja siellä vietetään iso osa ajasta, vastaajat arvioivat, että kun työhyvinvointi             

on yrityksessä kunnossa, töihin on mukava joka aamu lähteä ja siellä myös viihdytään.             

Lisäksi mielekkäät ja haastavat työtehtävät, joihin pääsi vaikuttamaan, arvioitiin         

työhyvinvoinnin kannalta tärkeäksi asiaksi.  

 
Työhyvinvointiin kuuluu yrityskulttuuri ja toimintatavat, jotka jokainen vastaaja arvioi         

heidän työpaikallaan olevan kunnossa. Yrityskulttuuri määrittelee arvot ja säännöt, joiden          

mukaan yritykset toimivat. Jos yrityksessä ei ole selkeää yrityskulttuuria, tai siihen ei ole             

tarpeeksi kiinnitetty huomiota, työhyvinvointi kärsii, jolloin henkilöt usein vaihtavat         

työnantajaa. Tämä johtaa yrityksen tuottavuuden laskuun. Sivulla 32 kirjoitetaan         

yrityskulttuurista ja johtamisesta sekä niiden vaikutuksista työhyvinvointiin. Yritysten ja         

organisaatioiden johtamistapa sekä käytännöt ovat muuttuneet vuosikymmenten aika ns.         

Autoritäärisestä johtamisesta kohti “pehmeämpää” ja alaiskeskeisempää johtamista. Nykyään        

monet työtehtävät, varsinkin tietotyö tapahtuu projekteissa, joissa jokainen projektin jäsen on           

yhtä tärkeässä roolissa ja siten esimies-alainen -suhde hälvenee.  

 
Yrityksiä ja organisaatioita on erilaisia, voidaan puhua sekä matriisi-, että          

linjaorganisaatiosta. Yritykset, joiden organisaatiorakenne on kevyt, myös johtamis- ja         

esimiestoiminta eroavat verrattuna isoihin organisaatioihin tai kuntien- ja valtion työtehtävien          

organisointiin. Koska työn organisointi liittyy oleellisesti yrityksen johtamiseen ja         
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esimiestoimintaan, vastaajat arvioivat oman organisaation johtamiskulttuurin ja tavan, kuinka         

heidän työtään on organisoitu. Lähes puolet vastaajista oli jokseenkin eri mieltä väittämästä,            

jossa arvioitiin, että heidän työnsä oli organisoitu hyvin. Yksi vastaajista oli tyytyväinen työn             

organisointiin, mutta yksi vastaajista arvioi, ettei hänen työtään ole organisoitu hyvin.           

Vastauksista voidaan päätellä, että monissa yrityksissä pitää johtamis- ja esimiestoimintaa          

parantaa ja kehittää tulevaisuudessa. 

 
Työn luonne on muuttunut lähes jokaisessa työtehtävässä ja jokaisella toimialalla.          

Työntekijöiltä vaaditaan erilaista osaamista ja ammattitaitoa, minkä avulla he pystyvät          

suoriutumaan annetuista työtehtävistä. Yritykset järjestävät koulutuksia ja seminaareja, joissa         

henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan uusissa työtehtävissä, esimerkiksi uuden ohjelmiston         

käytössä. Usein työntekijät voivat nähdä tämän epämiellyttävänä tapahtumana tai he eivät           

välttämättä halua työtehtäviinsä lisää muutoksia. Tämä saattaa johtaa stressin lisääntymiseen          

ja työuupumukseen. Vastaajilta kysyttiin, ovatko he kokeneet stressiä, peräti yhdeksän          

vastaajaa kymmenestä arvioi olleensa stressaantunut työssään. Suurin osa vastaajista sanoi          

stressin johtuvan työn kuormittavuudesta, jolloin voidaan arvioida, että vastaajien työmäärä          

on lisääntynyt. Tämä vastaa yleistä tutkimusta työperäisestä stressistä, jossa on arvioitu, että            

työn organisointi ja epävarmuus ovat suurin yksittäinen työperäisen stressin aiheuttaja, mutta           

melkein yhtä yleinen työperäisen stressin aiheuttaja on työn kuormittavuus (Manka & Manka,            

2016). 

