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1 JOHDANTO  

Johtaminen on varmasti yksi tutkituimmista teemoista ja herääkin kysymys, miksi 

sitä pitäisi tutkia vielä lisää. Johtaminen on kuitenkin keskeinen osa 

organisaatioiden toimintaa ja sen kehittymistä sekä kehittämistä. Yksilön 

näkökulmasta johtamisella voi olla suuri merkitys sitoutumiseen ja motivaatioon, 

jotka vaikuttavat olennaisesti työn tuottavuuteen. Johtaminen voidaan nähdä 

dynaamisena teemana, jonka tarkoitus on kehittyä ja muuttua toimintaympäristön 

olosuhteiden muutosten mukana sekä rakentua vuorovaikutuksessa työntekijöiden 

kanssa. Johtamisen tarkoitus ja tavoitteet ovat muuttuneet vuosikymmenten myötä 

perustuen eri teollisiin vallankumouksiin.  

 

Vuonna 2016 Davosissa Klaus Schwab, Maailman talousfoorumin perustaja esitti 

ajatuksen neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Hänen näkemyksensä 

mukaan neljännen teollisen vallankumouksen keskeisenä muutosvoimana on 

teknologinen kehitys, joka hämärtää fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailmojen 

rajoja. Vallankumouksella on merkittäviä vaikutuksia liiketoiminnalle toimialoista 

riippumatta. Muutoksen kohteena ovat asiakkaat, tuotteet sekä palvelut, innovaatiot 

ja organisaatiomuodot. Asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat taloudellisen 

toiminnan keskiössä ja digitaalisuuden avulla voidaan lisätä tuotteiden ja 

palveluiden arvoa. Lisäksi uudet liiketoimintamallit sekä alustatalous edellyttävät 

kulttuurin, kyvykkyyden ja organisaatiomuotojen uudelleen arviointia. Schwabin 

mukaan kuitenkin tärkeintä teknologisten innovaatioiden keskellä on voimaannuttaa 

ihmiset ottaen huomioon luovuuden, empatian ja johtamisen. (Schwab 2016, 2) 

 

Elliswothin (2002) mukaan teknologinen kehitys on syrjäyttänyt 

työvoimakustannuksiin perustuvan kilpailuedun ja nopeasti kehittyvästä tiedosta on 

tullut organisaatioiden kilpailuedun ydin. Lisäksi taloudellisten pääomien helppo 

saatavuus ja siirrettävyys on vahvistanut tiedon merkitystä kilpailuedun lähteenä. 

Tämä on johtanut siihen, että liiketoiminnassa on siirrytty pois omistaja-arvon 

tuottamisen ajattelusta kohti sidosryhmille kuten asiakkaille ja työntekijöille 

merkityksellisen arvon tuottamisen ajatteluun. Asiakkaille merkityksellisen arvon 

tuottaminen palveluiden ja tuotteiden kautta edellyttää työntekijöiltä korkeaa 
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osaamista. Organisaatioiden näkökulmasta haasteena onkin, kuinka saadaan 

osaaminen pysymään organisaatiossa. Johtamisen tavoitteena ja toisaalta myös 

haasteena onkin osaavien ja idearikkaiden työntekijöiden houkuttelu, työntekijöiden 

sitoutumisesta huolehtiminen, työntekijöiden välisten suhteiden jatkuvuuden 

ylläpitäminen, työntekijöiden jatkuva kannustaminen kehittää osaamistaan ja 

motivoida työntekijöitä käyttämään älyllisiä taitojaan. Tienarin ja Meriläisen (2009) 

mukaan on hyödyllistä kehittää uusia johtamisen oppeja, jotka herättävät 

mielenkiintoa johtajissa. Tämän pro gradu –tutkimuksen yleisenä tavoitteena onkin 

tuoda uutta näkökulmaa johtamiseen kirjoittajalle itselleen sekä tutkimuksen 

kohteena olevalle organisaatiolle. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa  
 

Tämän pro gradu –tutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että organisaatiot toimivat 

jälkibyrokraattisessa ajassa. Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat jatkuvassa 

muutoksessa ja epävarmuus lisääntyy. Organisaatiot ovat riippuvaisia 

toimintaympäristöstä ja tätä riippuvuutta kuvastavat monitulkintaisuus, 

monimerkityksellisyys ja monimutkaisuus.  Organisaatiot voidaan nähdä 

tietointensiivisinä toimijoina, joiden tärkein tuotannon resurssi on tieto, joka on 

sidoksissa työntekijöihin eli tietotyöntekijöihin. Kiannon ja Blomqvistin (2015) 

mukaan tietotyöntekijät ovat organisaation kilpailuedun lähde. Tietotyöntekijän 

merkityksen ja roolin kasvu organisaatioissa on johtanut siihen, että johtamista tulee 

myös arvioida uudelleen. Tietotyöntekijän johtaminen edellyttää sisäisen 

motivaation tukemista ja kehittymisen mahdollistamista, luottamuksen 

rakentamista, verkostojen ja yhteisöjen muodostamisen tukemista. 

 

Johtaminen voidaan Tienarin ja Meriläisen mukaan (2009) nähdä joko suhteissa 

rakentuvana toimintana tai johtajan yksilöllisenä suorituksena. Suhteissa 

rakentuvan näkökulman mukaan johtajuus rakentuu arjen vuorovaikutuksessa ja 

vakiintuneita käsityksiä sekä käytäntöjä voidaan muuttaa dialogin avulla. Tässä pro 

gradu –tutkimuksessa johtaminen nähdään suhteissa rakentuvana toimintana ja 

tarkoituksena onkin case-organisaatiolle tuottaa ymmärrystä ja näkökulmia 

johtajuusdialogin pohjaksi.    
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Frederic Taylorin tieteellisen liikkeenjohtamisen mallin avulla saatiin tehostettua 

teollisuustyöntekijän tuottavuutta merkittävästi 1900-luvulta lähtien. Sama malli on 

edelleen käyttökelpoinen erityisesti kolmansissa maissa, missä valmistavan 

teollisuuden osuus tuotannosta on suuri. Osa kehittyneiden maiden palveluiden ja 

tuotteiden tuotannosta sisältää edelleen elementtejä, joita voidaan johtaa 

tieteellisen liikkeenjohtamisen mallin avulla. Haaste ei kuitenkaan ole manuaalisen 

työn tuottavuuden parantaminen vaan tietotyön tuottavuuden parantaminen. 

Tulevaisuuden hyvinvointi ja menestys on riippuvaista hyvin pitkälti tästä tekijästä. 

(Drucker 1999, 83) 

 

Tietotyöntekijän ja tietotyön johtaminen on historiallisen taustansa ja tulevaisuuden 

haasteiden johdosta mielenkiintoinen tutkimuskohde. Olisiko mahdollista löytää 

yhtä tehokas malli johtamiseen kuin tieteellinen liikkeenjohtaminen on omana 

aikanaan ollut? 

 

1.2 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä kirjoittajan sekä case-organisaation 

johtajien ja tietotyöntekijöiden ymmärrystä tietotyöntekijän johtamisesta ja erityisesti 

johtamisesta tietotyöntekijän näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tieteen 

näkökulmasta lisätä ymmärrystä tietotyöntekijän johtamisesta ja erityisesti 

transformationaalisen johtamisen hyödyntämisestä tietotyöntekijän johtamisessa 

oppilaitos kontekstissa. Kasvaneen ymmärryksen perusteella voidaan esimiesten 

näkökulmasta ottaa tietotyöntekijään liittyvät ulottuvuudet ja vaatimukset 

johtamiselle paremmin huomioon sekä sitä kautta kehittää johtajuutta tuottavuuden 

parantamiseksi.     

 

Tämän pro-gradu tutkielman päätutkimuskysymys on aseteltu muotoon: 

 

• Miten tietotyöntekijää tulisi johtaa? 
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Päätutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää seuraaviin 

alatutkimuskysymyksiin vastaamista: 

 

• Mitä tekijöitä tulisi huomioida tietotyöntekijän johtamisessa? 

• Miten transformationaalisen johtamisen mallia voitaisiin hyödyntää 

tietotyöntekijän johtamisessa? 

 

1.3 Tutkimuksen rajaus 
 

Tässä tutkimuksessa käsitellään tietotyöntekijän johtamista yleisesti tuottavuuden, 

motivaation, organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kautta. Lisäksi tietotyöntekijän 

johtamista tarkastellaan tässä tutkimuksessa transformationaalisen johtamisen 

mallin kautta. Näitä eri ulottuvuuksia tarkastellaan nimenomaisesti 

kohdeorganisaation tietotyöntekijän subjektiivisesta näkökulmasta. Tästä 

tutkimuksesta rajataan pois kohdeorganisaation kaikki muut työtekijäryhmät pois 

paitsi kouluttajat. Tuottavuutta tarkastellaan tässä tutkimuksessa tekijöiden kautta, 

jotka vaikuttavat tämän tuottavuuteen. Myös motivaatiota tarkastellaan siihen 

vaikuttavien mahdollisten tekijöiden kautta. Organisaatiokulttuuria lähestytään 

tässä tutkimuksessa akateemisesta pragmaatikon näkökulmasta tarkoittaen, että 

sitä voidaan hallinnoida (Seeck, 2008, 227).  Työhyvinvoinnin osalta tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteena ovat tekijät, mitkä vaikuttavat tietotyöntekijän 

työhyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 

transformationaalisen johtamisen mallin tekijöitä tietotyöntekijän omakohtaisten 

näkemysten kautta.  
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1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 
 

Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet on määritelty seuraavasti: 

 

Tietotyöntekijä 

 

Tietotyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jonka työn tarkoituksena on tiedon 

luominen, jakaminen ja hyödyntäminen. Tietotyöntekijän työkaluna toimii tämän 

aivot ja hän ajattelee työkseen (Davenport, 2005).  

 

Transformationaalinen johtaminen 

 

Transformationaalinen johtamismalli määritellään tarkoittavan kahden henkilön 

sitoutumista yhteiseen toimintaan siten, että nostavat toistensa motivaation ja 

moraalin tasoa ja johtamisen tavoitteena on täyttää työntekijän itsensä 

toteuttamisen tarvetta (Noruzyn et al. 2013, Banks 2016). 

 

Tuottavuus 

 

Tuottavuudella tarkoitetaan yksilön tehokkuutta muuntaa panokset hyödyllisiksi 

tuotoksiksi. 

 

Motivaatio 

 

Motivaatio voidaan määritellä tarkoittavan yksilön halua ponnistella organisaation 

tavoitteiden eteen ja samalla täyttää henkilökohtaisia tarpeita (Mládková et. al 

2015).  

 

Organisaatiokulttuuri 

 

Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan Scheinin (1987) määritelmän mukaan olevan 

joukon perusoletuksia, joita se on löytänyt, kehittänyt ja keksinyt selvitäkseen 

ulkoisista ja sisäisistä haasteista.  
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Työhyvinvointi 

 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, minkä 

työntekijät kokevat mielekkääksi, palkitsevaksi sekä elämänhallintaa tukevaksi 

(Työterveyslaitos 2017). 

 

Visio 

 

Visoilla tarkoitetaan organisaation arvoihin ja filosofioihin perustuvaa kuvausta, 

miltä organisaatio haluaa näyttää tulevaisuudessa (Rafferty ja Griffin 2004, Foster 

ja Akdere 2007). 

 

Esimerkkinä oleminen 

 

Esimerkkinä oleminen nähdään johtajan keinona vaikuttaa työntekijän toimintaan 

(Gächter et al. 2009). 

 

Yksilöllinen huomiointi 

 

Yksilöllisellä huomioinnilla tarkoitetaan johtajan toimintaa, joka huomioi työntekijän 

yksilölliset tarpeet ja tarjoaa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun toimimilla 

valmentajana ja mentorina. 

 

Älyllinen haastaminen 

 

Älyllisellä haastamisella tarkoitetaan johtajan työtekijän kiinnostuksen herättämistä 

ongelmien ratkaisemista kohtaan uudella tavalla (Rafferty ja Griffin 2004). 

 

Palkitseminen 

 

Palkitseminen nähdään positiivisena, kannustavana ja merkityksellisenä 

toimintana, jonka tavoitteena on työntekijän motivointi sekä tämän ja työnantajan 

tyytyväiseksi tekeminen (Rantamäen et al. 2006, 11,16). 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämä tutkimus tulee rakentumaan kahdesta teoriaosuudesta, jotka koskevat 

tietotyöntekijää sekä transformationaalista johtamista sekä empiriaosuudesta. 

 

 
 

Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 

 

Työn teoreettinen viitekehys muodostuu tietotyöntekijää koskevista ulottuvuuksista 

sekä transformationaalisen johtamisen mallia koskevista ulottuvuuksista.  

 

Tietotyöntekijää koskeva osio jakaantuu eri ulottuvuuksiin käsitellen tietotyöntekijän 

osaamista, sitoutumista, tuottavuutta, motivointia, hyvinvointia ja kulttuurin 

merkitystä. Tietotyötä koskevasta osiosta rajataan pois tiedon luonnetta ja 

ulottuvuuksia koskevat teoria, aineetonta pääomaa ja sen mittaamista koskevat 
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teoriat. Toisen teoreettisen viitekehyksen osion muodostaa transformationaalista 

johtamisen mallia koskevat ulottuvuudet. Näitä ulottuvuuksia ovat vision luominen, 

oman esimerkin rooli, älyllinen haastaminen, inspirationaalinen motivointi sekä 

palkitseminen. Työn empiirinen osuus rajataan koskemaan ammatillisen 

aikuiskoulutuksen kontekstia, erityisesti Amiedua organisaationa ja sen erikseen 

määriteltyjä kouluttajia. Alla olevassa taulukossa on esitetty tiivistettynä pro gradu –

tutkimuksen tutkimuskysymykset, käsitteet sekä näkökulma. 

 

 
Taulukko 1. Pro gradu –tutkimuksen tutkimuskysymykset, keskeiset käsitteet ja 

näkökulma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuskysymys Käsitteet Näkökulma

Miten tietotyöntekijää 
tulisi johtaa?

Tietotyöntekijä
Transformationaalinen
johtaminen

Teoria, empiria

Mitä tekijöitä tulisi 
huomioida 
tietotyöntekijän 
johtamisessa?

Tuottavuus
Motivointi
Organisaatiokulttuuri
Työhyvinvointi

Teoria, empiria

Miten 
transformationaalisen
johtamisen mallia 
voitaisiin hyödyntää 
tietotyöntekijän 
johtamisessa?

Visio
Oma esimerkki
Älyllinen haastaminen
Inspirationaalinen
motivointi
Palkitseminen

Teoria, empiria
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2 TIETOTYÖNTEKIJÄ 

Todennäköisesti ensimmäisen kerran termiä tietotyöntekijä (knowledge worker) 

käytti Frizt Machlup 1950-luvulla, mutta Peter Drucker on kuitenkin tehnyt termistä 

yleisesti tunnetun (Joseph 2004, 86). Davenport (2005) määrittelee tietotyöntekijän 

henkilöksi, jolla on korkean tason koulutus, osaaminen, asiantuntijuus sekä hänen 

työnsä tarkoituksena on tiedon luominen, jakaminen ja hyödyntäminen. Henkilö on 

tietotyöntekijä, jos hän työskentelee pääasiallisesti aivojen avulla (Defililippi et. al 

2006) ja ajattelee työkseen (Davenport 2005, 10). Alvesson (2004) kuitenkin 

kyseenalaistaa korkean koulutuksen merkityksen tietotyöntekijän kohdalla, koska 

osa tietotyöntekijöistä on vähemmän riippuvaisia muodollisesta koulutuksesta. 

Newellin et. al (2009) mukaan tietotyöntekijän erityinen tehtävä on uuden tiedon 

luominen sekä olemassa olevan tiedon soveltaminen uudella tavalla. Erityisesti 

teoreettisen ja analyyttisen tiedon hankkiminen ja soveltaminen ovat tietotyöntekijän 

tehtäviä, jotka edellyttävät erilaista lähestymistä työn tekemiseen sekä jatkuvaa 

oppimista (Drucker 2008, 305). Lisäksi Druckerin (2008) mukaan tietotyöntekijät 

tietävät enemmän työstään kuin esimiehensä tai kukaan muu organisaatiossa. 

 

Davenport (2005) jaottelee tietotyöntekijöitä eri rooleihin perustuen työtehtävän 

monimutkaisuuteen ja yhteistyön asteeseen, työn edellyttämän tiedon käsittelyn 

funktion mukaan, minkä kokoisten ideoiden kanssa nämä ovat tekemisissä, 

tietotyön suorituskustannusten perusteella, tietotyöntekijän työn kriittisyyden 

perusteella tai missä prossessinäkökulman perusteella. 

 

Voidakseen ymmärtää ja johtaa tietotyöntekijää, täytyy määritellä eri attribuutteja, 

joiden kautta johtaminen mahdollistetaan. Tässä tutkimuksessa lähestytään 

tietotyöntekijää seuraavien ulottuvuuksien kautta: tuottavuus, motivointi, 

työhyvinvointi ja kulttuuri. 

 

2.1 Tietotyö 
 

Tietotyölle ei ole olemassa selkeää ja yhtenäistä määritelmää. Tietotyö voidaankin 

nähdä pikemminkin ideaalina konseptina, koska tietotyöntekijät eivät muodosta 

empiirisesti homogeenista ryhmää. Silloin tietotyön tunnusomaisia piirteitä ovat sen 
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suorittamiselle vaadittava korkea muodollinen koulutus, jatkuva työssä oppiminen, 

työn alhainen standardisaatio, työskentely abstraktin tiedon, symbolien ja ihmisten 

parissa joko ammatillisissa byrokratioissa tai itseään johtavissa tiimeissä. (Pyöriä 

2005, 117, 123-124) 

 

Tietotyöntekijän tehtävät muodostuvat sisällön tuotannosta, 

työskentelyprosesseista, yhteistyöstä, päätöksenteosta, kommunikoinnista ja 

johtamisesta. Tietotyö muodostuu yleisesti neljästä eri osa-alueesta, joita ovat 

työtilat, työntekijät, prosessit ja työkalut. Näiden sisällön katalyyttinä tulee olemaan 

tulevaisuudessa trendit ja muutokset teknologisessa kehityksessä sekä kuluttajien 

arvoissa (Hines & Carbone 2013, 2). Davenport (2005) tuo erityisesti esille tietotyön 

näkemisen erityisenä prosessina kuten tiedon luominen, jakaminen ja soveltaminen 

riippuen tietotyöntekijän roolista.  

 

Tietotyöntekijän autonomia on keskeinen elementti tietotyöntekijän työtä ja se 

voidaan ymmärtää tämän vaatimuksena olla itsenäinen oman tehtäviensä 

tekemisessä. Tietotyöntekijä ei halua, että hänelle sanotaan mitä pitäisi tehdä. Hän 

kuitenkin voi haluta kuulla oman työnsä merkityksestä ja vaikutuksista laajemmin. 

Tarkemmin autonomia tietotyöntekijän työssä tarkoittaa sitä, että tietotyöntekijä 

haluaa määritellä itse työprosessinsa, työskentelypaikkansa sekä työaikansa. 

(Davenport 2005, 15-17) 

 

Tietotyöntekijän osaaminen muodostuu kyvykkyyksistä, perustaidoista ja 

erityistaidoista. Tietotyöntekijän kyvykkyys muodostuu sekä kognitiivisista että 

fyysisistä kyvykkyyksistä. Perustaitoja ovat sisältötaidot ja prosessitaidot. 

Erityistaidot koskevat sosiaalisia taitoja, systeemitaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, 

resurssijohtamisen taitoja ja teknisiä taitoja. (World Economic Forum 2016, 21) 

 

2.2 Tietotyöntekijän tuottavuus 
 

Tämän osion tavoitteena on tarkastella tuottavuutta yleisesti ja erityisesti 

tietotyöntekijän osalta. Yleisellä tasolla selvitetään, mitä tuottavuudella tarkoitetaan, 

miten sitä voitaisiin parantaa ja mitkä tekijät vähentävät tuottavuutta. Druckerin 
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(1999) mukaan johtamisen suurin haaste on tietotyöntekijän tuottavuuden 

parantaminen. Tämä johtuu siitä, että tietointensiivisen organisaation menestys on 

riippuvainen tietotyöntekijän tuottavuudesta (Palvalin 2015). Tässä osiossa 

tuodaankin esille erilaisia näkökulmia tietotyöntekijän tuottavuuden parantamiseksi. 

 

Business Directoryn (2017) mukaan tuottavuus voidaan määritellä seuraavasti: 

 

”Henkilön, koneen, tehtaan, systeemin jne. tehokkuutta muuntaa panokset 

hyödyllisiksi tuotoksiksi. Tuottavuus lasketaan jakamalla tietyn aikavälin 

keskimääräinen tuotos sen saavuttamiseksi kulutetuilla resursseilla kyseisellä 

aikavälillä.” 

 

Sibsonin (1994) mukaan tuottavuus tarkoittaa erityisesti työskentelyä älykkäämmin 

eikä niinkään kovemmin. Tuottavuuden parantuminen ei tapahdu automaattisesti 

vaan edellyttää yksilöiden ja erityisesti johtajien oikeita toimenpiteitä. Tämä 

edellyttää, että organisaatioiden johtajat ovat tietoisia tuottavuuteen vaikuttavista 

tekijöistä menettelyistä miten omassa organisaatiossa voidaan tuottavuutta 

parantaa. Millerin (1977) mukaan tuottavuutta voidaan parantaa kahdella tapaa; 

muutetaan mitä tehdään eli lopputulosta ja muutetaan tapaa millä lopputulos 

saadaan aikaiseksi. Nämä tavat edellyttävät teknisten ja sosiaalisten systeemien 

ymmärtämistä ja kehittämistä. Taloudelliset investoinnit, työtehtävien organisointi ja 

prosessien kehittäminen ovat teknisiä systeemejä. Sosiaalisten systeemien 

kehittäminen lähtee työtyytyväisyyteen panostamisesta, oppimisen tukemisesta ja 

kommunikoinnista koskien työtehtävien tavoitteita. Sosiaaliseen systeemiin 

kuuluvia tekijöitä voidaan kutsua myös Davisin (2005) esille tuomina psykologisina 

tekijöinä, jotka vaikuttavat yksilön motivaatioon ja sitoutumiseen. Davis (2005) tuo 

lisäksi esille fyysisien työympäristön vaikutuksen yksilön tuottavuuteen. Fyysinen 

työympäristö voidaan nähdä edellä mainittuna teknisenä systeeminä. 

 

Yksi monimutkaisimmista tuottavuuden haasteista koskee erityisesti 

tietotyöntekijää, koska tietotyöntekijän työn lopputulosta ei pystytä välttämättä 

mittaamaan samalla tavalla kuin tuotantotyöntekijän. Myöskään tietotyöntekijän 

työn lopputuloksen arvo voidaan havaita mahdollisesti vasta pitkänkin ajan kuluttua. 
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Tietotyön tulee tuottaa ensisijaisesti laatua, ei minimilaatua mutta optimaalista 

laatua, jos maksimaalinen laatu ei ole mahdollista (Ducker 1999, 84).  

 

Tietotyöntekijän tuottavuus ja sen kehittäminen 

 

Tietotyöntekijän tuottavuudesta puhuttaessa tulee ensiksi määritellä mitä 

ymmärretään tuottavuudella nimenomaisesti tietotyöntekijän kohdalla. Määrittelyn 

jälkeen selvitetään eri lähestymistapoja tietotyöntekijän tuottavuuden 

kehittämiseksi. Tuottavuus voidaan ymmärtää tarkoittavan toimintaa, joka tuottaa 

hedelmällisiä, kannattavia ja hyödyllisiä tuloksia (Davies 2005, 2). Druckerin (1999) 

mukaan on olemassa kuusi pääasiallista tekijää, jotka määrittelevät tietotyöntekijän 

tuottavuuden: 

 

1. Tehtävän määrittely 

2. Tietotyöntekijän tulee johtaa itseään 

3. Jatkuva innovointi tulee olla osa työtä  

4. Työ edellyttää jatkuvaa oppimista 

5. Laadun merkitys 

6. Tietotyöntekijä tulee nähdä pääomana eikä kuluna 

 

Millerin (1977) mukaan tietotyöntekijän tuottavuutta voidaan kehittää vaikuttamalla 

neljään eri tekijään. Ensimmäinen tekijä koskee jatkuvan oppimisen ja 

henkilökohtaisen kasvun merkityksen kasvattamista organisaatiossa. Lisäksi 

työympäristön tulee tukea tietotyöntekijän henkilökohtaista vitaliteettia eli vireyttä. 

Vitaliteetti voidaan ymmärtää tietotyöntekijän haluna ja kykynä suoriutua 

tehokkaasti työssä ja vapaa-ajalla. Henkilökohtainen kasvu ja vitaliteetti ovat 

tarpeita, arvoja ja asenteita, joita tietotyöntekijän työn tulisi mahdollistaa. Toinen 

tekijä, jolla voidaan vaikuttaa tietotyöntekijän tuottavuuteen, on tehdä muutoksia 

siihen mitä asioita tehdään ja miten niitä tehdään. Tämä voidaan käytännössä 

ymmärtää muutoksina työympäristöön, työhön itsessään sekä huomioimalla 

kehittymisen palkitseminen. Työympäristön tulisi tukea ja mahdollistaa 

tietotyöntekijän oppimista ja kehittymistä. Myös itse tehtävää työtä voidaan 

tarkastella uudestaan muotoilemalla sitä mielekkäämmäksi ja haastavammaksi, 
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jolloin voidaan myös mahdollistaa henkilökohtainen oppiminen ja kehittyminen. 

Palkitseminen tulisi nähdä laajemmin kuin palkitseminen pelkästään suoritetusta 

tutkinnosta tai kurssista. Tietotyöntekijää tulisikin palkita hyvin suoritetusta työstä, 

jonka suorittamiseen käyty kurssi tai suoritettu tutkinto on vaikuttanut positiivisesti. 

Kolmas näkökulma tuottavuuden kehittämiseksi koskee ymmärryksen lisäämistä 

itse tuottavuudesta. Viimeinen ja neljäs tekijän tuottavuuden kehittämisessä on 

tietotyöntekijän itseluottamuksen rakentaminen. Tietotyöntekijän itseluottamuksen 

myönteiseen kehitykseen organisaatiossa voidaan vaikuttaa kulttuurilla, joka 

mahdollistaa yksilön ja organisaation yhdenmukaiset tavoitteet, arvot, yksilön 

osaamisen suhteessa tehtävän vaatimuksiin ja ajatukset palkitsemisesta. 

 

Davies (2005) tuo esille erityisesti fyysisen työympäristön merkityksen 

tietotyöntekijän tuottavuuden kehittämisessä hieman tarkemmin kuin Miller (1977).  

Yleisesti fyysisen työympäristön tulisi huomioida ainakin tietotyön vaatimukset eli 

mahdollisuus keskittyä luovan informaation ymmärtämiseen ja luovaan 

ongelmanratkaisuun sekä yhteistoimintaan esimerkiksi ryhmän muiden jäsenten 

kanssa. Yksi merkittävimmistä tietotyöntekijän tuottavuutta heikentävistä tekijöistä 

ovat erilaiset fyysisen työympäristön häiriötekijät. Jos esimerkiksi tietotyöntekijän 

suurin osa työajasta kuluu keskittymistä vaativissa tehtävissä, tulee keskittymistä 

häiritseviä tekijöitä mahdollisuuksien mukaan poistaa ja vähentää. Yksi 

merkittävimmistä keskittymistä häiritsevistä tekijöistä on melu. Melun lähteet ja 

vaikutukset ovat moninaisia. Tietotyöntekijällä tulee siis olla mahdollisuus hiljaiseen 

tilaan ja mahdollisuus työskennellä keskeytyksettä.  

 

Fyysisen työympäristöllä on myös vaikutuksia tietotyöntekijän tuottavuuteen 

terveyden ja hyvinvoinnin kautta. Tilojen ja kalusteiden ergonomisuutta 

parantamalla voidaan vaikuttaa tietotyöntekijöiden tuottavuuteen. Kolmas 

tietotyöntekijän tuottavuuteen vaikuttava fyysiseen työympäristöön liittyvä tekijä on 

työympäristön mukavuus. Nämä mukavuus tekijät liittyvät eri aistien välityksellä 

koettuihin aistimuksiin kuten tilojen esteettisyys, lämpötila, ilmanvaihto ja valaistus. 

Mukavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä tuottavuuteen on vaikea 

arvioida, koska ne ovat yleensä hyvin yksilöllisiä. Fyysisen työympäristön vaikutusta 

tietotyöntekijän tuottavuuteen voidaan vaikuttaa antamalla tietotyöntekijälle 
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mahdollisuuden vaikuttaa oman työympäristön suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tilojen personointimahdollisuus luo tietotyöntekijälle tilan omistajuuden tunteen, 

joka edistää yksilön tuottavuutta merkittävästi. 

 

Adriaenssen et. al (2016) tietotyöntekijän tuottavuuden mallissa tuottavuuteen 

vaikuttuvat seuraavat tekijät; päätehtävä, tavoitteet, innovaatio-orientaatio, tiedon 

jakaminen, itsensä johtaminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen. Yhtäläisesti 

Druckerin (1999) näkemyksen mukaan avainkysymys tietotyöntekijän tuottavuutta 

kehitettäessä liittyy tietotyöntekijän perustehtävään. Se mitä organisaatio on 

määritelty tekemään, määrittelee tietotyöntekijän perustehtävän. Tuottavuutta 

voidaan kasvattaa selvittämällä mitkä tehtävät estävät päätehtävän suorittamista ja 

poistaa työtehtävistä arvoa tuottamattomia toimintoja. Tietotyöntekijän 

perustehtävällä tulee olla selkeät tavoitteet. Niille tulee olla asetettuna sekä 

laadullisia että määrällisiä tavoitteita. Tietotyöntekijän tulee saada riittävästä 

palautetta työskentelystä kohti asetettuja tavoitteita.  

 

Organisaatiossa tulee olla laadittuna suunnitelma, kuinka innovatiivisesta 

toiminnasta tehdään jokaisen tietotyöntekijän tehtävä ja jokaiselle tulee antaa 

mahdollisuus osallistua innovatiivisen toimintaa. Tiedon luominen ja jakaminen ovat 

tietotyöntekijän keskeisiä tehtäviä. Tiedon luominen on riippuvaista toisista 

yksilöistä ja organisaatioissa tuleekin mahdollistaa tiedon jakaminen sekä 

kokemusten vaihtaminen yksilöiden välillä. Keskeistä tiedon jakamisessa on 

jokaisen yksilön vastuu ja velvollisuus jakaa organisaatiossa tietoa muiden 

käyttöön. Tuottavuutta voidaan siis lisätä yhdessä muiden kanssa. Yksilön vastuuta 

korostamalla voidaan vaikuttaa tiedon jakamisen kulttuurin luomiseen mikä voi 

myös vaikuttaa myönteisesti koko organisaation viestintäkulttuuriin. 

Tietoyhteiskunnassa toimintaympäristön epävarmuus ja muutoksien nopeus 

edellyttävät tietotyöntekijöiltä tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa. 

Organisaatioiden menestyminen edellyttää tietotyöntekijöiden omaa aktiivisuutta 

omien vahvuuksiensa vahvistamisesta ja kyvykkyyksien kehittämisestä ylipäänsä 

Lisäksi heidän tulee tiedostaa kuinka he voivat vahvuuksiensa avulla luoda arvoa. 

(Adriaenssen et al. 2016).   
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Taulukko 2. Yhteenveto eri lähteiden tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

 

Taulukossa 2 on esitelty eri lähteiden keskeisimmät tietotyöntekijöiden 

tuottavuuteen vaikuttavat tekijät. Tietotyöntekijän tuottavuus ja sen kehittäminen on 

monien eri tekijöiden summa eikä yksittäistä tekijää voida nimetä. Sen mitkä tekijät 

vaikuttavat eniten kunkin tietotyöntekijän tuottavuuteen voivat olla yksilöllisiä, joka 

tulisi huomioida tietotyöntekijää johdettaessa. Tietotyöntekijän tuottavuutta 

kehitettäessä tulisi huomioida tekijät, jotka liittyvät siihen mitä tehdään kuten 

päätehtävän määrittely sekä miten asioita tehdään kuten fyysisten tilojen vaikutus 

sekä tietotyöntekijään itseensä liittyviä tekijöitä kuten itsensä johtaminen. 

