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Yritykset kiinnittävät huomiota työntekijöiden hyvinvointiin yhä enemmän. 

Hyvinvoivien työntekijöiden on havaittu olevan tehokkaampia ja tuottavampia ja 

heillä on vähemmän työstä johtuvia poissaoloja. Työhyvinvointi ei ole yksinään 

työnantajan tai esimiehen tehtävä, vaan jokaisella työntekijällä on vastuu omasta ja 

koko työyhteisön hyvinvoinnista. Hyvinvointiin voidaan kuitenkin vaikuttaa 

oleellisesti hyvällä johtajuudella, jolloin johtajan tunneäly ja henkilökohtaiset 

ominaisuudet korostuvat.  

 

Hyvinvoivassa työyhteisössä ongelmatilanteisiin puututaan ajoissa ja ilmapiiriä 

havainnoidaan jatkuvasti. Ongelmatilanteiden ratkomiseksi on kehitetty 

lakisääteinen työkyvyn hallintamalli, oikea-aikaisen välittämisen malli.  

 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa tutkittiin miten oikea-aikaisen välittämisen malli 

saadaan osaksi päivittäistä esimiestyötä ja mikä vaikutus tunneälyllä, empatialla ja 

hyvällä johtajuudella on työhyvinvointiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua. Tutkimustulosten mukaan avoimuus tiimiläisten ja esimiehen 

välillä, hyvä ilmapiiri, esimiehen tunneäly sekä empatia vaikuttavat oikea-aikaisen 

välittämisen mallin totetumiseen päivittäisessä esimiestyössä.  
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Companies pay more attention to employee well-being. Well-being workers have 

been found to be more efficient and more productive and have less work-related 

absenteeism. Well-being at work is not the sole responsibility of an employer or a 

supervisor, but every employee has a responsibility for their own and the well-being 

of the entire work community. Well-being can, however, be influenced by 

substantially good leadership, thus enhancing the emotional intelligence and 

personal qualities of the leader. 

 

In a well-functioning working community, problem situations are addressed in time 

and the atmosphere is constantly being perceived. To solve the problem situations, 

a statutory work ability model has been developed, a model of right time caring. 

 

This qualitative study looked at how a model of right time caring is incorporated 

into day-to-day supervisory work and what impact on emotional intelligence, 

empathy and good leadership is at work wellbeing. A theme interview was used as 

a research method. According to the research results, the openness between the 

team and the supervisor, the good atmosphere, the supervisor's emotional 

intelligence and empathy affect the realization of a model of right time caring in 

daily supervisory work. 

 



  
  
 

ALKUSANAT 

 

Reilun puolentoista vuoden maisteri opinnot Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa ovat olleet antoisat ja kasvattavat. Tähän Pro Gradu tutkielmaan 

tiivistyy oppimani asiat ja mielenkiinnon kohteeni, joista olen kasvattanut itselleni 

asiantuntemusta teoreettisen viitekehyksen sekä empirian myötä.  

 

Kuluneeseen puoleentoista vuoteen mahtuu onnistumisia, itsensä ylittämistä, yön 

tunneille venyneitä ryhmätöitä ja aivan mahtavia opiskelukavereita. Iso kiitos 

tsemppauksesta ja opiskeluun liittyvästä myötäelämisestä kuuluu Tatulle, Pialle, 

Jaakolle, Viljalle, Tuomolle ja Sampolle sekä kaikille muille kurssikavereille. 

 

Gradun ohjaamisesta ja hyvistä vinkeistä ja neuvoista kiitos kuuluu graduni 

ohjaajalle Pia Heilmannille. Myös ystäväni Essi on tukenut ja neuvonut graduun 

liittyvissä asioissa, iso kiitos siitä.  

 

Isoin kiitos kuuluu rakkaalle miehelleni sekä lapsilleni, jotka ovat tukeneet, 

kannustaneet ja mahdollistaneet opiskeluni sekä työn ohessa, että opintovapaan 

aikana. Nyt äidistä tulee se ”kauppaministeri” (Poika 8v.).  

 

 

 

”Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, 

innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua.” 

- BJ Gallagher  

 

 

 

 

Mäntsälässä 5.4.2018 

 

Paula Kinanen
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1. JOHDANTO 

 

Työhyvinvoinnista on tullut yritysten menestystekijä ja kilpailutekijä viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana. Työelämä on ollut jatkuvan muutoksen alla, jota 

ovat koetelleet lamat, työttömyys, kansainvälistyminen ja kansantuotteen kasvu. 

Teknologian kehitys ja kansainvälinen liiketoiminta ovat muuttaneet suomalaista 

työelämää – suomalaisista on tullut tietotyön ammattilaisia ja inhimillisestä 

pääomasta on tullut merkittävä kilpailutekijä yrityksille. Muuttuvassa työelämässä ja 

jatkuvassa kilpailukyvyn tavoittelussa on omat haasteensa. Työsuhteet ovat 

muuttuneet lyhytaikaisiksi ja ikääntyvä työväestö jää entistä aiemmin varhennetuille 

eläkkeille, nuoremman sukupolven etsiessä paikkaa työelämästä ja 

tasapainoillessa työelämän ja vapaa-ajan välillä. Samanaikaisesti suomalainen 

yhteiskunta kamppailee korkean työttömyyden sekä ikääntyvän työvoiman kanssa. 

Vastatakseen näihin haasteisiin, on yritysten pitänyt alkaa kiinnittää huomiota 

työntekijöiden työhyvinvointiin ja täten myös yrityksen menestymiseen.  

 

Nordeassa työntekijöiden työhyvinvointiin on panostettu laajasti ja hyvinvoinnin 

tueksi on laadittu lakisääteinen oikea-aikaisen välittämisen malli, jonka avulla 

ongelmatilanteisiin voidaan puuttua ajoissa ja työntekijöiden työkykyä pitää yllä. 

Oikea-aikaisen välittämisen malli on osa esimiestyöskentelyä, mutta mallin 

vieminen käytäntöön ei aina ole täysin yksiselitteistä tai helppoa. Gradun 

tarkoituksena on tutkia niitä tekijöitä ja keinoja, joilla oikea-aikaisen välittämisen 

malli saadaan lähiesimiehille tutuksi ja avuksi päivittäiseen esimiestyöhön. 

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää käytännön toimenpiteitä ja/tai apuvälineitä, 

jotka tukevat oikea-aikaisen välittämisen mallia ja helpottavat sen käyttämistä 

jokapäiväisessä työskentelyssä.  

 

Nordeassa eletään jatkuvan muutoksen alla ja digitalisaatioon ja robotiikkaan 

painottuva tulevaisuus asettaa myös haasteita työntekijöille. Muutos, stressi ja kiire 

aiheuttavat työuupumusta ja sairaspoissaoloja. Varhaisessa vaiheessa näiden 

tekijöiden huomioiminen ja niihin ajoissa puuttuminen säästää yrityksen 

poissaolokustannuksia huomattavasti. Tästä syystä oikea-aikaisen välittämisen 

malli tulisi saada osaksi päivittäistä esimiestyöskentelyä.  



 9 
  
 

1.1. Tutkimuksen taustaa 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää oikea-aikaisen välittämisen mallin 

viemistä osaksi päivittäistä esimiestyötä ja käytännön toimenpiteitä sen 

saattamiseksi myös työntekijöiden tietoisuuteen. Tutkimuksen kohteena on 

Pohjoismaiden suurin finanssipalvelukonserni ja yksi Euroopan suurimmista 

pankeista Nordea Bank AB (publ), jossa työskentelee yhteensä noin 30 400 

työntekijää (Nordea.fi, 2018). Tutkimuksessa keskityttiin Suomen sivuliikkeessä 

toimiviin lähiesimiehiin tai lähiesimiehenä toimineisiin asiantuntijoihin, joilla on 

kokemusta oikea-aikaisen välittämisen mallin käytöstä.  

 

Oikea-aikaisen välittämisen malli on työkyvyn hallintamalli, joka tuli lakisääteiseksi 

1.1.2011 (Sairasvakuutuslaki: 13 luku 5 §). Yleisesti puhutaan varhaisen 

välittämisen mallista, mutta Nordeassa työkyvyn hallintamalli tunnetaan nimellä 

Oikea-aikaisen välittämisen malli. Lisää oikea-aikaisen välittämisen mallista luvussa 

6.1.1. 

 

Finanssiala on isojen muutosten alla digitalisaation myötä ja perinteisiä 

pankkipalveluita on alettu karsia. Kassa- ja palvelukonttoreille ei ole enää kysyntää 

ja palveluita on siirretty digitaliseen muotoon, jotka ovat asiakkaiden käytössä ajasta 

ja paikasta riippumatta. Muutosten myötä työelämä on muuttunut haastavammaksi 

ja työn stressaavuus on lisääntynyt. Rästiin jäävät työtehtävät kuormittavat 

työntekijöitä ja tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä saattaa järkkyä. Stressi ja 

uupuminen näkyy työpaikoilla työtehon hidastumisena ja pahimmillaan 

sairauspoissaoloina. Sairauspoissaolot aiheuttavat suuria kustannuksia 

työnantajalle ja täten myös pienentävät henkilöstöbudjettia, mikä mm. vaikuttaa 

rekrytointeihin.  

 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään voidaanko oikea-aikaisen välittämisen mallin 

avulla ja sen varhaisella käyttämisellä päivittäisessä esimiestyössä vaikuttaa 

työntekijöiden työhyvinvointiin. Tutkimuksessa selvitetään myös millainen vaikutus 

tunneälyllä on johtajuuteen ja sitä kautta oikea-aikaisen välittämisen mallin käyttöön 

kun havaitaan varhaisimpia merkkejä työhyvinvoinnin puutteista. 
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1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lakisääteisen työkyvynhallintamallin käyttöä ja 

sen vaikutusta työhyvinvointiin esimiestyössä. Teoreettinen viitekehys rakentuu 

työhyvinvoinnin osa-alueista, oikea-aikaisen välittämisen mallista, johtajuudesta 

sekä tunneälystä. Teoria pohjautuu aiempaan tieteelliseen tutkimukseen sekä 

kirjallisuuteen muodostaen selkeän kuvan tutkittavasta aiheesta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää ne käytännön keinot, joilla oikea-aikaisen 

välittämisen malli saadaan osaksi päivittäistä esimiestyötä ja löytää ne 

työhyvinvoinnin tekijät, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin. 

Lisäksi oikea-aikaisen välittämisen mallin käyttöä tarkastellaan johtajuuden ja 

tunneälyn näkökulmasta eli onko esimiehen tunneälyllä tai tunneälyn puuttumisella 

vaikutusta oikea-aikaisen välittämisen mallin varhaiseen käyttöön. Tutkimuksen 

tavoitteena on myös löytää konkreettisia toimenpiteitä miten oikea-aikaisen 

välittämisen malli saadaan myös työntekijöiden tietoisuuteen.  

 

Tutkimus rajataan käsittelemään lähiesimiesten näkökulmaa oikea-aikaisen 

välittämisen malliin liittyen eikä siinä oteta huomioon työntekijöiden näkökulmaa. 

Työhyvinvointi kuvataan sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta, mutta 

aihepiirin ulkopuolelle jätetään mm. palkitseminen, motivointi ja sitouttaminen. 

Työhyvinvointi painottuu fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen, joita myös 

empiriassa tutkitaan. Johtajuus rajataan käsittelemään hyvää johtajuutta ja hyvän 

johtajan osaamisalueita, joita tarkastellaan työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Johtajuuteen on liitetty tunneäly, jolla katsotaan olevan yhteys hyvän johtajuuden 

sekä työhyvinvoinnin kanssa.  

 

Tutkimus toteutetaan Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen lähiesimiehille ja 

asiantuntijoille, jotka ovat aiemmin työskennelleet esimiesasemassa ja ovat 

käyttäneet oikea-aikaisen välittämisen mallia. Tutkimuksessa pyritään löytämään 

vastaukset esitettyihin tutkimuskysymyksiin teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen 

tutkimuksen myötä.  
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Päätutkimuskysymys on:  

 

Millä keinoin oikea-aikaisen välittämisen malli viedään osaksi päivittäistä 

esimiestyöskentelyä? 

 

Alatutkimuskysymyksiä ovat:  

 

Miten eri työhyvinvoinnin tekijöillä voidaan vaikuttaa esimiestyöskentelyyn ja 

oikea-aikaisen välittämisen mallin päivittäiseen käyttöön?  

  

Miten esimiehen tunneäly vaikuttaa oikea-aikaisen välittämisen mallin 

toteutumiseen päivittäisessä esimiestyöskentelyssä? 

 

Tutkimuksen avainsanoja ovat: Työhyvinvointi, oikea-aikainen välittäminen, 

johtajuus ja tunneäly.  

 

1.3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

TYÖHYVINVOINTI – Hyvinvointi työssä tarkoittaa yksilön positiivista näkemystä, 

tilaa ja tunteita, jotka ilmenevät työn kontekstissa (Utriainen et al. 2011). 

Hyvinvoinnilla voidaan viitata psykologisen vaikutuksen tasoihin (esim. 

ahdistuneisuuteen, masennukseen), asenteisiin (esim. tyydytys, stressi) ja fyysisiin 

oireisiin (esim. väsyminen, päänsärky, tuki- ja liikuntaelinsairaudet) (Griffin & Clarke, 

2011). Työhyvinvointia kuvataan usein työntekijän näkökulmasta ja työhyvinvoinnin 

kannalta tärkeintä on se miten työntekijät kokevat olonsa työpäivän aikana. 