5.7  Pohditaan pystytäänkö tutkimustuloksia tulevaisuudessa parantamaan 

 

Tulevaisuuden työhyvinvointia voidaan yrityksissä parantaa monilla eri tavalla, joten ei voida           

ajatella, että ainoastaan yhdellä tietyllä muutoksella työhyvinvointi paranee ja ongelmat          

katoavat. Työhyvinvointi on siis monien eri osa-alueiden yhteinen summa. Työhyvinvointi          

koostuu monista pienistä asioista ja se voidaan nähdä monista eri näkökulmista.  

 
Tiedon riittävä kulku yrityksissä on ensiarvoisen tärkeä osa henkilöstön työhyvinvointia.          

Koska tieto jakaantuu sekä eksplisiittiseen-, että hiljaiseen tietoon, yritysten on panostettava           

oikeanlaisen tiedon jakamiseen yrityksen sisällä eri organisaatiotasojen, niin johdon,         

esimiesten kuin henkilöstön välillä. Koska monet asiat työhyvinvoinnissa pyörii tiedon          
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ympärillä, yritysten olisi kehitettävä oikean ja tarvittavan tiedon siirtoa ja kulkua sekä            

pohdittava sitä kautta työhyvinvoinnin parantamista.  

 
Johtamis- ja esimiestoiminta on keskeisessä roolissa yritysten työhyvinvoinnissa ja         

toiminnassa on mietittävä, miten yritystä johdetaan ja kehitetään paremmaksi ja          

kilpailukykyisemmäksi. Yrityksen koko henkilöstön olisi oltava mukana kehittämässä        

yrityksen toimintaperiaatteita, strategioita ja käytäntöjä, jolloin työssäjaksaminen ja        

viihtyvyys parantuisi. Tähänkin toimintaan tiedon oikeanlainen siirtäminen ja jakaminen         

keskittyy. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Diplomityön keskeisenä tavoitteena ja ajatuksena oli pohtia sekä analysoida työhyvinvoinnin          

käsityksiä nykypäivän yhteiskunnassa ja työelämässä. Työn johdannossa kerrotaan, miten         

työhyvinvointi on muuttunut sodan jälkeisessä Suomessa, siirrytty nykypäivään ja pohdittu          

tulevaisuutta sekä digitalisaation tuomia vaikutuksia työhyvinvoinnin näkökulmasta. Koska        

työhyvinvointi on laaja ja suhteellisen monimutkainen käsite, mihin liittyy paljon erilaisia           

näkemyksiä, meillä jokaisella on hieman erilainen käsitys asiasta. 

 
Työn luonne ja toimintatavat ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenien aikana, johtuen          

työtehtävien muuttuessa enemmän ruumiillisesta työstä kohti henkisempää rasittavuutta.        

Yhteiskunnallisen muutosten ja mullistusten myötä myös työhyvinvointi on muuttanut         

muotoaan. Aiemmin raskaat ja fyysisesti kuluttavat työtehtävät aiheuttivat enemmän         

sairauspoissaoloja, jotka aiheutuivat työn fyysisestä rasittavuudesta, kun taas nykyajan         

tietotyön aikakaudella sairauspoissaolot johtuvat useimmiten henkisestä rasittavuudesta,       

burnoutista ja työuupumuksesta.  

 
Diplomityön tutkimuskysymyksenä on: miten voidaan parantaa työntekijöiden       

työhyvinvointia. Lisäksi alatutkimuskysymyksinä ovat: i) Miten fyysinen ja henkinen         

hyvinvointi vaikuttaa henkilöön ja miten se vaikuttaa työn tekemiseen?, ii) Miten yleisesti            

määritellään ja koetaan työhyvinvointi?, sekä iii) Miten digitalisaatio vaikuttaa         

työhyvinvointiin? 