Lähtökohtana tietotyöntekijän tuottavuutta kehitettäessä on kuitenkin johtajan 

asennoituminen siihen, että tietotyöntekijä koetaan tärkeänä pääomana 

organisaation menestymisen kannalta. 

 

Tietotyöntekijän tuottavuuden kokonaismalli 

 

Edellisissä kappaleissa esiintuodut tietotyöntekijän tuottavuuteen vaikuttavat tekijät 

voidaan jaotella neljään yleisempään tekijään. Tietotyöntekijän tuottavuutta 

tullaankin tässä tutkimuksessa tarkastelemaan kuvan 2 mukaisesti perustehtävän, 

sosiaalisten tekijöiden, psykologisten tekijöiden ja teknisten tekijöiden 

näkökulmasta. 

 

Lähde Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät

Miller (1977) • Henkilökohtainen kasvu ja vitaliteetti.
• Työympäristön, työn ja palkitsemisen huomiointi.
• Lisätä ymmärrystä tuottavuudesta.
• Itseluottamuksen rakentaminen.

Drucker (1999) • Tehtävän määrittely
• Itsensä johtaminen
• Innovointi
• Jatkuva oppiminen
• Laatu
• Tietotyöntekijän näkeminen pääomana

Davies (2005) • Fyysinen työympäristö (erityisesti)

Adrianssen (2016) • Päätehtävä
• Tavoitteet
• Innovaatio-orientaatio
• Tiedon jakaminen
• Itsensä johtaminen
• Jatkuva osaamisen kehittäminen
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Kuva 2. Tietotyöntekijän tuottavuuden vaikuttavat tekijät. (Mukaillen Miller 1977, 

Drucker 1999 ja Adrianssen 2016) 

 

Perustehtävään liittyy itse tietotyöhön liittyviä ominaisuuksia kuten päätehtävä ja 

määrittely. Tekniset tekijät koskevat yleisesti organisaation tietotyön tekemistä 

tukevia toimintoja ja prosesseja. Yksilölliset tekijät liittyvät tietotyöntekijään itseensä 

liittyviin tuottavuuteen vaikuttaviin ominaisuuksiin. Sosiaaliset tekijät koskevat 

organisaatiossa johtamiseen ja yksilöiden väliseen yhteistoimintaan liittyviä 

ulottuvuuksia. 

 

2.3 Tietotyöntekijän motivaatio 
 

Tässä osiossa tarkastellaan motivaatiota ja erityisesti motivaatiota tietotyöntekijän 

näkökulmasta. Ensiksi esitellään motivaation eri määritelmiä sekä luodaan katsaus 

yleisimpiin motivaatioteorioihin. Sen jälkeen perehdytään tarkemmin 

TUOTTAVUUS

PERUSTEHTÄVÄ

YKSILÖLLISET
TEKIJÄT

TEKNISET
TEKIJÄT

SOSIAALISET
TEKIJÄT
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tietotyöntekijän motivointiin liittyviin haasteisiin, hyötyihin ja esitellään malli 

tietotyöntekijän motivoimiseksi.  

 

Motivaatio tulee latinan kielisestä sanasta ”motus”, joka tarkoittaa liikettä 

(Olomolaiye ja Egbu 2004,132). Arnold ja Randall (2010) mukaan motivaatiosta ei 

ole olemassa selkeää ja yhdenmukaista määritelmää, mutta tuovat kuitenkin esille 

Locken ja Lathamin (2004) määritelmän, jonka mukaan motivaatiolla tarkoitetaan 

sisäisiä tekijöitä, jotka yllyttävät toimintaan ja ulkoisia tekijöitä, jotka toimivat 

toiminnan vaikuttimina. Tarkemmin johtamisen ja organisaation toiminnan 

näkökulmasta motivaatio voidaan määritellä tarkoittavan yksilön halua ponnistella 

organisaation tavoitteiden vuoksi ja samalla täyttää henkilökohtaisia tarpeita 

(Mládková et. al 2015). Henkilökohtaisten tarpeiden täyttäminen sisältää 

psykologisia prosesseja, jotka synnyttävät omaehtoisia ja tavoitteellisia toimia 

(Mládková et. al 2015). Motivaatiossa tulee siten huomioida sekä organisaation että 

yksilön tavoitteet ja tarpeet. 

 

Tietotyöntekijä eroaa muista työntekijöistä, koska tämä omistaa tuotantovälineen eli 

aivot. Organisaation menestys riippuu tietotyöntekijän suorituksesta ja tähän 

vaikuttaa olennaisesti tietotyöntekijän motivaatio. Tietotyöntekijän motivoinnilla on 

selkeitä hyötyjä organisaatiolle kuten tietotyöntekijän parantunut innovatiivisuus, 

suorituskyky, tehokkuus, uskollisuus, tietotyöntekijöiden pienempi vaihtuvuus, 

hyvien käytänteiden vaihtaminen ja tiedon jakaminen. (Muo, 2013, 124). 

 

Mládková et. al (2015) mukaan tietotyöntekijän motivointi on haasteellista, koska 

yleisesti ottaen tietotyöntekijän motivoinnissa tulee huomioida myös tietotyön 

erityispiirteet, joka ei ole lineaarista kuten esimerkiksi tuotantotyö. Johtajat eivät voi 

kontrolloida kuinka tietotyöntekijät työskentelevät ja he työskentelevät vielä usein 

stressin ja paineen alaisena. Motivaatio on yksilöllistä ja näin on myös 

tietotyöntekijän kohdalla. Tietotyöntekijöiden motivaationaaliset tarpeet vaihtelevat 

riippuen työn luonteesta ja osaamisen tasosta (Tampoe 1993, 50). 
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Yleiset motivaatioteoriat 

 

Arnold ja Randall (2010) jakaa eri motivaatioteoriat yleisesti sisältö- ja 

prosessiteorioihin. Sisältöteoriat keskittyvät siihen mikä motivoi yksilöä työssä ja 

prosessiteoriat keskittyvät siihen, kuinka motivaation sisältö vaikuttaa 

käyttäytymiseen. Useimmissa teoriaoissa on kuitenkin elementtejä sekä siitä mikä 

motivoi yksilöä, että miten se vaikuttaa käyttäytymiseen. Lisäksi Arnold ja Randall 

(2010) tuovat esille kolme arkijärjen lähestymistapaa motivaatioon; McGregorin X ja 

Y teoriat sekä Scheinin sosiaalinen lähestymistapa. 

 

Maslowin tarvehierarkia 

 

Maslowin tarvehierarkia on varmasti motivaatioteorioista tunnetuin. Teorian mukaan 

yksilön tarpeet, jotka vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen, on jaettu viiteen eri 

luokaan ja tasoon. (Arnold ja Randall 2010).  

 

 
 

Kuva 3. Maslowin tarvehierarkia. 

 

Yksilön fysiologisia tarpeita täyttävät esimerkiksi ruoka, ilma, uni ja juoma. Yksilöt 

pyrkivät täyttämään fysiologiset tarpeensa ennen seuraavan tason tarpeita. (Arnold 

ja Randall 2010 ja Ashleigh ja Mansi 2012). Työntekijän näkökulmasta alimman 

Itsensä	toteuttamisen	tarve

Arvostuksen	tarve

Rakkauden	ja	yhteenkuuluvuuden	
tarve

Turvallisuuden	tarve

Fysiologiset	tarpeet
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tason tarpeita täyttävät esimerkiksi työstä saatu palkka (Frick 2011, 377-378) sekä 

työympäristössä esimerkiksi ilmastointi, työpiste ja työkalut (Brenner 1999, 34). 

Teorian mukaan kun yksilön perustarpeet ovat täytetty pyrkii hän suojaamaan 

saavutettuja asioita (Brenner 1999, 35).  

 

Turvallisuuden tarpeita ovat fyysinen ja psykologinen turvallisuus sekä ennustettava 

ja uhaton ympäristö (Arnold ja Randall 2010). Brennerin (1999) mukaan uuden 

tiedon luominen on vaikeaa turvattomassa ympäristössä, joten tietotyöntekijän 

työympäristössä tulisi huomioida turvallisuusasiat kuten yksityisyys, äänieristys, 

visuaalinen näkyvyys, ergonomia sekä valaistus. Olomolaiyen ja Egbun (2004) 

mukaan tietotyöntekijällä ei ole tarvetta huolehtia hänen fysiologisista ja 

turvallisuuden tarpeistaan. Nämä alempien tasojen tarpeet eivät enää motivoi 

heidän käyttäytymistään, mutta ne ovat kuitenkin aina olemassa. Kolmannen tason 

tarpeet liittyvät rakkauden, ystävyyden ja yhteenkuuluvuuden kaipaukseen 

(Ashleigh ja Mansi 2012, 215). Tietotyöntekijän kannalta työpaikan suunnittelulla 

voidaan edistää tiedon jakamisen ja luomisen mahdollisuuksia huomioimalla 

mahdollisuus vaivattomaan sosiaalisen kanssakäymiseen sekä kollegoiden riittävä 

läheisyys (Brenner 1999, 35).  

 

Neljännellä tasolla on arvostuksen tarve, joka koskee yksilön tarvetta tuntea 

arvostusta ja kunnioitusta (Arnold ja Randall 2010). Brennerin (1999, 36) mukaan 

kyseessä on egoon ja identiteettiin liittyviä tarpeita kuten statukseen ja 

tunnustukseen liittyvät tarpeet. Nämä tarpeet eivät tule Maslowin mukaan koskaan 

olemaan täysin tyydyttyneitä ja yksilöt tiedostamattaan asettavat itselleen näissä 

uusia tavoitteita (Brennerin 1999, 36). Tietotyöntekijät voivat pyrkiä täyttämään 

statuksen ja tunnustuksen tarpeita fyysisten symbolien avulla jotka voivat liittyä 

esimerkiksi työhuoneen sisustukseen, käyntikortteihin ja teknologiaan (Brennerin 

1999, 36). Lisäksi arvostuksen tarpeen täyttäminen voidaan tietotyöntekijän 

kohdalla huomioimalla tämän ajatuksia ja mielipiteitä organisaatiossa tehtäviä 

päätöksiä tehtäessä, jolloin hän voi suhtautua myöntyvämmin muutoksiin 

(Brennerin 1999, 36).  

 



 

 

20 

Viides ja korkein taso koskee itsensä toteuttamisen tarvetta eli yksilön tarvetta 

tyydyttää oma potentiaalinsa, kehittää omia kykyjään sekä ilmaista niitä (Arnold ja 

Randall 2010) sekä onnistuminen haasteiden ylittämisessä (Brenner 1999, 36). 

Olomolaiyen ja Egbun (2004) mukaan tietotyöntekijät hakevat motivaatiota juuri 

itsensä toteuttamisen tasolta eikä sen tarve tyydyty täysin koskaan. Itsensä 

toteuttamisen tarve voidaan siis nähdä pysyvänä motivaation lähteenä (Muo 2013, 

120). 
 

Maslowin tarvehierarkian malliin kohdistuu myös kritiikkiä. Arnoldin ja Randallin 

(2010) tuovat esille, ettei mallista ole selkeää apua yksilöiden motivointiin. Heidän 

mukaansa mallin analysointi on tuonut esille, ettei ole selkeää yhteyttä tarpeen ja 

käyttäytymisen välillä. Tietty käyttäytyminen voi johtua eri tarpeista ja eri 

käyttäytyminen samasta tarpeesta. Lisäksi he tuovat esille tarpeen käsitteen 

ongelmallisuuden. Malli ei huomioi yksilön omaa kykyä havainnoida omia tarpeitaan 

ja kuinka ne voidaan täyttää.  

 

Muita keskeisiä motivaatiomalleja 

 

Alderferin ERG malli on muunnelma Maslowin mallista, missä tarpeita on yhdistelty 

siten, että niistä on muodostettu kolme ryhmää. Alimmaisena on olemassa olon 

tarve, joka sisältää fysiologiset ja turvallisuuden tarpeet. Toisena tasona on 

yhteenkuuluvuuden tarve, joka taas sisältää rakkauden, yhteenkuuluvuuden ja 

arvostuksen tarpeen. Korkeimmalla tasolla on kasvun tarve, joka vastaa Maslowin 

itsensä toteuttamisen tarvetta. (Ashleigh ja Mansi 2012, 216). Kirjallisuudessa ei ole 

juurikaan viitteitä ERG mallin hyödyntämisestä tietotyöntekijän motivoinnissa.  

 

Tarveteorioiden rinnalle tuli 1960 luvulla suosiota saanut Ed Locken tavoiteteoria 

(Arnold ja Randall 2010). Locken tavoiteteorian keskeisenä ajatuksena on se, että 

tavoitteiden asettaminen tai selkeä tarkoitus motivoi suoritusta. Tämä johtuu siitä, 

että yksilön huomio keskittyy tavoitteen saavuttamiseen, joka auttaa vähentämään 

häiriötekijöiden ja vaihtoehtoisten aktiviteettien vaikutuksia. Motivoivan tavoitteen 

tulee täyttää viisi kriteeriä. Sen tulee olla selkeä ja haastava, siihen sitoudutaan, 

palautetta saadaan matkalla kohti tavoitetta sekä tavoitteen monimutkaisuus tulee 
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huomioida siten, että tavoite pienemmiksi välitavoitteiksi. (Ashleigh ja Mansi 2012, 

227-228).   

 

Scheinin sosiaalinen lähestymistavan mukaan yksilön käyttäytymiseen vaikuttaa 

olennaisesti sosiaalinen kanssakäyminen, joka vaikuttaa tämän identiteettiin ja 

työssä joukkoon kuulumiseen. (Arnold ja Randall 2010, 311).  

 

Olomolaiye ja Egbu (2004) mukaan Herzbergin kaksifaktorimallissa yksilön 

motivaatio erotetaan sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäiseen motivaatioon 

vaikuttavat kaikki toiminta mikä tyydyttää välittömästi yksilön tarpeet, kuten 

mahdollisuus kasvuun, kehittymiseen, vastuu, työ itsessään, tunnustus ja 

saavutukset. Sisäinen motivaatio on siis tehtävään liittyvien tarpeiden täyttämistä ja 

synnyttää yksilössä positiivisia tuntemuksia sekä positiivista asennetta. 

Tietotyöntekijän näkökulmasta tietotyö voidaan nähdä sisäisesti motivoivana 

toimintana. Lisäksi tietotyöntekijät todennäköisesti menestyvät ja ovat 

motivoituneita heitä ja heidän työtään arvostavassa ympäristössä. Tampoen (1993) 

perusteella tietotyöntekijän keskeiset motivaatiotekijät ovat henkilökohtainen kasvu, 

autonomisuus, tehtävien saavuttaminen ja palkka.  

 

Ulkoiset motivaatiotekijät, hygieniatekijät, kuten palkka, työskentelyolosuhteet, 

työntekijän suhteet esimieheen ja kollegoihin, organisaation hallinto jotka jäävät 

tyydyttämättä aiheuttavat yksilössä tyytymättömyyttä. Tampoen (1993, 52) mukaan 

palkalla on tietotyöntekijän kohdalla vähiten motivoivaa merkitystä, kuitenkin 

taloudellisen palkkion tulee vastata toimialan tasoa. Lisäksi Olomolaiye ja Egbu 

(2004) tuovat esille ajatuksen siitä, että koetaanko palkka korvauksena vai 

palkkiona. Jos palkka nähdään pelkästään korvauksena tehdystä työstä, 

olettamuksena on että työ on jotain sellaista mitä työntekijä ei ole kovin halukas 

tekemään. Palkka tulisikin siis nähdä pikemminkin palkkiona tehdystä työstä. 

Ashleigh ja Mansi (2012) tuovat esille, että hygieniatekijöiden täyttäminen on 

tarpeellista, mutta ei riittävää itsessään. Olomolaiye ja Egbu (2004) esittävät myös, 

että kaksifaktorimallia on kritisoitu, koska mallissa ei ole yritetty mitata 

tyytyväisyyden ja suorituskyvyn välistä yhteyttä. Malli on kuitenkin käyttökelpoinen 

sisäisen motivaation tekijöiden positiivisesta vaikutuksesta yksilön toimintaan. 
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Herzberg suositteleekin työn rikastamista keinona motivaation lisäämiseen työssä 

KITA (kick in the arse) tekijöiden sijaan (Muo 2013, 121). 

 

Tampoen tietotyöntekijän motivaatiomalli 

 

Tampoen (1993) tietotyöntekijän malli pohjautuu Maslowin tarvehierarkia, 

Hertzbergin kaksifaktori ja Locken tavoiteteorioihin. Mallissa huomioidaan 

tietotyöntekijän yksilöllisisä motivaatiotekijöitä sekä työympäristöön liittyviä tekijöitä. 

 

 
 

Kuva 4. Tietotyöntekijän motivaatiomalli (Tampoe, 1993). 

 

Yksilön kompetenssi sisältää tietotyöntekijän tehtävän suorittamiseen liittyvän 

osaamisen ja luovan autonomia, joka tarkoittaa tietotyöntekijän vapautta ja 

luovuutta suorittaa tehtävänsä haluamallaan tavalla ilman yksityiskohtaista 

valvontaa ja rajoituksia. Fasilitoiva työympäristö rakentuu tehtävien ja tavoitteiden 

johdonmukaisuudesta sekä työkaluista, joilla työtehtävä voidaan suorittaa. 

Tarkoitus koostuu tietotyöntekijän tehtävän roolin selkeydestä ja vaadittavista 

taidoista sekä tehtävän merkittävyys organisaation kannalta. Tietotyöntekijän taidot 

tulee olla sopusoinnussa työtehtävän roolin vaadittavien taidon kanssa. Lisäksi 

tietotyöntekijällä tulee olla mahdollisuus taitojen kehittämiseen roolissaan. Tiedon 
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vaihtamisella tarkoitetaan tiedon aitoa siirtämistä horisontaalisesti ja vertikaalisesti 

organisaatiossa, jossa kuunnellaan toinen toista. (Tampoe 1993, 54-55). 

 

Malli voidaan nähdä eräänlaisena kiertokulkuna missä tietotyöntekijän ammatilliset 

ja henkilökohtaiset saavutukset johtavat psykologisiin ja materiaalisiin palkintoihin. 

Nämä palkinnot aktivoivat ja ylläpitävät tietotyöntekijän motivaatiota. 

Motivoituneesta tietotyöntyöntekijästä saadaan fasilitoivan ja yksilön kompetenssin 

avulla vapautettua liike-energiaa. Tämä toiminnan energia kohdistetaan 

ammatillisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi varmistamalla, että 

tietotyöntekijällä on selkeä käsitys tehtävästään ja hänellä on mahdollisuus tiedon 

vaihdantaan kollegoiden kanssa. (Tampoe 1993, 54-55). 

 

Tietotyöntekijän motivointi on haasteellista, koska työn lopputulosta voi olla vaikea 

määritellä kuten tuotantotyössä, jossa lopputulokset ovat normaalisti hyvinkin 

konkreettisia. Lisäksi tietotyö edellyttää tiedon luomista ja jakamista. 

Tietotyöntekijän tieto on hänen omaisuuttaan ja sen jakaminen muiden käyttöön 

voidaan kokea kielteisenä. Tietotyöntekijän motivaation kehittämisen kannalta, 

johtajien tulisi ymmärtää motivaation rakentumisen moniulotteisuus (Tampoen 

tietotyöntekijän motivaatiomalli) ja yksilöllisyys. 

 

2.4 Tietotyöntekijä ja organisaatiokulttuuri 
 

Kulttuuri on todennäköisesti monitulkintaisin ja haastavin osa-alue tietotyöntekijää 

koskevista osa-alueista. Voidaan ehkä perustellusti kysyä, voidaanko kulttuuria 

ylipäänsä johtaa yksittäisen tietotyöntekijän näkökulmasta vai onko kyseessä ilmiö, 

joka on hallitsematon ja kontrolloimaton. Cunliffen (2008, 67) perusteella 

organisaatiokulttuuri ei ole täysin johdettavissa oleva ilmiö. Organisaatiokulttuurin 

johtamisen haasteet nousevat esille erityisesti sen ja kansallisten kulttuurien 

välisissä ristiriidoissa. Seeck (2008, 227) tuo esille organisaatiokulttuuria koskevia 

eri koulukuntia ja esimerkiksi puritaaninien mukaan kulttuuria ei voi hallinnoida tai 

kontrolloida. Poiketen tästä puritaanisesta näkemyksestä, tässä työssä lähdetään 

liikkeelle akateemisesta pragmaatikon näkökulmasta (Seeck 2008, 227), että 

organisaatiokulttuuria voidaan hallinnoida. Cunliffen (2008, 67) mukaan 
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organisaatiokulttuuria voidaan johtaa organisaation vision, arvojen ja 

organisaatiorakenteen kautta. Cunliffe (2008) tuo myös esille Petersin ja 

Watermanin (1982) työn, jonka mukaan organisaatiot voisivat ottaa mallia 

paremmin menestyvien organisaatioiden käyttäytymisestä ja toiminnoista 

luodakseen tuottavamman organisaatiokulttuurin. Kuhunkin vallitsemaan 

tilanteeseen sopivan organisaatiokulttuurin luominen edellyttää ymmärrystä siitä, 

mitä organisaatiokulttuuri on, kuinka sitä voidaan muokata ja millaisia eri malleja 

siitä on olemassa.  

 

Kulttuurin määritelmiä 

 

Kulttuuri voidaan määritellä sekä yleisesti että eritysesti organisaatiokontekstissa. 

Hoffstede (2005) mukaan kulttuuri voidaan yleisellä tasolla määritellä tarkoittavan 

ryhmää ihmisiä, joiden kollektiivisesti ohjelmoitu mieli eroaa toisesta ryhmästä. 

Vastaavasti organisaatiokulttuuri voidaan määritellä tarkoittavan organisaation 

ryhmän jäsenten kollektiivisesti ohjattua mieltä, joka erottaa sen toisesta 

organisaatiosta. Hofstede (2005) tuo myös esille sen, ettei kulttuurista ole 

vakiintunutta määritelmää olemassa.  

 

Kuitenkin ehkä tunnetuimman organisaatiokulttuurin määritelmän on esittänyt 

Edgar Schein. Hänen mukaansa organisaatiokulttuuri on joukko perusolettamuksia, 

joita ryhmä on löytänyt, kehittänyt ja keksinyt selvitäkseen ulkoisista ja sisäisistä 

haasteita. Nämä perusolettamukset ovat toimiviksi koettuja, joten niiden 

opettamisen on katsottu olevan tärkeää ryhmän uusille jäsenille, kuinka ymmärtää, 

ajatella ja tuntea vastaavissa haastavissa tilanteissa. Toisin sanoen kulttuuri 

määrittelee, miten asiat organisaatiossa tehdään (Dalkir 2011, 226). Schein (2001, 

30) tuo myös esille, että jos kultuuria halutaan ymmärtää, sitä ei tule liikaa 

yksinkertaistaa puhumalla pelkästään esimerkiksi tavoista, kuinka asioita tehdään, 

palkitsemisjärjestelmästä tai ilmapiiristä. 

 

Scheinin organisaatiokulttuurin malli rakentuu alla olevan kuvan viisi mukaisesti 

kolmesta eri tasosta. Organisaatiokulttuurin näkymätön osa rakentuu 

perusoletuksista ja arvoista. Näkyvä osa kulttuurista muodostuu eri artefakteista. 
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Kuva 5. Scheinin kulttuurin eri tasot (Schein 1987, 32). 

 

Organsaatiokulttuurissa artefaktit ja symbolit ovat fyysiseen ja sosiaalisen 

ympäristöön liittyviä näkyviä asioita ja tekijöitä. Näitä asioita ja tekijöitä ovat 

organisaation fyysiset tilat, kirjoitettu ja puhuttu kieli sekä työntekijöiden 

käyttäytyminen.  Organisaation ulkopuolisesta yksilöstä artefaktit ovat asioita mitä 

nähdään, kuullaan ja tunnetaan. Schein (1987, 2001). Cunliffen (2008) mukaan 

tähän kategoriaan voivat kuulua myös organisaatiossa olevat riitit, rituaalit, kerrotut 

tarinat ja pukeutuminen. 

 

Organisaation arvoilla on monia ulottuvuuksia ja merkityksiä. Arvot vastaavat 

kysymykseen miksi tiettyjä asioita tehdään ja/tai päätöksiä tehdään. Arvot voivat 

myös kuvailla miten asioiden tulisi olla. Arvot ovat uskomuksia ja oletuksia asioita. 

Organisaatiossa olevat uskomukset siitä miten asioita tehdään voivat muodostua 

ajan saatossa oletuksiksi, jos uskomukset koetaan luotettaviksi ratkaisuiksi 

ongelmanratkaisutilanteissa. Ne voivat olla myös ilmaistuja strategioita, päämääriä 

ja filosofioita. Schein nimittääkin arvoja ilmaistuksi arvoiksi. Ilmaistut arvot voivat 

kuitenkin poiketa siitä, miten asioita oikeasti tehdään. Ilmaistut arvot voivat kuitenkin 

ARTEFAKTIT
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toimia organisaatiossa yksilöitä yhdistävänä tekijänä niiden ollessa yhdenmukaisia 

perusolettamusten kanssa. Schein (1987, 2001). 

 

Organisaation perusoletukset tai pohjimmaiset perusoletukset poiketen yllä 

mainituista oletuksista ovat usein tiedostamattomia. Ne ohjaavat yksilöiden 

käyttäytymistä, ajatuksia ja tunteita ja ovat yksilöllisen toiminnan perimmäinen 

lähde. Näitä perusoletuksia ovat esimerkiksi yksilön suhde aikaan, mikä on 

todellista, mikä on oikein ja väärin, kuinka yksilön tulisi suhtautua toisiin, ovatko 

yksilöt oma-aloitteisia ja motivoituneita. Schein (1987, 2001), Cunliffe (2008). 

 

Organisaatiokulttuurien luokitteluja 

 

Organisaatiokulttuureista on olemassa erilaisia luokitteluja perustuen eri 

lähestymistapoihin kuten strukturalistinen, systeeminen tai kontigenssi 

lähestymistapa. Yhteistä näille lähetysmistavoille on se, että yhdistävä ja arvoihin 

perustuva kulttuuri on paras. Organisaatiokulttuureista yleisimmät mallit ovat 

Ouchin teoria Z, Petersin ja Watermanin vahva ja tehokas organisaatiokulltturin 

malli, Deal ja Kennedyn vahvan organisaatiokulttuurin malli sekä Denisonin neljän 

eri organisaatiokulttuurin malli. (Cunliffe 2008, 63-65). 

 

Ouchin organisaatiokulttuurin teoria Z:n mukaan organisaatiokulttuurin tulee 

rakentua humanistiseen lähestymistapaan missä korostuvat yksilön vastuu, 

kollektiivinen päätöksenteko, pitkäaikaiset työsuhteet sekä yksilön työn ja vapaa-

ajan sovittaminen Petersin ja Watermanin mukaan vahva ja tehokas 

organisaatiokulttuuri rakentuu kahdeksasta kulttuurisesta piirteestä. (Cunliffe 2008) 

Nämä piirteet ovat: 

 

1. Keskittyminen tekemiseen. 

2. Asiakkaan lähellä oleminen. 

3. Autonomia ja yrittäjämäinen ote. 

4. Yksilön tuottavuus ja palkitseminen suorituksista 

5. Keskittyminen siihen mitä osataan parhaiten 

6. Yksinkertainen organisaatiorakenne 
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7. Sitoutuminen ydinarvoihin ja mahdollisuus leikillisyyteen 

8. Johtajien arvopohjainen osallistuminen toimintaan. 

 

Dealin ja Kennedyn vahva organisaatiokulttuuri rakentuu toimintaympäristön 

huomiointiin, organisaation arvoihin, organisaatiossa työskenteleviin sankareihin, 

organisaatiokulttuuria vahvistaviin rituaaleihin ja seremonioihin sekä arvojen ja 

tarinoiden jakamiseen.  Denisonin jakaa organisaatiokulttuurit neljään eri kulttuurin 

tyyppiin; byrokraattinen, heimo, missio, ja markkina organisaatiokulttuuriin. 

Byrokraattista kulttuuria kuvastavat tehokkuus, säännöt ja kontrolli. 

Klaanikulttuurissa keskitytään yksilöiden sitoutumiseen, osallistamiseen sekä 

ryhmässä työskentelyyn. Missioon perustuvassa organisaatiokulttuurissa selkä 

visio, arvot sekä tavoitteet ohjaavat yksilöiden toimintaa. Sopeutuvassa 

organisaatiokulttuurissa keskeisinä teemoina ovat joustavuus, innovaatiot ja riskien 

ottaminen. (Cunliffe 2008, 63-65).  

 

Wallach (1993) jaottelee organisaatiokulttuurit neljän sijasta kolmeen eli 

byrokraattiseen, innovatiiviseen ja kannustavaan. Byrokraattista kulttuuria kuvastaa 

hierarkisuus, selkeät vastuut ja toiminta perustuvat sekä valtaan että kontrolliin. 

Organisaatio, missä voidaan sanoa olevan innovatiivinen kulttuuri, työskentely on 

dynaamista, luovaa sekä tavoitteellista. Kannustava organisaatiokulttuuri rakentuu 

ihmisten ystävällisyydelle ja halulle auttaa toinen toisiaan. Organisaatiossa 

luotetaan toinen toisiinsa, rohkaistaan toisia ja tehdään yhteistyötä. Huomioitavaa 

on jaotteluiden osalta, se että organisaatiot eivät puhtaasti sijoitu yhteen tiettyyn 

kulttuuriseen malliin vaan organisaatioissa voi olla elementtejä kustakin eri mallista. 

Tietotyöntekijöitä löytyy eri malleja edustavista organisaatioista, joten on 

tarkoituksen mukaista tiedostaa, millaisessa organisaatiokulttuurissa tietotyöntekijä 

toimii ja millaisia toiveita hänellä mahdollisesti olisi itselleen sopivan 

organisaatiokulttuurin suhteen. 

 

Sekä Newell (2005) että Seeck (2008) tuovat esille yhtenäisen tai yhden 

organisaatiokulttuurin haasteen. Seeckin (2008) mukaan yhden vahvan 

organisaatiokulttuurin johtaminen voi olla hyödytöntä, koska organisaatiossa voi olla 

useampia alakulttuureja ja yhden vahvan organisaatiokulttuurin ajaminen voi johtaa 
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negatiivisiin tunteisiin työntekijöissä. Newell (2005) tuokin esille, että johtajien tulisi 

löyhästi johtaa organisaatiokulttuuria eetoksen kautta, joka tietotyöntekijät 

tunnistavat ja omaksuvat. 

 

Organisaatiokulttuurin merkitys tietotyöntekijän näkökulmasta 

 

Yleisesti ottaen organisaatiokulttuurilla on vaikutuksia organisaation identiteettiin ja 

maineeseen ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien näkökulmasta. Positiivisella 

organisaatiokulttuurilla on vaikutuksia organisaation suorituskykyyn. 

Organisaatiokulttuuri antaa organisaation toiminnalle suunnan mission, vision ja 

ydinarvojen kautta. Lisäksi organisaatiokulttuuri voi houkutella motivoituneita 

työntekijöitä sekä sitouttaa olemassa olevia työntekijöitä. (Cunliffe 2008, 58-59). 

 

Wilkins ja Ouchi (1983) tuovat esille ajatuksen, että välttämättä organisaatiolla ei 

ole havaittavissa olevaa selkeää kulttuuria. Silloin heikon kulttuurin vaikutukset 

voivat olla vähäiset tietotyöntekijän toimintaan. Tämä voi mahdollisesti johtaa 

alisuoriutumiseen ja tietotyöntekijän irtisanoutumiseen. Organisaatiokulttuurin 

tehokkuuteen Wilkins ja Ouchi (1983) tuovat esille näkökulman missä 

toimintaympäristön luonne tulee huomioida arvioitaessa organisaationkulttuurin 

tehokkuutta. Aikaisemmin mainittu heimokulttuuri on vaikuttaa organisaation 

suorituskykyyn tehokkaammin monitulkintaisissa ja epävarmoissa tilanteissa. 