Työntekijöiden kokemuksiin vaikuttaa työympäristön fyysiset ominaisuudet, kuten 

oikeanlaiset ja turvalliset työvälineet, kuin myös työpaikalla vallitseva ilmapiiri. Myös 

henkilön omilla kokemuksilla ja persoonalla on vaikutusta työhyvinvointiin. (Otala & 

Ahonen, 2003) 

 

OIKEA-AIKAISEN VÄLITTÄMISEN MALLI – Lakisääteinen työkyvyn hallintamalli, 

joka kulkee Nordeassa nimellä ”Oikea-aikaisen välittämisen malli”. Mallin mukaan 
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yritys seuraa varhaisia merkkejä työkyvyn muutoksista ja puuttuu niihin 

johdonmukaisesti yhdessä työterveyden kanssa. Toimijat ovat työnantaja, 

työntekijä, työterveys ja työsuojeluvaltuutettu ja/tai luottamusmies. Esimiehellä on 

oikeus ja velvollisuus puuttua työntekijän tilanteeseen, mikäli hän huomaa 

muutoksia tämän toiminnassa, käytöksessä työpaikalla, toimintakyvyssä tai 

lisääntyneissä sairauspoissaoloissa. Myös työyhteisöllä on vastuu ja velvollisuus 

huolehtia omasta sekä koko työyhteisön hyvinvoinnista. (Ilmarinen, 2017; Nordean 

henkilöstön intrasivut, 2017) 

 

JOHTAJUUS – Prosessi, jota ryhmä tarvitsee saavuttaakseen asetetut tavoitteet 

(Drouillard & Kleiner, 1996). Johtajuus pitää sisällään suunnittelua, organisointia, 

suunnan valitsemista ja näyttämistä, ihmisten vahvuuksien näkemistä, ihmisten 

ajettelun ja toiminnan ymmärtämistä, ongelman ratkaisua ja päätöksen tekoa 

(Sydänmaanlakka, 2004). Johtajuus voidaan jakaa asioiden johtamiseen 

(management) ja ihmisten johtamiseen (leadership). Tässä yhteydessä puhutaan 

ihmisten johtamisesta.  

 

TUNNEÄLY – Kyky havaita tunteita sekä itsessä että muissa, kyky hallita 

tehokkaasti sekä omia tunnetiloja että ihmissuhteisiin liittyviä tunteita (Goleman, 

2000). Tunneäly on myös kyky, joka keskittyy tunteen oikeaan merkitykseen ja 

tunteiden käyttö helpottaa ajatusten ymmärtämistä. Tunneälyn avulla tunteita 

säädellään, hallitaan sekä ilmaistaan. (Salovey et al., 2003) 

 

EMPATIA – Toisten ihmisten tunteiden havaitseminen ilman sanoja on empatian 

ydin. Ihmiset eivät aina välttämättä kerro tunteistaan sanoilla tai muuten selkeästi 

viestittävin tavoin, vaan saattavat ilmaista tunteitaan ilmeiden, äänenpainon, 

käytöksen tai muiden sanattomien keinojen avuin. Taito tulkita näitä ilmaisuja ja 

vihjeitä, perustuu tunnetaitoihin, erityisesti itsekuriin ja itsetuntemukseen. Jos emme 

ymmärrä omia tunteitamme, on meidän vaikea tajuta muidenkaan tunteita. 

Empatian voidaan sanoa olevan ihmisen sosiaalinen tutka. Alkeellisimmillaan 

empatia on toisten ihmisten tunteiden panemista merkille. Korkeammalla tasolla se 

puolestaan tarkoittaa toisten tunteiden sanatonta havaitsemista ja näihin 

vastaamista. (Goleman, 2000) 
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1.4. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus jakautuu viiteen osa-alueeseen. Luvussa 1 on johdanto, jossa kerrotaan 

tutkimuksen taustasta, tavoitteista ja rajauksesta. Johdannossa esitetään myös 

tutkimuskysymykset, avataan tutkimuksen keskeiset käsitteet sekä esitellään 

tutkimuksessa käytettävä case yritys.  

 

Luvut kaksi, kolme ja neljä käsittelevät tutkimuksessa käytettävää teoriaa 

työhyvinvoinnista, oikea-aikaisen välittämisen mallista, johtajuudesta ja tunneälystä. 

Teoria pohjautuu aiempaan tieteelliseen tutkimukseen sekä kirjallisuuteen.  

 

Luku 5 kuvaa tutkimusmenetelmän valintaa, aineiston keruuta sekä tutkimuksen 

toteutusta käytännössä. Luvussa kerrotaan kuinka haastateltavat henkilöt valittiin, 

kuinka heidät saatiin haastateltaviksi ja miten haastattelut toteutettiin. Luvussa 

käydään läpi myös tutkimuksen luotettavuuden arviointi.  

 

Luvussa 6 analysoidaan tutkimuksen tulokset ja tuodaan esiin vastausten 

yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia ja pohditaan syitä näille. Tutkimuksen pääpaino 

on tässä luvussa ja analysoinnin tueksi on tuotu runsaasti suoria viittauksia 

haastatteluista.  

 

Luku 7 vetää yhteen koko tutkimuksen tulokset ja tekee johtopäätökset analysoinnin 

pohjalta. Luvussa tuodaan esiin myös jatkotutkimusehdotuksia, joita tutkimuksen ja 

tulosten analysoinnin yhteydessä on syntynyt.  
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2 MITÄ ON TYÖHYVINVOINTI? 

 

Ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää käsitteestä "hyvinvointi 

työpaikalla". On kuitenkin mahdollista olettaa, että hyvinvointi työssä tarkoittaa 

yksilön positiivista näkemystä, tilaa ja tunteita, jotka ilmenevät työn kontekstissa 

(Utriainen et al. 2011). Hyvinvoinnilla voidaan viitata psykologisen vaikutuksen 

tasoihin (esim. ahdistuneisuuteen, masennukseen), asenteisiin (esim. tyydytys, 

stressi) ja fyysisiin oireisiin (esim. väsyminen, päänsärky, tuki- ja 

liikuntaelinsairaudet) (Griffin & Clarke, 2011). Bakker ja Oerlemans (2011) mukaan 

työhyvinvointi ilmenee silloin kun työntekijä kokee useammin positiivisia tunteita, 

kuten onnellisuutta ja viihtyvyyttä, ja harvemmin negatiivisia tuntemuksia työtään 

kohtaan. Työhyvinvointia kuvataan usein työntekijän näkökulmasta ja 

työhyvinvoinnin kannalta tärkeintä on se miten työntekijät kokevat olonsa työpäivän 

aikana. Työntekijöiden kokemuksiin vaikuttavat työympäristön fyysiset 

ominaisuudet, kuten oikeanlaiset ja turvalliset työvälineet, kuin myös työpaikalla 

vallitseva ilmapiiri. Myös henkilön omilla kokemuksilla ja persoonalla on vaikutusta. 

Tunteeko työssään onnistumiseniloa, saako tehdystä työstä arvostusta ja mitkä 

tekijät motivoivat työskentelemään ja saavuttamaan parempia tuloksia. Ihmiset 

myös arvostavat työhyvinvoinnin osalta erilaisia asioita. Toisen mielestä 

työhyvinvointia on turvallinen työpaikka, kun taas toinen arvostaa vapautta. (Otala 

& Ahonen, 2003) 

 

2.1. Yksilön hyvinvoinnista työyhteisön hyvinvointiin 

 

Ryff & Keyes (1995) loivat mallin psykologisesta hyvinvoinnista, joka koostuu 

kuudesta positiivisesta tekijästä, jotka vaikuttavat henkilön hyvinvointiin. Nämä 

kuusi tekijää toimivat yhdessä ja pitävät sisällään henkilön oman arvion itsestään 

(itsensä hyväksyminen), tunteen jatkuvasta kasvusta ja kehityksestä ihmisenä 

(henkilökohtainen kasvu), uskosta omaan elämään ja sen tarkoitukseen 

(elämäntarkoitus), laadukkaat ihmissuhteet muiden henkilöiden kanssa (positiiviset 

ihmissuhteet), kyky hallita omaa elämää ja ympäröivää maailmaa (ympäristön 

hallinta) ja tunteesta itsemääräämisoikeuteen (autonomia).   
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Tutkimusten mukaan henkilöt, joiden psykologinen hyvinvointi on korkealla tasolla, 

kokevat suurempaa tyydytystä samanlaisista työskentelyolosuhteista, koska he 

ovat luottavaisempia ja tästä syystä hyötyvät enemmän yrityksen suorituskyvystä. 

Toisin sanoen, työntekijöiden hyvinvointi aiheuttaa positiivisia tunteita, jotka 

ilmenevät hahmotuskykynä, aktiivisuutena ja huomion herättämisenä, jotka johtavat 

yrityksen menestymiseen (Judge et al., 1997). Psykologinen hyvinvointi 

mahdollistaa äärimmäisen sitoutumisen tason, mikä tekee työntekijästä 

luovemman, innovatiivisemman, sosiaalisesti aktiivisen ja kehityskykyisen 

(Fredrickson, 1998). Työntekijät ovat myöskin omistautuneempia sekä lojaaleja 

organisaatiota kohtaan (Garg & Rastogi, 2009).  

 

Xiaoming et al. (2015) tutkivat työntekijän hyvinvointia organisaatiossa ja tulivat 

tutkimuksessaan siihen tulokseen, että yksittäisen työntekijän hyvinvointiin 

vaikuttaa kolme eri tekijää. Nämä tekijät ovat hyvinvointi elämässä, hyvinvointi 

työpaikalla sekä psykologinen hyvinvointi (kuva 1.) 

 

 

 

Kuva 1. Työntekijän hyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Xiaoming et al., 2015) 

 

Psykologinen hyvinvointi pitää sisällään itsehyväksynnän, henkilökohtaisen kasvun, 

elämän tarkoituksen, positiiviset suhteet muiden ihmisten kanssa, ympäristön 

hallinnan sekä autonomian (Ryff & Keyes, 1995). Hyvinvointi elämässä pitää 

Työntekijän 
hyvinvointi

Hyvinvointi 
elämässä

Hyvinvointi 
työpaikalla

Psykologinen 
hyvinvointi
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sisällään yleisen tyytyväisyyden omaan elämään, elämän odotusten ja haaveiden 

saavuttamisen sekä tyytyväisyyden nykyiseen elämäntilanteeseen. Hyvinvointi 

työpaikalla tarkoittaa tyytyväisyyttä työssä oleviin vastuualueisiin, yleistä 

tyytyväisyyttä ja hyvinvointia työtehtävää kohtaan sekä tyytyväisyyttä esimiestyötä, 

palkitsemista ja omaa kehitystä kohtaan (Xiaoming et al., 2015). 

 

Xiaoming et al., (2015) mukaan näiden kolmen tekijän, psykologinen hyvinvointi, 

hyvinvointi elämässä ja hyvinvointi työpaikalla, avulla voidaan määritellä työntekijän 

hyvinvoinnin koostuvan työntekijän elämänlaadusta ja psykologisesta statuksesta 

työelämässä (Siegrist et al., 2006), yleisestä hyvinvoinnista, työtyytyväisyydestä ja 

emotionaalisesta tyydytyksestä (Vanhala & Tuomi, 2006). Xiaoming et al. (2015) 

mallin avulla organisaatiot voivat edistää työntekijöiden psykologista terveyttä, 

kehittämällä heidän potentiaalia sekä yleisesti lisäämällä yrityksen kilpailukykyä. 

Työhyvinvointi on yrityksen pärjäämisen ja kehittymisen kannalta kriittistä (Spreitzer 

& Porath, 2012).  

 

Dagenais-Desmarais & Savoie (2012) syventyivät psykologiseen hyvinvointiin (Ryff 

& Keyes, 1995) ja tutkivat aihetta työn näkökulmasta, nimeten sen psykologiseksi 

hyvinvoinniksi työssä. Heidän mukaansa psykologinen hyvinvointi työssä koostuu 

viidestä eri tekijästä:  

 

 Henkilöiden väliset suhteet töissä  

 Menestys töissä 

 Tunne siitä, että on pätevä työhön 

 Halu osallistua työhön 

 Tunnustuksen saaminen työstä 

 

Dagenais-Desmarais & Savoie (2012) psykologinen hyvinvointi työssä –mallissa 

edellämainitut viisi tekijää eivät toimi tai ilmene yksinään ja itsenäisesti, vaan 

ennemminkin toimivat yhteistyössä vaikuttaen toisiinsa. Työssä koetut positiiviset 

tunteet nostattavat myös yleistä hyvinvointia elämässä.  
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Otala & Ahonen (2003) ovat kuvanneet vertauskuvallisesti työhyvinvointia Maslowin 

tarvehierarkian avulla (kuva 2.). Mallissa alimman tason tarpeet ovat ihmisen 

fysiologisia perustarpeita, kuten riittävä ravinto ja uni, joihin työhyvinvoinnin osalta 

voidaan verrata terveyttä, fyysistä kuntoa ja yleistä jaksamista. Näiden tekijöiden 

katsotaan olevan työhyvinvoinnin perusta. Toisen tason tarpeita kuvastavat 

turvallisuuteen liittyvät tekijät. Työhyvinvoinnin osalta näitä tekijöitä ovat työpaikan 

henkinen ja fyysinen turvallisuus, kuten turvallinen työympäristö työvälineiden 

osalta sekä turvallinen työilmapiiri, johon ei kuulu kiusaamista tai syrjimistä. Myös 

luottamus siitä, että työ jatkuu, luo turvallisuuden tunnetta.  