 
Tutkimustulosten kautta saadun kattavan otannan eri ammattiryhmien työhyvinvoinnista,        

keskeisenä ja yhtenä tärkeimmistä työhyvinvoinnin alueista yrityksissä ovat johtamis- ja          

esimiestoiminta, johon jokaisen yrityksen ja organisaation pitää panostaa yhä enemmän          

tulevaisuudessa. Kunnollinen johtamiskulttuuri vaikuttaa moneen työhyvinvoinnin      

osa-alueeseen ja siten se vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.         

Esimiehen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista työelämässä on hyvä kuuntelutaito ja         

oikeanlainen organisointikyky.  
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Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen on puututtava mahdollisimman aikaisessa        

vaiheessa, jolloin pystytään tehokkaammin ehkäisemään työpahoinvointia ja siitä johtuvia         

sairauspoissaoloja. Sitä kautta voidaan parantaa yrityksen henkilöiden työhyvinvointia,        

työssäjaksamista sekä motivaatiota työtä kohtaan. Diplomityössä aihetta on käsitelty         

kappaleessa 2.2.11 termillä varhainen välittäminen.  

 
Toisena keskeisenä työhyvinvointiin liittyvänä alueena on oikeanlaisen tiedon jakaminen         

yrityksissä sekä eri organisaatiotasojen että henkilöstön välillä. Tämä johtuu siitä, että tiedon            

määrä kasvaa yrityksissä hurjaa vauhtia ja yritysten johdon on osattava käyttää sekä            

eksplisiittistä,- että hiljaista tietoa sekä yritysten että henkilöstön hyvinvoinnin ja          

tuottavuuden tehostamisessa. Haasteena tiedon jakamisessa monissa työpaikoissa on        

yrityksen koko, koska oikean tiedon on voitava siirtyä jokaisen työntekijän välillä eri            

organisaatiotasoilla.  

 
On ymmärrettävää, että suurissa monikansallisissa organisaatioissa, joissa työskennellään eri         

maissa ja eri vuorokauden aikaan, tiedon jakamisessa on usein isojakin haasteita ja tieto on              

pirstaloitunut laajalle alueille eri osastojen ja yksiköiden välillä. Tiedon jakamisen          

kehittämiseen ja innovointiin organisaatioissa on tulevaisuudessa keskityttävä yhä enemmän.         

Tiedon jakaminen yritysten sisällä on keskeisessä asemassa ja vaikuttaa henkilöstön          

työhyvinvointiin. Tieto ei saa jäädä johdon ja esimiesten väliseksi irtonaiseksi asiaksi, vaan            

tieto pitää kulkea koko organisaation läpi jokaisen työntekijän välillä. Empiirisessä          

tutkimuksessa eräs vastaajista oli myös nostanut esille työhyvinvoinnin parantamisessa         

omalla työpaikallaan oikeanlaisen tiedottamisen. 

 
Työhyvinvointia voidaan parantaa myös erilaisilla henkilöstön vapaa-ajan       

harrastusmahdollisuuksilla, joita työnantaja pystyy tukemaan. Virike- ja kulttuurisetelit ovat         

monissa työpaikoissa etuina, joihin yritykset saavat verohelpotuksia ja sitä kautta ne ovat            

edullisia yritysten työntekijöille. Oikeanlainen vapaa-ajantoiminta, niin fyysinen kuin        

henkinen vaikuttaa myös henkilön työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin. 

 
Manka & Manka (2016) kirjoittivat teoksessaan stressiin liittyvistä syistä ja yhtenä           

suurimpana syynä työstressiin on työn kuormittavuus. Tämä sama ongelma nousi esille myös            

empiirisessä osuudessa, jossa valtaosa vastaajista kertoi työstressin johtuvan työn         
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kuormittavuudesta. On selvää, että työn kuormittavuus lisää erilaisia henkisiä pahoinvointeja          

ja sairauslomia sekä siten ennenaikaisia eläköitymisiä. Yritysten ja ennen kaikkea yritysten           

johdon on puututtava aikaisin tähän ongelmaan ja osattava organisoida ja priorisoida           

henkilöstön työtehtäviä.  