 

Tietotyöntekijän työtyytyväisyyden ja sitoutumisen näkökulmasta 

organisaatiokulttuurilla voi olla merkitystä. Bigliardin (2012) mukaan innovatiivisella 

ja kannustavalla organisaatiokulttuurilla on positiivinen vaikutus tietotyöntekijän 

työtyytyväisyyteen. Byrokraattisella organisaatiokulttuurilla on taas toisaalta 

negatiivinen vaikutus. Myös Westbrookin (2002) perusteella tyytyväisimmät 

tietotyöntekijät löytyvät organisaatioista missä organisaatiokulttuuri rakentuu 

harvoille säännöille ja ohjeille, työ itsessään on motivoivaa, tietotyöntekijällä on 

mahdollisuus kehittymiseen, saavutukset ja onnistumiset huomioidaan sekä 

viestintä on runsasta yksilöiden välillä. Acsente (2010) perustaa tietotyöntekijälle 

sopivan organisaatiokulttuurin luottamukselle, kunnioitukselle, innovaatiolle, 

luovuudelle, sisäiselle motivaatiolle, ryhmätyölle, tiedon jakamiselle sekä 
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oppimiselle. Davenport (2005) on erityisesti painottanut autonomisuuden merkitystä 

tietotyöntekijän työtehtävien suorittamisessa. Organisaatiokulttuurin tulisikin tukea 

ja mahdollistaa tietotyöntekijän autonomisuutta. Newell (2009) tuo kuitenkin esille 

autonomisuuden ja tehokkuuden välisen haasteen. Tietotyöntekijän autonomisuus 

voi johtaa puhtaasti omien tarkoitusperien tavoitteluun, joka on organisaation 

tavoitteiden näkökulmasta tehotonta. Newell (2009) tuokin esille käsitteen 

vastuullinen autonomisuus, jonka mukaan tietotyöntekijät hyödyntävät 

autonomisuutta organisaation tavoitteiden saavuttamiseen, eivätkä pelkästään 

omien tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Tässä työssä lähdetään siis siitä olettamuksesta, että kulttuuria voidaan johtaa 

vision, organisaatiorakenteen ja arvojen kautta. Yhden vahvan ja vain tiettyihin 

arvoihin perustuvan organisaatiokulttuurin sijaan tietotyöntekijän työskentelyä 

tukevan organisaatiokulttuurin tulisikin rakentua seuraaville perusoletuksille: 

 

 
Taulukko 3. Tietotyöntekijän työskentelyä tukevan organisaatiokulttuurin 

perusoletuksia. 

 

Organisaatiokulttuurin johtamisen kannalta haasteellista on eri perusoletusten 

subjektiivisuus ja merkitysten yksilöllisyys. Tietotyöntekijöille perusoletukset voivat 

merkitä eri asioita. Luovuus voi tarkoittaa tietotyöntekijöille eri asioita. Lisäksi 

organisaatiossa tietotyöntekijöille perusoletusten merkityksellisyyden aste voi 

vaihdella. Yksi painottaa innovatiivisuutta ja toiselle sillä ei ole juurikaan merkitystä. 

Lähde Tietotyöntekijän työskentelyä tukevan 
organisaatiokulttuurin perusoletuksia

Westbrook (2002) • Vähän byrokratiaa, vähän sääntöjä ja ohjeita
Davenport (2005) • Autonomisuus
Newell (2009) • Vastuullinen autonomisuus
Acsente (2010) • Luottamus

• Tiedon jakaminen
• Sosiaalinen kanssakäyminen
• Oppiminen ja kehittyminen
• Kunnioitus
• Luovuus

Bigliardi (2012) • Innovatiivinen
• Kannustava
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Eri sukupolvia edustavat tietotyöntekijät voivat arvostaa erilaisia kulttuurisia 

perusoletuksia. Tässä tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan tietotyöntekijän 

toimintaa tukevaa organisaatiokulttuuria Scheinin (1987, 34) organisaatiokulttuurin 

eri tasojen pohjalta.  

 

2.5 Tietotyöntekijän työhyvinvointi 
 

Tietotyöntekijän työhyvinvoinnilla on keskeinen rooli tietotyössä onnistumisessa ja 

menestymisessä. Organisaation toiminnan kannalta on siis olennaista, että 

tietotyöntekijän työhyvinvointi huomioidaan tietotyöntekijän johtamisessa. 

Työhyvinvoinnin ei tule olla organisaatiossa erillinen toiminto esimerkiksi vain 

henkilöstöosaston vastuulla oleva, vaan sillä tulee olla selkeä rooli johtamisessa. 

Työhyvinvointi on aihealueena hyvin laaja eikä tässä työssä pystytä kattamaan 

kaikkia siihen liittyviä näkökulmia. Osiossa pyritään tarkastelemaan työhyvinvointia 

erityisesti tietotyöntekijän näkökulmasta. Huomionarvoista on myös se, että yksilöt 

kokevat työhyvinvoinnin eri tavoin ja tämä voi johtua työntekijän demografisista 

tekijöistä, organisatorisista tekijöistä ja työntekijän persoonallisuudesta. (Feld et. al 

2005, 75). Työhyvinvoinnista pyritään tässä osiossa tuomaan esille tämän työn 

kannalta keskeisiä tekijöitä kuten, mitä työhyvinvointi tarkoittaa, mikä on sen 

merkitys ja millaisia malleja siitä on saatavilla sekä millaista mallia voitaisiin 

hyödyntää ja huomioida tietotyöntekijän työhyvinvoinnin johtamisessa.  

 

Pyöriän (2012) mukaan työhyvinvointia on vaikea määritellä eikä sille ole edes 

olemassa yleispätevää määritelmää. Aiheen monitulkintaisuutta kuvastaa myös eri 

termien käyttäminen työhyvinvoinnista. Ojala ja Jokivuori (Pyöriä 2012) puhuvat 

työelämän laadusta ja Manka (2011) kutsuu työhyvinvointia työn iloksi. Johtamisen 

näkökulmasta olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista määritellä asia mitä ollaan 

johtamassa. Työterveyslaitos (2017) määrittelee työhyvinvoinnin tarkoittavan 

turvallisen, terveellisen ja tuottavan työn tekemistä hyvin johdetussa 

organisaatiossa missä työn tekeminen koetaan mielekkääksi sekä palkitsevaksi. 

Työ myös tulee työntekijän elämänhallintaa.  Otala ja Ahonen (2005) huomauttavat, 

että työhyvinvointia on hankala käsitellä sen abstraktisuuden ja jokaiselle yksilölle 

eri merkityksellisyyden johdosta. Otala ja Ahonen (2005) kuitenkin tuovat esille, että 
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työhyvinvoinnilla tarkoitetaan jokaisen yksilön tunnetta hyvinvoinnista. Hyvinvointi 

on jokaiselle yksilöllinen asia ja se voidaan jakaa psykososiaaliseen ja fyysiseen 

hyvinvointiin (Rauramo 2008, 11). Lisäksi työhyvinvointi on Otalan ja Ahosen (2005) 

mukaan sitä, että jokaisella on mahdollisuus tuntea työn ilo ja onnistuminen.  

 

Tietointensiivisen organisaation yksi tärkeimmistä resursseista on henkilöpääoma, 

jonka muodostavat tietotyöntekijät. Otala ja Ahosen (2012, 100) mukaan 

henkilöpääoma rakentuu yksilön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

hyvinvoinnista, yksilön osaamisesta ja ammattitaidosta sekä yksilön motivaatiosta. 

Tietointensiivisessä organisaatiossa työhyvinvoinnin tavoitteena on 

henkilöpääomasta huolehtiminen ja erityisesti huomioida tietotyön tärkein 

tuotantokone eli yksilön aivot (Otala ja Ahonen 2012, 100). Tuomivaaran et. al 

(2005) mukaan tietotyö on haastavaa ja voimia kuluttavaa. Työhön kuuluu riskejä, 

jotka liittyvät työn hallintaan, työkuormaan ja sosiaalisiin tilanteisiin. Työssä 

jaksaminen ja uupumus sekä työaikaan kuuluvat haasteet liittyvät erityisesti työn 

hallintaa ja työkuormaan. Sosiaaliset tilanteet voivat kuormittaa koskien asiakkaiden 

väliseen epäsymmetrisiin vuorovaikutukseen sekä projektitöiden tavoitteisiin. 

Lisäksi Otalan ja Ahosen (2012, 58-59) mukaan vaikka tietotyö voi olla sisällöllisesti 

mieluisaa asettavat aikapaineet haasteita työn ja vapaa-ajan sovittamiseksi. Myös 

jatkuva omaehtoinen uuden oppiminen voi lisätä tietotyöntekijän kuormittumista 

(Otala ja Ahonen 2012, 59). Työhyvinvointiin panostaminen edistää tuottavuutta ja 

parantaa organisaation tulosta pienentämällä sairauspoissaoloja (Pyöriä 2012, 14, 

21), motivaatiota, sitoutumista, innovointia ja työtyytyväisyyttä, jotka parantavat 

organisaation kilpailukykyä (Otala ja Ahonen 2005, 69-70). Lisäksi Manka (2011, 

38) tuo esille työhyvinvoinnin vaikutukset työprosesseihin ja työaikaan.  

 

Työhyvinvoinnin eri mallien tarkastelua 

 

Työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin on tarjolla erilaisia yksilöä ja organisaatiota 

koskevia näkökulmia ja malleja. Mallit voidaan jakaa yleisiin työhyvinvointimalleihin 

ja yksilöä koskeviin malleihin. Yleisiä työhyvinvoinnin malleja ovat Mankan 

työhyvinvointimalli (Manka 2016), Ilmarisen työkykytalo (Työterveyslaitos 2017) ja 

Greenin malli (Ojala ja Jokivuori 2012). Mankan (2016, 47) työhyvinvoinnin mallin 
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mukaan työhyvinvointiin vaikuttavat yksilön psykologisen pääoman ja terveyden 

lisäksi organisaation rakenne- ja sosiaalinen pääoma. Yksilön psykologinen 

pääoma muodostuu tämän itseluottamuksesta, optimistisyydestä, toiveikkuudesta 

ja sitkeydestä. Rakennepääoma muodostuu organisaation työympäristöstä, 

organisaation joustavuudesta ja kehittymisestä sekä työn monipuolisuudesta ja 

mahdollisuuksista vaikuttaa työhön. Sosiaalinen pääoma muodostuu työyhteisöstä 

ja sen vuorovaikutusilmapiiristä sekä osallistavasta ja kannustavasta johtamisesta.  

 

Ilmarisen työkykytalo rakentuu neljästä eri kerroksesta. Talon perustan 

muodostavat yksilön fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky. Toisen kerroksen 

muodostavat yksilön tiedot, taidot ja osaaminen. Kolmas kerros rakentuu yksilön 

arvoista, asenteesta ja motivaatiosta. Neljäs kerros, talon raskain ja laajin kerros, 

muodostuu tehtävästä työstä ja sen kuormittavuudesta, työympäristöstä ja 

työyhteisöstä sekä johtamisesta. Työkykytalon kolmen ensimmäisen kerroksen 

tulee kannatella neljättä kerrosta, koska muuten talo romahtaa. Työkykytalon 

dynamiikkaan ja rakenteisiin vaikuttavat myös talon ulkopuolella olevat tekijät kuten 

yhteiskunta, toimintaympäristö, lähiyhteisö ja perhe. (Työterveyslaitos 2017). 

 

Greenin (Ojala ja Jokivuori 2012) työhyvinvointi muodostuu viidestä eri 

ulottuvuudesta. Ensimmäinen ulottuvuus koskee yksilön ammattitaitoa ja 

osaamista. Työn intensiteetti ja sen vaatimat ponnistelut muodostavat toisen 

ulottuvuuden. Kolmantena tekijänä on työn autonomisuus, joka sisältää 

mahdollisuudet päätöksentekoon ja mahdollisuudet vaikuttaa työhön. Neljäs 

ulottuvuus koskee palkan, työn riskien ja epävarmuuden vaikutuksia turvallisuuden 

tunteeseen. Yksilön subjektiivinen hyvinvoinnin kokemus muodostaa mallin 

viidennen ulottuvuuden. 

 

Yksilön näkökulmasta työhyvinvoinnin muodostumista voidaan tarkastella Maslowin 

tarvehierarkian (Otala ja Ahonen, 2005) perusteella ja Warrin vitamiinimallin avulla 

(Kinnunen et. al 2005). Otalan ja Ahosen mukaan (2005, 28-29) yksilön 

työhyvinvointi rakentuu vertauskuvallisesti Maslowin tarvehierarkian mukaisesti. 

Työhyvinvoinnin perustana ja tarvehierarkian alin taso muodostuu yksilön 

fysiologisista tarpeista kuten terveydestä, fyysisestä kunnosta ja jaksamisesta. 
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Hierarkian toiseen tasoon, turvallisuuden tarpeeseen voidaan vaikuttaa 

huolehtimalla työpaikan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta sekä työn 

jatkumisen turvallisuudesta. Kolmannen tason, läheisyyden tarpeen, täyttää 

työyhteisön yhteisöllisyys. Oman osaamisen, ammattitaidon ja työn arvostaminen 

täyttää neljännen tason arvostuksen tarvetta. Tarvehierarkian ylimmän tason eli 

itsensä toteuttamisen ja kasvun tarpeet täyttyvät mahdollisuudella kehittää omaa 

työtä ja osaamista.  

 

Warrin työhyvinvoinnin vitamiinimallin perustana on tunneperäinen hyvinvointi (Felt 

et. al 2005, 25) ja Manka (2006, 63) kutsuu tätä mallia henkilökohtaiseksi 

työhyvinvoinnin malliksi. Henkilökohtaisessa työhyvinvoinnin mallissa työ jakaantuu 

neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat työn imu, työssä viihtyminen, työuupumus ja 

stressi. Mielihyvää työssä lisäävät työn imun ja työssä viihtymisen tunnetta. 

Mielipahaa aiheuttavat toisaalta stressiä ja työuupumusta.  Työn imun alueella 

yksilö on työstään innostunut, suhtautuu siihen tarmokkaasti ja on työlleen 

omistautunut ja siihen uppoutunut (flow). Tarmokkuus tarkoittaa toisaalta myös 

energisyyttä, sinnikkyyttä ja halua panostaa työhön. Puutteet näissä tuntemuksissa 

voi johtaa masennukseen ja työuupumukseen. Työssä viihtymisen (mukavuus) 

alueella yksilö on passiivisempi ja hänellä on aikaa ajatuksille ja uuden oppimiselle. 

Työ saattaa olla mukavuusalueella pitkästyttävää ja haasteetonta. Työuupumuksen 

alueella yksilö kokee työstä saadun tyydytyksen, sisällön ja ammatillisen 

kehittymisen mahdollisuudet puutteelliseksi. Stressin eli kuormituksen alue voi olla 

työn tekemistä aktivoiva, mutta liiallisena estää työstä palautumisen ja uuden 

innovoinnin. (Manka 2016, 63). 

 

Tietotyöntekijän työhyvinvointi 

 

Tämän tutkimuksen tietotyöntekijän työhyvinvointia tullaan tarkastelemaan Mankan 

(2011, 76) kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin mallin avulla sen selkeyden vuoksi. 

Tätä mallia Manka (2011) kutsuu myös työn ilon malliksi, koska siinä kuvataan 

tekijöitä jotka yhdessä vaikuttavat siihen, miten työn ilo eli työhyvinvointi koetaan. 

Mallin etuna on myös se, että sen avulla voidaan kuvata kohtuullisen selkeästi ne 

tekijät yksilön ja organisaation näkökulmasta, jotka vaikuttavat tietotyötekijän 
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työhyvinvointiin. Malli on myös joustava, koska se on toimiala ja ammattiala 

riippumaton. Lisäksi malli sisältää samoja tekijöitä, jotka tukevat tietotyöntekijän 

tuottavuutta ja motivaatiota. Mallin puutteena on kuitenkin se, ettei siinä huomioida 

erikseen työuupumusta ja stressiä. Tämä on mallin selkeä rajoite, koska 

tietotyöntekijä voi kokea oman työnsä sekä innostavaksi että stressaavaksi ja 

työhön liittyvä stressi onkin tietotyöntekijöiden kasvava ongelma (Ipsen ja Jensen 

2011). Kuitenkaan tässä työssä tarkoituksena ei ole selvittää tietotyöntekijän 

työuupumukseen tai stressiin liittyviä tekijöitä, joten käytettävän mallin puute ei ole 

merkittävä tämän tutkimuksen kannalta. 

 

Alla olevassa kuvassa on esitetty työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Työhyvinvointi 

rakentuu yksilöstä itsestään, organisaatiosta, johtamisesta, työyhteisöstä ja työstä.  

 

 
 

Kuva 6. Työhyvinvoinnin eri tekijät (Manka 2011, 76). 

 

Työhyvinvoinnin lähtökohtana on tietotyöntekijän psykologinen pääoma, yleinen 

terveys ja fyysinen kunto. Yksilön psykologinen pääoma käsittää yksilön 

itseluottamuksen, toiveikkuuden, realistisen optimismin ja sitkeyden. Psykologiseen 

pääomaan voidaan myös sisällyttää työntekijänkasvumotivaation eli halu itsensä 

jatkuvaan kehittämiseen ja uuden oppimiseen (Manka 2008, 15). Itseluottamuksella 

ymmärretään tässä yhteydessä tietotyöntekijän uskoa omiin kykyihin, tietoihin ja 

mahdollisuuksiin menestyä tehtävissä. Johtaja voi edistää tietotyöntekijän 
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itseluottamusta antamalla mahdollisuuksia työssä menestymiseen ja antamalla 

positiivista palautetta suorituksista. Toiveikkuus liittyy tietotyöntekijän haluun 

tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen. Hän myös tarvittaessa on 

kykenevä kokeilemaan erilaisia vaihtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tietotyöntekijä, joka on realistisesti optimistinen, uskoo että on olemassa enemmän 

positiivisia asioita kuin negatiivisia. Hän myös kokee, että positiiviset tapahtumat 

ovat hänestä itsestään lähtöisin ja kestävät jatkuvasti. Sitkeys nähdään työntekijän 

joustavuutena ja lannistumattomuutena. Tietotyöntekijä ei lannistu negatiivisista 

tapahtumista, vaan jaksaa yrittää yhä uudelleen. Yleisellä terveydellä ja fyysisellä 

kunnolla voidaan ymmärtää tietotyöntekijän omien tietoisuustaitojen kehittämistä, 

myönteisten tunteiden lisäämistä, stressin hallintataitoja, palautumisen huomiointia, 

terveellisiä elintapoja sekä yleisesti vapaa-ajan viettämistä sekä yksin että 

sosiaalisissa tilanteissa. (Manka 2011, 147-200).  

 

Mallissa toisena työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä on hyvinvoiva organisaatio. 

Manka (2016, 47) kutsuu organisaation näkökulmaa myös rakenteelliseksi 

pääomaksi. Tunnusomaisia piirteitä hyvinvoivalle organisaatiolle on määritelty visio 

ja toimintasuunnitelma sen saavuttamiseksi. Lisäksi hyvinvoivassa organisaatiossa 

työntekijällä on mahdollisuus kokea työ mielekkääksi, tehdä päätöksiä omalla 

vastuualueella sekä saada tietoa työnsä suorittamiseksi. Organisaatiossa tuetaan 

tietotyöntekijän osaamisen kehittämistä.  Tiimityöskentelyä ja yhteistyötä 

arvostetaan, kuten onnistumisen mahdollistavaa kulttuuria tuetaan hyvinvoivassa 

organisaatiossa. Tietotyöntekijän työskentelyä tukee turvallinen ja toimiva fyysinen 

työympäristö. (Manka 2011, 78-79, 85, 94). 

 

Kolmantena työhyvinnoin osa-alueena on johtaminen, jotka voidaan kutsua myös 

vertikaaliseksi sosiaaliseksi pääomaksi. Manka (2008, 18) tuo esille johtamisen 

työhyvinvointiin vaikuttavan sekä ihmisten että suorituksen johtamisen. Erityisesti 

työnhyvinvointiin liittyviä johtamisen keinoja ovat: 

 

- Oikeudenmukaisuus ja reiluus 

- Vastuun antaminen 

- Tietotyöntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen 
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- Arvostuksen ja tuen antaminen 

- Optimismin vahvistaminen 

 

Toimiva työyhteisö muodostaa hyvinvoivan työyhteisön neljännen tekijän. 

Tietotyöntekijän tunne työyhteisön yhteisöllisyydestä tukee terveyttä, oppimista ja 

tuloksellisuutta. Toimivaa työyhteisöä kutsutaan myös organisaation sosiaaliseksi 

pääomaksi. Tietotyöntekijöiden välillä vallitsee positiivinen ja avoin vuorovaikutus. 

Toisten erilaisuutta arvostetaan ja kunnioitetaan. Yksilöt toimivat aktiivisesti 

toistensa hyväksi ja toisiin luotetaan. Ryhmän jäsenillä on hyvät työyhteisötaidot, 

toisia autetaan, ollaan reiluja sekä toimitaan yhteisen hyvän eteen. (Manka 2011, 

115,118,122). 

 

Viimeinen työhyvinvoinnin ulottuvuuden muodostaa työ itsessään. Työn 

näkökulmasta tietotyöntekijällä on ymmärrys työnsä tavoitteista (Manka 2011, 146). 

Lisäksi Mankan (2008, 18) mukaan yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä 

tavoitteisiin ja niitä koskeviin tavoitteisiin. Työn sisältö koetaan mielekkääksi ja 

työssä on mahdollisuus oppia uutta. Lisäksi yksilöllä on mahdollisuus tehdä työnsä 

hyvin, joka lisää motivaatiota ja vähentää stressiä. 

 

Tietotyöntekijän työhyvinvoinnin näkökulmasta tietotyöntekijällä on itsellään 

merkittävä vastuu omaan työhyvinvointiin vaikuttamisesta. Mallin perusteella 

korostuu myös johtamisen rooli huolehtimalla rakenteellisten ja sosiaalisten 

pääomien kehittämisestä työhyvinvointia tukevaksi 
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3 TRANSFORMATIONAALINEN JOHTAMINEN 

Liikkeenjohdollisten oppien voidaan sanoa olevan riippuvaisia kulloinkin 

yhteiskunnassa vallitsevista olosuhteista ja elävät siten aina aaltomaista liikettä. 

Perinteinen tapa on ollut nähdä johtaminen yksilön suorituksena. Tämän 

näkemyksen mukaan johtaminen on riippuvaista johtajan psykologisista luonteen 

ominaisuuksista (piirteet) ja ideaalista käyttäytymisestä. Johtajat ja työntekijät 

nähdään rationaalisina toimijoina, joita motivoi vain raha. Ajattelun mukaisesti 

kaikkea tulee ja pitää tehostaa. Toisen näkökulman mukaan johtaminen on 

suhteissa rakentuvaa toimintaa. Ajattelussa korostetaan yhteisöllisyyttä sekä 

vastuullisuutta. Johtamisen tavoitteena on tukea työntekijän luovuutta ja 

kehittymistä. Johtamisen tarkoituksena on myös purkaa esteitä yhteistyöltä ja 

luovuudelta. Näiden kahden yleisen näkökulman sisälle on muodostunut erilaisia 

koulukuntia ja johtamismuoteja kuten Taylorismi ja kulttuurioppi. (Tienari ja 

Meriläinen 2009, 104). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtamista suhteissa rakentuvana toimintana ja 

erityisesti transformationaalisen johtamismallin näkökulmasta. 

Transformationaalinen johtamismallin luojana voidaan pitää James Burnsiä, joka on 

tuonut esille termit transaktionaalinen ja transformationaalinen johtaminen (Seeck 

2008, 327). Bassin (1985, 13) mukaan transaktionaalinen johtajan tavoitteena on 

työntekijöiden kontrolloinnin ja juonimisen avulla saada omia tavoitteitaan läpi. Hän 

myös olettaa, että työntekijät ovat jatkuvasti motivoituneita johtajan suunnitelmien 

toteuttamiseksi. Transformationaalinen johtajan tavoitteena on Burnsin (1985, 15, 

20) mukaan saada työntekijä tekemään asioita enemmän kuin odotetaan 

tyydyttämällä ja hyödyntämällä tämän Maslowin tarvehierarkian korkeamman tason 

tarpeita. Tietotyöntekijän motivoinnissa juuri nämä korkeamman tason tarpeiden 

kuten arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet tyydyttäminen ovat keskeisessä 

roolissa. Seeck (2008, 327) tuo myös esille, että transformationaalinen johtamisen 

olevan prosessi, missä sekä johtajat ja alaiset kehittyvät parempaan suuntaan. 

Johtamisen voidaan siten katsoa rakentuvan suhteissa kuten Tienari ja Meriläinen 

(2009) tuovat esille. Tietotyötekijän johtaminen edellyttää enemmän visiointia, 
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mahdollistamista sekä voimaannuttavaa johtamista eli sellaista asioita kuten 

transformationaalinen johtaminen käsittää (Bass 1997, 131). 

 

3.1 Transformationaalisen johtamismallin hyödyt 
 

Tranformationaalista johtamista on tutkittu paljon vuosien varrella eri toimialoilla 

kuten teollisuudessa ja opetusalalla. Transformationaalisen johtamisen on todettu 

vaikuttavan myönteisesti tietotyöntekijöiden sitoutumiseen (Ibrahim et al. 2013), 

organisaation oppimiseen (Noruzy et al. 2010) sekä organisaation kykyyn innovoida 

(Chen et al. 2016). Sharifirad (2013, 198) mukaan tranformationaalisella 

johtamisella voidaan vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin kuuntelemalla empaattisesti 

ja luomalla näin psykologisen turvallisuuden tunne. Tietotyöntekijän rooliin kuuluu 

tiedon luominen ja hyödyntäminen. Noruzyn et al. (2010, 1079) mukaan 

transformationaaliset johtajat motivoivat, antavat vastuuta sekä tukevat taitoja ja 

kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat tiedon luomisen, hankkimisen, jakamisen ja 

soveltamisen.  

 

Bassin (1985, 24) mukaan transformationaalinen johtaja muuttaa organisaation 

kulttuuria, muuttamalla tapaa miten asioista puhutaan muuttamalla näin käsityksiä 

todellisuudesta. Erityisesti transformationaalinen johtaja voi luoda organisaatioon 

heimokulttuurin kiinnittämällä huomiota ja painottamalla yhdessä työskentelyä, 

ottamalla työntekijät mukaan kehitystyöhön sekä edistämällä moraalia (Kim 2013, 

401). Mengesin (2011) mukaan transformationaaliset johtajat voivat 

käyttäytymisellään vaikuttaa myönteisesti työtekijöiden tuottavuuteen. Johtajien 

käyttäytyminen muodostaa positiivisen ja luottamuksen ilmapiirin mikä edistää 

työtekijöiden tuottavuutta.  

 

Tietotyöntekijän johtamisen kannalta transformationaalisella johtamisella on edellä 

manittujen tutkimusten perusteella positiivisia vaikutuksia tietotyöntekijän 

tuottavuuteen, motivaatioon, hyvinvointiin sekä tietotyötekijän työskentelyä tukevan 

organisaatiokulttuurin luomisessa. Lisäksi työntekijä saadaan näkemään ryhmän 

etu oman edun sijasta (Seeck, 2008, 3327). 
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3.2 Transformationaalisen johtamismallin ulottuvuudet 
 

Transformationaallinen johtaminen rakentuu Bassin (1990, 22) mukaan seuraavista 

tekijöistä: 

 

- Vision luominen 

- Inspiraation luominen 

- Älyllinen stimulointi 

- Yksilöllinen huomiointi 

 

Vision luominen liittyy johtajan karismaattiseen käyttäytymiseen. 

Transformationaalinen johtaja luo organisaatioon merkityksen tunteen ja ansaitsee 

työntekijöiden luottamuksen ja arvostuksen. Inspiraation luominen tarkoittaa 

johtajan inspiroivaa kommunikointityyliä. Älyllisellä haastamisella tarkoitetaan 

johtajan huomion kiinnittämistä ongelmien älylliseen ja huolelliseen ratkaisuun. 

Yksilöllinen huomiointi koskee johtajan työntekijöille antamaa yksilöllistä huomiota, 

henkilökohtaista kohtelua sekä valmentavaa otetta (Banks 1990, 22).  

 

Tässä tutkimuksessa tullaan käyttämään tranformationaalisen johtamisen mallin 

tarkastelun pohjana Brand ja Laihon (2013) tutkimuksessaan käyttämiä tekijöitä eli 

vision luominen, älyllinen haastaminen, esimerkkinä oleminen, yksilöllinen 

huomiointi ja palkitseminen. 

 

3.3 Vision luominen 
 

Visiota voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta.  Vision luominen ja sen 

kommunikointi voidaan nähdä karismaattisen johtajan käyttäytymisenä (Rafferty ja 

Griffin 2004). Toisaalta visiota voidaan tarkastella sen sisällön ja merkityksen 

kautta.  Tässä työssä visiota tarkastellaan nimenomaisesti sen sisällön ja 

merkityksen näkökulmasta. Haasteellista teeman käsittelystä tekee sen, ettei sen 

sisällöstä ole yksimielisyyttä (Foster ja Akdere 2007). Visiolla voidaan tarkoittaa 

kuvausta siitä, millaiselta organisaatio haluaa näyttää tulevaisuudessa, joka 

perustuu sen arvoihin ja filosofioihin (Rafferty ja Griffin 2004, Foster ja Akdere 

2007). Fosterin ja Akderen (2007) mukaan jokaisella organisaatiolla on oma uniikki 
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visio, joka perustuu johtamiselle, organisaatiokulttuurille sekä organisaation 

tarkoitukselle. Lisäksi vision tulee muuttua toimintaympäristön vaatimusten mukana.  

 

Visio voidaan nähdä muutoksen mahdollistajana tai lamaannuttajana. Ollakseen 

muutoksen mahdollistaja vision tulee olla yksilön näkökulmasta merkityksellinen ja 

sen tulee vaikuttaa tämän mielialaan sekä ohjata tämän käyttäytymistä. Yksilön 

tulee ymmärtää organisaation visio ja kyetä linkittämään se omaan työhönsä. Vision 

oikein ymmärtämistä ja sen hyväksymistä mahdollistavat visiota tukeva johtaminen 

sekä vision tehokas kommunikaatio. Toisaalta visio voi myös toimia yksilön 

toiminnan lamaannuttajana eli muutoksen esteenä. Organisaatiossa uuden vision 

luominen ja toimeenpano voi aiheuttaa yksilöissä turhautumista ja esteitä 

muutokselle, koska yksilöillä on tarve pitää kiinni alkuperäisestä visiosta. (Fosterin 

ja Akderen 2007). 

 

Organisaation vision rakentaminen muodostuu kolmesta eri osa-alueesta, jotka ovat 

visiointiprosessi, vision sisällön valinta sekä vision toimeenpano. Visiointiprosessin 

tavoitteena on luoda organisaatiolle visio. Visiontiprosessi voi olla lähtökohdiltaan 

intuitiivinen tai analyyttinen. Intuitiivisessa visiontiprosessissa visio rakennetaan 

strukturoidun itsetutkiskelun kautta, jolloin luodaan organisaatiolle persoonallinen 

visiotarina pohjautuen organisaation perusarvoihin. Organisaation visio voidaan 

myös rakentaa monien mielipiteiden kautta, jolloin tarkoituksena on luoda yhteinen 

mielikuva tulevaisuudesta. (Fosterin ja Akderen 2007). 

 

Vision sisältöön liittyvää tutkimusta on tehty harvakseltaan (Fosterin ja Akderen 

2007). Larwoodin (2005) organisaation vision sisältöön liittyvä tutkimus on yksi 

mielenkiintoisimmista, koska se auttaa organisaatiota käytännön näkökulmasta 

huomioimaan vision sisällössä seuraavat kymmenen eri tekijää: 

 

1. Toiminta-suuntautunut 

2. Kilpailuun reagoiva 

3. Pitkäaikainen 

4. Tarkoituksellinen 

5. Alhaalta-ylös orientaatio 
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6. Johtamisen tuotos 

7. Fokusoitu 

8. Strateginen 

9. Joustava 

10. Suunniteltu 

 

Fosterin ja Akderen (2007) mukaan visiossa tulee olla uhkarohkea tavoite, jonka 

saavuttamiseen on vain 50-70% mahdollisuus. Lisäksi vision ytimenä tulisi olla 

organisaation tuotteet, palvelut, markkinat ja itse organisaatio. 

 

Vision toimeenpano rakentuu johtamisesta ja vision kommunikoinnista. 

Merkityksellistä ja selkeää visiota on helpompi johtaa sekä kommunikoida. Muussa 

tapauksessa tulee johtajilla olla kyky muuntaa visio ymmärrettävään ja 

merkitykselliseen muotoon. Tehokas kommunikointi ja erityisesti uuden vision 

lanseeraus ovat onnistuneen vision toimeenpanon perusedellytyksistä. 