 

 

Kuva 2. Työhyvinvoinnin kuvaaminen vertauskuvallisesti Maslowin tarvehierarkian 

avulla (Otala & Ahonen, 2003).  

 

Kolmannen tason tarpeet liittyvät läheisyyteen ja tätä kautta tarpeeseen kuulua 

johonkin yhteisöön. Henkilön sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluvat ihmissuhteet, niin 

työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Työyhteisöllä ja työkavereilla on suuri merkitys 

henkilön työsitoutumiseen ja usein hyvin toimiva tiimi onkin erittäin sitoutunut 

työhönsä. Neljänteen tasoon kuuluvat arvostuksen tarpeet, joita henkilö saa oman 

osaamisen, oman työn ja ammattitaitonsa arvostuksesta. Osaaminen myös 

vahvistaa asemaa työelämässä ja osaava työntekijä on haluttu erilaisiin työryhmiin 
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ja tiimeihin. Ylimmän tason tarpeisiin kuuluvat itsensä toteuttamisen ja kasvun 

tarpeet. Työhyvinvoinnin osalta näihin tarpeisiin lukeutuu mm. halu kehittää itseään, 

kiinnostus uuden oppimiseen, luovuus sekä halu saavuttaa asetettuja päämääriä. 

Otala & Ahonen (2003) ovat lisänneet Maslowin portaiden päälle vielä yhden 

portaan, joka pitää sisällään henkisyyden ja sisäisen draivin. Näillä tarkoitetaan 

henkilön omia arvoja, motiiveja ja sisäistä energiaa ja nämä tekijät ohjaavat henkilön 

sitoutumista ja innostusta eri asioihin. Työhyvinvointi lähtee viime kädessä aina 

henkilöstä itsestään ja näillä tekijöillä on oleellinen merkitys oman hyvinvoinnin 

vaalimiseen.  

 

Ilmarinen (2006) kehitti työkykytalon (kuva 3.) kuvaamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat 

yksilön työkykyyn. Tekijät liittyvät yksilön henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten 

aiemmin mainittuun fyysiseen toimintakykyyn, osaamiseen, motivaatioon ja 

arvoihin. Itse työ, sen sisältö ja työhön liittyvät tekijät, kuten fyysinen työympäristö 

ja johtamistavat vaikuttavat myös yksilön työkykyyn. Näiden kaikkien tekijöiden 

lisäksi perhe, lähiyhteisö ja toimintaympäristö ja siihen liittyvät asiat, kuten kulttuuri, 

lait ja muut yhteiskunnalliset asiat muodostavat yhdessä yksilön työkyvyn.  

 

Kuva 3. Työkykytalo (Ilmarinen, 2006; Työturvallisuuskeskus, 2017) 
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 Työkykytalon ensimmäinen kerros koostuu terveyteen ja toimintakykyyn 

liittyvistä tekijöistä. Perimä, elintavat ja elinympäristö vaikuttavat vahvasti 

tässä kerroksessa ja terveyttä edistävillä elintavoilla voidaan vahvistaa tätä 

työkyvyn oleellisinta pohjakerrosta.  

 Toisessa kerroksessa on osaamiseen liittyvät tekijät, joihin yksilön tiedot ja 

taidot kuuluvat. Osaamisen ja jatkuvan oppimisen kannalta on tärkeää, että 

yksilö panostaa koulutukseen ja uusien asioiden opiskeluun. Muuttuvassa 

työelämässä jatkuva oppiminen on edellytys työelämässä pärjäämiselle.  

 Kolmas kerros koostuu arvoista, asenteista ja motivaatiosta. Lähes jokainen 

yritys tuo esille omat arvonsa ja se miten henkilö kokee arvojen toteutuvan 

käytännön työssä, vaikuttaa hänen sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Arvot 

näkyvät mm. työnarvostuksena, tasavertaisena kohteluna ja tapana toimia 

yrityksen sisällä. Motivaatioon puolestaan vaikuttaa useampi tekijä ja 

motivaation taso voi vaihdella.  

 Kolmas kerros pitää sisällään myös parvekkeen, jossa ovat perhe ja 

lähiyhteisö. Perheen elintavat vaikuttavat mm. henkilön terveyteen ja arvot ja 

asenteet kolmannen kerroksen näkemyksiin. Lähiyhteisö puolestaan käsittää 

ystävyyssuhteet ja harrastukset, joilla on myös suuri merkitys henkilön 

elämässä.  

 Neljäs kerros kattaa työhön, työoloihin sekä työyhteisöön ja johtamiseen 

liittyvät asiat. Neljännessä kerroksessa korostuu johtaminen ja sen vaikutus 

työjärjestelyihin ja niiden toimivuuteen. Työnsisältö vaikuttaa henkilön 

työmotivaatioon ja työolot puolestaan työssäjaksamiseen. Johtamisella onkin 

oleellinen merkitys, että työskentely on tehokasta, mutta ei työntekijän 

terveyttä riskeeraavaa.  

 Työkykytaloa ympäröi toimintaympäristö, jossa elämme. Tässä ympäristössä 

ilmenevät teknologinen kehittyminen, globalisaatio, talouden taantumat ja 

jatkuva muutos. Toimintaympäristö vaikuttaa erityisesti neljänteen 

kerrokseen, jossa työ on. (Ilmarinen & Vainio, 2017) 

 

Työkykytalo korostaa yksilön ja työn yhteensovittamista, mikä käytännössä 

tarkoittaa esimiesten ja työntekijöiden yhteistyötä. Kumpikaan ei voi toimia yksin, 

sillä työkyky koostuu kummankin tekijän ominaisuuksista. Yhteistyöllä saavutetaan 
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kumpaakin osapuolta miellyttäviä tuloksia. (Ilmarinen & Vainio, 2017).  

 

Myös Sydänmaanlakka (2003) on kuvannut kokonaiskuntoisuuden osa-alueet, jotka 

vaikuttavat tasapainoiseen elämään. Kokonaiskuntoisuuden osa-alueet on 

kuvattuna kuvassa 4. Kokonaiskuntoisuus muodostuu viidestä osa-alueesta: 

henkinen ja fyysinen kunto, sosiaalinen ja psyykkinen kunto sekä ammatillinen 

kunto. Osa-alueet koostuvat samoista tekijöistä kuin Ilmarisen työkykytalo ja 

kaikkien osa-alueiden ollessa tasapainossa ja kunnossa, tunnemme olomme 

hyväksi ja toimimme tehokkaasti.  

 

 

 

Kuva 4. Kokonaiskuntoisuuden osa-alueet (Sydänmaanlakka, 2003). 

 

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa korostuu työhyvinvoinnin ja yleisen 

hyvinvoinnin yhteys, jota myös Otala & Ahosen (2003) Maslowin tarvehieararkiaan 

perustuvat portaat kuvaavat, Ilmarisen (2006) Työkykytalo kuvaa sekä 

Sydänmaanlakan (2003) kokonaiskuntoisuuden osa-alueet kuvaavat. Heller et al. 
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(2004) toivat esille, että työntekijän työn ulkopuolinen elämä (sosiaaliset suhteet, 

perhe) vaikuttaa työntekijän työtyytyväisyyteen. Judge & Ilies (2004) puolestaan 

havaitsivat, että niinä päivinä kun työntekijät olivat tyytyväisempiä työhönsä, he 

myös olivat huomattavasti tyytyväisempiä muuhun elämäänsä, kuten perhe-

elämään. Ilies et al. (2009) löysivät myös yhteyden työtyytyväisyyden ja 

tyytyväisyyden puolisoa kohtaan. Kuten Judge & Ilies (2004) olivat havainneet, 

positiiviset tapahtumat työssä vaikuttavat myös tyytyväisyyteen muun elämän 

suhteen, havaitsi Ilies et al. (2009), että niinä päivinä kun työntekijä koki tyydytystä 

työstään, koki hän myös positiivisempia ajatuksia puolisoaan kohtaan. Tutkimus 

osoittaa sen, että työhyvinvointi ei yksinään takaa henkilön hyvinvointia, vaan 

hyvinvointi koostuu isosta kokonaisuudesta, johon vaikuttaa useampi tekijä.  

 

Työyhteisön hyvinvointi muodostuu kaikkien sen jäsenten hyvinvoinnista. Yksilön 

suorituskykyyn voidaan vaikuttaa johtamisella ja työhyvinvointitekijöiden avulla 

yhdessä henkilön omien sisäisten tekijöiden kanssa. Työyhteisöön puolestaan 

voidaan vaikuttaa ilmapiirillä, työterveyspalveluilla, työturvallisuudella, 

virkistystoiminnalla yms.  Näiden tekijöiden takana on yrityksen yhteiset arvot, joiden 

mukaan työntekijöitä johdetaan ja heidän osaamistaan kehitetään. Toiminnalla tulee 

olla päämäärä ja jokaisen työntekijän tulee tietää oma paikkansa ja merkityksensä 

työyhteisössä (Otala & Ahonen, 2003). Viitala et al., (2015) mukaan työilmapiirillä ja 

työhyvinvoinnilla on selvä yhteys. Ilmapiiri vaikuttaa myös stressiin ja kyynisyyteen, 

mutta ei sitoutumiseen. Niissä työympäristöissä, joissa työilmapiiri on hyvä, ovat 

työntekijät rentoutuneita, ystävällisiä sekä rohkaisevat ja tukevat toisiaan uusien 

ideoiden jakamiseen. Garg & Rastogi (2009) mukaan psykologisen hyvinvoinnin on 

todettu vaikuttavan suoraan henkilön työhyvinvointiin. Henkilökohtaisessa 

elämässä oleva laaja sosiaalinen verkosto heijastuu myös työelämään 

sitoutumisen, ammatillisuuden, luotettavuuden sekä pätevyyden kautta. Onnelliset 

ihmiset ovat myös tuottavampia ja tehokkaampia monella tavalla, mistä puolestaan 

työyhteisö ja yritys hyötyvät.  
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2.2. Hyvinvoinnin vaikutukset organisaatioon 

 

Työyhteisön suorituskyky muuttuu kilpailueduksi vasta siinä vaiheessa kun eri 

ihmisten osaaminen saadaan käyttöön jakamalla ja yhdistämällä se toisten osaajien 

kykyjen kanssa (Otala & Ahonen, 2003). Tiedon jakamista ei tapahdu käskyttämällä, 

vaan luomalla ilmapiiri, jossa työntekijät haluavat jakaa tietoaan ja toimia 

yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Hyvinvoivassa työyhteisössä 

tietoa jaetaan avoimesti ja myös uutta tietoa syntyy. Uuden tiedon syntyminen on 

jatkuva prosessi ja se edellyttää avointa vuoropuhelua työyhteisön jäsenten välillä 

(Nonaka et al, 2000).  

 

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että johtamisella on suurin vaikutus 

työhyvinvointiin. Aivan kuten työntekijän omallakin toiminnalla tulee olla arvot, 

perustuu myös työhyvinvointi yrityksen arvoihin, jotka ohjaavat yrityksen tavoitteita, 

suuntaa ja johtajuuden linjoja. Jos yrityksen arvot eivät pidä sisällään ihmisten ja 

osaamisen arvostusta, yritys tuskin panostaa työhyvinvointiin ja henkilöstöön. 

Työhyvinvointi ei kuitenkaan yksinään ole työnantajan vastuulla, vaan jokaisen tulee 

myös itse huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista työnantajan 

tarjoamien toimien lisäksi.  

 

Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738) määrää, että jokaisella työpaikalla tulee olla 

suunnitelma työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Lain mukaan ”tarkoituksena on 

parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijän työkyvyn turvaamiseksi ja 

ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja 

muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen 

terveyden haittoja”. Työhyvinvointi on täten yrityksille lakisääteinen velvollisuus ja 

sitä tulee noudattaa.  

 

Työhyvinvointi on erityisen tärkeää siitä syystä, että sen puute lisää kustannuksia. 

Vuonna 1999 Suomen työntekijöistä peräti 66,9 % oli väsyneitä ja vakavasti 

uupuneita oli 7,3 % (Ilmarinen & Rantanen, 1999). Suuret ikäpolvet, jotka ovat 

syntyneet 1945-1950 ovat eläköitymässä ja tämä tarkoittaa samalla sitä, että 

työelämästä häviää hyvin arvokasta osaamista ja kokemusta, jota nuoremmalta 
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sukupolvelta ei välttämättä vielä löydy. Kiristynyt työtahti ja stressitekijät ovat 

kuitenkin aiheuttaneet sen, että työntekijöistä osa siirtyy ennenaikaisesti eläkkeelle 

tai heille tehdään kevennettyjä työjärjestelyitä. Nämä työjärjestelyt ovat yrityksille 

kalliita ja korkeat sairauspoissaolokustannukset syövät yrityksen kannattavuutta. 

(Ilmarinen & Rantanen, 1999). Työhyvinvoinnin ja työkyvyn alenemisesta 

aiheutuneet kustannukset kantaa yritys, vaikka ensimmäistäkään 

sairauslomapäivää ei olisi vielä pidetty. Työntekijässä on saattanut ilmetä 

esimerkiksi uupumisen merkkejä, jotka vaikuttavat henkilön työsuoritukseen ja 

tehokkuuteen (Ilmarinen, 2017). 