 
Työn luonne on vuosikymmenien aikana muuttunut fyysisestä kohti psyykkistä työtä ja siksi            

ihmisten sairauspoissaolot johtuvat monesti psyykkisistä rasituksista. Toki on ammatteja,         

joissa fysiikka joutuu todella koetukselle, yhtenä esimerkkinä on palomies/ensihoitajan         

työtehtävät, jonka parissa yksi vastaajista työskentelee. Yksi vastaaja oli kirjoittanut, miten           

oikea työvuorosuunnittelu ja vuorovahvuus vaikuttaa työn tekemiseen ja sitä kautta          

hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vuorotyötä tekevillä haasteena on oikeanlainen        

vuorokausirytmi työn ja vapaa-ajan välillä.  

 
Kappaleessa 2.2.3 on käsitelty vuorotyötä tekevien henkilöiden hyvinvointia ja jaksamista.          

Yksi suurimmista ammattiryhmistä ovat hoitajat, jotka pääasiassa työskentelevät vuorotyössä.         

Hoitajat joutuvat työssään niin henkisesti kuin fyysisesti raskaiden työtehtävien eteen, jolloin           

on tärkeää, että lepo ja vapaa-aika pitää olla kunnossa.  

 
Tietotyötä tekevillä henkilöillä ilmaantuu monesti työuupumusta, johtuen työn ja projektien          

päällekkäisyyksistä ja tiukoista aikatauluista. Valitettavasti usein burnout on suurin         

yksittäinen syy työpahoinvoinnissa ja jaksamisessa tietotyötä tekevien henkilöiden        

keskuudessa. Oikea vuorokausirytmi, niin työn, vapaa-ajan kuin levon suhteen auttavat          

jaksamaan vaativissa tietotyön tehtävissä. Jos työssä koetaan, että kuormittavuus ja työn           

vaativuus on lisääntynyt, tämä pitää keskustella esimiehen tai työnantajan kesken, jolloin           

pystytään aikaisemmin vaikuttamaan ja ehkäisemään erilaisia työpahoinvointeja. 

 
Työhyvinvointi voidaan määritellä monella tavalla, mutta keskeisin määritelmä varmasti on,          

että työ on mielekästä, töihin on kiva mennä ja sitä kautta henkinen hyvinvointi on kunnossa.               

Työhyvinvoinnissa on kyse työssäjaksamisesta ja motivaatiosta työtä kohtaan. Kun työssä          

voidaan hyvin, heijastuu se vähäisiin sairauspoissaoloihin ja ennenaikaisiin eläköitymisiin.         

Taloudellisesta näkökulmasta työn tuottavuus paranee ja yritykset pääsevät parempiin         

taloudellisiin saavutuksiin. Työhyvinvointiin liittyvät työympäristö ja työkaverit, joiden        
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kanssa työskennellään. Positiivinen ja kannustava työilmapiiri luovat pohjan hyvälle         

työhyvinvoinnille. 

 
Digitalisaation tuomat mielipiteet ja haasteet ovat avoimia kysymyksiä, joita kukaan ei vielä            

tässä vaiheessa kunnolla tiedä. Maailma tulee seuraavien vuosien aikana muuttumaan ja           

monet työtehtävät muuttuvat enemmän teknisempään muotoon. Tietotekniikka tulee yhä         

lähemmäksi ihmistä ja arkipäivän rutiineja. Digitalisaatio voidaan ajatella uhkana, joka vie           

monilta ihmisiltä työpaikan ja tekniset laitteet ja robotit tulevat tilalle. Toisaalta digitalisaatio            

luo uusia mahdollisuuksia niin liike-elämässä kuin työpaikkojen luonnissa. Tosiasia         

kuitenkin on, että ympärillämme olevan tiedon ja datan määrä tulee kasvamaan           

tulevaisuudessa valtavasti ja sitä on osattava hyödyntää jokaisella toimialalla ja työtehtävissä           

ja siten pystyttävä luomaan hyvinvointia yhteiskunnalle. Maailma tulee tulevaisuudessa         

muuttumaan kohti tietoyhteiskuntaa ja siihen muutokseen meidän jokaisen on osattava          

mukautua. 
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LIITTEET 

 