Toimeenpanossa tulee kiinnittää huomioita organisaatiossa erityisesti yksilön 

käsitykseen visiosta. Johtajien tulee ymmärtää mitä kukin yksilö kussakin 

työroolissa ymmärtää organisaation visiolla ja onko sen toteuttamiseen tarvittavat 

resurssit käytettävissä. (Fosterin ja Akderen 2007, 107). Tässä tutkimuksessa 

tullaan tarkastelemaan visiota sen valintavaiheen kautta ja erityisesti yhteisen vision 

rakentamin lähtökohtana on tietotyöntekijöiden mielipiteet Fosterin ja Akderen 

(2007) mukaisesti.  

 

3.4 Älyllinen haastaminen 
 

Rafferty ja Griffin (2004) määritelmän mukaan älyllinen haastaminen tarkoittaa 

työntekijän kiinnostuksen ja tietoisuuden edistämistä ongelmia ja niiden 

ratkaisemista kohtaan. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa työntekijöiden kykyä ajatella 

ongelmia uudella tavalla, joka voisi johtaa parempiin ongelmien ratkaisuihin. Peng 

et al. (2005) tuovat esille myös älyllisen haastamisen koskevan erityisesti työhön 

liittyviä aktiviteetteja sekä rooleja. Älyllisen haastamisen tavoitteena onkin Pengin 

et al. (2005) mukaan kannustaan työntekijää löytämään uusia tapoja tehdä työtä 

tehokkaammin sekä käyttämään työtehtävien suorittamisessa paremmin taitojaan 
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ja tietojaan. Älyllisen haastamisen tarkoituksena on myös ottaa työntekijät mukaan 

päätöksentekoon, koskien työhön liittyviä haasteita ja löytämään niihin uusia ja 

innovatiivisia ratkaisuja. 

 

Johtajan työntekijän älyllisellä haastamisella voidaankin nähdä olevan monia 

positiivisia vaikutuksia. Rafferty ja Griffin (2004) mukaan älyllisellä haastamisella voi 

olla positiivisia vaikutuksia työntekijän affektiiviseen sitoutumiseen sekä 

jatkuvuuteen perustuvaan sitoutumiseen organisaatiota kohtaan. Älyllinen 

haastamisen kautta työntekijälle voi tulla tunne, että hänen työpanoksellaan on 

merkitystä, joka lisää affektiivista sitoutumisen organisaatiota kohtaan. Lisäksi 

johtajien älyllinen haastamisen kautta työntekijä kokee panostavansa enemmän 

organisaatioon, joka voidaan nähdä positiivisena sijoituksena, josta ei kannata 

luopua. Zhoun (2012) mukaan älyllisellä haastamisella voi olla positiivisia 

vaikutuksia työntekijän ongelmanratkaisutaitoihin laajentamalla ja syventämällä 

niitä. Kehittyneet taidot ja mahdollisuus osallistua työtä koskevien haasteiden 

ratkaisemiseen ruokkivat työntekijän kasvun ja saavutuksen tarpeita, joka kasvattaa 

työhön liittyvää merkityksellisyyden tunnetta (Peng et al. 2005). On syytä myös 

huomioida, että välttämättä älyllisellä haastamisella ei ole aina positiivisia 

vaikutuksia. Podsakoff (Rafferty ja Griffin 2004) on tuonut esille erityisesti älyllisen 

haastamisen negatiivisia vaikutuksia. Se voi kasvattaa työroolin epäselvyyttä, 

konflikteja ja stressiä työpaikalla, joka voi johtaa tyytymättömyyteen sekä heikentää 

luottamusta johtajaan. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tietotyöntekijän älyllisestä haastamista hieman 

yleisemmällä tasoalla eli kuinka johtaja voisia haastaa tietotyöntekijään entistä 

suoriutumaan tehtävistään entistä paremmin. Huomattakoon myös, että tässä 

tutkimuksessa ei ole tarkoitus puhtaasti selvittää tietotyöntekijän haastamista työssä 

esiintyvien ongelmin ratkomiseen kuten älyllisen haastamisen tiukka käsitteellinen 

määrittely ehkä antaakin viitteitä. 
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3.5 Esimerkkinä oleminen  
 

Esimerkkinä oleminen tai esimerkillä johtaminen on käsitteenä hieman hankala, 

koska sille ei ole olemassa selkeää teoreettista määritelmää, koska se ei ole 

varsinaisesti teoreettinen käsite. Siitä huolimatta monissa johtamisen teorioissa 

kuitenkin tuodaan esille sen merkitys tehokkaalle johtamiselle, kun halutaan alaisten 

toimivan tietyllä tavalla (Yaffe ja Kark, 2011, 1). Gächter et al. (2009, 2) mukaan 

johtamisen yksi haasteista on saada työntekijä tekemään asioita mitä tämä ei 

muuten tekisi. Lisäksi johtajan muodollinen auktoriteetti ei takaa sitä, että työntekijä 

toimii halutulla tavalla (Hermalin, 1998). Gächter et al. (2009, 2) mukaan esimerkillä 

johtaminen on johtajan yksi keino vaikuttaa työntekijän toimintaan. 

 

Esimerkillä johtamista voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. 

Institutionaalisen näkökulman mukaan johtajan muodollisten auktoriteettia 

lisäämällä voidaan lisätä johtajan valtaa suhteessa työntekijöihin ja saada tätä 

kautta työntekijät toimimaan tietyllä tavalla. Toinen näkökulma korostaa johtajan 

persoonallisuuspiirteiden vaikutusta työntekijöiden toimintaan. Kolmas näkökulma 

koskee esimerkillä johtamisesta, joka perustuu sosiaaliseen samankaltaisuuteen 

johtajan ja työntekijöiden välillä. Työntekijä on halukkaampia toimimaan johtajan 

esimerkin mukaan, joka edustaa samankaltaisia arvoja ja motiiveja kuin työntekijä. 

(Drouvelis ja Nosenzo 2013, 416). 

 

Yaffen ja Karkin (2011, 6) mukaan erityisesti transformationaalisen johtamisen malli 

perustuu siihen näkemykseen, että johtajan vaikutus työntekijän identiteettiin, 

arvoihin, uskomuksiin ja käyttäytymiseen perustuu johtajan kykyyn ansaita asema 

roolimallina, johon työntekijän kannattaa samaistua. Ibrahim et al. (2013, 179) 

tuovat esille erityisesti johtajan käyttäytymisen olevan esimerkillä johtamisen keino. 

Mallin mukaan johtaja tulee käyttäytyä siten, että se motivoi ja inspiroi työntekijää. 

Näin johtaja saa työntekijän toimimaan haluamallaan tavalla kohti jaettu visiota. 

Esimerkillä johtaminen koskee myös johtajan käyttäytymistä organisaation arvojen, 

strategisten tavoitteisen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.  
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Tietotyöntekijän johtamisen kannalta on merkityksellistä, minkälaista esimerkkiä 

johtajan tulee näyttää eli millä tavoin hänen tulee käyttäytyä edistääkseen 

tietotyöntekijän mahdollisuuksia työskennellä. Tietotyöntekijän esimerkillä 

johtamista voidaan tarkastella kuvan 7 mukaisesti tuottavuuden, motivaation, 

organisaatiokulttuurin, työhyvinvoinnin ja vision näkökulmasta. 

 

 
 

Kuva 7. Johtajan oman esimerkin ulottuvuudet. 

 

Tuottavuuden kohdalla johtajan tulisi ottaa huomioon omassa toiminnassaan 

tuottavuuteen liittyviä tekijöitä kuten jatkuva oman osaamisen kehittäminen, laatu, 

innovointi, itsensä johtaminen, toiminnan tavoitteellisuus, tiedon jakaminen ja 

työympäristö huomiointi. Motivoinnin kannalta johtaja voi omalla esimerkillään 

käyttäytyä siten, että se huomio organisaatiossa tietotyöntekijöiden motivaatioon 

vaikuttavat tekijät. Esimerkiksi johtajan itselleen tilaama kallis työsuhdeauto voi olla 

ristiriidassa yrityksen ja sen työntekijöiden arvojen kassa ja näin ollen heikentää 

tietotyöntekijöiden johtajaan kohdistuvaa arvostusta. Johtaja voi omalla 

esimerkillään vaikuttaa tietotyöntekijän työskentelyä tukevaan 

organisaatiokulttuuriin. Hän voi omalla käyttäytymisellään lisätä luottamusta, 

vaikuttaa myönteisesti sosiaaliseen kanssakäymiseen, edistää luovuutta ja 

kehittymistä sekä lisätä kannustusta ja kunnioitusta. Työhyvinvointiin liittyen johtaja 
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voi omalla esimerkillään tuoda esille yksilötason tekijöihin kuten terveyteen ja 

toimintakykyyn sekä osaamiseen ja asenteisiin liittyviä tekijöitä. Huolehtimalla 

omasta fyysisestä kunnostaan johtaja antaa positiivista esimerkkiä. Erityisesti visio 

toimeenpanossa johtajan esimerkillä voi olla iso merkitys. Jos johtaja haluaa, että 

tietotyöntekijät työskentelevät kohti asetettua visiota, tulee johtajan myös omalla 

esimerkillään kommunikoida visio merkityksestä ja tehdä asioita sen 

saavuttamiseksi. Johtajan omalla esimerkillä voidaan näin ollen katsoa olevan 

vaikutusta moniin tietotyöntekijän johtamisen kannalta kriittisiin tekijöihin. 

 

3.6 Yksilöllinen huomiointi 
 

Yksilöllinen huomiointi on yksi transformationaalisen johtamismallin yksi neljästä 

alkuperäisistä tekijöistä. Bassin (2003, 208) mukaan yksilöllinen huomiointi 

tarkoittaa sitä, että johtaja toimii valmentajana ja mentorina huomioimalla jokaisen 

työntekijän yksilölliset tarpeet ja tarjoaa mahdollisuuksia henkilökohtaisen kasvun. 

Johtaja myös tunnistaa työntekijän vahvuudet ja heikkoudet sekä asiat mistä tämä 

pitää ja ei pidä (Cetin ja Kinik 2015, 521). Tämä edellyttää johtajalta Cetinin ja 

Kinikin (2015, 521) mukaan aktiivista kuuntelua sekä rohkaisua kahdenkeskiseen 

näkemysten vaihtamiseen. Arnold et al. (2016, 776) tuovat myös esille sen, että 

yksilöllinen huomiointi mahdollisesti edellyttää johtajalta tämän omien tarpeiden 

uhraamista työntekijän parhaaksi. Yksilöllinen huomiointi sisältää myös 

näkemyksen organisaation ilmapiiristä. Johtajan luovat ja vahvistavat erilaisuutta 

kunnioittavaa sekä kehittymistä tukevaa ilmapiiriä (Bass 2003, 208, Cetin ja Kinik 

2015, 521). Yksilöllinen huomiointi tarkoittaa Shivan ja Suarin (2012, 687) mukaan 

työntekijän ottamista mukaan päätöksentekoon, ongelmien ratkaisuun sekä 

tavoitteiden asettamiseen. Bass (2003, 202) yhdistää yksilölliseen huomioinnin 

vahvistusteoriaan eli palkinnon tai rangaistuksen antamiseen suorituksesta, jota 

käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Yksilölliseen huomiointiin liittyy erityiskysymyksiä, joita johtajan tulee ottaa 

huomioon. Avolion ja Bassin (1995, 204-205) mukaan yksilölliseen huomiointiin 

liittyy yksilön käsityksen siitä sekä sen kontekstisidonnaisuus. Työntekijä voi kokea 

johtajan yksilöllisen huomioinnin eri tavalla eri aikoina riippuen tämän kehityksen 
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asteesta ja käsityksestä mitä yksiöllinen huomiointi tarkoittaa. Yksilöllinen 

huomiointi voidaan kokea holhoamisena riippuen työntekijän kehitysvaiheesta. 

Johtajasta riippuvaiset ja riippumattomat voivat kokea yksilöllisen huomioinnin eri 

tavoin. Lisäksi työntekijän erilaiset tarpeet ja aikaisemmat kokemukset vaikuttavat 

kokemuksiin yksilöllisestä huomioinnista. Toinen työntekijä voi kokea, että häntä ei 

huomioida yksilöllisesti tarpeeksi. Kontekstisidonnaisuuden näkökulmasta 

yksilölliseen huomiointiin vaikuttaa mitä voidaan pitää normatiivisena 

käyttäytymisenä ryhmä ja organisaation kulttuuritasolla. Organisaation kulttuuri voi 

vaikuttaa siihen, miten työntekijät suhtautuvat johtajan yksilölliseen huomiointiin. 

 

Tietotyöhön ja tietotyöntekijään liittyviä tekijöitä voidaan tarkastella yksilöllisen 

huomioinnin kautta. Yksilöllinen huomiointi on tietotyöntekijän johtamisen kannalta 

merkityksellistä, koska sillä on vaikutus tietotyöntekijän sitoutumiseen (Ibrahim et 

al. 2013, 185). Tietotyöntekijälle autonomisuus työtehtävien suorittamiseksi on 

tärkeä asia (Davenport 2005, 15-17). Autonomisuuden määrän tarve tuleekin 

johtamisessa huomioida yksilöllisesti. Tietotyöhön liittyviä tekijöitä ovat työtilat, 

työntekijät, prosessit ja työkalut. Toisaalta taas tietotyöntekijään kohdistuvia tekijöitä 

ovat tuottavuus, motivointi, työhyvinvointi ja organisaatiokulttuuri. Näitä tekijöitä 

voidaan siten tarkastella tietotyöntekijän osalta yksilöllisesti mitä tekijöitä 

johtamisessa tulee ottaa huomioon niiden osalta. 

 

3.7 Palkitseminen 
 

Palkitseminen on aiheena laaja ja moniulotteinen. Tämän tutkimuksen 

näkökulmasta palkitsemista tarkastellaan erityisesti tietotyöntekijän näkökulmasta 

johtajan tunnustuksen ja kannustuksen antamista suorituksesta, jonka tarkoitus on 

motivoida tietotyöntekijää. Palkitsemisen käyttäminen työntekijöiden motivointiin on 

herkkä ja hienovarainen väline (Kauhanen 2010, 110).  

 

Rantamäen et al. (2006, 11,16) mukaan palkitseminen on toimintaa ohjaava 

myönteinen voima, joka saa tyytyväiseksi sekä työnantajan että työntekijän. 

Palkitsemisena voidaan pitää kaikkia niitä asioita, jotka työntekijän mielestä 

motivoivat, ovat merkityksellisiä tai kannustavat. Organisaation näkökulmasta 
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palkitseminen on johtamisen väline, joka tavoitteena on saada työntekijä 

ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Moisio et al. (2006, 34) tuovat vielä 

lisäksi esille, että työnantajalla tulee olla päätäntävalta palkitsemiseen liittyen. 

Työntekijän palkitsemisessa tulee huomioida organisaation näkökulmasta 

mahdollinen asetettujen tavoitteiden ja palkiseminen välinen ristiriita, kuten se että 

organisaatiossa on tavoitteena lisätä sisäistä yhteistyötä, mutta kuitenkin 

yksilösuorituksista palkitaan (Hakonen 2005, 305 ). 

 

Hakosen (2005, 305) mukaan palkitseminen vaikuttaa myönteisesti työntekijän 

sitoutumiseen, motivaatioon, luottamukseen ja arvostuksen kokemuksiin. 

Palkitsemisella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, kuten kokemuksia 

epäoikeudenmukaisuudesta, haluttomuus jakaa tietoa ja jopa eroaikeita. 

Palkitsemiseen tulee johtamisen näkökulmasta kiinnittää erityistä huomiota, jotta 

myönteisiä vaikutuksia saadaan aikaiseksi. Rantamäen et al. (2006, 11,16) mukaan 

palkitseminen vaikuttaa työntekijän haluun ja kykyyn tehdä työsuoritus hyvin. 

Haluun tehdä muodostuu, kuten Hakonen tuo esille, motivaatiosta ja arvostuksen 

kokemuksesta, mutta myös halusta onnistua työtehtävässä. Kyky tehdä käsittää 

osaamiseen liittyviä tekijöitä sekä haluun kehittyä ja muuttua. 

 

Palkitsemistapoja voidaan yleisesti luokitella eri tavoin ja perinteinen tapa on kuvata 

tapoja palkitsemisen kokonaismallin avulla. Perinteinen suomalainen jaottelu 

perustuu Kauhasen (2010, 116) kokonaispalkitsemisen malliin, jonka mukaan 

palkitseminen jaetaan aineettomiin ja taloudellisiin palkkioihin. Aineettomat palkkiot 

muodostuvat ura- ja sosiaalisista palkkioista. Taloudellinen palkitseminen jakaantuu 

suoraan palkitsemiseen, kuten peruspalkkaan, taitolisään ja suorituspalkkaan sekä 

epäsuoraan palkitsemiseen, kuten vapaaehtoisiin ja lakisääteisiin kannustimiin. 

Armstrong (2015, 279) tuo erityisesti esille tietotyöntekijän motivaation vaikutukset 

kokonaispalkitsemisen rakenteeseen. Kappaleessa 2.3. esitelty Tampoen (1993) 

tietotyöntekijän motivaatiomalli sisältää sekä materiaaliset että psykologiset 

palkinnot. Tietotyöntekijän palkitsemista voidaankin lähestyä Armstrongin (2015, 

281) esille tuoman kolme kohdan mallin avulla. Tietotyöntekijän 

kokonaispalkitsemismalli rakentuu kompensaatiosta, eduista ja kokemuksen työstä. 

Suffin ja Reillyn (2005) mukaan mahdollisuudet oppimiseen ja kehittymiseen 
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motivoivat todennäköisesti paremmin tietotyöntekijöitä kuin taloudelliset palkkiot.  

 

 
Taulukko 4. Tietotyöntekijän palkitsemisen kokonaismalli (Armstrong 2015, 281). 

 

Kokemus työstä määritellään tarkoittavan kaikkia niitä elementtejä, jotka luovat 

ympäristön missä tietotyöntekijän on mahdollistaa optimaalisen työskentelyn 

organisaation hyväksi ja oman potentiaalin saavuttamisen huomioiden samalla työn 

ja henkilökohtaisen elämän. Edvardsson (2003) tuo erityisesti esille tunnustukset 

työn onnistumisesta, joustavuuden työskentelyn ajan- ja paikan suhteen esille 

tietotyöntekijää motivoivina palkitsemisen lähteinä. Tässä tutkimuksessa tullaan 

käyttämään tietotyöntekijän palkitsemisen kokonaismallia tutkimuksen 

teoreettisena mallina palkitsemisen osalta. 

	

3.8 Teoreettinen malli tietotyöntekijän johtamiseksi  
 

Kirjallisuuskatsauksessa kuvattujen tietotyöntekijään ja transformationaaliseen 

johtamisen malliin liittyvät eri ulottuvuudet voidaan yhdistää alla olevan taulukon 

mukaisesti yhdeksi erityisesti tietotyöntekijän johtamiseksi soveltuvaksi 

teoreettiseksi johtamismalliksi. 

	

	

KOMPENSAATIO EDUT KOKEMUS TYÖSTÄ

Palkka
Suoritusbonukset
Osakkeet

Auto
Vapaaehtoiset 
vakuutukset
Työterveyshoito
Luontaisedut

Tunnustukset ja 
huomionosoitukset
Työn ja vapaa-ajan 
sovittaminen
Organisaatiokulttuuri
Työympäristö
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Taulukko 5. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tietotyöntekijän johtamiseksi.  

	

Tietotyöntekijän johtamista tarkastellaan tuottavuuden, motivaation, 

organisaatiokulttuurin ja työnhyvinvoinnin näkökulmasta sekä vision luomisen, 

johtajan tietotyöntekijän haastamisen, johtajan esimerkkinä olemisen ja johtajan 

palkitsemisen näkökulmasta. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

TIETOTYÖNTEKIJÄ TIETOTYÖNTEKIJÄN
JOHTAMINEN

TF-JOHTAMINEN

Tuottavuus
Motivaatio
Organisaatiokulttuuri
Työhyvinvointi

Tuottavuus
Motivaatio
Organisaatiokulttuuri
Työhyvinvointi
Vision luominen
Älyllinen haastaminen
Esimerkkinä oleminen
Palkitseminen

Vision luominen
Älyllinen haastaminen
Esimerkkinä oleminen
Palkitseminen



 

 

50 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin käyttämällä laadullista tutkimusta. 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on yrityksen toiminnan ymmärtämisen 

lisäämisen (Koskinen et. al 2005). Tämän työn nimenomaisena tarkoituksena on 

lisätä ymmärrystä tietotyöntekijää koskevista tekijöistä ja johtamisesta 

transformationaalisen johtamismallin avulla.  

 

4.1 Tutkimuskohteen esittely 
 

Amiedu on yksi suomen suurimmista ammatillisista aikuisoppilaitoksista. Amiedun 

perustehtävänä on tarjota sen markkina-alueella toimiville yrityksille sekä yksilöille 

laadukasta ja vaikuttavaa osaamisen kehittämispalvelua, jonka tarkoituksena on 

parantaa alueen kilpailukykyä organisaatioiden sekä yksilöiden tasolla. Amiedu 

työllistää noin 300 henkilöä ja Amiedussa opiskelee vuosittain n. 20 000 opiskelijaa. 

Amiedun koulutustarjonta muodostuu 90:stä eri tutkinnosta (perustutkinnot, 

ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot), sertifikaatti- ja pätevyyskoulutuksista 

(esim. hygieniapassi ja työturvakortti), työvoimakoulutuksista (työttömille 

työnhakijoille suunnatut koulutukset työllistymisen edistämiseksi) sekä yrityksille 

räätälöidyistä kehittämis- ja koulutuspalveluista. 

 

Amiedun organisaatiorakenteen keskiössä on kymmenen eri tulosyksikköä, joiden 

tuloksellisuudesta vastaa koulutuspäällikkö. Koulutuspäällikön alaisuudessa on 

yksikön koosta riippuen 15 - 35 ammatillista kouluttajaa. Koulutuspäällikkö vastaa 

yksikön tuloksellisuudesta ja henkilöstöön liittyvistä asioista kuten osaamisen 

kehittämisestä sekä motivoinnista. Ammatillisen kouluttajan rooli on toimia oman 

osaamisalueensa asiantuntijana. Kouluttajan tehtäviin kuuluu tutkintojen 

hallinnollisten tehtävien ohella koulutussisältöjen suunnittelu, opiskelijoiden 

yksilöllinen ohjaus ja kehittäminen sekä uusien koulutustuotteiden ja 

koulutuspalveluiden kehittäminen. 
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4.2 Tutkimusstrategia  
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta ei pyritä tekemään tilastollisia yleistyksiä 

(Eskola ja Suoranta 2005, 63, Hirsijärvi et al. 2007, 177). Kvalitatiivisen tutkimuksen 

tarkoituksena on ymmärtää tutkimuskohdetta, joten aineistona voi jopa olla yhden 

henkilön haastattelu tai joukko yksilöhaastatteluja (Hirsijärvi et al. 2007, 176). 

Eskolan ja Suorannan (2005) mukaan ei ole olemassa sääntöjä aineiston koon 

määrittämiseksi ja aineiston tavoitteena on auttaa tutkijaa ymmärtämään tutkittavaa 

ilmiötä. Tutkimuksen koko ei myöskään vaikuta tutkimuksen onnistumiseen.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tietotyöntekijän johtamista 

Amiedussa. Tutkimuksen aineiston perusjoukkona toimii Amiedun 200 ammatillista 

kouluttajaa. Perusjoukko on kuitenkin liian suuri suunniteltua aineiston 

hankintamenetelmää ajatellen. Tutkimuksessa käytettiin harkinnanvaraista otantaa 

ja erityisesti eliittiotantaa perusjoukosta sopivien haastateltavien valitsemiseksi. 

Eliittiotannassa haastateltaviksi valitaan henkilöitä, joilta odotetaan saavan aiheesta 

parhaiten tietoa (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 86). Amiedussa on kymmenen eri 

koulutusyksikköä ja jokaisesta yksiköstä valittiin yksi kouluttaja haastateltavaksi 

tutkimukseen. Amiedun henkilöstöpäällikköä pyydettiin valitsemaan sopivat 

kouluttajat haastatteluun. Valintakriteereinä olivat työkokemus Amiedussa (yli 2 

vuotta), korkeakoulutausta, hyvät vuorovaikutustaidot, selkeät näkemykset ja 

mielipiteet asioista. 

 

4.3 Aineiston hankinta 
 

Hirsijärven et. al (2007) mukaan tutkimusongelma ja menetelmä ovat sidoksissa 

toisiinsa. Tässä pro gradu tutkimuksen tutkimusongelmana on selvittää, miten 

tietotyötekijä haluaa tulla johdetuksi. Halutaan siis selvittää mitä tietotyöntekijä 

ajattelee aiheesta ja silloin Tuomen ja Sarajärven (2013) mukaan on 

tarkoituksenmukaista kysyä asiaa haastattelemalla. Aineiston hankintametodina 

käytettiin tässä tutkimuksessa teemahaastattelua. Hirsijärvi ja Hurme (2009) 

käyttävät teemahaastattelusta myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu. Tuomen 

ja Sarajärven (2005) mukaan haastattelun etuna on sen joustavuus. Haastattelija 

voi kysyä kysymyksen uudestaan, oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä sekä käydä 
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haastateltavan kanssa keskustelua teemasta (Tuomi ja Sarajärvi 2013, 73). Eskolan 

ja Suorannan (2005) mukaan teemahaastattelussa haastattelijalla on käytössään 

samat kysymykset kaikille haastateltaville eikä valmiita vastausvaihtoja ole tarjolla. 

Tässä tutkimuksessa jokaista haastateltavaksi valikoitua kouluttajaa haastateltiin 

samoista teemoista yksilöllisesti eikä valmiita vastausvaihtoehtoja tarjottu 

haastateltaville.  Haastattelukysymykset toimitettiin etukäteen haastateltaviksi 

valituille sähköpostilla (liite 1). Haastattelut suoritettiin kesä- ja elokuussa 2017 

Amiedussa joko haastateltavan huoneessa, jos se oli tyhjä muista henkilöistä tai 

neuvotteluhuoneessa. Haastattelut nahoitettiin ja siihen pyydetiin suostumus 

jokaiselta haastateltavalta.  

 

4.4 Aineiston analysointi  
 

Hirsijärven et. al (2007) mukaan aineistoa voidaan analysoida monin eri tavoin ja 

Tuomen ja Sarajärven (2013) mukaan aineisto voidaan analysoida 

aineistolähtöisesti, teoriaohjautuvasti (teoriasidonnaisesti) tai teorialähtöisesti. 

Analysoinnin muotoa valittaessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen tavoitteet ja 

tutkimuskysymykset. 

 

Tämän tutkimuksen aineiston analysoinnissa käytettiin sekä teoriaohjaavaa että 

aineistolähtöistä analyysiä. Alla olevassa taulukossa on eritelty tutkimuksen 

viitekehys ja käytetty aineiston analysointitapa. 

 

 
Taulukko 6. Tutkimuksessa käytetyt aineiston analysointitavat. 

 

Nauhoitetut haastattelut kirjoitettiin Excel-taulukkoon siten, että yhteen 

sarakkeeseen tuli aina esitetty kysymys ja toiseen sarakkeeseen haastateltavan 

TEORIAOHJAAVAANALYYSI AINEISTOLÄHTÖINEN ANALYYSI

Tuottavuus
Motivaatio
Organisaatiokulttuuri
Työhyvinvointi
Esimerkkinä oleminen
Palkitsemisen muodot

Vision luominen
Älyllinen haastaminen
Yksilöllinen huomiointi
Palkitsemisen arvoiset saavutukset
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vastaus. Haastateltavien vastauksista kirjoitettiin seuraavaan sarakkeeseen 

pelkistetyt lauseet vastausten perusteella. Pelkistetyistä lauseista muodostettiin 

alaluokkia. Alla olevassa kaaviossa on esitelty aineiston analysoinnin perusrunko. 

 

 

 
 

Kuva 7. Tutkimuksen aineistonanalysoinnin perusrunko. 

 

Teorialähtöisessä analyysissä jokaisen haastateltavan osalta alaluokat yhdistettiin 

tutkimuksessa käytettyihin teoreettisiin malleihin. Teoreettisesta mallista laadittiin 

taulukko siten, että mallin ulottuvuudet kirjattiin eri sarakkeille ja näiden alle siihen 

sopiva alaluokka. Samankaltaiset alaluokat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja 

sen perään kirjattiin sulkuihin määrä, kuinka monta kertaa kyseinen alaluokka 

esiintyi aineistossa. Aineistolähtöisessä analyysissä alaluokat ryhmiteltiin ja niistä 

muodostettiin teemoja, joita käytettiin tutkimustuloksissa.  

 

4.5 Tutkimuksen reliaabelius ja validius 
 

Tutkimuksen reliaabelius eli luotettavuus tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta 

(Tuomi ja Sarajärvi 2013, 136). Toisin sanoen tutkimuksen voidaan sanoa olevan 

luotettava, jos samaa henkilöä tutkitaan eri ajankohtina ja eri kerroilla saadaan 

sama tulos (Hirsijärvi et al. 2007, 226). Tämän tutkimuksen luotettavuudessa tulee 

huomioida se, että tutkittavien mielipiteet voivat muuttua ajan saatossa riippuen 

henkilökohtaisesta elämäntilanteesta sekä työympäristössä vallitsevissa 

olosuhteista. Tämän tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että tutkittavat 

teemat ovat ainakin osittain tulkinnallisia kysymyksiä, joten tutkimuksen tulosten 

Litteroitu	
vastaus	

kysymykseen

Pelkistetty
lause Alaluokka

Teoreettinen	
malli

Teema
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analysointiin vaikuttaa tutkijan tulkinta asioita. Tässä tutkimuksessa pyrittiin 

luotettavuutta parantamaan selostamalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen 

aineiston hankintamenetelmä sekä aineiston analyysi. Luotettavuutta pyrittiin 

parantamaan antamalla tiedonantajien valinta kohdeorganisaation 

henkilöstöpäällikön tehtäväksi, koska tutkija työskentelee kyseisessä 

kohdeorganisaatiossa. Haastateltavia kouluttajia valittiin jokaisesta organisaation 

yksiköstä, jotta saataisiin mahdollisimman monipuolisesti eri näkemyksiä. 

Haastattelukysymykset laadittiin huolellisesti ja kysymykset testattiin 

testihaastateltavalla. Haastattelut nahoitettiin kahdella eri työkalulla ja litterointi 

suoritettiin mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen. Haastattelut suoritettiin 

rauhallisissa ja häiriöttömissä tiloissa. 

 

Tutkimuksen validius eli pätevyys tarkoittaa, että tutkimusmenetelmän avulla 

mitataan sitä mitä pitääkin (Hirsijärvi et al. 207, 226). Hirsijärven ja Hurmeen (2009, 

186-187) mukaan validius voidaan jakaa ennuste- ja tutkimusasetelmavalidiuteen, 

joka jakaantuu vielä neljään eri muotoon kuten tilastolliset-, rakenne-, sisäiset- ja 

ulkoiset validiteetit. Tässä tutkimuksessa käytettiin haastattelukysymyksissä 

tutkimuksen kannalta olennaisia käsitteitä ja haastattelukysymykset liittyivät 

tutkittaviin teemoihin ja tutkimuskysymyksiin.  Tämän tutkimuksen validiteettiä voi 

heikentää se, jos haastateltavat ovat ymmärtäneet haastattelukysymysten käsitteet 

tukijasta poikkeavalla tavalla. Tämä pyrittiin välttämään sillä, että haastateltaviksi 

valittiin henkilöitä, joilla on korkeakoulutus, jolloin voidaan olettaa tutkimuksen 

käsitemaailman olevan heille tuttu. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

5.1 Tietotyöntekijän tuottavuuteen vaikuttavat tekijät 
 

Haastateltavilta henkilöiltä kysyttiin ensimmäiseksi mitkä tekijät vaikuttavat heidän 

tuottavuuteen. Vastauksissa korostuivat erityisesti sosiaaliset ja yksilölliset tekijät 

sekä tekniset ja perustehtävään liittyviä tekijöitä. Liitteessä kaksi olevassa 

taulukossa on kuvattu eri tekijöiden ominaisuuksia. Sosiaalisista tekijöistä nousi 

esille johtaminen, työkaverit ja sosiaaliset suhteet. Johtajan kannustaminen, halu 

kehittää ja parantaa asioita sekä oikeudenmukainen palkitseminen koettiin liittyvän 

omaan tuottavuuteen. 