 

Työpahoinvointi ja uupumus aiheuttaa yleisesti lyhyitä toistuvia poissaoloja, jotka 

ovat työnantajalle kaikkein kalleimpia. Alle 10 päivän poissaoloista työnantaja ei saa 

Kelan sairauspäivärahaa palkanmaksua varten, vaan kustannukset koituvat 

työnantajalle. Suomalaisessa työelämässä yhden sairauspäivän hinnaksi on 

laskettu keskimäärin 350 €. Summassa on mukana sijaisjärjestelyt, 

ylityökustannukset, työn hidastumiset sekä laatupoikkeamat ja virheet (Ilmarinen, 

2017). Palkkakustannuksista keskimäärin 5 % aiheutuu sairauspoissaoloista. 

Vuositasolla se on merkittävä lisä yrityksen kokonaiskustannuksiin. 100 hengen 

yrityksessä se tarkoittaa vuotuisia kuluja yhteensä 385 000 euroa. Jos 

sairauspoissaoloja saataisiin vähennettyä yhdellä prosenttiyksiköllä, laskisi 

kustannukset 77 000 eurolla vuodessa. (Ilmarinen, 2017) 

 

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyllä voidaan myös vaikuttaa työntekijöiden 

tuottavuuteen. Kun poissaoloista aiheutuvat ylityöt, virheiden korjaamiset ja muut 

normaalista poikkeavat toimenpiteet vähentyvät, nousee myös tuottavuus. On 

laskettu, että yhden poissaolopäivän ennaltaehkäisy tuo yritykseen jopa 415 € lisää 

liiketulosta (Ilmarinen, 2017).  

 

Pahimmillaan työhyvinvoinnin ja työkyvyn aleneminen voi johtaa 

työkyvyttömyyseläkkeelle. Vaikutus on suuri niin henkilölle itselleenkin 

elämänmuutoksen myötä, mutta myös yhteiskunnalle, joka menettää työntekijän 

kesken aktiivisen työuran. Jos henkilön palkka on ollut noin 2000 € kuukaudessa, 

tulee hänen työkyvyttömyyseläkkeensä olemaan noin 1000 € kuukaudessa. 40-



 24 
  
 

vuotiaan kohdalla tämä tarkoittaa 150 000 euron kustannuksia yhteiskunnalle, 

mikäli henkilö eläköityy ennenaikaisesti. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä 

enemmän työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat yrityksen taseeseen. Pienemmissä 

yrityksissä kustannuksia jaetaan yhteisvastuullisesti. (Ilmarinen, 2017) 

 

Menestyäkseen yritykseltä tulee löytyä kilpailukykyä. Kilpailukyky ei synny 

itsestään, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Kilpailukykyyn vaikuttaa oleellisesti 

yrityksen arvot ja toimintatavat, mutta ennenkaikkea ihmiset yrityksessä. Tästä 

syystä ihmisten eli yrityksen työntekijöiden työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota 

ja panostaa.  

 

Kilpailukyky on yrityksen tai laajemmin kansakunnan kyky pärjätä 

markkinaehtoisessa kilpailussa. Kilpailukyky koostuu kustannustehokkuudesta ja 

tuottavuudesta, laadusta sekä asiakastyytyväisyydestä, innovaatiokyvykkyydestä 

eli kyvystä tuottaa jatkuvasti uutta ja uusiutua, kyvystä solmia strategisesti 

onnistuneita kumppanuuksia ja rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja sekä kyvystä 

houkutella ja rekrytoida hyviä osaajia ja pitää heidät yrityksessä. Näihin 

kilpailukykytekijöihin voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnilla, sillä vain työhönsä 

tyytyväinen ja työstään innostunut työntekijä voi tuottaa sellaisia palveluita, jotka 

tuottavat yritykselle kilpailukykyä ja pitävät sitä yllä. (Otala & Ahonen, 2003) 

 

Työhyvinvoinnilla voidaan vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn oleellisesti. 

Työhyvinvointi pienentää sairauspoissaolokustannuksia ja täten vaikuttaa 

kustannustehokkuuteen. Tämä puolestaan vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen ja 

kannattavuuteen, joiden seurauksena hintakilpailukyky paranee. Työhyvinvointi 

parantaa työtyytyväisyyttä, motivaatiota sekä työyhteisön ilmapiiriä, jonka myötä 

asiakastyytyväisyys ja toiminnan laatu paranee. Työhyvinvointi lisää työntekijöiden 

osaamista ja parantaa organisaation oppimista, jonka seurauksena yritys tuottaa 

uusia tuotteita ja palveluita ja täten mahdollistaa ja varmistaa kilpailukyvyn 

säilymisen. Työhyvinvointitekijät tukevat myös sitoutumista ja innovatiivisuutta, mikä 

parantaa yrityksen imagoa ja luo kuvaa haluttuna työpaikkana ja tavoiteltuna 

yhteistyökumppanina. Tämä puolestaan avaa yritykselle uusia markkinoita ja lisää 

kilpailukykyä. (Otala & Ahonen, 2003) 
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Lukuisat tutkimukset osoittavat, että henkilöstön hyvinvoinnilla on suora yhteys 

yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Ahosen (2003) mukaan yritykset voivat 

saada 10-20 kertaisena takaisin sen rahan, jonka ne ovat sijoittaneet 

työhyvinvointiin. Työhyvinvointi on juuri se tekijä, jolla voidaan saavuttaa kestävää 

tuloskehitystä eli jonka avulla voidaan saavuttaa uusiutuminen ja jaksetaan tehdä 

hyvää tulosta tulevinakin vuosina. Xanthopoulou et al. (2009) mukaan päivittäisessä 

työskentelyssä näkyvä esimiehen kannustus ja positiivinen tiimihenki johtavat 

työntekijöiden sitoutumiseen. Heidän tutkimus osoitti, että sitoutuneet työntekijät 

vaikuttavat myös yrityksen menestymiseen ja taloudelliseen kasvuun.  

 

Työkyvyn edistämisen tekijät vaikuttavat yrityksen liiketalouteen monen tekijän 

yhteisvaikutuksena (kuva 5.). Työterveyslaitoksen Pientyöpaikkaohjelmassa 

laskettiin, että työhyvinvoinnin edistämisellä yritys voi säästää 1 000-2 500 euroa 

vuodessa työntekijää kohden. Säästöt kertyivät sairauspoissaolojen 

vähentymisestä ja tuottavuuden kasvusta. Liiketalouden kannalta kannattavinta oli 

kehittää ammatillista osaamista ja esimiestyötä. Hyvällä esimiestyöllä ja 

työntekijöiden työtyytyväisyydellä todettiin olevan yhteys yrityksen tehokkuuteen. 

Työpaikan ilmapiirin parantamisella saatiin myös taloudellista hyötyä. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että jotkut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet 

lisäsivät yrityksen kannattavuutta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että 

parantunut työhyvinvointi lisäsi asiakastyytyväisyyttä ja johti sitä kautta asiakkaiden 

parempaan maksuhalukkuuteen. (Huuskonen et al. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 
  
 

Toimenpide Välitön 

talousvaikutus 

Välillinen 

talousvaikutus 

Lopullinen 

talousvaikutus 

    

 Sairaus- ja 

tapaturmakulut 

  

  Työn tuottavuus  

Työhyvinvointi- Tehokas työaika  Kannattavuus 

  Työn laatu  

toimenpiteet Yksilötuottavuus  Kilpailukyky 

  Tuote- ja prosessi-

innovaatiot 

 

 Työprosessi   

    

 Kehitystoiminta   

 

Kuva 5. Työkyvyn edistämisen liiketaloudelliset vaikutukset (Huuskonen et al., 

2000) 

 

Työhyvinvoinnin vaikutuksella tuottavuuteen on todettu olevan oleellinen merkitys. 

Seuraavassa on esitelty ne tuottavuus – ja kustannustehokkuustekijät, joilla 

työhyvinvoinnin ja kilpailukyvyn välistä riippuvuutta on voitu kuvata. 

 

 Työympäristön ja erityisesti turvallisuuden parantaminen tuo säästöjä 

ja kustannustehokkuutta. Vuosina 1992-1994 Pieksämäen 

rautatievarikolla suoritettiin järjestys- ja puhtausohjelma, jonka yhteydessä 

tapaturmista tai sairauksista johtuvat poissaolot vähenivät lähes puoleen 

(Laitinen & Saari, 2000).  

 Henkilöstön hyvä fyysinen kunto vähentää sairauspoissaoloja ja 

parantaa kustannustehokkuutta. Cooper Instituten (1998) teettämässä 

tutkimuksessa selvitettiin fyysisen kunnon kohottamisen vaikutuksia. 

Tulosten perusteella vaikutus oli kolminkertainen panoksiin verrattuna. 

Suomen kuntourheiluliiton työpaikkaliikunta barometrissa (2002) kävi ilmi, 

että lisääntynyt liikunta vähentää sairauspoissaoloja. Hyvä lihaskunto 
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vaikuttaa suoraan ihmisen suorituskykyyn työssä ja vähentävät väsymistä.  

 Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet parantavat tuottavuutta. 

Henkilöstön yhteistyön ja johtamistaitojen kehittäminen korreloi voimakkaasti 

yrityksen kannattavuuden kanssa (Lindström et al. 2000). Tutkimukset ovat 

myös osoittaneet, että niillä työntekijöillä, jotka kokevat osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuudet työssään heikoksi ja joiden työ on yksitoikkoista ja 

työyhteisön tuki vähäistä, on sairauspoissaoloja muita enemmän.  

 Monitaitoisuus lisää tuottavuutta. Lindström et al. (2000) mukaan samat 

tekijät, joilla voidaan vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen, vaikuttavat myös 

yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Yhteistyötaitojen, henkilöstön 

laajan osaamisen ja johdon esimiestaitojen kehittämisellä on huomattu 

lisäävän yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta.  

 Koulutus lisää tuottavuutta. Yleisesti voidaan sanoa, että suomalaiset ovat 

hyvin korkeasti koulutettuja. Koulutus parantaa työvoiman tuottavuutta ja 

niissä yrityksissä missä tuetaan koulutusta, kasvavat nopeammin kuin ne 

yritykset, joissa koulutukseen ei panosteta. (Alanen, 2003). 

 Työhyvinvointi pienentää eläkekustannuksia. Työterveyslaitoksen 

tutkimuksissa on tutkittu pitkällä aikavälillä työhyvinvoinnin vaikutusta 

työkykyyn. Ne henkilöt, joilla työkyky oli heikko tutkimuksen alussa, päätyivät 

työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuolivat ennenaikaisesti (Ilmarinen et al, 1998). 

Työhyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen henkilöstökuluihin 

sairauspoissaolojen, sairaanhoitokulujen, tapaturmien, eläkekulujen sekä 

heikenneen työkyvyn johdosta ja työhyvinvoinnin toimenpiteillä näitä kuluja 

saadaan huomattavasti pienennettyä.  
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3 OIKEA-AIKAINEN VÄLITTÄMINEN 

 

Vuoden 2011 alusta astui voimaan sairausvakuutuslaki (13 luku 5 §), joka 

edellyttää, että jokaisessa yrityksessä on oltava käytössä työkyvyn hallintamalli. 

Mallin mukaan yritys seuraa varhaisia merkkejä työkyvyn muutoksista ja puuttuu 

niihin johdonmukaisesti yhdessä työterveyden kanssa (Ilmarinen, 2017). Jokainen 

yritys luo omiin tarpeisiinsa räätälöidyn oikea-aikaisen välittämisen mallin ja usein 

mallissa kuvataan kolmesta neljään toimijaa ( Kuva 6). Toimijat ovat työnantaja, 

työntekijä, työterveys ja työsuojeluvaltuutettu ja/tai luottamusmies. Hyvin 

toimiessaan nämä kaikki toimijat edistävät hyvinvoivaa, työkykyistä ja tulosta 

tekevää työyhteisöä. (Ilmarinen, 2017) 

 

 

Kuva 6. oikea-aikaisen välittämisen malli vakuutusyhtiö Ilmarisen mukaan 

(Ilmarinen, 2017) 
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3.1. Oikea-aikainen välittäminen esimiestyössä 

 

Esimiehellä on oikeus ja velvollisuus puuttua työntekijän tilanteeseen, mikäli hän 

huomaa muutoksia tämän toiminnassa, käytöksessä työpaikalla, toimintakyvyssä 

tai lisääntyneissä sairauspoissaoloissa. Oikea-aikaisen välittämisen apuvälineinä 

esimiehellä on päivittäisen kanssakäymisen ja omien havaintojen lisäksi yrityksen 

työhyvinvointikäytännöt, kehityskeskustelut sekä oikea-aikaisen välittämisen malli. 

Jotta esimiehellä on mahdollisuus hyödyntää näitä apuvälineitä, tulee hänen olla 

tietoinen niiden olemassa olosta ja hänellä tulee olla taitoa niiden käyttämiseen.  

 

Oikea-aikaisessa välittämisessä esimiehen parhaana tukena on hänen oma 

esimiehensä sekä muut esimieskollegat. Esimieskollegojen kanssa on hyvä peilata 

eri tilanteita ja jakaa kokemuksia rakentavalla tavalla. Yhteistyöverkostona toimii 

myös työterveyshuolto, yrityksen henkilöstöosasto sekä työsuojeluorganisaatio. 