Empiiriset tutkimuskysymykset vastaajille 
 
Kysymyssarja 1. Seuraavien väittämien avulla kartoitetaan työpaikan ilmapiiriä: 
 

1. Työympäristöni on viihtyisä? 

2. Olen tyytyväinen työoloihini? 

3. Työympäristön melu / haitat vaikuttavat työskentelyyni? 

4. Työpisteessäni on huomioitu työergonomia (esim. Työtuolit, pöydät, valaistus ym.) 

5. Organisaation työkulttuurilla on vaikutuksia työhyvinvointiin ja jaksamiseen? 

(Työkulttuurilla tarkoitetaan esim. Yrityksen toimintatapoja, vuorovaikutussuhteita, sääntöjä, 

arvoja ym.) 

6. Olen kokenut epäasiallista käytöstä työpaikallani (Epäasiallisella käytöksellä voidaan 

tarkoittaa esim. Häirintää, uhkailua, arvostelua ym.) 

7. Olen kokenut työpaikkakiusaamista? (Työpaikkakiusaamisella voidaan tarkoittaa 

esim. Loukkaamista, työyhteisöstä eristämistä, nöyryyttämistä ym.) 

8. Miten määrittelisit työhyvinvoinnin (omin sanoin) 

● Avoin kenttä vastaajan omille mielipiteille 

9. Mitkä osa-alueet yrityksen työhyvinvoinnissa on mielestäsi kunnossa? 

● Avoin kenttä vastaajan omille mielipiteille 

10. Millä osa-alueilla työhyvinvointia voisi yrityksessä vielä kehittää? 

● Avoin kenttä vastaajan omille mielipiteille 

 
Kysymyssarja 2.  Seuraavien väittämien avulla kartoitetaan työn hallintaa: 

 

11. Olen tyytyväinen tämänhetkisiin työtehtäviini? 

12. Pystyn vaikuttamaan työtehtävieni sisältöön? 

13. Olen saavuttanut työyhteisössäni minulle annetut tavoitteet? 

14. Olen pystynyt sovittamaan työ- ja perhe-elämäni yhteen? 

15. Olen kokenut työstä johtuvaa stressiä? 

16. Stressi on johtunut? 
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17. Olen käyttänyt työterveyspalveluita viimeisen kolmen kuukauden aikana? 

18. Olen ollut sairauslomalla viimeisen kolmen kuukauden aikana? 

 
Kysymyssarja 3. Seuraavien väittämien avulla kartoitetaan työpaikan johtamista: 

 

19. Työtehtäväni on organisoitu hyvin? 

20. Olen saanut riittävän perehdytyksen työtehtäviini? 

21. Olen saanut riittävästi tukea esimieheltäni? 

22. Olen saanut riittävästi tukea työkavereiltani? 

23. Esimieheni on motivoiva? 

24. Kehityskeskusteluilla on ollut vaikutuksia työhyvinvointiini? 

25. Työnantaja tukee riittävästi vapaa-ajan harrastuksia / hyvinvointia? 

 
Kysymyssarja 4. Seuraavien väittämien avulla kartoitetaan mielipiteitäsi digitalisaatiosta ja         

sen muutoksista työelämässä: 

 

26. Näen digitalisaation tulevaisuudessa enemmän: 

● Uhkana 

● Mahdollisuutena 

27. Digitalisaatio on vaikuttanut työtehtäviini ja niiden sisältöihin? 

28. Digitalisaatio uhkaa työtehtäviäni tulevaisuudessa? 

29. Voisiko mielestäsi digitalisuuden tuomia mahdollisuuksia hyödyntää työhyvinvoinnin       

parantamisessa? 

● Avoin kenttä vastaajan omille mielipiteille 

 
 

30. Sukupuoli? 

31. Ikäsi? 

32. Olen työskennellyt alalla (vuosina)? 

33. Tähän voit kirjoittaa ajatuksia, mielipiteitä, parannusehdotuksia ym. liittyen 

työhyvinvointiin. Sana on vapaa 

● Avoin kenttä vastaajan omille mielipiteille 