 

” Sit tietysti mun tuottavuuteen vaikuttaa hyvä johtaminen.” (H1) 

 

” Siinä on se johtamisen näkökulma, että sen on oikeudenmukaista ja 

tasapuolista ja että johtaja haluaa olla johtaja niin se on minusta 

sellainen arvokas.”(H5) 

 

Haastateltavien tuottavuuteen vaikuttavia työkavereihin liittyvä tekijöitä olivat näiden 

kannustaminen, yhteistyö ja ilmapiiri. 

 

” No tietenkin, itse asiassa joo, siis toi kollegat, positiivinen ilmapiiri, se 

negatiivisuus syö todella paljon, se että jos jollekkin mikään ei oo, kaikki 

on aina huonosti, kyl se vähentää sitä, eikä niitä uusia ideoita tehään 

samalla lailla, sit jos on semmoisia urputtajia niin ei niille sit viitti 

sanookkaan mitään, et sais tehtyä jonkun asian nopeemmin tai 

jotenkin.(H6) 

 

Haastateltavien mukaan autonomisuuden tunne, henkilökohtaiset asiat sekä 

aikaansaamisen ja onnistumisen tunteet olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat heidän 

tuottavuuteen. 
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” Ja sitten se tietysti, että kokee sen työn mielekkääksi, että saa siitä 

onnistumisen kokemuksia…”(H4) 

 

” …kaikkihan siihen tietysti vaikuttaa mitä tapahtuu työn ulkopuolella jos 

on väsynyt tai muuta.” (H2) 

 

”…mutta työn pitää olla mun kohdalla myös autonomia, mul pitää olla 

autonominen tunne et ei niin koko työn osalta mut se hallinnan tunne 

tekemisestä ja näiden lisäksi vielä mulla on mahdollisuus käyttää omia 

vahvuuksiani toki lisäten kehittää ja oppia toki lisää…” (H1) 

 

Tuottavuuteen vaikuttavat tekniset tekijät liittyvät käytettävissä oleviin resursseihin 

kuten aika, työvälineet ja järjestelmät. Myös hierarkia ja tiimin jäsenten osaaminen 

nähtiin omaan tuottavuuteen vaikuttavina tekijöinä. 

 

” … se että tää että mulla on aikaa se että mä ehdin tehä ja suunnitella 

mun työn jotta mä pystyisin sen tehä myös hyvin.” (H10) 

 

” Se, että kaikki laitteet toimii…ja sittenhän sen huomaa kun ei toimi ja 

muutenkin kaikki tämmöset arkiasiat täällä toimii niin sitten voi tehdä 

töitä normaalisti ja tuottaa.” (H2) 

 

Edellä kuvatut sosiaaliset, yksilölliset ja tekniset tekijät liittyvät tuottavuuden, Miten-

ulottuvuuteen miten työtä tehdään tuottavasti. Neljäs tuottavuuteen liittyvä tekijä on 

päätehtävään liittyvät asiat eli tuottavuuden Mitä-ulottuvuus. Haastateltavien 

vastauksissa nousi esille työn tavoitteisiin, mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen 

liittyviä huomioita. Tältä osin tutkimuksen tulokset tukevat erityisesti Druckerin 

(1999) ja Adrianssenin (20116) näkemyksiä tietotyöntekijän tuottavuuteen 

vaikuttavista tekijöistä kuten työtehtävän työn kuvaan, tavoitteellisuuteen liittyen. 

 

”… että pystyy todella aidosti antamaan organisaatiolle myös asioita 

sitten ja sit tavallaan se merkityksellisyys työn sisältöjä kun me 

ajatellaan tavallaan ne työn sisällöt ovat selkeät siellä…(H5) 



 

 

57 

 

” …että on sellainen mielekäs työ ja ite tarvii ainakin jotain haasteita 

ettei ole liian samanlaista toisaalta ei liikaa.” (H2) 

 

Haastateltavien kouluttajien vastauksissa nousi selkeästi esille oman yksikön 

työilmapiirin ja johtamisen vaikutus omaan tuottavuuteen. Lisäksi koettiin tärkeäksi, 

että kouluttajilla on erityisesti riittävät aikaresurssit tehtävien suorittamiseen. 

Työtehtävien näkökulmasta tärkeänä pidettiin, että työ on sisällöltään 

mielenkiintoista ja merkityksellistä sekä se, että omaan työn tekemiseen pystytään 

vaikuttamaan.  

 

5.2 Tietotyöntekijät tuottavuutta parantavat tekijät 
 

Toisena kysymyksenä haastateltavilta kysyttiin, miten heidän tuottavuutta voitaisiin 

parantaa. Myös tässä kohdassa vastauksissa korostuivat sosiaalisten ja yksilöllisten 

tekijöiden vaikutus tuottavuuden parantamiseen. Hieman vähemmän haastateltavat 

toivat esille perustehtävään ja teknisiin tekijöihin liittyviä tekijöitä. Liitteenä olevasta 

taulukosta kolme selviää tarkemmin haastateltavien näkemykset eri osatekijöiden 

ominaisuuksista. Haastateltavien näkemyksen mukaan sosiaalisista tekijöistä 

tuottavuutta voitaisiin parantaa kiinnittämällä huomioita innovointiin, työntekijöiden 

kehittämiseen, yhteistyöhön ja johtamiseen. 

 

” Ja yhteistyö, enemmän yhteistyötä eri kollegoiden ja osastojen 

välillä…” (H6) 

 

” Ja sitten pitää olla rohkeutta kokeilla uutta ja saada siihen sitä tukea 

ja kannustusta ja mä tarvitsisin itse esim. tuotteistamiseen.” (H4) 

 

”… mä oon todella sen puolella, että kehitetään henkilökuntaa ja 

kehitytään ja mennään eteenpäin…” (H9) 

 

Yksilöllisiin tekijöiden liittyen haastateltavien vastaukset vaihtelivat 

mahdollisuudesta ylläpitää omaa työkykyä työajalla siihen, että tuottavuutta ei voida 
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enää parantaa. Haastateltujen kouluttajien mielestä heidän tuottavuutta voitaisiin 

parantaa antamalla mahdollisuuksia omien vahvuuksien hyödyntämiseen sekä 

lisäämällä joustavuutta työn tekemiseen. Lisäksi itsejohtaminen eli asennoitumalla 

tuottavuuteen ja lisäämällä omaa työn tekemisen järjestelmällisyyttä tuottavuutta 

voitaisiin parantaa. Sekä Drucker (1999) että Adrianssen (2016) ovat tuoneet esille 

itsensä johtamisen merkityksen tietotyöntekijän tuottavuuteen vaikuttavana 

seikkana ja tämä tutkimuksen edelleen vahvistaa tätä näkemystä.  

 

”… koska minun mielestäni mulla nyt tällä hetkellä on olen melko 

maksimissa mä mielestäni tuotan kyllä aika hyvin sitä mitä mä 

tämänhetkisen toimenkuvani työnkuvani sisällä on mahdollista 

tuottaa…” (H1) 

 

” Toisaalta myöskin semmoinen tietty joustavuus, tuli tosta työpaikasta 

kun viittasin siihen, se myös että on joustavat etätyömahdollisuudet, 

joka mahdollistaa joustavan ajankäytön... mulla ainakin se lisää 

huomattavasti tuottavuutta että pystyy niinkun suunnittelemaan sen 

oman ajankäytön myöskin et pystyy tekemään semmoset asiat mitkä 

vaatii keskittymistä niin rauhallisemmassa konttorissa mitä täällä on 

hyvin harvoin semmoista työrauhaa missä voi tehdä niinkun 

suunnittelutyötä.” (H3) 

 

”… mä varmasti voisin tehdä työtä järjestelmällisemmin tai kiinnittää 

huomiota siihen että mä tekisin omaa työtäni järjestelmällisemmin, 

koska minähän se työn loppuen lopuksi teen.” (H9) 

 

Teknisistä tekijöistä tuottavuutta voitaisiin parantaa haastateltavien mielestä 

antamalla resursseja itsensä kehittämiseen sekä takaamalla muutenkin työn 

tekemiseen riittäviä resursseja kuten tietojärjestelmien toimivuuden. Myös 

mahdollisuus omaan työpisteeseen näki yksi haastateltava parantavan omaa 

tuottavuutta.  Näiltä osin tämä tutkimus osoittaa vahvistusta Millerin (1977), 

Druckerin (1999) ja Adrianssenin (2016) henkilökohtaisen kasvun, osaamisen 

kehittämisen, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen vaikutuksesta 
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tietotyöntekijän tuottavuuteen sekä Daviesin (2005) esille tuomaa fyysisen 

työympäristön vaikutusta. 

 

”…mutta sitten myös se mikä vaikuttais tähän mun tuottavuuteen juuri 

tää mulla on tämmönen mutta se että mulla olisi selkeä paikka mihin 

mä saan jättää mun tavarat ja kaikki…” (H10) 

 

”… ensinnäkin se että annettais riittävä aika sille itsensä kehittämiselle 

ja ympäristön kehittämisellekin ja sit just tää et resurssoitais ja ois 

fokusoidumpaa missä projektissa toimitaan…” (H3) 

 

Haastavien näkemyksien mukaan heidän tuottavuutta voidaan parantaa 

kiinnittämällä huomioita työn vaihtelevuuteen, määrittelemällä selkeästi tehtävät ja 

roolit. Lisäksi tulee huomioida työn tavoitteet ja määritellä työlle selkeä fokus. 

Tutkimus vahvistaa näin ollen selkeästi Druckerin (1999) ja Adrianssenin (2016) 

päätehtävän ja sen määrittelyn sekä tavoitteellisuuden roolia tuottavuuteen 

vaikuttamisessa. 

 

”… mutta jos mä haluan olla tuottava niin, että jos mä teen jotain samaa 

asiaa monta vuotta peräkkäin niin mä ajatelen etten mä ole kovin 

tuottava.” (H2) 

 

”Jos nyt ajatellaan tuottavuutta niin työn organisointi mitä vaikka täällä 

puljussa kouluttaja tekee jos se tekee periaatteessa sen talon 

tuottavan, on se tuotanto, silti me käytetään tai mä itse käytän tunteja 

johonkin naputteluun koneelle, mikä on ittelle ihan sama, voin mä tän 

siivota jos mä saan siitä saman liksan. Ja pelkästään tehtävänkuva 

jakaa, mikä on assareitten rooli mikä on kouluttajan tehtävät, mitkä 

ulkoistetaan. Sillä voi parantaa ihan rutkasti sitä.” (H6) 

 

Haastateltavien näkemyksien mukaan heidän tuottavuutta voidaan siis parantaa. 

Se kuitenkin edellyttää erityistesti huomion kiinnittämistä sosiaalisiin tekijöihin kuten 

positiiviseen ja kannustavaan työilmapiiriin, osaamisen jakamiseen, tiedon kulkuun 
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ja johtamisella kuten palautteen antamisella. Lisäksi yksilöllisten vahvuuksien ja 

osaamisen huomioiminen ja itsensä johtamista edistämällä voidaan tuottavuutta 

parantaa sekä antamalla tarvittavat resurssit työn tekemiseen. Tuottavuuden 

parantaminen edellyttää tehtävien näkökulmasta tavoitteellisuutta, vaihtelevuutta ja 

organisointia.  

 

5.3 Tietotyöntekijän motivaatioon vaikuttavat tekijät 
 

Haastateltavilta kysyttiin kolmanneksi tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän 

motivaatioon. Enemmistö haastateltavien vastauksista liittyivät työympäristöön, 

yksilöllisiin tekijöihin ja työn ominaisuuksiin liittyviin seikkoihin. Yhteenveto 

haastattelun tuloksista löytyy tutkimuksen liitteestä neljä. Haastateltavien 

vastaukista nousi esille varsin monipuolisesti eri tekijöitä työympäristöön liittyen. 

Erityisesti ilmapiiri, hauskuus ja innovointi korostuivat vastauksissa.  

 

”… mä tarviin myös semmosta uutta että mä pääsen johonkin 

projekteihin mukaan pääsisin kehittämään, ideoimaan niin se on yks 

joka vaikuttaa että on kiva tulla töihin…” (H10) 

 

”…sitten että se ilmapiiri on sellainen hyväksyvä, ei missään 

tapauksessa syyllistävä, se että mulla on lupa kokeilla ja lupa erehtyä 

ja olla väärässä…” (H4) 

 

”… sanotaan näin, että töissä pitäisi olla hauskaa et silloin on 

motivoituneempi ja tehokkaampi eli kaikki se semmonen mikä lisää 

sellasta että töihin on kiva tulla ja töitä on kiva tehdä niin kaikki sellainen 

motivoi. ” (H3) 

 

Yksilöllisistä tekijöistä haastateltavien vastauksista nousi esille autonomisuus ja 

mahdollisuus työssä kehittymiseen. Myös onnistuminen työssä ja aikaresurssit 

koettiin motivaatioon vaikuttavina tekijöinä.  
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”… Ja sitten esimiehelle voi olla aika hankala juttu, että kyl mä pidän 

toiminnan vapaudesta…” (H5) 

 

”… niin varmasti myös se et mä kehityn siinä työssä… mä oon ainakin 

siinä vaiheessa uraani että en halua jäädä junnaamaan paikoilleni…” 

(H9) 

 

”… on riittävästi aikaa tehdä työnsä kunnolla ja kokee että pystyy 

kehittämään itteään ja työympäristään…” (H3) 

 

Työtehtävien näkökulmasta haastateltavien motivaatioon vaikuttivat erityisesti työn 

mielekkyys, merkityksellisyys ja haasteellisuus. Ei motivoivana tekijänä koettiin 

erityisesti tietojärjestelmien toimimattomuus. 

 

”No varmasti se et työ on mielekästä sekä sisällöllisesti että 

muutenkin…” (H9) 

 

”Kyl se merkityksellisyys on, että itse ymmärtää oman merkityksen 

organiaation merkityksen, sen suunnan mihin on menossa, joka luo sitä 

tavotteellisuutta..” (H5) 

 

”Työvälineiden, et järjestelmät toimii. Kyllä toi Studenta on yks 

motivaation tappaja täällä, jos on hyvä fiilis, draivi päällä, avaat 

Studentan niin hyytyy se.” (H6) 

 

Haastateltavien vastauksissa nousi esille psykologisiin palkintoihin liittyviä tekijöitä 

kuten arvostus, kannustus ja rakentava palaute. Myös materiaaliset palkinnot 

mainittiin motivoivana. 

 

”… ei se huonoa olisi semmoinen arvostuskaan olisi.” (H5) 

 

” Se motivoi aika paljonkin, että muut arvostaa mun työpanosta ja sitä 

mun tapaa tehdä…” (H4) 
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”… palaute siihen liittyen on kans tärkee et saa kehittävää, rakentavaa 

palautetta mut sit tietysti semmoista kannustusta aina välillä.” (H3) 

 

Muutamien haastateltavien vastauksissa nousi esille se, että motivaatiotekijät ovat 

samoja kuin tuottavuuteen liittyvät tekijät. Lisäksi mielenkiintoista vastauksissa oli 

se, ettei siellä noussut kenenkään vastaajan osalta esille selkeästi tiedon 

vaihtamiseen tai jakamiseen liittyviä tekijöitä. Tampoen (1993) tietotyöntekijän 

motivaatiomalli rakentuu samoista tekijöistä, joita tässä tutkimuksessa on tullut 

esille kouluttajien vastauksissa. 

 

5.4 Tietotyöntekijän motivaatiota parantavat tekijät 
 

Neljäntenä kysymyksenä haastatelluista kouluttajilta kysyttiin, miten heidän 

motivaatiota voitaisiin parantaa. Vastauksissa korostui työympäristön sosiaalisiin 

suhteisiin liittyviä tekijöitä. Vähiten vastauksissa korostuivat materiaalisiin 

palkkioihin lukeutuvat tekijät. Liitteestä viisi ilmenee motivaatiota parantavia tekijöitä 

ja niiden ominaisuuksia. Työympäristön näkökulmasta vastauksissa korostuivat 

sisäinen yhteistyö sekä työkavereiden ja johtaminen. Lisäksi vastaajien motivaatiota 

voidaan parantaa avoimella ja arvostavalla ilmapiirillä.  

 

” No ehkä just tässä työpaikassa kun mä ajattelen yhteistyö on tosi 

tärkeä kun mä opetan …. niin pitäis olla paljon yhteistyötä 

ammattiopettajien kanssa ja kun meillä on yksikkörajat niin se on vähän 

semmoinen niinko hankaloittava juttu.” (H2) 

 

”Kyl mä lähtisin siitä johtamisajatuksesta, nää kaikki on kiinni siinä 

johtamisessa, et se johtaminen on selkeää on se sitten läsnäolevaa, 

valmentavaa johtamista ja yhdessä tekeminen ja sitä kautta syntyisi se 

arvostuksen henki.” (H5) 

 

” Niin ainakin miten sitä voi laskea muutamalla kommentilla ehkä se 

tietynlainen viestintä johdosta mikä tuli tuolla tuottavuuden.” (H6) 
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Itse työhön liittyviä motivaatiota parantavia tekijöitä nousi haastateltavien 

vastauksissa esille työn vaihtelevuus, työn tekemisen joustavuus, työn 

yhteiskunnallinen merkitys sekä tulevaisuuden huomiointi. 

 

”… mä tarvitsen erilaista tekemistä, mielenkiintoista ja vaihtelevuutta ja 

se tuo mulle sitä motivaatiota lisää.” (H1) 

 

”Mutta kuitenkin se, että mistä mä pidän on se, että se huomio on siinä 

tulevassa ettei liikaa olla tässä, tottakai meidän täytyy tuntea historia ja 

nykyhetki, mutta kuitenkin oltaisi siellä tulevaisuuden näkökulmissa.” 

(H5) 

 

Yksilöön liittyvien tekijöiden näkökulmasta motivaatiota voitaisiin parantaa 

haastateltavien käsityksien mukaan kiinnittämällä huomioita ajankäytön 

resursointiin, asianmukaisiin työvälineisiin sekä oman osaamisen kehittämiseen. 

 

” Ja sitten tää oma osaaminen niin sitä täytyy tässä tarkkailla että tota 

mutta sitä mä kehityskeskustelussa otan sitten puheeksi, että osallistuis 

itse näihin koulutuksiin..” (H8) 

 

”Mut just se ajankäyttö, kehittymismahdollisuudet, palkkaus, 

tiimityöskentely, kunnolliset työvälineet vois olla semmonen mikä 

vaikuttaa myös tohon motivaatioon mut myöskin siihen tuottavuuteen, 

joustavuus.” (H3) 

 

Motivaatiota voidaan haastateltujen kouluttajien mukaan parantaa antamalla 

palautetta sekä oikeanlaisella palkitsemisella. 

 

”Semmoosta palautetta kun saa, et miten voi kehittyä tai miten on 

mennyt tai mennyt hyvin.” (H2) 
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”Ja sitten se palkitseminen pitää olla semmoista mikä on mun mielestä 

palkkio, että tyhjät sanat ei välttämättä ole, että hienosti oot tässä tehnyt 

hommia niin se ei niinkun tunnu missään.” (H4) 

 

 

Kouluttajien vastausten perusteella heidän motivaatiotaan voidaan parantaa 

huomioimalla työympäristön sosiaaliset tekijät kuten yhteistyön tekeminen, työn 

sisällön eri tekijät, osaamisen kehittäminen sekä oikeanlainen palkitseminen. Myös 

tämän tutkimuksen motivaatiota parantavilla tekijöillä on liittymäkohtia Tampoen 

(1993) tietotyöntekijän motivaatiomallin eri tekijöihin. 

 

5.5 Työyhteisön kulttuurin rakentuminen 
 

Tutkimuksen kuudes kysymys liittyi organisaatiokulttuurin eri tekijöihin. Vastaukset 

jakaantuivat organisaatiokulttuurin perusoletuksiin, arvoihin ja artefakteihin. 

Yhteenveto organisaatiokulttuurin eri tekijöiden ominaisuuksista on liitteessä kuusi. 

Kouluttajien vastauksista nousi selkeästi esille perusoletuksia kuten yhteisöllisyys, 

luottamus, toisten arvostaminen ja kannustaminen, avoimuus, hyvinvointi ja 

kehittämisorientoituneisuus. Lisäksi yhteiskunnallinen vastuullisuus koettiin 

merkittävänä asiana sekä erityisesti positiivisuus ja huumori. Yhdessä 

vastauksessa tuotiin esille kulttuurin rakentuvan luottamuksen päälle. Nämä 

tutkimuksen tulokset tukevat vahvasti Acsenten (2010) ja Bigliardin (2012) 

tietotyöntekijän työskentelyä tukevan organisaatiokulttuurin tyypillisiä 

perusoletuksia kuten luottamus, sosiaalinen kanssakäyminen, oppiminen ja 

kehittyminen, kunnioitus ja kannustus sekä innovatiivisuus. 

 

”Semmonen kehittämismentaliteetti olis aika tärkee et kaikki haluais 

kehittää itseään ja sitä työtä mitä tehdään.” (H3)  

 

”Mut kyl mä hyvin tärkeänä pidän myös, tietenkin me ollaan jokainen 

vähän erilainen toimija siinä, että olis semmoista pientä kuplivuutta, 

huumoria...mutta kohtuus kaikessa, ettei se menisi pelkäksi 

hihhuloinniksi.” (H5) 
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”…se pitäisi rakentua sille verkostomaisuudelle, avoimuudelle ja 

tavallaan yhteiselle päätöksenteolle…” (H7) 

 

Arvojen kannalta eli miten asioita tehdään, organisaatiokulttuuri tulisi vastausten 

perusteella rakentua tavoitteellisuudelle, kokeilulle ja vuorovaikutukselle 

huomioiden asiakkaan tarpeet. Myös ammatillisuuden ja asiantuntijuuden tulisi 

näkyä. 

 

”… Selkeästi semmosesta mistä ennenkin puhuttiin, positiiviisesta 

kokeilemisen, se mulle tulee ensimmäiseksi mieleen siitä kulttuurista.” 

(H6) 

 

”… tavoitehakuisuus joo se on kanssa semmonen mikä olisi ihan 

tärkeätä että on tavoitteita sille työlle eikä vaan että me vaan tehään 

tätä tässä ja aikaansaamisen kulttuuri, tulee niitä tuloksia…” (H4) 

 

” Pyrittäis koko ajan miettimään, et varsinkin tässä meidän työssä, must 

tosi tärkeetä mietittäis sitä koko ajan mitä se työelämä tarvii niiltä 

ihmisiltä mitä me koulutetaan ja pyrittäis koko ajan aktiivisesti 

muuttamaan sitä meijän tekemistä siihen suuntaan.” (H3) 

 

Artefakteihin eli kulttuurin näkyvään osaan liittyviä tekijöitä vastaajat toivat esille 

varsin monipuolisesti. Erityisesti palautteen antaminen ja yhteistyö korostuivat 

kouluttajien vastauksissa. Lisäksi vastaajat toivat esille hauskan yhdessäolon, 

johtamisen, fyysisten puitteiden sekä yhteisen kielen merkityksen kulttuurin 

rakentumisen ilmentyminä. 

 

”… mutta että silleen että kaikilla olis hauskaa se justiinsa että koska 

sillä on aika iso merkitys siihen työyhteisöön että siellä ois hyvä olla…” 

(H10) 
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” Ehkä semmosta jus nyt kun on paljon kun mä opetan … pitää rakentaa 

semmoista uutta työkulttuuria miten tehdään töitä yhdessä yhteistyössä 

ja ehkä jossain se sujuu paremmin.” (H2) 

 

” Meillä semmosia alakulttuureita sitten se ei ole jotenkin tietoista 

kulttuurin rakentamista tai johtamista se positiivisuus vaan se on 

sattumaa se on ihmisistä kiinni mitä sen ei välttämättä tarvis olla.” (H6) 

 

5.6 Tietotyöntekijän työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät 
 

Kouluttajilta kysyttiin kuudentena kysymyksenä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän 

työhyvinvointiinsa. Vastauksissa teemat jakaantuivat yksilöä ja organisaatiota 

koskieviin tekijöihin sekä johtamisen, työyhteisön ja työn teemoihin. Yhteenveto 

vastauksista löytyy liitteestä seitsemän. Yksilöä koskevat tekijät korostuivat 

vastuksissa muita tekijöitä hieman enemmän. Vastaukista nousi esille 

työhyvinvointiin vaikuttavan työn ja vapaa-ajan sovittaminen, itsensä johtamisen 

taidot sekä fyysinen ja henkinen hyvinvointi. 

 

” Mutta sitten toisaalta isona tekijänä oma kunto ja terveys ja sellainen 

että on riittävästi sitä vapaa-aikaa ja pystyy nukkumaan.” (H3) 

 

” …kyky käsitellä stressiä, valvottaako työasiat esim. mua vai saanko 

mä nukuttua niin tämmöset asiat kyllä. Hirveen tärkeässä roolissa 

nykyään näen sen miten mä pystyn prosessoimaan asioita ja niinkun 

jäsentelemään niitä liittyy esimerkiksi siihen kuinka pystyn 

kalenteroimaan pohtimaan sitä omaa ajankäyttöä, oma tunteiden 

hallinta, prosessointi niiden kanssa…” (H4) 

 

” …tietenkin pitää olla henkisesti ja fyysisesti kykenevä tekemään sitä 

duunia.” (H6) 

 

Toiseksi eniten kouluttajien vastauksissa nousi esille työyhteisöä koskevat tekijät. 

Erityisesti ilmapiiriasiat, työkaverit ja ihmissuhteet sekä vuorovaikutus nousivat 
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työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä esille. Ilmapiiristä nousivat esille hauskuus ja 

avoimuus sekä työkavereiden kohdalla tasa-arvo, saman henkisyys sekä tuen 

saaminen katsottiin vaikuttavan työhyvinvointiin. 

 

”No ekana työkaverit, se että miten hauskaa meillä on töissä, sitten 

ylipäätään toimivat ihmissuhteet, ihmissuhdetaidot varmasti niinku 

tässä kohtaan…” (H4) 

 

”…kyl se tietysti on mukavaa sitten että on porukassa semmosia joitten 

kans pystyy tota, tulee hyvin toimeen ja on saman henkistä porukkaa 

siinähän esim meidän yksikkö on tosi mun mielestä ylivoimainen…” 

(H9) 

 

”… nostetaan nyt vielä avoin keskusteleva ilmapiiri työyhteisössä  ja 

työyhteisöllä tarkoitan oikeastaan tätä isompaa kuin pelkästään 

kyseisen oman yksikköni. (H1) 

 

Työn näkökulmasta kouluttajien työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä nousi 

vastauksissa esille mahdollisuus kehittyä työssä, työn itsenäisyys ja työn kuorma, 

joka korostui vastauksissa. Merkityksellisenä nähtiin myös joustavuus työn 

tekemisessä sekä työn tekemiseen käytettävissä olevat resurssit.  

 

”… kun on jotain mitä on ihan pakko niin mää teen ylitöitä paljon ja sit 

joku vaan sanoo et laita kalenteriin mutta se että niitä töitä on niin paljon 

että mä en vaan selviydy niistä niin tottakai tämmönen vaikuttaa mun 

työhyvinvointiin, mä en ihan oikeesti jaksa…”(H10) 

 

” Kaikki nää mitä on tähän mennessä puhuttu eli motivaatio sitten 

kehittymismahdollisuuksia, se että on semmonen fiilis että pystyy 

olemaan tehokas siinä omassa työssä…” (H3) 

 

”… sitten työ itsessään on tietenkin semmoinen joka vaikuttaa ja siinä 

se määrätty vapauselementti mitä on olemassa.” (H5) 
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Kouluttajat toivat esille vastauksissa johtamiseen liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

heidän työhyvinvointiinsa. Yleisesti johtajan tulee tuntea alaisensa sekä reagoida 

työntekijää koskeviin työhyvinvointiasioihin. Luottamus esimieheen vaikuttaa 

työhyvinvointiin sekä tämän antama tuki. Lisäksi tuotiin esille johtajan älyllisten 

haasteiden antamisen liittyvän työhyvinvointiin. 

 

”… esimiehellä on se vastuu siinä, että se tuntee alaisensa niin hyvin 

että se tunnistaa tai tietää että nyt on liikaa töitä tai nyt toi tyyppi on 

liikaa kuormittunut tai jotain muuta vastaavaa…” (H9) 

 

”… että jos se on semmoista poukkoilevaa ja lyhytjänteistä ja se on 

vähän niin kuin semmosta oikkuihin perustuvaa johtaminen niin se kyllä 

rasittaa mua…” (H8) 

 

”…siinä on tietysti se johdon rooli entistä näkyvämpi tässä 

työhyvinvointiasiassa, että miten sitä työtä johdetaan ja siinä tullaan 

niihin älyllisten haasteiden asettamiseen ja semmosiin asioihin jotka 

siinä vaikuttaa.” (H7) 

 

Organisaatiota koskevat tekijät, jotka vaikuttavat kouluttajien työhyvinvointiin, 

liittyivät erityisesti fyysiseen työympäristöön ja sen häirittävyyteen sekä palkkaan. 

Myös eri yksiköiden välinen yhteistyö nähtiin työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.  

 

”… se ku laskut saa maksettua et sit se homma pyörii se on niinkun 

pohja sille...” (H6) 

 

” Ja sit ihan tämmöset fasiliteetteihin liittyvät asiat, että työpaikan ilma 

on hyvä hengittää ja tilat on kunnolliset ja näin edespäin.” (H3) 

 

”… siellä on jotain kuormittavia tilanteita et mä osaan ottaa sen päälle 

esim. etää tai vapaapäivän että mä en altista itseäni tälle viiden hengen 

huoneelle joka päivä koska siinä ajatus katkeaa aika terhakasti ja on 
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sitä häsää koko ajan tai jos on opiskelijoita niin täytyy silleenkin miettiä 

sitä hommaa…” (H4) 

 

Mankan (2011) kokonaisvaltaisen työhyvinvointimallin mukaan työhyvinvointiin 

vaikuttaa yksilö, organisaatio, johtaminen, työyhteisö ja työ. Tämän tutkimuksen 

tulokset tukevat tätä mallia tuoden esille yllä mainittuihin tekijöihin liittyviä asioita 

varsin monipuolisesti. 

 

5.7 Johtajan työhyvinvointiin liittyvien tekijöiden huomiointi 
 

Kouluttajilta kysyttiin työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden jälkeen seitsemäntenä 

kysymyksenä, miten johtajan tulisi huomioida työhyvinvointiin liittyvät asiat. 

Yhteenveto kouluttajien vastauksista ilmenee liitteestä kahdeksan. Kouluttajien 

vastuksissa nousi monipuolisesti seikkoja mitä johtajan tulisi huomioida 

työhyvinvointiin liittyen. Vastaukset liittyivät erityisesti yksilöä ja työyhteisöä 

koskeviin teemoihin ja näiden lisäksi johtamiseen yleisesti sekä organisaatiota ja 

työtä itseään. Työyhteisön näkökulmasta johtajan rooli kouluttajien vastausten 

perusteella on huomioida työilmapiiriin liittyviä asioita kuten avoimuus, positiivisuus 

ja vuorovaikutus. Kouluttajien vastauksista nousi esille se, että johtajan tulee 

seurata työyhteisöä ja reagoida epäkohtiin, huolehtia ryhmäytymisestä, asettaa 

pelisäännöt ja edistää oikeudenmukaisuutta. 

 

”… mulla tulee lähinnä mieleen tavallaan tollanen ryhmätytyminen tai 

tiimiytyminen…” (H9) 

 

”Niin siinä johtamisen isossa kuvassa, tavallaan siellä 

vuorovaikutuksessa siinä oikeudenmukaisuudessa, se että mietitään, 

meillä on yhteiset pelisäännöt, joita myös noudatetaan niin se luo 

viitekehyksen siihen.” (H5) 

 

” No tietysti se työilmapiirin luominen, tosi iso vastuu on siinä, et jos 

tulee jotain konflikteja työyhteisössä niin niihin puuttuminen, mun 

mielestä hyvinkin terhakkaalla otteella…” (H4) 
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Yksilön näkökulmasta johtajien tulee kouluttajien mielestä tuntea omat alaisensa ja 

heidän motivaatio- ja palautumistekijät. Vastauksien perusteella johtajan tulee 

määritellä kouluttajan ydintehtävä, löytää tälle oikea pelipaikka ja riittävät resurssit 

työtehtävien suorittamiseksi. Vastauksista nousi esille tarve tuelle 

ongelmatilanteissa sekä erityisesti työn kuormitukseen reagointi. Johtajien 

kuuntelu, reiluus ja kannustaminen koettiin vastausten perusteella johtajien keinoina 

huomioida kouluttajien työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä. 