(Ilmarinen, 2017) 

 

Toisinaan esimiehet joutuvat kohtaamaan haastavia tilanteita esimiestyössään, 

jolloin tilanteeseen puuttuminen on välttämätöntä. Haastavien tilanteiden taustalla 

voi olla esimerkiksi työntekijän jaksamattomuus, työuupumus, akuutti elämänkriisi 

tai mielenterveyden häiriö (Ahola, 2011).  

 

Ongelmatilanteisiin puuttuminen vaatii rohkeutta ja jämäkkyyttä, mutta jotta 

ongelmatilanteet huomataan, tulee esimiehellä olla tunneälyä ja empatiaa. 

Empatian ydin on kanssaihmisten tunteiden havaitsemista ilman sanoja. Ihmiset 

eivät aina kerro tunteistaan sanoilla, vaan ilmaisevat niitä ilmeillä, äänensävyillä ja 

muilla sanattomilla keinoilla. Taito tulkita näitä sanattomia viestejä perustuu 

tunnetaitoihin. (Goleman, 2000). Ilman tunneälyä oikea-aikaisen välittämisen keinot 

saattavat jäädä huomiotta ja ongelmaan päästään puuttumaan liian myöhään. 

Tunneälyä esimiestyössä käsitellään lisää kappaleessa 5.2.  

 

Kun oikea-aikaisen välittämisen keskustelu työntekijän kanssa on tarpeen, nostaa 

esimies asian esille. Esimies ilmaisee huolensa ja kertoo tekemistään havainnoista. 

Keskustelussa selvitetään onko huolelle tosiasiallista aihetta ja voidaanko asia 
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ratkaista esimerkiksi työjärjestelyillä. Keskustelun tavoitteena on löytää ratkaisu 

tilanteeseen ja tehdä suunnitelma asian etenemisestä. Tarpeen mukaan 

työterveyshuolto voidaan liittää mukaan ja tukea voidaan pyytää myös 

luottamusmieheltä ja/tai työsuojeluvaltuutetulta. Keskustelut käydään täysin 

luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen. (Ilmarinen, 2017) 

 

3.2. Oikea-aikainen välittäminen työyhteisössä 

 

Työhyvinvointi ei ole yksinään työnantajan tai esimiehen tehtävä, vaan jokaisella 

työntekijällä on vastuu ja velvollisuus huolehtia omasta sekä koko työyhteisön 

hyvinvoinnista. Esimiehen vastuulla on oikea-aikaisen tuen tarpeen huomiointi ja 

toimenpiteisiin ryhtyminen tarvittaessa. Esimies myös huolehtii, että työpaikalla 

vallitsee ilmapiiri, joka on avoin ja jokaista työntekijää kunnioittava. Avoimessa 

ilmapiirissä pienetkin muutokset on helposti havaittavissa ja ongelmiin on helpompi 

puuttua. (Ilmarinen, 2017) 

 

Oikea-aikaisen välittämisen malliin liittyvä poissaolojen seuranta on esimiehen 

vastuulla, mutta mikäli työyhteisössä huomataan muutoksia jonkin henkilön 

käytöksessä tai työsuoriutumisessa, on myös työkavereiden syytä puuttua asiaan. 

Työkaverilta voi hyvin kysyä mitä hänelle kuuluu ja täten osoittaa huolensa. Mikäli 

ei itse halua puuttua huomioimaansa muutokseen, voi asiasta aina kertoa 

esimiehelle, joka viime kädessä ottaa asian puheeksi (Ilmarinen, 2017).  

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa kaikkia työntekijöitä ilmoittamaan työpaikan 

turvallisuutta haittaavista asioista, kuten viallisista laitteista tai terveydelle vaaraa 

aiheuttavista tekijöistä.  

 

Pitkän poissaolon jälkeen työhön palaava henkilö tarvitsee työyhteisön tukea. 

Työhön palaavan kannalta on merkityksellistä millaisella asenteella hänet otetaan 

vastaan ja millaista tukea työyhteisö hänelle tarjoaa. Mikäli pitkältä poissaololta 

palaavalle tehdään työjärjestelyitä, esimerkiksi lyhennetty työpäivä, on työyhteisölle 

hyvä kertoa näistä järjestelyistä. Mitä luontevampi työhön paluu on ja mitä paremmin 
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työyhteisö ottaa työhön palaavan henkilön huomioon, sitä paremmin työhön paluu 

onnistuu (Ilmarinen, 2017).  

 

3.3. Työkyvyn mittaaminen 

 

Työkyvyn mittaamiseksi on myös kehitetty erilaisia työkaluja. Hyvänä esimerkkinä 

toimii työkyvyn mittari ”The Work-ability Support Scale (WSS)”, jonka avulla on voitu 

tehdä ammatillisia kuntoutussuunnitelmia ja muita työkykyyn positiivisesti 

vaikuttavia muutoksia (Fadyl et al. 2015). Työkyvyn ja työstä aiheutuneen stressin 

yhteyttä on myös tutkittu työkyky indeksillä ”Work Ability Index (WAI)”, jonka avulla 

stressitekijöiden vaikutusta työkykyyn on voitu mitata. Tulosten perusteella on voitu 

todeta, että työn vaativuus korreloi suoraan työn resurssien kanssa (Hualiang et al. 

2016). Von Bondorff et al. (2016) mukaan keski-iän työkyvyllä on vaikutus myös 

eläkeikään ja henkilön terveyteen. Ne työntekijät, joilla on keski-iässä hyvä työkyky, 

voivat myös eläkeiässä paremmin ja sairastavat vähemmän tuki- ja liikuntaelinten 

sairauksia.  
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4 TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN OSANA ESIMIESTYÖTÄ 

4.1. Johtajuus 

 

Johtajuutta on tutkittu paljon ja sille on asetettu erilaisia määritelmiä. McCauley et 

al. (2010) ovat määritelleet, että johtajuuden määrittelevät kolme elementtiä: suunta, 

yhdenmukaistaminen ja sitoutuminen. Tässä näkemyksessä johtajuutta ei ole 

määritelty yksilöllisten ominaispiirteiden tai käyttäytymisen kannalta, vaan 

yhteiskunnalliseksi prosessiksi, jota ryhmä tarvitsee yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Näin ollen johtajuus voi tapahtua missä tahansa ja milloin tahansa 

eikä ole rajoitettu tietylle asetukselle tai henkilölle (McCauley et al. 2010). Drouillard 

ja Kleiner (1996) ovat määritelleen hyvän johtajuuden ja näkevät sen olevan toisten 

henkilöiden vaikuttamista perustellun syyn ja osallistamisen avulla, jotta 

organisaation asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tavoitteena on kaikkien 

osapuolten etu pitkällä aikavälillä. Sydänmaanlakan (2004) mukaan johtaminen on 

”yleinen prosessi, joka pitää sisällään suunnittelua, organisointia, vaikuttamista, 

kontrollointia, ongelman ratkaisua ja päätöksentekoa.” Leppänen & Rauhala (2012) 

mukaan johtaminen on ”ajattelemista, ihmisten ajattelun ja toiminnan 

ymmärtämistä, suunnan valitsemista, suunnan näyttämistä, edessä kävelemistä, 

ihmisten kohtaamista, liikkeellepanemista, ihmisten vahvuuksien näkemistä, 

potentiaalin maksimoimista, välittämistä, tosiasioiden kohtaamista, riskin ottamista 

ja yksinäistä”. Määritelmä on hyvin monialainen ja psykologinen, mutta 

tutkimuksissa on todettu, että johtamiskäytännöillä on merkitystä työntekijöiden 

työssäkäyttäytymiseen, motivaatioon ja onnellisuuteen.  

 

Onnelliset ja hyvinvoivat työntekijät ovat terveempiä fyysisesti ja psyykkisesti, 

menestyneempiä, vastuuntuntoisempia ja huolehtivaisempia, he ovat sosiaalisesti 

aktiivisempia, parempituloisia ja pidempi-ikäisiä (Avey et al. 2011). Näillä tekijöillä 

on myös vaikutus siihen miten organisaatio hyötyy onnellisista ja hyvinvoivista 

työntekijöistä. He ovat luovia, heillä on parempi oppimiskyky ja nopea ajattelukyky, 

heillä on vähemmän poissaoloja työstä, he ovat tehokkaita ja tuottavia, he vaihtavat 

harvemmin työpaikkaa ja ovat siten lojaaleja työnantajaa kohtaan ja heillä on 

parempi työtyytyväisyys (Avey et al. 2012). Fisher (2012) mukaan positiiviset tunteet 
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ja positiivinen ilmapiiri vaikuttavat palveluliiketoiminnan kokonaiskannattavuuteen ja 

hänen mukaansa tuottavuus syntyy ihmisissä ja ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti esimiehen 

onnellisuus ja hyvinvointi ja näillä tekijöillä on katsottu olevan suora vaikutus tiimien 

ja organisaation menestymiseen (Lewis, 2011).  

 

Talouselämän teettämän työnantajamielikuva-tutkimuksen (2011) mukaan työssä 

olevat sekä työelämään valmistuvat pitivät työnantajaan liitettävistä ominaisuuksista 

kaikkein tärkeimpänä yrityksen hyvää johtoa. Hyvä johtaminen vaikuttaa 

olennaisesti työpaikan houkuttelevuuteen potentiaalisena työnantajana sekä työssä 

jaksamiseen ja viihtymiseen.  

 

Aiemmin johtajuus nähtiin hyvin suorituspainotteisena ja yksilökeskeisenä. Pikku 

hiljaa on kuitenkin alettu korostaa johtajan roolia valmentajana ja yhteisöllisen 

tietämyksen yhteenpanijana (Nonaka & Takeuchi, 1995). Lisäksi johtamisesta on 

tullut osa-alue, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Sen laatuun 

panostetaan ja siihen kouluttaudutaan. Johtamisesta on tullut entistä enemmän 

tietoista toimintaa, joka ei enää perustu aseman tuomaan valtaan, vaan johtamisen 

ammattitaitoon ja osaamiseen. Johtajalta edellytetään myös inhimillistä 

ymmärtämystä, jolloin sosiaaliset taidot ja tunneäly korostuvat. (Mönkkönen & 

Roos, 2010). 

 

Johtamistyylien kehittyessä alettiin vähitellen oivaltaa, että johtaminen on viime 

kädessä ihmisten johtamista. Nähdään, että ihminen on hyvin keskeisessä roolissa 

organisaation toiminnassa ja ilman ihmisiä ei olisi myöskään toimivaa 

organisaatiota. (Lewin, 1954). Nykyään henkilöstön omaan työhön vaikuttamista 

tuetaan ja henkilöstö nähdään organisaation kannalta strategisena voimavarana 

(Viitala, 2007). Henkilöstön kehittämisellä pyritään lisäämään organisaation 

toimintavalmiutta sekä kehittää henkilöstön osaamista. Osaamisen kehittäminen ja 

työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät myös 

työtyytyväisyyttä. (Mönkkönen & Roos, 2010). 
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4.2. Ihmisten johtaminen 

 

Lukuisat tutkijat ovat listanneet ominaisuuksia, joita hyvällä johtajalla tulisi olla. 

Tässä yhteydessä johtajuudella tarkoitetaan ihmisten johtamista, leadershippiä. 

Drouillard & Kleiner (1996) mukaan ihmisten johtaminen on ”toisiin vaikuttamista 

perustellun syyn avulla, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, ottaen huomioon 

pitkän aikavälin sitoutumisen ja yhteisön hyvinvoinnin”. Asioiden johtaminen 

(management) ja ihmisten johtaminen (leadership) eivät varsinaisesti ole 

vastakkaisia termejä, vaan ihmisten johtajaksi kasvetaan ja kehitytään vuosien 

mittaan (Zaleznik, 1989). Zaleznikin (1989) mukaan ero kahden johtajuuden välillä 

tapahtuu silloin kun johtaja valitsee kehityssuuntansa. Lundy (1990) on erottanut 

asioiden johtajan ja ihmisten johtajan siten, että ihmisten johtajalla on seuraajia. 

Bennis (2009) kiteytti, että ”asioiden johtajat ovat niitä henkilöitä, jotka tekevät asiat 

oikein ja ihmisten johtajat ovat niitä henkilöitä, jotka tekevät oikeita asioita”.  

 

Ihmisten johtaminen nähdään asiana, jonka voi oppia ja jossa voi kehittyä. Ei ole 

olemassa yhtä oikeaa tapaa johtaa ihmisiä, vaan johtajuuteen vaikuttaa vahvasti 

johtajan persoona, kokemukset, oppiminen ja halu kehittyä hyväksi ihmisten 

johtajaksi. On kuitenkin olemassa tiettyjä ominaispiirteitä, joita hyvältä ihmisten 

johtajalta tulisi löytyä. (Drouillard & Kleiner, 1996). Niitä ovat seuraavat:  

 

 Puheliaisuus 

o Kyky kommunikoida hyvin ja selkeästi sekä kyky kuunnella. Kuuntelu 

on tärkeetä kolmesta eri syystä: työssä olevan ongelman tietää vain 

henkilö kuka kyseistä työtä tekee, vain kuuntelemalla johtaja voi 

havaita epäkohdan, ennen kuin siitä muodostuu ongelma ja työntekijät 

haluavat, että johtaja kuuntelee heidän näkökulmansa eri asioihin 

(Pollock, 2002). Hyvät kommunikointitaidot mahdollistavat ideoiden ja 

vision selkeän viestinnän sekä rakentavan ja monipuolisen palautteen 

annon ja vastaanoton.  