 

”… mutta että mää en nää niitä semmoisina työhyvinvointiin liittyvinä 

asioina siis että kun mennään on kehittämispäivä, siinä on jotain 

saunaa ja tämmöstä niin mun työhyvinvointiin se ei vaikuta, ois 

enemmän läsnä, mukana ja kyselisi ja auttaisi siinä kun, olisi apuna 

pohtimassa, miten jaksetaan paremmin ja selviydytään.” (H10) 

 

” Ihan pelkkä se työnkuva, tiedät mitä teet ja mitä sulta odotetaan mun 

mielestä selkeesti niinkun työhyvinvointikysymys.” (H6) 

 

”No ensinnäkin hänen pitäisi tuntea alaisensa…ja ehdottomasti hänen 

pitäisi kannustaa tekoihin mitkä ylläpitävät työhyvinvointia…” (H4) 

 

Haastateltujen kouluttajien vastuksissa nousi esille työhyvinvointiin liittyen johtajien 

käyttäytymistä koskevia tekijöitä. Johtajan toivottiin ottavan aktiivinen rooli 

työhyvinvoinnin edistämisessä sekä ottamaan työhyvinvointiin liittyvä asiat 

vakavasti. Muita vastauksissa nousseita johtajan käyttäytymistä koskevia huomioita 

oli helposti lähestyttävyys, viestintä sekä kouluttajan tuntemusten tiedustelu. 

 

” No eli kuunnella ja se että ei sanoa vaan että kyllä sä jaksat ku sä oot 

tähänkin asti ja tai jotain semmosia diipadaapa sä oot hyvä juttuja , 

koska  ei ne siitä että vau nytten minä jaksan…” (H10) 

 

”… siis no joo ihan tällaset arkiset asiat tulla jutteleen ja vähän kysellä 

ehkä fiiliksiä ja tavallaan tämmönen helposti lähestyttävyys, emmä 
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tarkoita sitä että esimiehen tarvii juosta huoneesta toiseen et moi miten 

menee miten menee vaan tavallaan se et säilyttää sen helposti 

lähestyttävyyden jollain tavalla…(H9) 

 

Kouluttajien vastauksissa nousi esille myös työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä mitä 

johtajan tulisi huomioida työn näkökulmasta. Johtajan tehtävänä on vastausten 

perusteella huolehtia, että kouluttajalla on tehtävien kannalta tiedossa mitä hän 

tekee ja mitä häneltä odotetaan. Vastauksissa nousi myös esille selkeästi tarve 

töiden tasapuoliselle jakamiselle, joka tietysti edellyttää johtajalta kokonaiskuvan 

hallintaa työtilanteesta. Johtajan tulee myös vastausten perusteella antaa 

kouluttajalle mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. 

 

”Kaikilla olisi sellainen olo, että kuunnellaan ja ehkä semmonen pystyis 

vaikuttamaan omaan työhön.” (H2)  

 

”… e kattoo sitä kokonaisuutta ja ehkä sitten niinkun osaa jakaa 

tarvittaessa töitä tasapuolisemmin tai kun huomaa että yks rupee 

skrätsäämään…”(H9) 

 

Organisaatioon liittyvien tekijöiden huomiointi johtamisessa osana kouluttajan 

työhyvinvointia nousi haastateltavien vastauksissa myös esille. Johtajalla tulisi olla 

selkeä visio ja toimintasuunnitelma sen toteuttamiseksi. Lisäksi johtajan tulisi 

kiinnittää huomioita toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 

 

” Kyllähän johtajalla tulisi olla selkeä visio ja selkeä suunnitelma siitä 

että miten asiat etenee, suunnitelmallisuuden puute johtaa helposti 

totaaliseen sähläämiseen…” (H7) 

 

”Mun mielestä pitäisi olla koko ajan joku kehitysprojekti yksikössä 

menossa, pitäisi miettiä koko ajan sinne parin kolmen vuoden päähän 

sitä tekemistä eikä pelkästään, miten me selvitään nyt tästä päivästä ja 

seuraavasta puolesta vuodesta.” (H3) 
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Tämän tutkimuksen tulokset tukevat myös johtajan roolin osalta Mankan (2011) 

mallia nostan esille malliin liittyviä tekijöitä, joita johtajan tulisi huomioida työntekijän 

työhyvinvoinnin kohdalla. 

 

5.8 Johtajan esimerkin näyttäminen 
 

Kahdeksantena kysymyksenä kouluttajilta kysyttiin millaista esimerkkiä johtajan 

tulisi näyttää. Haastateltavien vastuksissa nousi esille esimerkin näyttäminen 

koskien tuottavuutta, motivaatiota, organisaatiokulttuuria ja työhyvinvointia. 

Vastauksen jakaantuivat melko tasan edellä mainittujen teemojen kesken. 

Liitteessä yhdeksän on esitetty yhteenveto teemojen ominaisuuksista. 

Haastateltavat toivat esille monia tekijöitä, miten johtaja voi näyttää esimerkkiä 

tuottavuuteen liittyen. Vastaukissa korostui katse tulevaisuuteen sekä tavoitteiden 

toteutumisen seuranta. Lisäksi kouluttajat kokivat johtajan arjessa mukana olemisen 

merkitykselliseksi. 

 

”…on siinä meijän kanssa auttamassa, miettimässä että miten tää 

hoidetaan se, että jos joku meillä on pois niin me keskenään sitä 

pohditaan ja mietitään, musta se ei oo hyvää esimerkkiä jos on vähän 

niinku välinpitämätön miten te ootte nyt sen hoitanut ja saitteko 

järjestymään.” (H10) 

 

”… täytyy sen näkemystä, visiota, suuntaa näyttää että tuohon 

suuntaan me ollaan menossa ja tarvittaessa tehdään päätöksiä 

asioiden osalta…” (H5) 

 

Motivaation osalta esimerkin näyttämisessä tuli vastauksissa esille johtajan 

oikeanlainen asenne ja intohimo sekä suhtautumien positiivisesti työhön. Nämä 

tulokset voidaan yhdistää Drouvelis ja Nosenzon (2013) esilletuomiin 

samankaltaisiin työntekijän edustamiin arvoihin ja motiiveihin, joita johtajan halutaan 

myös näyttävän toiminnassaan. Vastauksissa nousi myös esille se, että johtaja 

toimii, kuten haluaa itse alaistensa toimivan. Organisaatiokulttuuriin liittyviä 

huomioita johtajan esimerkin näyttämisen osalta nousi vastauksissa esille erityisesti 
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perusoletuksiin liittyviä tekijöitä kuten avoimuus, inhimillisyys, moraali, luottamus ja 

arvostus.  Johtajan esimerkin näyttäminen koskee myös kouluttajien näkemyksen 

mukaan arvojen näkymisessä johtajien toiminnassa. 

 

”… niistä moraalikysymyksistä, niissä pitää olla selkärankaa niin kun 

esimerkillä näyttää…” (H6) 

 

” Avoimuudessa kaikin puolin, et ite toivois semmosta avointa ja 

semmosta just jaetaan ja tehdään yhteistyötä niin esimies voi siinä 

näyttää esimerkkiä.” (H2) 

 

Työhyvinvointiin liittyen kouluttajien mielestä johtajan tulisi näyttää esimerkkiä 

välittämällä kiireettömyyden tunnetta, olemalla kunnollinen, kuuntelemalla ja 

huolehtimalla terveellisistä työtavoista. Ibrahim et al. (2013) toivat esille, että 

johtajan tulee käyttäytyä tavalla, joka motivoi työntekijää. Tämän tutkimuksen 

tulokset korostavat erityisesti tällaista motivaatiota edistävää johtajan 

käyttäytymistä. 

 

”… eli ei istua töissä aamu kuudesta ilta yheksään, niin ku järkevät 

työajat sepä ei oo vielä tullut kauheasti esiin, et se on ihan luvallista 

lähteä ennen muita.” (H4) 

 

”Jos johtaja on itte semmonen että on kiree koko ajan ja stressaa ja 

tekee liikaa duunia kyl se sitten heijastuu muihinkin.” (H3) 

 

5.9 Tietotyöntekijän visio omasta yksiköstä 
 

Haastateltavilta kouluttajilta kysyttiin miltä he haluaisivat, että yksikkönsä näyttävän 

tulevaisuudessa. Kouluttajien vastausten yhteenvedossa on esitelty teemat 

näkemyksistä yksikön tulevaisuuteen liittyen (liite 10). Yksikön tulevaisuuden 

kuvaan vastausten perusteella voidaan liittää tekijöitä kuten yhteistyötä tekevä, 

innovatiivinen, digitaalinen, edelläkävijä, ammattitaitoinen ja kehittyvä sekä yhteisö 

missä on positiivinen me-henki. 
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” Toivoisin, että yksikkömme olisi kasvava, innovatiivinen ja kehittyvä, 

jossa tehtäisiin töitä positiivisella asenteella ja jossa välitetään 

työntekijöiden hyvinvoinnista ja kehittymisestä.” (H3) 

 

” Kyllähän mä toivoisin, että se olisi sellainen suunnan näyttäjä, 

innovatiivinen ja etulinjassa kulkeva, pois sellainen vanha narina, ei me 

pystytä tälleen tekemään, kun ei oo ennenkään, aina tehty tällä tavalla.” 

(H4) 

 

Fosterin ja Akderen (2007) perusteella organisaation yhteinen näkemys visiosta 

voidaan rakentaa eri mielipiteiden kautta. Tässä tutkimuksessa aineistoista nousi 

esille monia näkemyksiä tulevaisuudenkuvasta mistä voidaan rakentaa Fosterin ja 

Akderen (2007) mainitsema yhteinen näkemys. 

 

5.10 Parempiin suorituksiin haastaminen 
 

Kun kouluttajilta kysyttiin tapoja, miten johtaja voisi haastaa heitä entistä parempiin 

suorituksiin, nousi vastauksista esille teemoja liittyen resursseihin, kehittymiseen, 

johtamiseen ja työtehtäviin. Liitteessä 10 on yhteenveto yllä mainituista teemoista 

ominaisuuksineen. Yhdessä vastauksessa nousi esille, ettei tällä hetkellä parempiin 

suorituksiin haastaminen ole mitenkään mahdollista. Kouluttajien vastausten 

perusteella vahvasti nousi esiin riittävät resurssit parempien suoritusten 

edellytyksenä. Erityisesti ajalliset resurssit nähtiin merkittävänä tekijänä esimerkiksi 

työtehtävien suunnittelun liittyen. 

 

”No kyllä tällä hetkellä ei mitenkään. Ei oo semmosta että mä voisin 

entistä paremmin suoriutua tällä hetkellä mun töistä…” (H10) 

 

”Resurssit voivat olla sitten, että vaaditaan tätä, uus haaste, oikei mitä 

sä tarviit että sä selviit tosta, tarviiksä koulutuksen, tarviiksä, vaikkei 

tarviskaan niin sen huomioiminen, ja se että pääsee tekemään sitä 

missä on paras tai tehokkain.” (H6) 
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Johtamisen näkökulmasta vastauksista nousi esille monipuolisesti eri tekijöitä, 

joiden avulla voidaan haastaa kouluttajaa entistä parempiin suorituksiin. Yleisesti 

tuotiin palkiseminen ja coaching esille sekä kouluttajan vastuuttaminen, 

kannustaminen ja palkiseminen. Muita esiin tulleita keinoja olivat vision toistaminen 

eli mihin ollaan menossa sekä työn ohjaamista eli miten sinne visioon päästään 

huomioiden toiminnan kiinnittyminen arvoihin. 

 

” Jotkut johtajat lähtee siitä, ei pidä toistaa ei pidä toistaa, mut kyl mä 

lähden siitä vaik en ole mikään tennispelaaja, että toistaa sitä visiota 

toistaa sitä mihin me ollaan menossa…” (H5) 

 

” Antamalla vastuuta ja huolehtimalla että siihen on resursseja, 

vastuuta, resursseja ja vapautta… ei se sen kummallisempaa oo, 

miksei jokainen johtaja tee tolleen ja saa ihmisistä parempia tuloksia.” 

(H6) 

 

Työtehtävien osalta parempiin suorituksiin haastetaan kouluttajia antamalla 

tarpeeksi työtehtäviä, asettamalla tavoitteita sekä hyödyntämällä kouluttajan 

vahvuuksia. Erään kouluttajan mielestä työtehtäviä tulee antaa mieluummin liikaa 

kuin liian vähän.  

 

”… ja se, että pääsee tekemään sitä missä on paras tai tehokkain.” (H6) 

 

” kyllä mut pystyy haastaan parempii suorituksiin sillä tavalla et antaa vähän liikaa, 

kun liian vähän… koska sitten jos on liian vähän sitten kun jotenkin vauhti 

hidastuu…” (H9) 

 

Parempiin suorituksiin johtaja voi haastaa kouluttajaa vastausten perusteella 

antamalla uusia haasteita ja mahdollistamalla kehittymisen. Myös johtajan 

luottamus kouluttajan oppimiseen nousi esille sekä kouluttajan vieminen oman 

osaamisensa epämukavuusalueelle. 
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”… Että tulee semmoinen olo, okei mun esimies luottaa, että mä hoidan tän 

homman.” (H2) 

 

5.11 Johtajan tietotyöntekijän yksilöllinen huomiointi 
 

Kouluttajien vastaukset kysymykseen miten johtajan tulisi huomioida yksilöllisesti 

työntekijät liittyivät kompetenssitekijöihin, sosiaalisiin tekijöihin, 

vuorovaikutustekijöihin ja työhön. Liitteessä 12 on kuvattu tarkempi yhteenveto 

teemoista ominaisuuksineen. Kouluttajien vastausten perusteella yksilöllinen 

huomiointi kompetenssitekijöiden näkökulmasta koskee vahvasti kouluttajan 

osaamisen, vahvuuksien ja osaamisen kehittämisen huomiointia. Lisäksi 

vastauksista nousi esille myös piilo-osaamisen ja oikean tehtävän löytäminen missä 

olisi myös mahdollisuus päästä kokeilemaan asioita.  

 

”No se osaaminen, ihmiset on oikeissa, sen motivaation ja 

tuottavuuden kannalta ne tekee oikeita, oikeilla välineillä, oikeita 

tehtäviä missä ne on hyviä ja mitä ne haluu tehdä.” (H6) 

 

Sit myöskin se että jos on niin kun haluja siihen kehitystyöhön niin antaa 

niitä mahdollisuuksia siihen, sanotaanko et sellaisiakin juttuja pitäisi 

tehdä mistä ei voi olla 100%sen varma että ne onnistuu et annetaan 

vähän niinkun mahiksia kokeilla juttuja ja ruokkis ihmisten semmoista 

omaa kokeilemisen halua ja kehittämisen halua sillä että ennetaan 

niinkun mahiksia kokeilla.”(H3) 

 

Kouluttajan vastauksissa nousi esille selkeästi tarve johtajan erilaisten persoonien 

sekä elämäntilanteen huomiointiin. Johtajan tulisi vastausten perusteella tuntea 

alaisensa sekä heidän motivaatiotekijät. Kouluttajat haluavat, että johtaja on heistä 

aidosti kiinnostunut ja luottaa näihin.   

 

”Ja vieläkin palaan siihen ajankäyttöön, kyllähän se ajankäytön kautta 

syntyy, käyttää aikaa siihen keskusteluun ja siihen että on oikeasti 

kiinnostunut ihmisestä ihmisenä, me ollaan kokonaisuuksia niin kyllä 
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johtajan pitäisi vähän tietää siitä yksityiselämästä ainakin jollakin 

tavalla…” (H7) 

 

”…sitten ohjaa sitä että millaisissa työtehtävissä pääsen loistamaan, 

kohtaa myöskin ihmisenä jos tulee jotain mitä nyt elämässä voi 

tullakkaan niin huomioiden ne tilanteet sitten.” (H4) 

 

Johtajien yksilöllinen huomiointi vuorovaikutuksen näkökulmasta koskee 

kouluttajien vastausten näkökulmasta tarvetta yksilölliselle kommunikoinnille sekä 

luottamusta työntekijää kohtaan.  

 

”… no komminikointityyliin ja sä tunnistat se sun vastapelurin et miten 

sun kannattaa esittää, että saat paljon parempia tuloksia aikaiseksi…” 

(H9) 

 

”Ja sit olis tärkeetä just et johtajat ja päälliköt kommunikoisivat 

yksilöllisesti ihmisten kanssa että tietysti se tiimissä kommunikointi 

myöskin semmonen että löytyis ihan sitä aikaa, tuntisi alaisen 

mahdollisimman hyvin ja se tarkoittaa muutankin kommunikointia kun 

pelkästään suoraan sitä työhön liittyvää asiaa… varsinkin tämmösissä 

asiantuntijaorganisaatioissa niin kyllä pääsääntöisesti kaikki aikuiset 

niin kun haluaa olla hyödyllisiä että ne on aika harvassa ne tyypit jotka 

nauttii siitä että vaan lusmuaa tai tekee omiaan et suurin osa ihmisistä 

saa nautintoa siitä että on hyödyllisiä ja saat sit sitä niinkun huomiota 

siitä.” (H3) 

 

Kouluttajien vastausten perusteella työn teeman näkökulmasta yksilöllinen 

huomiointi tarkoittaa työn henkilökohtaistamista, jossa huomioidaan toiveet 

työskentelytavoista ja suunnitellaan työ työnkuvan perusteella. 

 

”Vaikka tosta peruskoulusta tulee semmonen ajatus, että kaikki me 

ollaan tämmösiä perusihmisiä, mutta aika erilaisia niin kun valmiudet ja 
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osaaminen ja suuntautuneisuus millä tavalla haluaa työtehtävän tehdä, 

kunnioittaa sitä…” (H8) 

 

” Tietysti hyvä jos se tuntee sen alaisen työn, mitä se oikeasti tekee ja 

sitten jotenkin sen toimintamallin mahdollistamaan mahdollisimman 

hyväksi… ei se ole keneltäkään muulta pois jos joku pystyy 

joustavammin tekemään niitä omia töitään…” (H3) 

 

Tutkimuksen tulokset tukevat erityisesti Cetinin ja Kinikin (2005) ja Bassin (2003) 

näkemyksiä työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden, vahvuuksien sekä aktiivisen 

kuuntelun merkitystä johtamisessa. 

 

5.12 Saavutuksista palkitseminen 
 

Toiseksi viimeinen kysymys koski saavutuksia ja erityisesti millaisista saavutuksista 

johtajan tulisi palkita. Kuluttajien vastaukset jakaantuivat tavoitteellisuuteen, 

innovatiivisuuteen, sosiaalisiin tekijöihin ja yksilöllisiin tekijöihin (liite 13). Selkeäsi 

vastauksista nousi esille palkitseminen tavoitteiden saavuttaminen ja erityisesti 

realistisesti asetettujen tavoitteiden.  

 

” Että tavoitteiden saavuttamisesta pitäisi palkita. Jos ne on realistisesti 

rakennettu, niin silloin se on se ydin siinä.” (H7) 

 

” No ehkä se on se, että tavoitteet on saavutettu että mikä se tavoite 

milloinkin kulloinkin on sitten se voi olla yksittäinen pieni tavoite tai 

pidemmän tähtäimen tavoite joka on saavutettu…” (H9) 

 

Toisena selkeänä palkitsemisen syynä nähtiin vastauksissa innovaatiot. Innovaatiot 

voivat koskea yleisesti uuden kehittämistä tai erityisesti työympäristöön ja 

opetukseen liittyviä innovaatioita. 
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”… että on kehittänyt jotain ja pystynyt jotain semmosta saamaan jotain 

tämmöstä uutta niin semmonen on niinkö just siihen opetukseen tai tähän 

liittyvää niin sitä mä aattelin et vois olla semmonen…” (H10) 

 

”Mun mielestä olisi tosi hienoa jos palkittaisiin semmoisista asioita et mitkä 

kehittää sitä työympäristöä eli jos saa jotain konkreettista aikaiseksi mikä 

niinkun tuo sitten jotain positiivista siihen yhteisöön…” (H3) 

 

 

Sosiaalisista tekijöistä korostui kouluttajien vastauksissa positiivisen hengen 

luominen palkitsemien lähteenä. Lisäksi koettiin, että motivaation ja yhteistyön 

lisääminen sekä työvoitot urakasta olisivat asioita, joista tulisi palkita. 

 

”…myös semmosesta tiimihengen luomisesta, että tuo sitä 

positiivisuutta työpaikalle niin se on kans tärkeetä huomioida, siinä on 

mahdollisuus semmoiseen positiiviseen kierteeseen, jos niinkun 

ihmiset haluaa olla positiivisia ja niitä kannustetaan siihen, valitettavasti 

se menee usein niin että siitä tulee sellainen negatiivinen kierre.” (H3) 

 

”Ja sit semmosen hengen, se menee vielä vaikeemmaksi, ehkä siihen 

innovaatioon se liittyy, ilmapiirin ja motivaation lisäämisessä, sä keksit 

jotain uutta ja saat porukan mukaan siihen, jostain yhteistyösiltojen 

rakentamisesta…” (H6) 

 

Yksilöllisistä tekijöitä mistä tulisi kouluttajien mielestä palkita olivat erityisesti oman 

tehtävänkuvan ylittyminen sekä hyödyllinen itsensä kehittäminen. Oman 

tehtävänkuvan ylittäminen voi esimerkiksi liittyä ison kumppanuusasiakkaan 

hankkimiseen ja hyödyllinen itsensä kehittäminen esimerkiksi kouluttautumisen 

vaikutus tarjouskilpailussa menestymiseen. Lisäksi vastauksissa nousi esille 

yleisesti työn tekemiseen liittyviä palkitsemisen lähteitä kuten rutiinien tekeminen 

kunnolla, asiakastyytyväisyys sekä erityisesti strategian edistäminen. 
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”… mutta se että työssä on onnistuttu ja työ on tehty hyvin ja asiakas 

on esimerkis ollu hyvin tyytyväinen tai jotain muuta vastaavaa kyllä 

niistä voi palkita minusta musta ne on ihan hyviä saavutuksia…” (H9) 

 

” yksi noita tärkeimpiä asioita on palkita strategisesta toiminnasta, jossa 

se on kiinni se yritys siis tuo alainen tai esimies vie vahvasti meidän 

strategiaa sitä toimintamallia, joka näkyy siellä toimintaketjuissa, 

prosesseissa...” (H5) 

 

5.13 Saavutuksista palkitsemisen muodot 
 

Viimeisenä kysymyksenä haastatelluilta kouluttajilta tiedusteltiin miten johtajien 

tulisi palkita saavutuksista. Haastateltavien vastaukset jakaantuivat 

kompensaatioon, etuihin ja työn kokemuksen tekijöihin sekä muihin esiin tulleisiin 

huomioihin (liite 14). Kouluttajien vastauksissa korostuivat työn kokemukseen 

liittyvät tekijät. Erityisesti uusien haasteiden ja työmahdollisuuksien saaminen 

koettiin palkitsevina. Yksilön näkökulmasta palkitsevana pidettiin myös kiitoksen 

sanomista, joko kahden kesken tai julkisesti. Lisäksi yhteiset ajanvietot, kuten 

kahvihetket tai virkistyspäivät kollegoiden kanssa olivat kouluttajien mielestä tapoja 

palkita. Tässä tutkimuksessa aineistosta esiin nousseet teemat liittyen 

kehittymismahdollisuuksiin ja tunnustuksen saamiseen tukevat Suffin ja Reillyn 

(2005) sekä Edvardssonin (2003) näkemyksiä tietotyöntekijää motivoivista 

palkitsemisen muodoista. 

 

” Yhteiset kahvihetket…tiimissä yhteisesti sovittu, sekin sitouttaa, kun 

me tiedetään mikä palkinto meitä tuolla odottaa…se voi olla jokin 

kiertopokaali…ei niin että ylhäältä alas määritellään jotain asioita, ne on 

aina huonompia vaihtoehtoja.” (H1) 

 

”… mut jos sä onnistut tekemään jotain proggiksia hyvin ja kehitystyötä 

niin annetaan myös mahdollisuuksia jatkossa niihin ja 

jatkokehitykselle…” (H3) 
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” No sitten tietysti tämmöinen et kun sä saavutat jotain niin etenet uralla, 

työtehtävät ja semmoset niin kun se on itse asiassa aika tärkeekin, 

mulla on mahdollisuus edetä tässä elämässä jonnekkin eikä jäädä 

tähän pallille istumaan tai siis minulle minulle tärkeää.” (H4) 

 

Kouluttajien vastausten perusteella kompensaatioon liittyviä palkisemisen muotoja 

olivat raha ja bonukset. Rahallinen palkiseminen nähtiin kuitenkin joissain 

tapauksissa ongelmallisena esimerkiksi liittyen Amiedun asemaan julkisen rahan 

käyttäjänä sekä rahallisen palkisemisen vaikutuksen kestoon. Etuihin liittyviä 

palkisemisen muotoja tuli vastauksissa esille erityisesti vapaapäivät ja lahjakortit. 

 

” Rahalla voi palkita…” (H2) 

 

” Se voi olla eri, joillekkin se on varmaan raha, mutta ei ehkä mulle se 

jotenkin, palkan korotus on palkankorotus kuukauden. 

 

”… mutta kyllä se pitäisi olla jotakin semmoista sitten, jos sitä palkitaan, 

että se olis joku konkreettinen tai mielummin joku muu kuin raha…se 

voi olla lahjakortti mielummin jonnekkin ko se että sun tilille tulee se 

raha…” (H10) 

 

Kouluttajien vastauksissa nousi myös esille asioita palkitsemiseen liittyen, jotka 

eivät varsinaisesti kuulu mihinkään aihepiirin teemaan. Työntekijän näkökulmasta 

palkiseminen tulisi olla yksilöllistä ja perustua sisäisten motivaatiotekijöiden 

huomiointiin. Lisäksi vastaajien näkemyksen mukaan palkitseminen edellyttää 

työyhteisöltä tiettyä sosiaalista pääomaa kuten luottamusta, myönteistä ilmapiiriä ja 

kypsyyttä. Lisäksi koettiin työvälineillä palkitseminen turhana, koska olettamus on 

tietysti se, että työtehtävien suorittamiseen vaadittavat työvälineet tulee olla 

asianmukaiset jo lähtökohtaisesti. 
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5.14 Tutkimustulosten yhteenveto 
 

Tuottavuus ja tuottavuuden parantaminen 

 
Kouluttajien haastatteluiden kautta saatujen vastausten saatiin tuottavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä esille. Lisäksi vastausten kautta saatiin selville tekijöitä, joiden 

avulla haastateltujen kouluttajien tuottavuutta voitaisiin parantaa.  

 

 
 

Taulukko 7. Kouluttajien tuottavuustekijät ja keinot tuottavuuden parantamiseksi 

 

Yllä kuvatussa taulukossa on kuvattu keskeiset haastateltujen kouluttajien 

tuottavuuteen vaikuttavat ja niiden parantamista koskevat tekijät. Vastaajien 

tuottavuus muodostuu perustehtävästä, yksilöllisistä, sosiaalisista ja teknisistä 

tekijöistä. Tuottavuuteen liittyviin tekijöihin kouluttajilla oli varsin monipuolisesti eri 

näkemyksiä liittyen erityisesti yksilöllisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Perustehtävän 

osalta ei esiintynyt selkeästi yhtä tiettyä teemaa. Yksilöllisistä tekijöistä vahvimmin 

nousi esille henkilökohtaiset asiat sekä autonomisuuden tunne. Sosiaalisista 

tekijöistä nousi selkeästi esille työpaikan ilmapiiri ja johtaminen tuottavuuteen 

vaikuttavina tekijöinä. Teknisistä tekijöistä vain resursseihin liittyvät asiat nousivat 

selkeimmin esille. 

 

Tuottavuuden parantamisen keinoja vastaajat toivat esille varsin monipuolisesti, 

mutta selkeästi muista keinoista erottuvaa ei vastauksissa korostunut. Eniten ja 

monipuolisemmin vastaajilla oli näkemyksiä yksilöllisistä tekijöistä tuottavuuden 

parantamiseksi. Perustehtävän osalta korostuivat hieman tehtävien ja roolien 

TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN

Perustehtävä
Työn mielekkyys
Työn kuva ja tavoitteet
Työn merkityksellisyys

Tehtävät ja roolit selkeästi määritelty 
Tavoitteiden asettaminen

Yksilölliset tekijät

Henkilökohtaiset asiat
Autonomisuuden tunne

Ei voida parantaa
Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät 
kunnossa
Uusien ideoiden saaminen
Joustavuus
Itsensä johtaminen

Sosiaalistet tekijät

Työpaikan ilmapiiri 
Johtaminen
Työkaverit
Sosiaaliset suhteet

Yhteistyö
Osaamisen jakaminen ja kahittäminen
Osaamisen kehittäminen
Johtaminen

Tekniset tekijät Resurssit Riittävät resurssit
Tietojärjestelmät

TUOTTAVUUSTEKIJÄT

TUOTTAVUUS
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selkeä määrittely sekä tavoitteiden asettaminen. Sosiaalisista tekijöistä nousi 

yhteistyö selkeimmin tuottavuutta parantavaksi keinoksi. Teknisistä tekijöistä 

kouluttajat näkivät riittävien resurssien ja tietojärjestelmien olevan tuottavuuden 

parantamisen kannalta olennaisimpia. Kuten taulukosta kahdeksan voidaan havaita 

tekijät, jotka vaikuttavat tuottavuuteen ja tekijät joiden avulla tuottavuutta voidaan 

parantaa poikkeavat hieman toisistaan. 

 

Motivaatio ja motivaation parantaminen 
 

Haastatteluiden perusteella saatiin selville haastateltujen kouluttajien 

motivaatiotekijät. Kouluttajien motivaatio rakentuu yksilön kompetenssin, fasilitoivan 

työympäristön, tarkoituksen, psykologisten ja materiaalisten palkintojen ympärille. 

Alla olevassa taloukossa on esitelty vastausten perusteella motivaatioon vaikuttavat 

keskeiset tekijät sekä niitä tekijöitä, joiden avulla kouluttajien motivaatiota voitaisiin 

parantaa. 

 

 
 

Taulukko 8. Kouluttajien motivaatiotekijät sekä keinot motivaation parantamiseksi. 

 

Kouluttajat toivat vastauksissaan varsin monipuolisesti tekijöitä esille, kuinka heidän 

motivaatiotaan voitaisiin parantaa. Osa vastaajista koki, että motivaatioon 

vaikuttavat samat tekijät kuin tuottavuuteen. Keskeisiä motivaatiota parantavia 

tekijöitä olivat vaikuttaminen resursointiin, yhteistyöhön, työn sisältöön sekä 

palkitsemiseen. Kouluttajien vastauksissa korostuivat eniten työympäristöön liittyvät 

tekijät motivaation lähteenä. Erityisesti työilmapiiri ja innovointi korostuivat 

vastauksissa. Yksilön kompetenssin näkökulmasta nousi vahvimmin esille 

MOTIVAATION PARANTAMINEN

Yksilön 
kompetenssi

Tuottavuustekijät
Itsenäinen työskentely
Itsensä kehittäminen

Ajankäytön resurssointi
Asianmukaiset työvälineet
Oman osaamisen kehittäminen

Fasilitoiva 
työympäristö

Työilmapiiri
Innovointi

Sisäinen yhteistyö ja yhteishenki
Avoimuus ja arvostus
Kollegoiden ja johtajien positiivinen 
viestintä

Tarkoitus
Työn mielekkyys
Työn merkitys
Työn haasteellisuus

Työn vaihtelevuus
Työn merkitys
Työn joustavuus ja haastavuus

Psykologiset 
palkinnot

Arvostus Palaute ja arvostus

Materiapalkinnot Raha ja palkka Palkka, palkankorotus

MOTIVAATIOTEKIJÄT

MOTIVAATIO
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tuottavuuteen vaikuttavat tekijät, autonomisuus sekä itsensä kehittäminen. Työn 

mielekkyys, merkitys ja haasteellisuus nousivat vahvimpana tekijöinä tarkoituksen 

osalta. Arvostus koetiin merkittävimpänä psykologisena palkintoja. Vähiten 

vastauksissa nousi esille erilaisia materiaalisia palkintoja vastaajien motivaation 

lähteenä. 

 

Kouluttajien vastausten perusteella merkittävin motivaation parantamisen lähde oli 

sisäinen yhteistyö ja yhteishenki. Toiseksi merkittävimmäksi tekijäksi nousi työn 

vaihtelevuus. Haastateltujen vastaukista nousi paljon erilaisia yksittäisiä tekijöitä eri 

teemoihin liittyen eikä muita selkeästi korostuneita keinoja esiintynyt. 

 

Kouluttajien toimintaa tukeva organisaatiokulttuuri 
 

Haastateltavien kouluttajien vastauksista saatiin selville tekijöitä, joiden varaan 

organisaation kulttuuri tulisi rakentua. Alla olevan taulukon mukaisesti vastauksista 

löytyi selkeästi kulttuurin perusoletuksia, toimintaa ohjaavia arvoja sekä kulttuurin 

näkyviä ilmentymiä. Kulttuurikysymys nähtiin vaikeana ja moniulotteisena. Kulttuuri 

nähtiin myös asiana mikä voisi olla myös johdettavissa eikä pelkästään ihmisistä 

riippuvaista sattumaa. 

 

 
 

Taulukko 9. Kouluttajien näkemykset toivotusta organisaatiokulttuurista. 

Artefaktit
Palaute
Yhteistyö
Jakaminen

Arvot

Tavoitteellisuus
Kokeilu
Asiakastarpeet
Ammatillisuus ja asiantuntijuus

Perusoletukset

Yhteisöllisyys
Luottamus
Kehittäminen
Hyvinvointi
Avoimuus
Kannustaminen
Positiivisuus ja huumori

ORGANISAATIO-
KULTTUURI
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Haastateltavien vastauksista nousi tasavahvasti perusoletuksiin liittyviä tekijöitä 

esille kuten yhteisöllisyys, luottamus, kehittäminen, hyvinvointi, avoimuus, 

kannustaminen sekä positiivisuus ja huumori. Arvojen osalta ainoastaan 

tavoitteellisuus nousi hieman muita tekijöitä selkeämmin vastauksissa esille. 

Artefaktien osalta kouluttajilla oli monipuolisesti näkemyksiä organisaatiokulttuurin 

näkymisenä. Vastauksista nousi esille vahvimmin palaute, yhteistyö ja jakaminen. 

Kulttuurin näkyvästä puolesta jakaminen koski esimerkiksi materiaalien jakamista 

kouluttajien kesken, mitä ei pidetty tällä hetkellä itsestään selvänä. Jakaminen 

nähtiin vaikuttavan työn tuottavuuteen. Yhteistyö toisaalta nähtiin sekä yksikön 

sisäisenä yhteistyönä että yhteistyönä eri koulutusyksikköjen välillä. Yhteistyöllä 

vastauksissa tarkoitettiin asioiden tekemistä yhteistyössä kohti tavoitteita auttaen 

toinen toisia matkan varrella. Yhteistyö nähdään sekä kulttuurin perusoletuksena, 

että näkyvänä toimintana. Kehittäminen ei nähty ainoastaan johtajan toimintana 

vaan koskee kaikkia organisaation jäseniä. Kehittäminen nähtiin yleisesti sekä 

yksikön toiminnan kehittämisenä että yksilön itsensä kehittämisenä. Yksikön 

kehittäminen koski erityisesti toiminnan kehittämistä työelämän tarpeita 

vastaavaksi. Positiivisuuden kautta koettiin, että on mahdollisuus saada esimerkiksi 

uusia ideoita ratkaisuihin. Keskittyminen asioihin, mitkä ovat yksikössä hyvin, 

nähtiin myös positiivisen perusoletuksen ilmentymänä. 

 

Kouluttajien työhyvinvoinnin rakentuminen sekä johtajan työhyvinvoinnissa 

huomioitavat seikat 
 

Haastateltavien vastauksissa nousi esille työhyvinvoinnin rakentuvan yksilöä, 

organisaatiota, johtamista, työyhteisöä ja työtä koskevista tekijöistä. Alla olevassa 

taulukossa on esitelty edellä kuvattujen tekijöiden keskeisiä ominaisuuksia 

työhyvinvoinnin kannalta. 
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Taulukko 10. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä johtajan rooli työhyvinvoinnin 

huomioinnissa. 

 

Kouluttajien näkemyksiä nousi vastauksissa monipuolisesti esille eri tekijöihin 

liittyen. Vastauksissa korostuivat erityisesti yksilöön, työyhteisöön ja työhön liittyviä 

työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Yksilön kannalta merkittävimpinä tekijöinä koettiin 

fyysinen ja henkinen hyvinvointi, työn ja vapaa-ajan sovittaminen ja itsensä 

johtamisen taidot. Työyhteisön näkökulmasta vastauksissa korostuivat erityisesti 

työkaverit ja ihmissuhteet yleensä sekä tiimihenki ja vuorovaikutus. Työn kuorma ja 

autonomisuus nousivat vastauksissa esille työn teemaan liittyen. Organisaatioon ja 

johtamiseen liittyviä erityisiä tekijöitä ei noussut vastauksissa esille, mutta erilaisia 

näkemyksiä nousi kylläkin esille. 

 

Yksilön näkökulmasta keskeistä johtamisen kannalta on tuntea omat alaisensa ja 

sitä kautta kannustaa heitä ylläpitämään omaa työhyvinvointiaan. Organisaation 

kannalta kouluttajien vastaukset työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä poikkesivat 

niistä tekijöistä, mitkä johtajan tulisi huomioida. Johtamisen kannalta nousi myös 

alaisten tunteminen vastauksista esille sekä proaktiivisuus työhyvinvointia 

koskevissa asioissa. Työkaverit ja heidän väliset suhteet olivat keskeisiä 

työyhteisöön liittyviä työhyvinvointitekijöitä.  

 

Kouluttajilla on varsin monipuolisia näkemyksiä eri teemoihin liittyen. Selkeimmin 

johtajan rooli työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä nousi esille työyhteisöön 

liittyen. Vastauksissa korostuivat johtajan työilmapiirin huomiointi ja johtajan rooli on 

JOHTAJAN HUOMIOINTI

Yksilö

Fyysinen ja henkinen hyvinvointi
Työn ja vapaa-ajan sovittaminen
Itsensä johtamisen taidot

Tuki, työn kuormitus
Motivaatio- ja palautumistekijät
Pelipaikka ja riittävät resurssit
Kuuntelu, reiluus ja kannustaminen

Organisaatio Yksiköinen välinen yhteistyö
Fyysinen työympäristö

Visio
Toimintasuunnitelma

Johtaminen

Alaisten tunteminen
Vastuu tunnistaa ja reagoida
Luottamus esimieheen
Pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus

Aktiivinen rooli ja vakavasti ottaminen
Lähestyttävyys ja viestintä
Tuntemusten kysely

Työyhteisö
Työkaverit ja ihmissuhteet 
Tiimihenki
Vuorovaikutus

Työilmapiiri
Reagointi
Pelisäännöt ja ryhmäytyminen

Työ
Työn kuorma
Autonomisuus

Tasapuolinen jakaminen
Ydintehtävä ja odotukset
Autonomisuus

TYÖHYVINVOINTI

TYÖHYVINVOINTITEKIJÄT
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vastausten perusteella tarvittaessa reagoida ja puuttua suhteissa esiintyviin 

konflikteihin. Johtamisen rooli nähtiin enemmän ennaltaehkäisevänä toimintana 

kuin oireiden hoitamisena. Myös työyhteisössä selkeät pelisäännöt korostuivat 

vastauksissa. Yksilön kannalta vastauksissa nousi tärkeimmäksi tuki 

ongelmatilanteissa sekä työn kuorman huomiointi, joka haluttiin huomioida töiden 

tasapuolisempana jakamisena.  Organisaation näkökulmasta korostui yksikön visio. 

Johtamisen kannalta haastatelluilla kouluttajilla oli erilaisia näkemyksiä, miten 

työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa johtajan toiminnalla. Helposti lähestyttävyys 

nousi selkeimmin esille. Työn teemaan liittyen työn tasapuolinen jakautuminen 

korostui hieman vastauksissa muiden näkemysten ohella. 

 
Oman yksikön visio tulevaisuudesta 
 

Haastateltujen kouluttajien vastauksista löytyi yhteisiä piirteitä siitä, millainen heidän 

yksikkönsä tulevaisuudessa tulisi näyttää. Alla olevassa taulukossa on kuvattu 

vastausten perusteella kouluttajien näkemykset vision eri osatekijöitä. 

 

 
 

Taulukko 11. Kouluttajan näkemykset yksikön visiosta. 

 
Yhteistyö katsottiin koskevan sekä ulkoisia että sisäisiä sidosryhmiä koskevaksi. 

Yhteistyötä kuvattiin yhdessä vastauksessa henkiseksi avokonttoriksi, missä asioita 

ideoidaan ja tehdään yli Amiedun yksikkörajojen. Yhteistyö nähtiin tarkoittavan 

sillanrakentamista muihin oppilaitoksiin, kuten esimerkiksi ammattikorkeakouluihin. 

Myös yhteistyö yrityksiin tuotiin vastauksissa esille. Innovatiivisuuden osalta tuotiin 

esille menestystuotteet ja uusien asioiden kokeileminen. Innovaatioista haluttiin 

hyötyjä Amiedulle ja koko Suomelle. Digitaalisuuden osalta vastauksista ei selvinnyt 

kovin tarkasti, mitä digitaalisuudella varsinaisesti tarkoitettiin, mutta verkko-

oppiminen ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuus omassa työssä tuotiin esille 

vastauksissa. Edelläkävijyys nähtiin vastauksissa tarkoittavan, että yksiköllä on 

katse tulevaisuudessa ja siellä olevissa haasteissa sekä niiden ratkaisuissa. 

Yhteistyötä tekevä Innovatiivinen Digitaalinen
Edelläkävijä Ammattitaitoinen Positiivinen ME-henki

VISIO
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Vastauksissa ammattitaitoisuus ymmärrettiin koskevan yksikön työntekijöiden 

vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämistä sekä yksikössä olevan osaamisen 

monipuolisuutta yksikön menestyminen edellytyksenä. Vastauksissa tuotiin esille 

myös, että yksikön työntekijät ovat ammattiylpeitä ja haluavat hyödyntää omaa 

osaamistaan ja ammattitaitoaan. Positiivisessa me-hengessä on vastauksista 

yhdistetty kaksi eri näkökulmaa eli kannustavuus, hyvä meininki, positiivisuus, 

toisten hyvinvoinnista välittäminen sekä erityisesti yhteenkuuluvuuden tunne. 

 
Kouluttajien näkemykset johtajan esimerkkinä toimimisesta 

 

Haastateltavien vastauksissa nousi esille tuottavuutta, motivaatiota, kulttuuria ja 

työhyvinvointia kokevia tekijöitä.  Alla olevassa taulukossa on kuvattu vastauksista 

selvinneet keskeisen johtajan esimerkin näyttämisen tapoja. 

 

 
 

Taulukko 12. Johtajan esimerkin näyttämisen eri tapoja. 

 

Kouluttajilla oli varsin monipuolisesti näkemyksiä, miten johtaja voisi omalla 

esimerkillään toimia. Tuottavuuden osalta vastauksissa nousi esille vahvimmin 

tilanteen ja suunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja pyrkimys poistaa esteitä 

vision tavoittamiselle. Myös muita yksittäisiä tekijöitä nousi vastauksista esille. 

Arjessa läsnä oleminen nähtiin tarkoittavan johtajan kouluttajan työtehtävän 

tuntemista ja tuottavuustekijöiden tiedostamista. Johtajan velvollisuutta tehdä 

Tuottavuus

Visio
Tavoitteiden toteutuminen
Arjessa läsnä
Toimintamallit ja prosessit

Motivaatio
Asenne, intohimo ja positiivisuus
Kyky keskustella
Toimii kuten haluaa alaisten toimivan

Organisaatiokulttuuri

Avoimuus
Inhimillisyys, moraali
Luottamus ja arvostus
Arvojen näkyminen toiminnassa

Työhyvinvointi

Kiireettömyyden tunne
Kunnollisuus 
Kuuntelu
Terveelliset työtavat

ESIMERKKI
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päätöksiä nousi myös vastauksissa esille, kuten velvollisuus toimintamallien ja 

prosessien noudattaminen.  

 

Motivaation osalta ei vastauksista noussut selkeästi tiettyä aihetta esille. 

Motivaation kannalta vastauksista nousi esille esimerkiksi toive siitä, että johtaja 

toimisi kuten haluaisi alaistensa toimivan välittämällä positiivista asennetta ja 

intohimoa työhön. Organisaatiokulttuuriin tuli kouluttajilta eniten erilaisia 

näkemyksiä. Vahvimpana nousi vastauksissa esille avoimuus. Muita 

merkityksellisiä asioita oli esimerkillinen toiminta liittyen inhimillisyyteen, moraaliin, 

luottamukseen ja arvostukseen sekä arvojen näkyminen toiminnassa. 

Työhyvinvoinnin kannalta ei vastauksista noussut esille erityistä aihetta, mutta 

johtajan halutaan näyttää esimerkkiä terveellisistä työtavoista ja välittämällä 

kiireettömyyden tunnetta, koska kiireen ja stressin tunne katsottiin tarttuvan 

kouluttajiin. 

 

Johtajan keinot parempien suoritusten haastamiseksi. 
 

Kouluttajien vastausten perusteella löytyi neljä eri teemaa, jotka ovat kuvattu alla 

olevassa taulukossa, joiden avulla johtaja voi haastaa kouluttajaa parempiin 

suorituksiin. 

 

 
 

Taulukko 13. Johtajan keinot haastaa kouluttajia parempiin suorituksiin. 

 

Resurssit Aikaresurssit
Työparimalli

Kehittyminen
Uudet haasteet
Kehittymismahdollisuudet
Luottamus oppimiseen

Johtaminen
Palkitseminen
Kannustus ja tuki
Coaching

Työtehtävät
Tarpeeksi työtehtäviä
Tavoitteet
Vahvuuksien hyödyntäminen

HAASTAMINEN
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Kouluttajien vastauksista nousi esille monipuolisimmin johtamisen toimintoon 

liittyviä näkemyksiä parempiin suorituksiin haastamiseksi.  Johtamisessa korostui 

erityisesti palkiseminen. Muita johtamisen toimintoja olivat coaching ja kouluttajien 

kannustaminen sekä tukeminen. Työtehtävien osalta löytyi myös monipuolisesti, 

vaikka selkeää yksittäistä tai erityisesti korostunutta tekijää ei vastauksissa 

esiintynyt. Työtehtävien osalta nousi esille työtehtävien selkeät tavoitteet, 

mahdollisuus hyödyntää niissä omia vahvuuksia sekä työtehtävien riittävä määrä. 

Resurssien kannalta vastauksissa nousi merkittävimmäksi tekijäksi aikaresurssit. 

Antamalla kouluttajalle uusia haasteita ja kehitysmahdollisuuksia sekä kouluttajan 

vieminen osaamisen epämukavuusalueelle nousivat vastauksista esille 

kehittymisen teemaan liittyen. 

 

Yksilöllinen huomiointi kouluttajien johtamisessa 

 
Haastateltavien vastauksista selvisi neljä yksilöllisen huomioinnin teemaa alla 

olevan taulukon mukaisesti. Kouluttajien näkemyksen mukaan yksilöllisessä 

huomioinnissa voidaan huomioida yksilön kompetenssiin liittyviä tekijöitä, 

sosiaalisia- ja vuorovaikutustekijöitä sekä työtä itsessään koskevia tekijöitä. 

 

 
 

Taulukko 14. Kouluttajan yksilöllisen huomioinnin eri osatekijät. 

 

Kouluttajien vastauksissa monipuolisemmin näkemyksiä tuli sosiaalisiin- ja 

kompetenssitekijöihin. Sosiaalisten tekijöiden osalta korostuivat erityisesti erilaisten 

persoonien huomiointi, työntekijän elämäntilanteen huomiointi, alaisten tunteminen, 

yksilöllisten motivaatiotekijöiden huomiointi sekä aito kiinnostunut työntekijää 

kohtaan. Kompetenssitekijät nousivat toiseksi eniten esille kouluttajien 

Kompetenssi-
tekijät

Osaamisen ja vahvuuksien huomiointi
Osaamisen kehittäminen

Sosiaaliset tekijät

Erilaisten persoonien huomiointi 
Työntekijän elämäntilanteen huomiointi
Alaistuntemus
Yksilöllisen motivaatiotekijöiden huomiointi 
Aito kiinnostus työntekijästä

Vuorovaikutustekijät Yksilöllinen kommunikointi 
Työ Työn henkilökohtaistaminen

YKSILÖLLINEN
HUOMIOINTI
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vastauksissa. Erityisesti työntekijän osaamisen huomiointi ja osaamisen 

kehittäminen nousivat vahvimmin esille. Vuorovaikutustekijöistä eniten korostui 

vastauksissa yksilöllinen kommunikointi. Työ ja sen suorittamisen kannalta 

vastauksista ei noussut erityistä tekijää esille, mutta yksilöllinen huomiointi nähtiin 

yleisesti työn henkilökohtaistamisena. Tämä voidaan vastausten perusteella 

ymmärtää tarkoittavan työntekijälähtöisesti työtehtävien suorittaminen, työnkuvan 

määrittely tavoitteineen   

 

Saavutuksista palkitseminen 

 

Haastateltavien vastauksista nousi esille tekijöitä, mistä kouluttajat haluavat että 

heitä palkitaan sekä keinoja miten saavutuksista tulisi palkita. Alla olevassa 

taulukossa on esitelty vastausten perusteella keskeiset palkisemisen syyt ja keinot. 

 

 
 

Taulukko 15. Haastateltujen kouluttajien näkemyksiä saavutuksien palkitsemisesta. 

 

Kouluttajat haluavat, että heitä palkitaan tavoitteiden saavuttamisesta ja 

innovaatioista. Innovaatiot liittyvät konkreettisiin työympäristöä koskeviin 

uudistuksiin tai käytännön työtä edistäviin saavutuksiin. Sosiaalisia- ja yksilöllisiä 

palkitsemisen kannalta merkityksellisiä saavutuksia tuotiin esille varsin 

monipuolisesti. Yleisimmät vastauksista nousseet saavutukset olivat työilmapiiriin 

luomiseen ja yhteistyön lisäämiseen liittyviä. Eniten eri saavutuksia tuotiin esille 

yksilön toimintaan liittyen. Kaikilla vastaajilla oli hieman erilainen näkemys siitä 

TAVOITTEET Tavoitteiden saavuttaminen KOMPENSAATIO Raha
Bonukset

INNOVAATIOT Innovaatiot EDUT Lahjakortti
Vapaapäivä

SOSIAALISET TEKIJÄT

Positiivisen tiimihengen 
luonti
Motivaation ja yhteistyön 
lisääminen
Työvoitot

KOKEMUS TYÖSTÄ

Uudet haasteet ja 
työmahdollisuudet
Tiimin virkityspäivä, 
illanvietot
Itsensä kehittäminen 
työajalla, koulutukset
Kiitoksen sanominen ja 
huomiointi

YKSILÖLLISET TEKIJÄT

Tehtävänkuvan ylitys
Hyödyllinen itsensä 
kehittäminen
Strategian edistäminen

MISTÄ PALKITAAN? MITEN PALKITAAN?

PALKITSEMINEN
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millaisista yksilöllisistä saavutuksista tulisi palkita. Vahvimmin nousivat esille 

tehtävän kuvan ylitys ja oman osaamisen kehittyminen. 

 

Palkitsemisen muotoa koskien haastateltavien vastauksissa oltiin melko samaa 

mieltä kompensaatioon ja etuihin liittyvissä palkisemisen muodoissa. Raha ja 

bonukset nähtiin kompensaatioon liittyvinä palkisemisen muotoina. Muut 

taloudelliset edut koskivat lahjakortteja ja mahdollisuutta vapaapäivään. Lahjakortti 

nähtiin muutamissa vastauksissa rahaa parempana palkitsemisen muotona. Lisäksi 

tuotiin esille rahallisten palkitsemisen muotojen moraalisuus Amiedun 

yhteiskunnallisen roolin takia. Kuitenkaan palkisemisen näkökulmasta 

kompensaatio ja edut eivät kuitenkaan korostuneet vastauksissa, vaan kokemus 

työstä koettiin palkitsevampana. Vastauksista nousi monipuolisesti erilaisia 

kokemuksellisia tekijöitä, jotka koettiin palkitsevina. Vastauksissa korostuivat 

hieman työhön liittyvät mahdollisuudet, itsensä kehittäminen ja yhteiset hetket. 

Pelkästään kiitoksen sanominen hyvin tehdystä työstä nähtiin joskus riittävänä 

palkitsemisen muotona. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä osiossa tarkastellaan, miten tämä tutkimus on onnistunut vastaamaan 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi tarkastellaan tutkimuksen tuloksia 

aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä tietotyöntekijän eli kouluttajan 

johtamista Amiedussa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja analysoida, mitkä 

tekijät ovat olennaisia tietotyöntekijän johtamisessa ja millaisia asioita kyseisiin 

tekijöihin liittyy. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja analysoida 

transformatiivisen johtamisen mallin hyödyntämistä tietotyöntekijän johtamisessa.  

 

Tässä pro-gradu tutkielmassa päätutkimuskysymys on: 

 

Miten tietotyöntekijää tulisi johtaa? 

 

Päätutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää seuraaviin alatutkimus-

kysymyksiin vastaamista: 

 

Mitä tekijöitä tulisi huomioida tietotyöntekijän johtamisessa? 

 

Miten transformationaalisen johtamisen mallia voitaisiin hyödyntää tietotyöntekijän 

johtamisessa? 

 

6.1 Tietotyöntekijän johtamisessa huomioitavat tekijät 
 

Ensimmäisen alatutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia tekijöitä tulisi 

huomioida kouluttajan johtamisessa. Tutkimuksessa lähestyttiin tietotyöntekijän 

johtamista tuottavuuden, motivaation, organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin 

näkökulmasta. Druckerin (1999) mukaan tietotyöntekijän tuottavuuden 

parantaminen on yksi johtamisen suurimmista haasteista. Motivaatio ja motivointi 

ovat johtamisen kannalta kannalta keskeisiä toimintoja. Tietotyöntekijää voi olla 

haastavaa motivoida, koska Davenportin (2005) mukaan autonomia on keskeinen 

elementti tietotyöntekijän työskentelyssä eikä tietotyöntekijä halua, että hänelle 
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sanotaan mitä hänen pitää tehdä. Tietotyöntekijän kannalta organisaatiokulttuurilla 

voi olla positiivisia vaikutuksia tämän työtyytyväisyyteen (Bigliardi 2012). 

Tuomivaara et al. (2005) mukaan tietotyö on haastavaa ja voimia kuluttavaa. Lisäksi 

työhyvinvointiin panostaminen edistää tietotyöntekijöiden motivaatiota, 

sitoutumista, innovointia ja työtyytyväisyyttä (Otala ja Ahonen 2005). 

 

Millerin (1977), Druckerin (1999), Daviesin (2005) ja Adriansenin (2016) 

tietotyöntekijän tuottavuuteen vaikuttavissa tekijöissä korostuivat erityisesti 

päätehtävän määrittely sekä yksilön rooli tuottavuuteen vaikuttavina tekijöinä. Tässä 

tutkimuksessa nousi myös näihin liittyviä tekijöitä esille sekä tuottavuuteen 

vaikuttavina tekijöinä, että tuottavuutta parantavina tekijöinä. Tämä tukee sitä 

näkemystä, että tuottavuuden kannalta päätehtävällä ja tietotyöntekijän itsensä 

johtamisella on tuottavuuden kannalta merkittävä rooli. Poiketen aikaisemmasta 

tutkimuskirjallisuudesta tässä tutkimuksessa korostuivat tuottavuuteen vaikuttavina 

ja parantavina tekijöinä erityisesti yhteistyö, työpaikan ilmapiiri, käytettävissä olevat 

resurssit. Innovointia ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä on mahdotonta toteuttaa, 

jos siihen ei ole riittäviä resursseja saatavilla. Lisäksi tässä tutkimuksessa nostettiin 

vahvasti johtamisen rooli esille tuottavuuteen vaikuttavana ja sitä parantavana 

tekijänä. Tämä voi mahdollisesti heijastua organisaation byrokraattisesta 

toimintamallista, missä ollaan ehkä totuttu ylhäältä alaspäin suuntautuvaan 

ohjaamiseen ja kontrollointiin oma-aloitteellisuuden sijaan. 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin motivaation rakentumisessa Tampoen (1993) 

tietotyöntekijän motivaatiomallia. Mallissa tietotyöntekijän motivaatio muodostuu 

yksilön kompetenssin, fasilitoivan työympäristön, tarkoituksen, tiedon vaihtamisen, 

psykologisten ja materiaalisten palkintojen kautta. Tampoen (1993) mukaan yksilön 

kompetenssiin kuuluu olennaisesti autonomisuuden tunne ja tämä tutkimus tuki tätä 

näkemystä. Tämä tutkimus täydensi vielä yksilön kompentenssitekijää korostamalla 

resurssointia. Tässä tutkimuksessa fasilioiva työympäristö nähtiin ennemminkin 

sosiaalisena ilmiönä eikä niinkään pelkästään liittyen työkalujen 

hyödynnettävyyteen työtehtävien suorittamisessa. Tampoen (1993) mukaan 

tarkoitus liittyy työtehtävän roolin selkeyteen ja tehtävän merkittävyyteen 

organisaation kannalta. Tämä voidaan osoittaa myös tässä tutkimuksessa ja näiden 
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lisäksi tässä tutkimuksessa tuli esille työn joustavuus, vaihtelevuus ja haastavuus. 

Tiedon vaihtaminen koskee Tampoen (1993) mukaan tiedon siirtämistä 

horisontaalisesti ja vertikaalisesti organisaatiossa. Tämä tutkimus ei tukenut tätä 

näkemystä, koska tässä tutkimuksessa se ei noussut esille tutkimuksen tuloksissa. 

Tässä tutkimuksessa tiedon siirtäminen ei ole motivaatioon vaikuttava tekijä. 

Psykologiset ja materiaaliset palkinnot nousivat tutkimustuloksissa esille näin tukien 

Tampoen mallia tietotyöntekijän johtamisesta. 

 

Scheinin (2001) mukaan organisaatiokulttuuri koostuu joukosta perusolettamuksia, 

joita ryhmä on löytänyt, kehittänyt ja keksinyt selvitäkseen ulkoisista ja sisäisistä 

haasteista. Tutkimuskirjallisuudessa Westbrook (2002), Davenport (2005), Newell 

(2009), Acsente (2010) ja Bigliardi (2012) ovat tuoneet esille tietotyöntekijää 

tukevan organisaatiokulttuurin perusoletuksia esille taulukon xx mukaisesti. 

 

 
 

Taulukko 16. Tutkimuskirjallisuuden ja tämän tutkimuksen tuloksia 

organisaatiokulttuurin perusoletuksista. 

 

Tämä tutkimus tuki erityisesti Ascenten näkemystä tieotyöntekijän työskentelyä 

tukevan organisaatiokulttuurin perusoletuksista. Poiketen aikaisemmista 

tutkimuksista positiivisuudella ja huumorilla oli tässä tutkimuksessa korostunut rooli. 

Lisäksi tämä tutkimus lisäsi aikaisempaan tutkimukseen hyvinvoinnin merkityksen. 

Tietotyöntekijän työskentelyä tukevan 
organisaatiokulttuurin perusoletuksia 
tutkimuskirjallisuudessa

Kouluttajan työskentelyä tukevan 
organisaatiokulttuurin perusoletuksia
Amiedussa

Westbrook (2002):
• Vähän byrokratiaa, vähän sääntöjä ja ohjeita
Davenport (2005)
• Autonomisuus
Newell (2009)
• Vastuullinen autonomisuus
Acsente (2010)
• Luottamus
• Tiedon jakaminen
• Sosiaalinen kanssakäyminen
• Oppiminen ja kehittyminen
• Kunnioitus
• Luovuus
Bigliardi (2012)
• Innovatiivinen
• Kannustava

• Yhteisöllisyys
• Luottamus
• Kehittäminen
• Hyvinvointi
• Avoimuus
• Kannustaminen
• Positiivisuus ja huumori
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Mielenkiintoista on se, ettei tässä tutkimuksessa noussut byrokraattisuus eikä 

autonomisuus teemoina esille. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana oli oletus siitä, 

että organisaatiokulttuuria voidaan johtaa. Tutkimuksen tulokset vahvistavat tätä 

käsitystä, koska perusoletuksien luonteen vuoksi voidaan katsoa, että niitä voidaan 

johtaa johtajan asettaman vision, oman esimerkin, haastamisen ja palkitsemisen 

kautta. Wilkinsin ja Ouchin (1983) mukaan toimintaympäristön luonne vaikuttaa 

organisaatiokulttuurin tehokkuuteen. Denisionin (1990) heimokulttuuri toimii 

erityisesti monitulkintaisissa ja epävarmoissa ympäristöissä. Amiedun 

toimintaympäristö on muuttunut entistä monitulkintaisemmaksi ja epävarmemmaksi 

ja tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että kaivataan enemmän 

heimokulttuurin tyylistä organisaatiokulttuuria missä osallistaminen ja yhteistyö on 

keskeisessä roolissa. 

 

Työhyvinvointia tarkasteltiin tässä tutkimuksessa Mankan (2011) työhyvinvointi-

mallin kautta. Mallissa työhyvinvointi muodostuu seuraavista tekijöistä: 

 

- Yksilö 

- Organisaatio 

- Johtaminen 

- Työyhteisö 

- Työ 

 

Mankan (2011) mukaan yksilötekijät muodostuvat psykologisesta pääomasta, 

yleisestä terveydestä ja fyysisestä kunnosta. Tämä tutkimus tuki tätä näkemystä 

erityisesti fyysisten tekijöiden osalta. Tässä tutkimuksessa työhyvinvointi yksilön 

kannalta koettiin melko arkisena asiana eikä niin vahvasti psykologisina piirteinä tai 

ominaisuuksina kuten Mankan (2011) esille tuomat itseluottamus, sitkeys, 

toiveikkuus ja realistinen optimismi. Arkisuus korostui työn ja vapaa-ajan 

sovittamisena ja itsensä johtamisen taitona. Johtajalla on mahdollisuus vaikuttaa 

yksilöä koskeviin työhyvinvoinnin tekijöihin tämän tutkimuksen perusteella, koska 

se nousi tuloksista esille. 
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Mankan (2011) mukaan työhyvinvointiin liittyvät organisaatiotekijät koskevat 

määritelty visio ja toimintasuunnitelma sen toteuttamiseksi. Tämä tutkimus tuki 

vahvasti Mankan näkemystä erityisesti johtajan toiminnassa huomioitavina 

tekijöinä. Tässä tutkimuksessa esille noussut yhteistyön ja fyysisen työympäristön 

merkitys työhyvinvoinnin kannalta tuki Mankan näkemystä.  

 

Mankan (2011) mukaan johtaminen työhyvinvoinnin kannalta tarkoittaa 

oikeudenmukaisuutta, reiluutta, työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista, 

arvostuksen ja tuen antamista sekä optimismin vahvistamista. Tämä tutkimus tukee 

osittain tätä näkemystä ja hieman poiketen Mankan käsityksiä tämä tutkimus korosti 

erityisesti johtajan alaistuntemusta, luottamusta ja viestintää. Lisäksi työntekijän 

työhyvinvoinnin huolehtimisessa korostettiin aktiivisuutta, aiheen vakavasti 

ottamista ja kykyä reagoida.  

 

Työyhteisöllä on merkittävä rooli kouluttajan työhyvinvoinnin kannalta. 

Työkavereiden väliset sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus ja ilmapiiri ovat 

merkityksellisiä asioita työhyvinvoinnin kannalta. Tämä tutkimus tukee siten Mankan 

(2011) esille tuomia työyhteisön työhyvinvoinnin kannalta olennaisia piirteitä. 

Johtajan rooli onkin huomioida nämä seikat toiminnassaan luoden niille edellytyksiä 

ja reagoida mahdollisiin epäkohtiin. 

 

Työn merkitys työhyvinvoinnin kannalta nähtiin tässä tutkimuksessa ei niinkään 

Mankan (2011) mukaan työn tavoitteiden ja niihin vaikuttamisen kannalta vaan 

erityisesti yön kuorman ja autonomisuuden kannalta. Kuitenkaan tässä 

tutkimuksessa ei suljettu pois työhön ja nimenomaisesti ydintehtävään liittyvien 

odotusten merkitystä työhyvinvoinnin kannalta. 