 Rehellisyys 

o Luottamus, tasapuolisuus, eettisyys ja korkea moraali kuvaavat hyvää 

ihmisten johtajaa. Hyvä johtaja toimii ja tekee asioiden eteen töitä, ei 
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pelkästään puhu. 

 Aito kiinnostus muita ihmisiä kohtaan 

o Kiinnostus muiden ihmisten hyvinvointia, henkilökohtaista kasvua, 

tunteita ja arvoja kohtaan. Tämä ominaisuus ruokkii uskollisuutta ja 

sitoutumista kyseistä johtajaa kohtaan ja kuten Lundy (1990) 

määritteli, tämä ominaisuus luo johtajalle seuraajia.  

 Juhlistaa ja huomioi saavutuksia 

o Hyvä johtaja palkitsee onnistumisista ja tavoitteiden saavuttamisesta. 

 Tiimi suuntautuneisuus 

o Hyvä johtaja huomioi kaikki tiimin jäsenet yksilöinä ja pyrkii 

rakentamaan tiimistä sellaisen, että jokainen sen jäsen täydentää 

toinen toistaan. Hyvän johtaja on valmentaja, joka mahdollistaa, 

avustaa, opettaa ja motivoi tiimiään. 

 Idealistisuus 

o Hyvä johtaja ei koskaan käyttäydy välinpitämättömästi, vaan luo 

ilmapiiriä, jossa ideoiden on mahdollista syntyä. Hyvä johtaja 

kannustaa luovuuteen ja unelmointiin. 

 Päättäväisyys ja vastuullisuus 

o Johtajan tehtävä on tehdä vaikeitakin päätöksiä ja ottaa täysi vastuu 

niistä. Päätöksenteko vaatii rohkeutta ja riskinottoa, kuten myös 

päätöksissä pysyminen. 

 Pätevyys 

o Tämä ominaisuus ilmenee johtajan älykkyytenä, tietona ja 

kokemuksena. Pätevä johtaja on uskottava ja pätevyys ilmenee eri 

tiimien kanssa eri tavalla. (Drouillard & Kleiner, 1996).  

 

Myös Gandz (2007) listasi ominaisuuksia, joita erinomaisella ja erittäin tehokkaalla 

ihmisten johtajalla tulisi olla. Hänen mielestään tehokkaat johtajat tunnistavat ja 

analysoivat niitä eteenpäin vieviä voimia, jotka liittyvät politiikkaan, talouteen, 

yhteiskuntaan ja teknologiseen ympäristöön, jossa yritys toimii sekä ymmärtää 

näiden voimien vaikutuksen nykytilaan. Johtaja kehittää voittostrategioita, jotka 

perustuvat kilpailuanalyysiin. Hän ymmärtää ostajakäyttäytymistä ja rakentaa 

ydinosaamista kilpailukyvyn kannalta sekä valitsee oikeat kanavat, joissa kilpailla. 
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Näin hän myös ottaa huomioon osakkeenomistajat ja heidän odotuksensa. Johtaja 

myöskin toteuttaa kehittämiään voittostrategioita ja sitouttaa ihmisiä 

työskentelemään niiden mukaisesti. Hän arvioi toteutusta ja tuloksia 

systemaattisesti ja tekee tarvittaessa muutoksia strategiaan. Johtaja rakentaa 

jatkuvasti tulevaisuutta nostamalla organisaation kapasiteettia sekä kehittämällä 

tiimien sekä itsensä toimintaa. Tehokkaan johtajan tärkein ominaispiirre on tulosten 

saavuttaminen samalla kun rakennetaan yrityksen tulevaisuutta. (Gandz, 2007).  

 

Vaikka tehokkaalta ja hyvältä johtajalta löytyisi kaikki edellä mainitut ominaisuudet, 

yksi suurimmista haasteista on saada työntekijät tekemään asioita, joita he eivät 

muutoin tekisi. Gächter et al. (2012) tutkivat näitä johtajan ominaisuuksia, joiden 

avulla työntekijät saadaan toimimaan toivotun mukaisesti. Tutkimuksessa selvisi, 

että yksi tehokkaimpia keinoja saada työntekijät toimimaan, on johtaminen 

esimerkin kautta. Toinen tärkeä tekijä on yhteistyö muiden kanssa sekä johtajan 

oma työpanos. (Gächter et al., 2012). 

 

 

4.3. Tunneäly esimiestyössä 

 

Sosiaalisessa työyhteisössä vuorovaikutuksella ja toisten ihmisten huomioimisella 

on suuri merkitys. Jotta esimies voi johtaa ihmisiä ja havaita mahdollisia 

ongelmakohtia sekä puuttua näihin ajoissa, tulee häneltä löytyä tunneälyä. 

Tunneäly tarkoittaa ”kykyä havaita tunteita sekä itsessä että muissa, motivoitua ja 

hallita tehokkaasti sekä omia tunnetiloja että ihmissuhteisiin liittyviä tunteita” 

(Goleman, D. 2000). Tunneäly on myös kyky, joka keskittyy tunteen oikeaan 

käsitykseen ja merkitykseen ja tunteiden käyttö helpottaa ajatusten ymmärtämistä 

(Salovey et al. 2003). Se on yhdistelmä persoonallisuuden eri piirteitä laajassa 

skaalassa (Goldenberg et al, 2006) ja on myös määritelty ei-kongnitiiviseksi kyvyksi, 

joka vaikuttaa kykyyn selviytyä erilaisissa tilanteissa (Bar-On et al. 2003). Tunneäly 

heijastuu yleisenä tyytyväisyytenä elämään, terveenä psykologisena 

käyttäytymisenä, myönteisinä ihmissuhteina perheen ja kollegoiden kesken sekä 

intiiminä vanhemmuutena. Henkilöt, joilla tunneäly on puutteellinen tai matala, 
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ilmenee agressiivista käytöstä, päihteiden väärinkäyttöä ja jopa rikollisuutta (Stys 

and Brown, 2004).  

 

4.3.1. Empatian ydin 

 

Toisten ihmisten tunteiden havaitseminen ilman sanoja on empatian ydin. Ihmiset 

eivät aina välttämättä kerro tunteistaan sanoilla tai muuten selkeästi viestittävin 

tavoin, vaan saattavat ilmaista tunteitaan ilmeiden, äänenpainon, käytöksen tai 

muiden sanattomien keinojen avuin. Taito tulkita näitä ilmaisuja ja vihjeitä, perustuu 

tunnetaitoihin, erityisesti itsekuriin ja itsetuntemukseen. Jos emme ymmärrä omia 

tunteitamme, on meidän vaikea tajuta muidenkaan tunteita. (Goleman, D. 2000). 

 

Empatian voidaan sanoa olevan ihmisen sosiaalinen tutka. Alkeellisimmillaan 

empatia on toisten ihmisten tunteiden panemista merkille. Korkeammalla tasolla se 

puolestaan tarkoittaa toisten tunteiden sanatonta havaitsemista ja näihin 

vastaamista. Ihmiset, joilta puuttuu kyky havainnoida toisten ihmisten sanatonta 

viestintää tunteiden osalta, ovat usein eri aaltopituudella kuin muut. Tämä voi 

aiheuttaa väärinymmärryksiä, se panee erehtymään toisten tunteiden suhteen ja 

saa aikaan piittaamattomuutta ja pahimmillaan töykeyttä. (Goleman, D. 2000). 

Empatiaa on usein kuvattu vertauskuvilla ”asettumalla toisen ihmisen kenkiin” ja 

”katsomalla asioita toisen henkilön silmillä” (Duff, 2017). Empatiaa on kahden 

tyyppistä: tunnepitoista ja kongnitiivista. Tunnepitoisella empatialla tarkoitetaan 

kykyä vastata sopivalla tavalla muiden tunteisiin ja huolenaiheisiin. Kongnitiivisella 

empatialla tarkoitetaan kykyä ymmärtää toisen henkilön näkökulmaa tai mieletilaa – 

se on tietoinen ja järkevä. (Duff, 2017).  

 

Sosiaalisten perustaitojen hallinta vaihtelee ihmisestä riippuen ja samassa 

suhteessa vaihtelee myös heidän kyky tunnetaitoihin. Empatia on perusta kaikille 

sosiaalisille taidoille, joita työyhteisössä tarvitaan. Niihin kuuluu mm.  

 

 Muiden ymmärtäminen: Toisten tunteiden ja mielipiteiden ymmärtäminen ja 

niistä välittäminen 

 Palvelualttius: Sidosryhmien (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) tarpeiden 
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ennakointi, tunnistaminen ja toteuttaminen 

 Muiden kehittäminen: Muiden kehitystarpeiden huomaaminen ja heidän 

kykyjensä edistäminen 

 Moninaisuuden hyväksikäyttö: Asetettuun tavoitteeseen pyrkiminen 

monenlaisten ihmisten avulla ja heidän kykyjään hyödyntäen 

 Yhteisötuntuma: Tietoisuus ryhmän tunnevirtauksista ja valtasuhteista 

(Goleman, D. 2000) 

 

Duffin (2017) mukaan henkilöt, jotka ovat emotionaalisesti lahjakkaita, ovat 

kiinnostuneempia toisten henkilöiden asioista, he ovat sosiaalisesti taitavampia ja 

osoittavat käytöksellään toisten tukemista sekä ovat vastuuntuntoisempia. 

Tutkimusten mukaan empatian taso myös vaihtelee sen mukaan kuinka tuttuja 

olemme toisten henkilöiden kanssa. Esimerkiksi koemme voimakkaampaa 

empatiaa henkilöitä kohtaan, jotka kuuluvat omaan sosiaaliseen piiriimme.  

 

Tunteet myöskin tarttuvat, koska niiden välittämät viestit saattavat olla elintärkeitä. 

Tunteet suuntaavat huomiota, varoittavat, kutsuvat, hälyttävät ja viestivät tärkeistä 

asioista. Tunteet ovat erittäin tehokasta viestintää. (Goleman, D. 2000) 

 

Kuunteleminen ja tarkka korva ovat yksi empatian tärkeimmistä tekijöistä. 

Yhdysvaltain työministeriön (1989) arvion mukaan kaikesta viestintään käytetystä 

ajasta 22 prosenttia kuluu lukemiseen ja kirjoittamiseen ja 23 prosenttia 

puhumiseen. Kuuntelemiseen menee 55 prosenttia, minkä perusteella voidaan 

todeta, että kuunteleminen on erittäin tärkeässä roolissa kaikessa viestinnässä. 

Kuunteleminen vaatii myös taitoja. Se tarkoittaa muutakin kuin vaan puheen 

vastaanottamista – siihen liittyy kyselemistä ja keskustelukumppanin ajatusten 

esittämistä omin sanoin, jotta viesti on ymmärretty oikein. 

 

4.3.2. Empaattinen esimies 

 

Esimiestyössä empatian merkitys ja sosiaalisten taitojen hallinta korostuu. Johtajat, 

joiden sosiaaliset taidot ovat hyvät ja joilta löytyy empatiaa, pystyvät ohjaamaan ja 

innostamaan ihmisiä ja ryhmiä. Tällaiset esimiehet pystyvät ilmaisemaan ja 
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nostattamaan intoa yhteisiä tavoitteita ja päämääriä kohtaan, ohjaavat muiden 

toimintaa näiden ollessa itse vastuussa teoistaan ja luottavat johtaessaan esimerkin 

voimaan. (Goleman, D. 2000) 

 

Tutkimusten mukaan on voitu todistaa, että empatia on yksi niistä kriittisistä 

taidoista, joiden avulla johtajat voivat muodostaa yhteyden erilaisiin ihmisiin ja 

osoittaa osallistavaa johtajuutta. Empatia on yhdistetty myös luottamuksen syntyyn 

tiimeissä, kuten myös vahvemman yhteyden syntyyn tiimeissä, jotka ovat 

monikansallisia. (Duff, 2017) 

 

Kuten aiemmin jo mainittiin, tunteet tarttuvat. Tämä pätee myös johtajuuteen ja 

johtamisen tehokkuuteen. Tehokkaimmat johtajat ovat lämpimiä ja seurallisia, 

tunneilmaisultaan vahvoja ja he ovat tasapuolisia kaikkia kohtaan. Heihin voi myös 

luottaa ja he itse ovat luottavaisia. Vastaavasti tehottomat johtajat ovat tylyjä, 

kielteisiä, etäisiä ja ärtyisiä ja usein myös yhteistyöhaluttomia. Näillä ominaisuuksilla 

on suora vaikutus myös johtajien alaisiin ja heidän käyttäytymiseen ja sitä myötä 

myös tehokkuuteen. (Goleman, D. 2000). Empaattinen johtaja, joka kuuntelee ja 

osoittaa ymmärrystä, saatetaan nähdä myös heikkona johtajana. Nähdään, että 

empaattinen johtaja ei kykene tekemään vaikeita päätöksiä, esimerkiksi 

irtisanomistilanteissa, kun tunteet hallitsevat tilannetta. (Duff, 2017).  

 

Lähes jokainen esimies joutuu uransa aikana kokemaan kritiikkiä. Johtaja, joka osaa 

myötämielisesti ja rakentavasti ottaa kritiikin vastaan, toimii myös läheisesti 

työyhteisönsä kanssa. Vaikka kritiikki olisi kärkevää, on sen ydinsisältö syytä ottaa 

pohdittavaksi. Kun tunnepitoisen viestin ytimen kaivaa esille, saattaa sen sisältä 

löytyä oikeita korjaamisen tarpeessa olevia asioita. Rajuihin tunneilmaisuihin 

esimiehen ei kuitenkaan kannata lähteä mukaan, vaan kuunnella ja pyrkiä 

löytämään tunteiden varsinainen syy. (Vartia et al. 2012).  

 

Empatia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tulisi aina olla samaa  mieltä toisten ihmisten 

kanssa tai myötäillä toisten tunteita. Johtajuus vaatii toisinaan myös vaikeita 

päätöksiä ja yksi sen haasteista on empaattisen jämäkkyyden puute silloin kun sitä 

tarvittaisiin. Jämäkkä johtaja puuttuu tilanteeseen silloin kun on tarvis ja osaa 



 40 
  
 

asettaa korkeita tehokkuus- ja laatutavoitteita sekä vaatii alaisiltaan niiden 

täyttymistä. Johtajan tehtävänä on myös antaa palautetta eikä katsoa läpi sormien 

huonoa suoriutumista työtehtävistä. (Goleman, D. 2000)  
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5 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

5.1. Empiirisen tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen teoriaosuus luvuissa kaksi, kolme ja neljä käsittelevät työhyvinvointia, 

oikea-aikaisen välittämisen mallia sekä johtajuutta ja tunneälyä. Empiirisen 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten näillä eri tekijöillä on vaikutusta 

esimiestyöhön ja miten puolestaan esimiestyöllä voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin 

ja työhyvinvoinnin työkaluun, oikea-aikaisen välittämisen mallin käyttöön case 

yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on myös löytää käytännön keinoja, joilla 

oikea-aikaisen välittämisen malli saadaan osaksi päivittäistä esimiestyötä 

tutkittavassa kohdeyrityksessä ja tehtyä tutuksi työvälineeksi myös työntekijöille.  

 

5.2. Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Tutkimusmenetelmä voi olla joko kvalitatiivinen eli laadullinen tai kvantitatiivinen eli 

määrällinen tai näiden kahden menetelmän yhdistelmä. Kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä nähdään usein toistensa vastakohtina, mutta 

useat tutkijat haluaisivat poistaa vastakkainasettelun (Hirsjärvi et al. 2005, 126). 

Hirsjärvi et al. (2005, 127-128) mukaan kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen ovat toisiaan 

täydentäviä suuntauksia ja niitä on vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. 

Menetelmiä voidaan käyttää toistensa tukena, mm. kvalitatiivista kvantitatiivisen 

tutkimuksen esikokeena tai kumpaakin menetelmää rinnakkain (Hirsjärvi et al. 

2005).  

 

Tutkimusmenetelmän valinta voidaan tehdään tutkimuksen tarkoituksen 

perusteella. Tutkimuksen tarkoitus voi olla kartoittava, selittävä, kuvaileva tai 

ennustava. Tutkimukseen voi liittyä useampi tarkoitus ja tutkimuksen edetessä sen 

tarkoitus voi myös muuttua. Tutkimuksen tarkoitus ei kuitenkaan suoraan määritä 

onko tutkimusmenetelmä kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen, koska kumpikin 

menetelmä voi olla sopiva. (Hirsjärvi et al. 2005, 128-130).  
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Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän on sanottu etenevän yleisestä 

yksityiskohtaiseen ja se etsii syysuhteita, joiden avulla voidaan tehdä yleistyksiä. 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä puolestaan nähdään etenevän yksityisestä 

yleiseen ja sen asetelma muuttuu tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi & Hurme, 2000). 

 

Laadullinen tutkimusmenetelmä sopii työhyvinvointia ja esimiestyötä tutkivaan 

tapaustutkimukseen, koska tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille 

teemahaastattelun myötä (Hirsjärvi et al. 2005, 155). Kvalitatiivinen 

tutkimusmenetelmä suosii ihmistä tiedon keruun lähteenä, koska ihminen voi 

sopeutua muuttuviin tilanteisiin, joita tutkimuksen edetessä usein ilmenee. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on myös tyypillistä valita kohdejoukko 

tarkoituksenmukaisesti, mikä myös tämän tutkimuksen kannalta oli oleellista. 

(Hirsjärvi et al. 2005).  

 

Tiedonhankinnan strategiana tapaustutkimus on hyvin yleisesti käytetty. 

Tapaustutkimus voidaan määritellä ”empiiriseksi tutkimukseksi, joka monipuolisia ja 

monilla tavoin hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa 

ihmistä tietyssä ympäristössä (Yin, 1983, 23). Tapaustutkimus kohdistuu 

nykyhetkeen ja se tapahtuu todellisessa tilanteessa (Syrjälä et al. 1996, 11). 

Tutkimuskohteena voi olla yksilö, ryhmä, osasto tai koko yritys ja sen luonteeseen 

kuuluu tiedon keruu mahdollisimman monipuolisesti ja syvällisesti tutkittavasta 

tapauksesta (Metsämuuronen, 2008, 16-17). Syrjälä et al. (1996) mukaan 

tapaustutkimus on joustava siinä mielessä, että tietoja etsitään sieltä mistä niitä 

voidaan saada. Tapauksen keskeisenä valintaperusteena on pääsy 

tutkimuskohteeseen sekä luottamuksellisten suhteiden kehittyminen tutkimuksen 

kohteena olevien henkilöiden kanssa (Syrjälä et al. 1996). 

 

5.3. Aineiston keruu 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä on 

haastattelu. Hirsjärvi & Hurme (2000) mukaan ”haastattelu tähtää informaation 

keräämiseen ja on siis ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa”. 
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Haastattelun lisäksi voidaan käyttää kyselyä ja havainnointia ja menetelmiä voidaan 

käyttää erikseen tai yhdistettynä. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 71). Haastattelun etuna 

on se, että tutkittavat henkilöt voivat itse kertoa itseään koskevia asioita (Robson, 

1995, 227) ja haastattelutilanne on joustava. Haastattelijalla on mahdollisuus 

tarkentaa kysymystä, oikaista väärinkäsityksiä sekä esittää jatkokysymyksiä 

vuoropuhelussa haastateltavan kanssa. Joustavaksi haastattelun tekee myös se, 

että haastateltava voi esittää kysymykset siinä järjestyksessä kuin aiheelliseksi 

katsoo. Haastattelun tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tietoa 

tutkittavasta aiheesta ja tästä syystä haastattelukysymykset on hyvä toimittaa 

haastateltaville henkilöille etukäteen valmistautumista varten (Tuomi & Sarajärvi, 

2013, 73).  

 

Kyselylomakkeeseen verrattuna haastattelu on tutkijalle vaativampi ja aikaa 

vievämpi. Avoimilla kysymyksillä saavutetaan kuitenkin syvällisempiä ja tarkempia 

vastauksia, etenkin kun haastattelutilanteessa on mahdollista esittää 

jatkokysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Haastateltavat on myös mahdollista 

tavoittaa haastattelun jälkeen, mikäli on tarvetta täydentää aineistoa tai tutkimusta 

on tarkoitus jatkaa. (Hirsjärvi et al. 2005, 195). 

 

5.3.1. Haastateltavien valinta 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston koko on yleensä huomattavasti pienempi 

kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivinen tutkimus on aikaa ja rahaa 

vievempää, jolloin otos yleensä rajoittuu vähäiseksi määrälliseen tutkimukseen 

verrattuna. (Tuomi & Sarajärvi, 2013). Haastateltavien määrä riippuu tutkimuksen 

tarkoituksesta ja haastateltavia tulee olla vähintään niin monta kuin tarvitun tiedon 

hankkimiseen tarvitaan (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 58). Ei siis ole mitään ennalta 

määrättyä lukumäärää haastateltavien määrästä, mutta yleisesti voidaan sanoa, 

että liian pienestä otoksesta ei voida tehdä tilastollisia yleistyksiä tai testata ryhmän 

välisiä eroja ja puolestaan liian suuresta otoksesta ei voida tehdä syvällisiä tulkintoja 

(Hirsjärvi & Hurme, 2000, 58).  
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Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavien valinnassa tulee kiinnittää huomiota 

siihen, että haastateltavat joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta kyseisestä asiasta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2013, 85). Laadullisen tutkimuksen näytteen koko voi myös perustua 

saturaatioon, mikä tarkoittaa sitä, että henkilöitä haastatellaan niin kauan, että uudet 

haastateltavat eivät enää anna mitään oleellista uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 87 ; Hirsjärvi & Hurme, 2000, 60).  

 

Empiiriseen tutkimukseen valittiiin case-yrityksestä kahdeksan haastateltavaa. 

Haastateltavien valinta perustui heidän aiempaan tai nykyiseen työrooliin ja 

jokaisella haastateltavalla tuli olla kokemusta lähiesimiehen tehtävistä sekä oikea-

aikaisen välittämisen mallin käytöstä. Haastateltavista viisi toimi haastatteluhetkellä 

lähiesimiehen tehtävissä ja haastateltavista kolme oli aiemmin työskennellyt 

lähiesimiehenä. Kaikilla haastateltavaksi valituilla henkilöillä on syvä asiantuntemus 

finanssialasta sekä laaja kokemus lähiesimiestyöstä ja työhyvinvoinnista. 

Haastateltavat henkilöt yhtä lukuun ottamatta valittiin yllä oleviin kriteereihin 

perustuen tutkimusta tekevän henkilön tuttavapiiristä, jolloin voitiin myös varmistua 

luottamuksen syntymisestä haastattelijan ja haastateltavan välille. Tuttavapiirin 

ulkopuolelta haastateltavaksi kutsuttu henkilö tuli niin sanotun ”lumipallo –efektin” 

kautta, eli toisen haastateltavan suosituksesta. Haastateltavilta henkilöiltä kysyttiin 

suostumus ja halukkuus osallistua haastatteluun hyvissä ajoin ennen suunniteltua 

haastatteluajankohtaa ja kaikki ennalta valitut henkilöt olivat halukkaita 

osallistumaan. Haastateltavista on käytetty tunnistetta H1-H8 alla olevan taulukon 

mukaisesti.  
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HAASTATELTAVA SUKUPUOLI IKÄ ASEMA 
YRITYKSESSÄ 

TYÖVUODET 
NORDEASSA 

Haastateltava 1 
(H1) 

Nainen 61 Team leader 38 

Haastateltava 2 
(H2) 

Nainen 36 Manager of Advisory 
team 

12 

Haastateltava 3 
(H3) 

Nainen 55 Team leader 36 

Haastateltava 4 
(H4) 

Nainen 34 Manager of Advisory 
team 

10 

Haastateltava 5 
(H5) 

Mies 59 Asiakasvastuullinen 
johtaja, aiemmin 
team leader 

24 

Haastateltava 6 
(H6) 

Mies 34 Premium Banking 
johtaja 

4,5 

Haastateltava 7 
(H7) 

Mies 31 Yksikön johtaja, 
aiemmin team 
leader 

4,5 

Haastateltava 8 
(H8) 

Nainen 34 Asiantuntija, 
aiemmin Team 
leader 

13 

 

Taulukko 1. Haastateltavien demografiset tiedot 

 

5.3.2. Haastattelukysymysten laadinta 

 

Teemahaastattelu on avoimen- ja lomakehaastattelun välimuoto. Sille on tyypillistä 

se, että haastattelun aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka 

järjestys ja muoto puuttuvat. (Hirsjärvi et al. 2005, 197). Teemahaastattelussa 

korostetaan haastateltavien tulkintoja asioista, heidän antamia merkityksiä kyseisille 

asioille sekä sitä miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. 

Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia 

tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi. (Hirsjärvi & Hurme, 2000).  

 

 

Empiirisessä tutkimuksessa haastattelu jaettiin seuraaviin teemoihin:  

- Työhyvinvointi 

- Oikea-aikaisen välittämisen malli 

- Johtajuus ja tunneäly 
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Teemahaastattelu noudattaa samoja teemoja kuin teoreettinen viitekehys ja 

jokaiseen teemaan liittyen laadittiin viisi avointa kysymystä kartoittamaan 

mahdollisimman laajasti ja syvällisesti kyseistä aihepiiriä. Kysymykset pyrittiin 

luomaan siten, että ne vastaavat kysymykseen ”miten”, jotta haastateltava 

perustelee näkemyksensä mahdollisimman perusteellisesti. Kysymyksillä pyrittiin 

löytämään myös suoria vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

Kyselylomakkeen alussa kysyttiin haastateltavan demografiset tiedot, jotta tuloksia 

voidaan verrata eri vastaajien kesken suhteessa ikään, sukupuoleen ja 

kokemusvuosiin. Kyselylomake liitteenä 1.  

 

Työhyvinvointiin liittyvällä teemalla pyrittiin selvittämään mitkä työhyvinvoinnin 

tekijät haastateltava kokee tärkeiksi esimiestyössä ja miten työhyvinvointi ilmenee 

työpaikalla. Lisäksi kysyttiin miten yksilöt sekä tiimi voivat edistää työhyvinvointia ja 

millä tavoin organisaatio tukee esimiehiä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

Työhyvinvointiin liittyvät kysymykset toimivat myös haastattelun toisen teeman, 

oikea-aikaisen välittämisen mallin perustana, koska työhyvinvoinnilla tai sen 

puuttumisella on oleellinen vaikutus oikea-aikaisen välittämisen mallin käyttöön.  