 

 



 

 

98 

 
 

Taulukko 17. Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset tietotyöntekijän johtamisessa 

huomioitavista tekijöitä 

 

Yllä olevassa taulukossa on tuotu esille tämän tutkimuksen keskeiset 

johtopäätökset tietotyöntekijän johtamisen tekijöistä. Kouluttajia voidaan johtaa 

tuottavuuden, motivaation, organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kautta. 

Kantavana teema oli ajatus yksin yhdessä, missä kouluttaja toimisi 

tuottavimmillaan, olisi motivoinut ja voisi hyvin heimon omaisessa yhteisössä missä 

häntä johdettaisiin yksilönä heimon tukemana. 

 

6.2 Tietotyöntekijän johtaminen tranformationaalisen johtamismallin avulla 
 

Toisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, miten 

transformationaalisen johtamismallia voitaisiin hyödyntää tietotyöntekijän 

johtamisessa. Tutkimuskirjallisuus tukee transformationaalisen johtamismallin 

hyötyjä, kuten parantunut tuottavuus ja työtyytyväisyys sekä edistää sisäistä 

motivaatiota ja heimokulttuurin rakentumista (Brand ja Laiho 2013, Avolio et al. 

2014, Kim 2013). Lähtökohtaisesti tranformationaalinen johtamisen malli sopii 

tietotyöntekijän johtamiseen, koska sillä on positiivisia vaikutuksia tietotyöntekijän 

kannalta merkityksellisiin tekijöihin, kuten tuottavuus, motivaatio, organisaatio-

Kouluttajan johtamisessa 
huomioitavat tekijät

Keskeiset johtopäätökset

Tuottavuus Tuottavuutta voidaan parantaa huomioimalla johtamisessa:
• Päätehtävä
• Resurssointi
• Työyhteisö ja ilmapiiri

Motivaatio Motivaatiota voidaan parantaa huomioimalla johtamisessa:
• Resurssointi
• Työtehtävän merkitys, joustavuus ja haastavuus
• Työyhteistön ja ilmapiiri
• Palkitseminen

Organisaatiokulttuuri Organisaatiokulttuuria voidaan johtaa:
• Heimokulttuurin piirteitä

Työhyvinvointi Työhyvinvointia voidaan johtaa:
• Arkisia asioita
• Visio ja toimintasuunnitelma
• Aktiivisesti ja reagoiden
• Työyhteisö ja ilmapiiri
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kulttuuri ja työhyvinvointi. Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään 

transformationaalisen johtamismallin tekijöinä mukaillen Kouzesin ja Posnerin LPI 

luokittelua (Brand ja Laiho 2013) luokittelua eli vision luominen, haastaminen, 

esimerkkinä oleminen, yksilöllinen huomiointi ja palkitseminen. 

 

Vision luomista voidaan lähestyä joko viestinnällisesti tai sisällöllisestä 

näkökulmasta (Rafferty ja Griffin 2004). Tässä tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle 

vision sisällöllisestä näkökulmasta. Fosterin ja Akderen (2007) mukaan 

organisaation visio rakentamisen tarkoituksena on luoda yhteinen mielikuva 

tulevaisuudesta perustuen eri mielipiteisiin. Tässä tutkimuksessa luotiin yhteinen 

mielikuva koulutusyksikön tulevaisuudesta kuuntelemalla kouluttajien mielipiteitä. 

Näiden mielipiteiden perusteella luotiin yhteinen mielikuva, millaisista tekijöistä 

yksikkö haluttaisiin nähdä eli edelläkävijänä, digitaalisena, innovatiivisena, 

ammattitaitoisena, yhteistyötä tekevänä ja missä vallitsee positiivinen me-henki. 

Vision toimeenpano edellyttää (Fosterin ja Akderen 2007) mukaan selkeää ja 

merkityksellistä visiota, koska sen kommunikointi on helpompaa. Tämän 

tutkimuksen tuloksena syntynyt näkemys vision tekijöistä tulisi kuitenkin saattaa 

vielä selkeämpään muotoon helpottamaan sen kommunikointia. Tämä tutkimus 

antaa kuitenkin viitteitä vision vaikutuksesta tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.  

 

Älyllinen haastaminen tarkoittaa Raffertyn ja Griffin (2004) mukaan työntekijän 

kiinnostuksen herättämistä ajatella ongelmia uudella tavalla. Älyllisellä 

haastamisella voidaan myös tarkoittaa työntekijän kannustamista tehdä työtä 

tehokkaammin ja käyttämään paremmin tietojaan ja taitojaan työtehtävissä (Peng 

et al. 2005). Tässä tutkimuksessa älyllinen haastaminen ymmärrettiin Pengin (2005) 

tavoin ja selvitettiin, kuinka johtaja voisi haastaa työntekijöitä vielä parempiin 

suorituksiin. Johtajan on mahdollista haastaa kouluttaja parempiin suorituksiin 

huomioimalla resurssit, kouluttajan osaamisen kehittyminen valmentavalla otteella 

sekä kiinnittämällä huomioita kouluttajan mahdollisuuksiin hyödyntää vahvuuksiaan 

tavoitteellisissa työtehtävissä. Johtajan tulee myös huomioida se, ettei parempiin 

suorituksiin haastaminen ole välttämättä mahdollista, vaan tuntea alaisensa ja 

huomioida tämän yksilöllisiä tarpeita ja toiveita. Haastaminen voidaan nähdä 

välillisenä tuottavuuteen, motivaatioon, organisaatiokulttuuriin ja työhyvinvointiin 
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vaikuttavana tekijänä. Haastamalla parempiin suorituksiin samalla huomioiden 

kehitysmahdollisuudet, riittävät resurssit ja työtehtävien tavoitteet työntekijän 

tuottavuutta voidaan parantaa. Myös motivaatiota voidaan parantaa, kun parempiin 

suorituksiin haastetaan huomioimalla palkitseminen, kannustus ja tuki sekä 

resursointi. Parempiin suorituksiin haastaminen tukee toivottavaa 

organisaatiokulttuuria huomioimalla luottamuksen kouluttajan kykyyn oppia ja 

yksilön kannustamisen. Luottamus ja kannustus olivat tämän tutkimuksen 

perusteella organisaation perusoletuksia. Työhyvinvointi voidaan ottaa myös 

huomioon parempiin suorituksiin haastamisessa, jos johtamisessa huomioidaan 

resursointi, työtehtävien tavoitteet ja valmentava johtaminen. 

 

Johtajan muodollinen auktoriteetti ei takaa sitä, että työntekijä suorittaa pyydetyt 

tehtävät (Hermalin 1998). Tämän johdosta esimerkillä johtaminen on yksi keino 

saada työntekijä suorittamaan haluttuja tehtäviä (Gächter et al. 2009). Drouvelis ja 

Nosenzo (2013) mukaan johtajan ja työntekijän samankaltaiset arvot ja motiivit 

vaikuttavat myönteisesti työntekijän haluun toimia johtajan esimerkin avulla. Tässä 

tutkimuksessa esimerkkinä olemista lähestyttiin tuottavuuden, motivaation, 

organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kautta. Johtajan haluttiin näyttävän 

esimerkkiä näihin osa-alueisiin liittyen. Kuten parempiin suorituksiin haastaminen, 

esimerkkinä oleminen voidaan nähdä myös välillisenä keinona parantaa kouluttajan 

tuottavuutta, motivaatiota ja työhyvinvointia sekä rakentaa toivottavaa 

organisaatiokulttuuria. Johtajan vision luominen ja tavoitteellinen toiminta 

vaikuttavat parantavasti kouluttajan tuottavuuteen. Johtajan positiivisuus vaikuttaa 

positiivisesti kouluttajien motivaatioon. Johtajan avoimuus ja luottamus ovat 

toivottavan organisaatiokulttuurin perusoletuksia. Kouluttajan työhyvinvointiin 

vaikuttaa johtajan terveelliset työtavat, kuuntelu ja kyky keskustella sekä arjessa 

läsnä oleminen. 

 

Yksilöllinen huomiointi käsitetään tarkoittavan johtajan aktiivista työntekijän 

kuuntelua, työntekijän vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamista (Cetin ja Kinik 

2015). Johtajan mentoroinnin ja valmentamisena avulla työntekijän tarpeet 

täytetään ja tarjotaan mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun (Bass 2003). 

Nämä näkemykset voidaan osoittaa myös tässä tutkimuksessa. Kouluttajat kokivat, 
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että johtajan tulee yksilöllisesti huomioida kouluttajien osaamisen ja vahvuudet sekä 

tuntea työntekijän yksilölliset motivaatiotekijät. Lisäksi tässä tutkimuksessa nousi  

esille vahvasti tarve yksilölliselle vuorovaikutukselle ja muille sosiaalisille tekijöille, 

joka tukee Bassin (2003) näkemystä johtajan mentorin ja valmentajan roolissa 

toimimista. Avolion ja Bassin (1995) mukaan yksilöllinen huomiointi voidaan tulkita 

negatiivisena johtajan holhoamisena. Tämä tutkimus ei antanut tukea tälle 

näkemykselle. Yksilöllinen huomiointi edistää kehittymistä tukevaa ja erilaisuutta 

hyväksyvää ilmapiiriä (Bass 2003, Cetin ja Kinik 2015), mutta tässä tutkimuksessa 

ilmapiiriin liittyviä huomioita ei esiintynyt. 

 

Armstrongin (2015) kokonaispalkitsemisen mallin mukaan tietotyöntekijää 

motivoiva palkitseminen rakentuu kompensaatiosta, eduista ja työhön liitettävistä 

kokemuksista. Motivoivat työhön liittyvät kokemukset koskevat tunnustuksia ja 

huomionosoituksia, työn- ja vapaa-ajan sovittamista, organisaatiokulttuuria ja 

työympäristöön liittyviä tekijöitä. Edvardsson (2003) tuo myös työpaikan ja työajan 

joustavuuden esille myönteisenä kokemuksena. Tämä tutkimus tuki erityisesti 

tunnustuksien ja huomionosoituksien merkitystä palkitsemisessa. Armstrongin 

(2015) näkemyksiä täydentäen tämän tutkimuksen perusteella palkitsemisessa 

johtajan tulisi antaa kouluttajalla uusia työhaasteita, itsensä 

kehittämismahdollisuuksia työajalla sekä kannustamalla tiimiä yhteisiin 

virkistystilaisuuksiin. Taloudelliset palkitsemisen muodot koettiin melko arkisina ja 

suhteellisen vaatimattomina Armstrongin (2015) näkemyksiin verrattuna. Tämän 

tutkimuksen perusteella kouluttajalle riittää lahjakortti tai vapaapäivä etuna. 
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Taulukko 18. Tutkimuksen johtopäätökset transformationaalisen johtamisen mallin 

hyödyntämisestä tietotyöntekijän johtamisessa. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että transformationaalisen 

johtamisen mallia voidaan haastamisen, esimerkkinä olemisen, yksilöllisen 

huomioinnin ja palkitsemisen tekijöiden kautta vaikuttaa tietotyöntekijän johtamisen 

kannalta merkityksellisiin tekijöihin kuten tuottavuus, motivaatio, 

organisaatiokulttuuri ja työhyvinvointi. Vision luomisen kautta voidaan vaikuttaa 

tietotyöntekijän tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. 

 

 

 

 

Transformationaalisen
johtamisen tekijät

Tietotyöntekijän johtamisessa 
huomioitavat tekijät

Visio Tuottavuus
Työhyvinvointi

Haastaminen Tuottavuus
Motivaatio
Organiaatiokulttuuri
Työhyvinvointi

Esimerkkinä oleminen Tuottavuus
Motivaatio
Organiaatiokulttuuri
Työhyvinvointi

Yksilöllinen huomiointi Tuottavuus
Motivaatio
Organiaatiokulttuuri
Työhyvinvointi

Palkitseminen Tuottavuus
Motivaatio
Organiaatiokulttuuri
Työhyvinvointi
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6.3 Tulosten arviointi case -organisaation kannalta 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä tietotyöntekijöiden johtamisesta case 

-organisaatiossa. Tulosten perusteella ymmärrystä voidaan lisätä kouluttajien 

johtamisessa. Tutkimuksen tulosten perusteella tuottavuuteen, motivaatioon, 

organisaatiokulttuuriin ja työhyvinvointiin tulee kiinnittää johtamisessa huomioita. 

Tulosten perusteella johtajien tulee tuntea kouluttajansa niin ihmisenä kuin 

ammatillisena persoonana. Tämän lisäksi tulosten perusteella johtajien tulee 

rakentaa yksiköissään heimokulttuuria, missä kouluttajat voivat toimia 

autonomisesti ryhmän tukemana. Johtajat voidaan nähdä heimopäälliköinä, jotka 

ovat arjessa mukana ja kouluttajien tukena matkalla kohti yhteistä visiota. 

 

Tutkimuksen mukaan kouluttajien johtaminen on hyvin arkisten asioiden 

huomioimista johtamisessa. Koulutuspäälliköiden tulee ottaa vakavasti ja reagoida 

työnhyvinvointia heikentäviin tilanteisiin koskien kouluttajaa ja työyhteisöä. Lisäksi 

koulutuspäälliköiden tulee kiinnittää huomiota resurssien ja erityisesti ajallisten 

resurssien merkitykseen ja vaikutukseen kouluttajien työtehtävissä suoriutumiseen. 

Kouluttajien tuottavuutta, motivaatiota ja työhyvinvointia voidaan tutkimuksen 

mukaan parantaa oikeilla tietotyöhön ja tietotyöntekijään sopivilla työkaluilla. 

Johtajat voivat parantaa kouluttajien tuottavuutta riittävällä resursoinnilla, 

päätehtävän määrittelyllä sekä edistämällä myönteistä ilmapiiriä. Kouluttajien 

motivaatiota voidaan parantaa riittävällä resursoinnilla, antamalla haastavia 

työtehtäviä, lisäämällä työn tekemisen joustavuutta ja tukemalla myönteistä 

ilmapiiriä. Johtajat voivat vaikuttaa työhyvinvointiin olemalla aktiivisia aiheeseen 

liittyen sekä huomioimalla kouluttajien yksilöllisiä arkisia asioita. 

 

Tutkimuksen mukaan johtamisen työkaluiksi sopivat vision luominen, oma 

esimerkki, yksilöllinen huomiointi, haastaminen ja palkitseminen. 

Transformationaalista johtamisen mallia voidaan hyödyntää Amiedussa tulosten 

perusteella kouluttajien johtamiseen. Tämä edellyttää johtajien omien työkalujensa 

päivittämistä ja jopa uuden ajattelun opettelua. Tayloristisesta manuaalista työtä 

tekevien työntekijöiden johtamisen ajattelusta on siirryttävä tietotyöntekijöiden 

johtamisen maailmaan. 
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6.4 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 
 

Tällä tutkimuksella on omat rajoitteensa. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä 

Amiedun kouluttajaa. Haastateltavien määrä on suhteellisen pieni verrattuna 

Amiedun kouluttajien kokonaismäärään. Tästä johdosta tutkimuksen tuloksia ei 

voida yleistää koskemaan koko Amiedun kouluttajien näkemyksiä. Toinen rajoite 

liittyy siihen, että tutkija työskentelee itse kyseisessä organisaatiossa. Osa 

haastateltavista kouluttajista oli tutkijalle entuudestaan tuttuja ja osa ei. 

Myönteisenä voidaan nähdä kuitenkin se, että tutulle henkilölle voidaan 

vapautuneemmin tuoda omia näkemyksiä esille aroistakin teemoista. Lisäksi 

myönteisenä voidaan nähdä se, että haastateltavat kokivat aiheen kiinnostavana ja 

tärkeänä. Tutkijan rooli omassa työyhteisössä voi aiheuttaa negatiivisiakin 

vaikutuksia, ettei välttämättä uskalleta kertoa avoimesti asioita, koska voidaan 

pelätä niiden leviämistä organisaatiossa. 

 

Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa tutkia tilastollisin menetelmin tietotyöntekijän 

johtamisessa huomioitavien asioiden ja tässä tutkimuksessa käytettyjen 

tranformationaalisen johtamisen mallin tekijöiden välisiä suhteita. Toisaalta olisi 

mielenkiintoista tutkia miten kouluttajat kokevat, että heidän esimiehensä johtaa 

kyseisten transformationaalisten johtamisen osatekijöiden kautta. Kolmanneksi 

voitaisiin selvittää tarkemmin tietotyöntekijän johtamisessa huomiotavien seikkojen 

nykytilaa kouluttajien mielestä.  
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LIITE 1  

 

Haastattelukysymykset: 

 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat sinun tuottavuuteen? 

2. Miten sinun työn tuottavuutta voitaisiin parantaa? 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat sinun motivaatioosi? 

4. Miten sinun motivaatiotasi voitaisiin parantaa? 

5. Millaisista tekijöistä työyhteisön kulttuuri tulisi mielestäsi rakentua? 

6. Mitkä tekijät vaikuttavat sinun työhyvinvointiisi? 

7. Miten johtajan tulisi mielestäsi huomioida työhyvinvointiin liittyvät asiat? 

8. Millaista esimerkkiä johtajan tulisi näyttää? 

9. Miltä haluaisit, että Amiedu näyttäisi tulevaisuudessa? 

10. Miten johtaja voisi haastaa sinua entistä parempiin suorituksiin? 

11. Miten johtajan tulisi yksilöllisesti huomioida työtekijä? 

12. Millaisista saavutuksista johtajan tulisi palkita? 

13. Miten johtajan tulisi mielestäsi palkita saavutuksista? 
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Yhteenveto tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTEHTÄVÄ YKSILÖLLISET	TEKIJÄT SOSIAALISET	TEKIJÄT TEKNISET	TEKIJÄT
Työn mielekkyys Henkilökohtaiset asiat (3) Työpaikan ilmapiiri (3) Resurssit (3), aika/työkalut
Työn kuva ja tavoitteet Autonomisuuden tunne (2) Johtaminen (3) Järjestelmät
Työn merkityksellisyys Aikaansaamisen tunne Sosiaaliset suhteet (2) Hierarkia

Ylpeys omista saavutuksista Työkaverit (2) Työntekijöiden osaaminen
Omien vahvuuksien käyttäminen Yhteistyö tiimin jäsenten kanssa Palkitseminen
Oppiminen ja kehittyminen Oikeudenmukainen palkitseminen Asioiden toimivuus
Haasteet työssä Vuorovaikutus Fyysiset tilat
Oma osaaminen Osaamisen kehittäminen
Työssä viihtyminen Organisaation kulttuuri
Fyysinen ja henkinen hyvinvointi Negatiivisen asiat
Alaistaidot Arvot
Onnistuminen Johtaja on kannustava
Arvostus Johtaja on arjessa mukana
Sisäinen motivaatio Johtajan halu kehittää ja parantaa asioita
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Yhteenveto tuottavuutta partantavista tekijöistä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTEHTÄVÄ YKSILÖLLISET TEKIJÄT SOSIAALISET TEKIJÄT TEKNISET TEKIJÄT
Tehtävät ja roolit selkeästi määritelty (2) Ei voida parantaa Yhteistyö (2) Riittävät resurssit (3)
Tavoitteiden asettaminen (2) Uusien ideoiden ajatusten saaminen Henkilökunnan kehittämisellä ja kehittymisellä Tietojärjestelmät (2)
Työn vaihtelevuus Joustavuus Osaamisen jakaminen, kehittäminen ja tiedon kulku Verkko-oppimisella
Työn organisointi Työkyvyn ylläpitäminen työajalla Yhtenäiset toimintatavat Oma työpiste

Vahvuuksien hyödyntäminen Hyvinvoinnin edistäminen
Osaamisen varmistaminen Avoimuus
Tuottavuuteen liittyvät tekijät kunnossa Innovointiin kannustaminen ja tukeminen
Kykyjen huomiointi Palautteen antaminen
Antamalla älyllisiä haasteita Johtamisella
Lisäämällä järjestelmällisyyttä Uudistusten hallitulla toteuttamisella
Asennoituminen tuottavuuteen Positiivinen ja kannustava ilmapiiri
Työssä viihtyminen
Palautuminen
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Yhteenveto motivaatiotekijöistä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YKSILÖN	KOMPETENSSI FASILITOIVA	TYÖYMPÄRISTÖ TARKOITUS TIEDON	VAIHTAMINEN PSYKOLOGISET	PALKINNOT MATERIAPALKINNOT
Tuottavuustekijät	(3) Työilmapiiri	(5) Työn	mielekkyys	(2) Arvostus Raha	ja	palkka
Itsenäinen	työskentely	(2) Innovointi	(2) Työn	merkitys	(2) Kannustus	ja	palautu
Itsensä	kehittäminen	(2) Selkeä	töiden	järjestely Työn	haasteellisuus	(2) Palautejärjtelmä
Tuottavana	oleminen Toimintaprosessit	ja	työvälinnet Työn	lopputulos
Onnistuminen Huumori Tavoitteellisuus
Aikaresurssit Keskusteleva	työkulttuuri Työn	kehittäminen
Henkinen	hyvinvointi Yhteistyö Työn	vaihtelevuus

Inhimillisyys
Vuorovaikutus
Moraali
Luottamus
Johtaminen
Suhdannenäkymät
Työkaverit	innostuneita	ja	päteviä
Työkavereiden	asenne	uusiin	asioihin
Verkko-oppimisalusta
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Yhteenveto motivaatiota parantavista tekijöistä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YKSILÖN	KOMPETENSSI FASILITOIVA	TYÖYMPÄRISTÖ TARKOITUS TIEDON	VAIHTAMINEN PSYKOLOGISET	PALKINNOT MATERIAPALKINNOT
Ajankäytön	resurssointi Sisäinen	yhteistyö	ja	yhteishenki	(4) Työn	vaihtelevuus	(2) Kehityskeskustelut Palaute	 Palkka
Asianmukaiset	työvälineet Yhteiset	tavoitteet Työn	mielenkiintoisuus	ja	merkitys Arvostus Palkankorotus
Oman	osaamisen	kehittäminen Esimies-alaissuhteet Työn	joustavuus Palkitseminen

Avoimuus	ja	arvostus Työn	haastavuus
Johtaminen Tulevaisuuden	huomiointi
Kollegoiden	ja	johtajien	positiivinen	viestintä Työn	organisointi

Tietojärjestelmät
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Yhteenveto kulttuurin rakennetekijöistä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTEFAKTIT	 ARVOT	(MITEN	ASIOITA	TEHDÄÄN) PERUSOLETUKSET
Palaute	(2) Tavoitteellisuus	(2) Yhteisöllisyys	(2)
Yhteistyö	(2) Asiaskastarpeet Luottamus	(2)
Jakamisen	kulttuuri	(2) Vuorovaikutus Kehittäminen	(2)
Johtaminen Kokeilu Hyvinvointi	(2)
Keskustelu	ja	avoin	kommunikaatio Ammatillisuus	ja	asiantuntijuus Avoimuus	(2)
Perehdyttäminen Kannustava(2)
Perustehtävä	ja	työskentytavat Positiivisuus	ja	huumori	(2)
Fyysiset	puitteet Toisten	arvostaminen	ja	välittäminen
Oikea	suunta Yhteiskunnallinen	vastuullisuus
Perehdytys Inhimillisyys
Yhteinen	kieli



 
LIITE 7 
 
Yhteenveto työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YKSILÖ ORGANISAATIO JOHTAMINEN TYÖYHTEISÖ TYÖ
Fyysinen	ja	henkinen	hyvinvointi	(4) Yksiköinen	välinen	yhteistyö Esimiehen	tuki	 Työkaverit	ja	ihmissuhteet	(2) Työn	kuorma	(2)
Työn	ja	vapaa-ajan	sovittaminen	(2) Fyysisiset	tekijät Luottamus	esimieheen Tiimihenki	(2) Autonomisuus	(2)
Itsensä	johtamisen	taidot	(4) Fyysinen	työympäristö Työn	tekemisen	johtaminen Vuorovaikutus	(2) Kehitysmahdollisuudet
Autonomisuus Häirittävyys Pitkäjänteisyys	ja	johdonmukaisuus Luottamus	avoimuus Vaihtelevuus	ja	joustavuus
Tunne	tehokkuudesta Palkka Järkevä	näkemys Tuki	ja	tasa-arvo Työn	merkitys
Ikä	ja	palautuminen Alaisten	tunteminen Kollegoiden	asiantuntijuus

Vastuu	tunnistaa	ja	reagoisa Työntekijöiden	samanhenkisyys
Ammtillisesti	itsenäinen	olo
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Yhteenveto johtajan huomioimista työhyvinvointitekijöistä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YKSILÖ ORGANISAATIO JOHTAMINEN TYÖYHTEISÖ TYÖ
Tuki	(2) Visio	(2) Helposti	lähestyttävä	(2) Työilmapiiri	(4) Työtehtävien	ttasapuolinen	
Kuuntelu	ja	läsnä	 Toimintasuunnitel Ennakointi	ja	fokus Pelisäännöt	(2) Mahdollisuus	vaikuttaa	omaan	
Riittävät	resurssit Toiminnan	 Viestintä	 Konflkitien	hallinta	(2) Työnkuva	ja	työn	määrä
Motivaatiotekijät Työterveyspalvelut Tuntemusten	kysely Tasavertaisuus	ja	oikeudenmukaisuus Työn	tarkoitus
Kannustus	ja	reiluus Käyttäytyminen Työparityöskentymalli Kokonaiskäsitys	työtilanteesta
Työtehtävien	 Asioiden	vakavasti	 Jaettu	asiantuntijuus
Oikea	pelipaikka Työhyvinvoinnissa	 Vuorovaikutus
Yhdintehtävä Ryhmäytyminen
Kuormitukseen	 Työyhteisön	seuraaminen
Palautumistekijät Epäkohtiin	reagointi
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Yhteenveto johtajan esimerkkinä olemista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUOTTAVUUS MOTIVAATIO ORGANISAATIOKULTTUURI TYÖHYVINVOINTI
Visio	(2) Asenne,	intohimo,	positiivisuus Avoimuus	(3) Kiireettömyyden	tunteen	välittäminen
Tavoitteiden	toteutuminen	ja	arviointi Oikeudenmukaisuus	ja	kannustaminen Inhimillisyys	ja	nöyryys Terveelliset	työtavat
Päivittäiseen	työhön	osallistuminen	ja	 Ansioiden	jakaminen Jaettu	asiantuntijuus Työhyvinvointitekijät
Päätöksenteko	ja	fokus Johtajan	rooli Yhteisten	pelisääntöjen	noudattaminen Kunnollisuus
Toimintamallit	ja	prosessit Toimii	kuten	haluaa	alaisten	toimivan Yhteistyön	tekeminen Kuuntelu	ja	sovittelevuus
Pitkäjänteisyys Kyky	keskustella Luottamus,	arvostus Tuki	ongelmissa	ja	murheissa
Resursseista	huolehtiminen Päivittäisen	työn	yläpuolella Henkilökemiat
Yhteiset	tavoitteet	ja	sitouttaminen Vuorovaikutus

Rehellisyys	ja	moraali
Epäonnistumisen	salliminen
Arvojen	näkyminen	toiminnassa
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Yhteenveto oman yksikön tulevaisuudenkuvasta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YHTEISTYÖTÄ	TEKEVÄ INNOVATIIVINEN DIGITAALINEN
IDEOINTI	JA	ASIOIDEN	TEKEMINEN	YLI	YKSIKKÖRAJOJEN	 INNOVATIIVINEN	JA	KEHITTYVÄ DIGITAALISUUDEN	HYÖDYNTÄMINEN
YHTEISTYÖ	YLI	YKSIKKÖRAJOJEN	 INNOVATIIVINEN DIGITAALISUUS
YHTEISTYÖ KOKEILEVA
YHTEISTYÖTÄ	TEKEVÄ INNOVATIIVINEN
PITKÄT	ASIAKASSUHTEET MENESTYSTUOTTEET
NÄKYVÄ	SILLANRAKENTAJA	AMK	PUOLELLE
OPPILAITOSYHTEISTYÖN	EDISTÄJÄ

EDELLÄKÄVIJÄ OSAAVA,	AMMATTITAITOINEN	JA	KEHITYVÄ POSITIIVINEN	JA	ME-HENKI
TULEVAISUUSORIENTAATIO MONIPUOLINEN	OSAAMINEN OIKEA	MEININKI
EDELLÄKÄVIJYYS OSAAMISPERUSTAISUUS ROHKEA
EDELLÄKÄVIJÄ VAHVUUKSIEN	HYÖDYNTÄMINEN YHTEENKUULUVUUDEN	TUNNE	-	ME
ENNAKOINTI VERKKO-OPPIMINEN TYÖN	TEKEMINEN	POSITIIVISELLA	ASENTEELLA
KASVAVA AMMATTIYLPEÄ POSITIIVINEN

YKSIKKÖ	MENESTYY	HYÖDYNTÄMÄLLÄ												
PAREMMIN	AMMATTITAITOA	JA	OSAAMISTA	
HUOLEHDITAAN	TYÖNTEKIJÖIDEN	HYVINVOI
NNISTA	JA	KEHITTYMISESTÄ
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Yhteenveto johtajan keinoista haastaa kouluttajaa parempiin suorituksiin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESURSSIT KEHITTYMINEN JOHTAMINEN TYÖTEHTÄVÄT
Aikaresurssit (4) Saamalla uusia haasteita ja kehitysmahdollisuuksia Palkitseminen (2) Tarpeeksi työtehtäviä
Työparimalli Osaamisen vieminen epämukavuusalueelle Kannustus ja tuki Tavoitteiden asettaminen

Luottamus oppimiseen Keskustelu ja kuuluksi tuleminen Perustehtävä
Älyllisiä haasteita Vahvuuksien hyödyntäminen
Coaching
Työn ohjaus
Vision toistaminen
Vapaus ja vastuu
Arvot
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Yhteenveto johtamisessa huomioitavista yksilöllisistä tekijöistä 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENSSITEKIJÄT SOSIAALISET	TEKIJÄT VUOROVAIKUTUSTEKIJÄT TYÖ
Työntekijän	osaamisen	huomiointi	(4) Erilaisten	persoonien	huomiointi	(3) Yksilöllinen	kommunikointi	(4) Työn	suunnittelu
Osaamisen	kehittäminen	(3) Työntekijän	elämäntilanteen	huomiointi	(3) Läsnäolo Työn	henkilökohtaistaminen
Työntekijän	vahvuudet Alaistuntemus	(2) Yhteistyö Työtehtävien	suorittamistapa
Oikean	työtehtävän	huomiointi Yksilöllisen	motivaatiotekijöiden	huomiointi	(2)
Mahdollisuus	kokeiluun Aito	kiinnostus	työntekijästä	(2)
Työntekijän	piilo-osaaminen Reilu	ja	inhimillinen	kohtelu

Luottamus
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Yhteenveto palkistemisen arvoisista saavutuksista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAVOITTEELLISUUDESTA INNOVATIIVISUUDESTA SOSIAALISET	TEKIJÄT	 YKSILÖLLISET	TEKIJÄT
Tavoitteiden	saavuttaminen	(5) Innovaatioista	(4) Positiivisen	tiimihengen	luominen	(2) Tehtävän	kuvan	ylittäminen	(2)

Motivaation	lisääminen Hyödyllinen	itsensä	kehittäminen	ja	pätevyydet
Yhteistyön	lisääminen Ratkaisut	asioihin
Työvoitot	urakasta Rutiinien	tekeminen	kunnolla
Asiakasonnistumiset Työpanoksen	konkreettin	hyöty

Isompien	projektien	hoitaminen	ja	uutteruus
Streagian	edistäminen
Asiakastyytyväisyys
Työvuodet



 
LIITE 14 
 
Yhteenveto palkitsemisen tavoita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPENSAATIO EDUT KOKEMUS	TYÖSTÄ MUITA	HUOMIOITA
Raha Lahjakortti	(2) Uudet	haasteet	ja	työmahdollisuudet	(3) Edellytyksenä	terve	työyhteisö
Bonukset Vapaapäivät	(2) Tiimin	virkityspäivä,	illanvietot	(2) Sisäisten	motivaatiotekijöiden	huomiointi

Tuotteet Itsensä	kehittäminen	työajalla,	koulutukset	(2) Rahallisen	palkiseminen	ongelmallisuus
Kiitoksen	sanominen	ja	huomiointi	(2) Palkitseminen	riippuvaista	työyhteisöstä
Yhteiset	kahvihetket Yksilöllinen	palkitseminen
Yhdessä	sovitut	tavat