 

Haastattelun toinen teema käsitteli oikea-aikaisen välittämisen mallia, jonka osalta 

kysyttiin mitkä työhyvinvoinnin tekijät ovat haastateltavan mielestä oleellisia oikea-

aikaisen välittämisen mallin osalta. Lisäksi kysyttiin käytännön keinoja miten oikea-

aikaisen välittämisen malli saataisiin päivittäiseen esimiestyöhön ja myös tutuksi 

työvälineeksi työntekijöille. Tässä osiossa kysyttiin myös kokemuksia oikea-

aikaisen välittämisen mallin käytöstä.  

 

Haastattelun kolmas teema koski johtajuutta ja tunneälyä. Johtajuuden osalta 

kysymykset koskivat hyvää johtajuutta ja hyvän esimiehen ominaisuuksia ja 

persoonallisuuden piirteitä. Tunneälyä koskevilla kysymyksillä haluttiin selvittää 

millaista hyötyä ja haittaa tunneälystä on esimiestyössä ja miten empatia vaikuttaa 

työyhteisön hyvinvointiin.  
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5.3.3. Haastattelujen tekeminen 

 

Haastateltavilta henkilöiltä kysyttiin marraskuussa 2017 sähköpostitse halukkuutta 

osallistua haastatteluun. Kaikki ennalta valikoidut henkilöt suostuivat haastatteluun 

ja jokaisen kanssa sovittiin erikseen haastattelu tammikuulle 2018. Ennen 

haastatteluita haastateltaville henkilöille lähetettiin sähköpostitse 

haastattelukysymykset sekä keskeisten käsitteiden määritelmät. Haastattelua 

varten varattiin neuvotteluhuone, jotta haastattelutilanne olisi mahdollisimman 

rauhallinen ja häiriötön. Ennen varsinaisen haastattelun alkua keskeiset käsitteet 

käytiin yhdessä läpi, jotta voitiin varmistua, että käsitteet on ymmärretty oikein. 

Lisäksi haastattelukysymykset käytiin kertaalleen läpi, jotta voitiin varmistua siitä, 

että haastateltava ymmärtää mitä kysymyksellä tarkoitetaan. Haastattelut äänitettiin 

litterointia varten ja haastatteluiden keskimääräinen kesto oli noin 25 minuuttia. 

Kokonaisuudessaan haastattelua varten varattiin aikaa tunti per haastateltava.  

 

Haastattelut etenivät kaikkien haastateltavien kanssa kyselylomakkeen mukaisessa 

järjestyksessä ja jokaiselle haastateltavalle esitettiin samat lisäkysymykset. 

Muutama haastateltava kysyi itse tarkentavia kysymyksiä kysymykseen liittyen, 

jolloin kysymystä tarkennettiin. Haasteltavista henkilöistä kolme oli valmistautunut 

etukäteen kirjoittamalla vastaukset ylös, muutama oli valmistautunut miettimällä 

valmiita vastauksia ja muutama ei ollut ehtinyt valmistautua lainkaan.  

 

Tutkimuksen tekijä oli lähes kaikille haastateltaville entuudestaan tuttu, joten 

luottamus haastattelijan ja haastateltavan välille oli muodostunut jo aiemmin. 

Luottamus tuki avointa ilmapiiriä ja haastateltavat uskalsivat kertoa avoimesti omia 

mielipiteitään kysyttävistä teemoista. Haastatteluiden ilmapiiri oli rento ja 

keskusteleva ja tutkimuksen aihe herätti keskustelua myös haastattelun päätyttyä. 

 

5.4. Empiirisen aineiston analyysi 

 

Tutkimuksesta kerätty aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysillä on tarkoitus 

luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 
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108). Hirsjärvi et al. (2005) mukaan analysointitapoja on useita, mutta yleisesti 

voidaan sanoa, että paras analysointitapa on se, joka tuo parhaiten vastauksen 

tutkimusongelmaan.  

 

Tässä tutkimuksessa analysointitapana käytettiin sisällönanalyysiä. 

Sisällönanalyysille on tyypillistä karkea kolmivaiheinen prosessi: 1) aineiston 

pelkistäminen, 2) aineiston ryhmittely ja 3) teoreettisten käsitteiden luominen. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013). Sisällönanalyysi vaatii tutkijalta erittäin syvää 

perehtymistä tutkittavaan aiheeseen ja keskeisten käsitteiden tuntemista 

teoreettisen kirjallisuuden avulla (Metsämuuronen, 2008). Syrjälä et al. (1996) 

mukaan analyysi perustuu usein haastattelurunkoon, mutta analyysillä tarkoitetaan 

nimenomaan tutkijan omaa ajattelua ja pohdintaa tutkittavasta asiasta 

haastattelujen tulosten perusteella.  

 

Haastatteluiden jälkeen äänitykset litteroitiin joko heti saman päivän aikana tai 

viimeistään muutaman päivän kuluessa haastattelusta. Litterointia helpotti tuore 

muistikuva haastattelussa käydyistä asioista ja tämän vuoksi litterointi haluttiin 

hoitaa mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Kun kaikki haastattelut ja 

litteroinnit oli tehty, aineistosta etsittiin yhteneviä tekijöitä eli aineistoa luokiteltiin 

teemojen mukaisesti. Luokittelulla löydettiin yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia ja 

niiden perusteella tuloksia voitiin analysoida ja vertailla keskenään. Luokittelun 

lisäksi aineistoa läpikäymällä voitiin poimia mahdollisia viittauksia haastatteluun, 

jotka myös tukevat analyysia ja vastaavat tutkimuskysymykseen. Haastateltaville 

henkilöille annettiin tunnisteet H1-H8, jolla voidaan myös taata haastateltavien 

henkilöiden anonymiteetti. Tunnisteet annettiin sattumanvaraisessa järjestyksessä.  

 

5.5. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta eli 

tutkimuksen tulokset voidaan todeta reliaabeleiksi, mikäli kaksi eri tutkijaa päättyvät 

samoihin tuloksiin tutkittaessa samaa asiaa. Validiteetti tarkoittaa pätevyyttää ja 
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erityisesti mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä asiaa, mitä on 

tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi et al. 2005, 216-217).  

 

Tutkumuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna seuraavia 

kysymyksiä:  

 

- Tutkimuksen kohde ja tarkoitus: mitä ollaan tutkimassa ja miksi 

- Tutkijan sitoumus tutkimukseen nähden: miksi tutkimus on tärkeä 

- Aineiston keruu: miten aineisto on kerätty, mitä aineistonkeruumenetelmää 

on käytetty, onko haastattelu nauhoitettu 

- Tutkimuksen haastateltavat henkilöt: miten haastateltavat henkilöt on 

valittu, miten heidät on saatu osallistumaan tutkimukseen, monta henkilöä on 

haastateltu, miten taataan haastateltavien henkilöiden anonymiteetti 

- Tutkija-haastateltava –suhde: vallitsiko tutkijan ja haastateltavan välillä 

luottamuksellinen suhde, vaikuttiko suhde tutkimustuloksiin 

- Tutkimuksen kesto: tutkimuksen aikataulu 

- Aineiston analyysi: miten aineisto analysoitiin, miten johtopäätöksiin ja 

tuloksiin päästiin 

- Tutkimuksen luotettavuus: arviointi luotettavuudesta 

- Tutkimuksen raportointi: miten koko aineisto on koottu ja analysoitu 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 140-141). 

 

5.5.1. Tutkimuksen validiteetti 

 

Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys pyrittiin varmistamaan sillä, että tutkimuksessa 

käytettävät avainkäsitteet avattiin sekä kirjallisesti että suullisesti haastateltaville 

henkilöille ja siten voitiin varmistaa, että termistö on ymmärretty sekä tutkijan että 

haastateltaven henkilöiden osalta samalla tavalla. Haastattelukysymykset laadittiin 

näiden avainkäsitteiden pohjalta ja teoria niiden tueksi hankittiin olemassa olevasta 

kirjallisuudesta sekä tieteellisistä artikkeleista.  

 

Haastattelukysymykset jaettiin teemoihin teorioiden mukaan ja jokaisen teeman 

kysymyksillä pyrittiin saamaan vastaus, jolla tutkimuskysymykseen löydettäisiin 
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ratkaisu. Teemojen kysymykset laadittiin teoriaan pohjautuen.  

 

Haastatteluihin ennalta valituilla henkilöillä oli useamman vuoden kokemus 

esimiestyöstä ja haastattelussa käsiteltävistä teemoista. Osa haastattelun 

vastauksista perustui kuitenkin haastateltavan täysin omaan mielipiteeseen, eikä 

niinkään olemassa olevaan teoreettiseen tietoon, mutta tutkimuksen tarkoituksena 

olikin löytää uusia näkökulmia ja ajattelutapoja tutkittavaan asiaan, jota 

henkilökohtaiset mielipiteet tukevat. Haastateltavien asiantuntemus mahdollisti 

kohtuullisen hyvin validiteetin empiiriselle tutkimukselle.  

 

Empiirisen tutkimuksen validiteettia pyrittiin parantamaan selkeillä ohjeilla ja 

etukäteen lähetetyillä haastattelukysymyksillä. Ohjeissa kerrottiin mitä asiaa 

tutkimuksessa tutkitaan, avattiin tutkimuksen keskeiset käsitteet sekä lähetettiin 

haastattelukysymykset. Ennen haastattelua käsitteet avattiin vielä suullisesti ja 

haastateltavalla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä.  

 

5.5.2. Tutkimuksen reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen haastattelut toteutettiin avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Lähes kaikki haastateltavat yhtä lukuun ottamatta olivat tutkimuksen tekijälle 

entuudestaan tuttuja, joten luottamus tutkijan ja haastateltavan välille oli 

muodostunut jo aiemmin. Haasteltaviin henkilöihin oltiin yhteydessä hyvissä ajoin 

ennen suunniteltuja haastatteluita ja tutkimuksen tarkoitus kerrottiin jo ensimmäisen 

yhteydenoton aikana.  

 

Haastattelukysymykset muotoiltiin siten, että ne eivät ota kantaa tutkittavaan asiaan 

tai johdattele haastateltavaa vastaamaan tietyllä tavalla, vaan haastateltavalla oli 

täysi vapaus vastata kysymyksiin katsomallaan tavalla. Tutkimuksen tekijä ei 

myöskään esittänyt johdattelevia jatkokysymyksiä, vaan esitti tarkentavia 

kysymyksiä haastateltavan vastauksen perusteella. Tutkimuksen tekijä esitti kaikille 

haastateltaville saman tarkentavan kysymyksen ja pyrki toimimaan kaikissa 

haastattelutilanteissa samalla tavalla.  
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Samaa aihepiiriä käsittelevä tutkimus, joka olisi rajattu samoihin teemoihin, tuottaisi 

todennäköisesti samankaltaiset vastaukset ja tuloksen. Voidaan siis todeta, että 

tutkimus täyttää reliabiliteetin. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

6.1. Kohdeyritys 

 

Tutkimuksen case yritys Nordea on Pohjoismaiden suurin finanssipalvelukonserni 

ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Nordealla on toimintaa 17 maassa, joista 

Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska muodostavat kotimarkkina-alueen. Markkina-arvolla 

mitattuna Nordea on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin yritys ja Euroopan 

kymmenen suurimman finanssipalveluyrityksen joukossa. Nordea on taloudellisesti 

vakaa pankki ja vuonna 2017 liiketoiminnan tuotot olivat 9,5 miljardia euroa ja 

taseen loppusumma oli 581,6 miljardia euroa. (Nordea.fi) 

 

Nordea on yleispankki, joka tuottaa monipuolisia pankkipalveluita. Sillä on 

henkilöasiakkaita noin 10 miljoonaa, yritysasiakkaita noin 677 000 ja henkilöstöä 

noin 30 400. (Nordea.fi) 

 

6.1.1. Oikea-aikaisen välittämisen malli 

 

Työkykyjohtaminen on osa Nordean liiketoimintastrategiaa ja tärkeä osa 

esimiestyötä. Työ on tuloksellista kun henkilöstö voi hyvin sekä osaa ja hallitsee 

tehtävänsä. Oikea-aikaisen välittämisen mallin avulla työntekijää voidaan auttaa 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikäli hänen työkyvyssään tai 

työsuoriutumisessaan ilmenee ongelmia. Oikea-aikaisen välittämisen mallin 

tarkoituksena on työkyvyn tukeminen ja työssä jatkamisen mahdollistaminen myös 

osatyökykyisenä. (Nordean henkilöstön intrasivut, 2017).  

 

Nordeassa oikea-aikaisen välittämisen malli on otettu käyttöön 16.6.2010. 

Kehittämistyöryhmässä oli mukana Työterveyden, Peoplen, työsuojelu- ja 

henkilöstön edustus. Toimintamallin tarkoituksena on helpottaa työkykyongelmien 

käsittelyä, johon työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto ovat sitoutuneet. 

(Nordean henkilöstön intrasivut, 2017). 
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Kuva 9. Nordean oikea-aikaisen välittämisen mallin tekijät (Nordean henkilöstön 

intrasivut, 2017). 

 

Kuvassa 9 on esitettynä Nordean oikea-aikaisen välittämisen mallin neljä tekijää: 

Työantaja/ esimies / People, työntekijä, työterveyshuolto sekä henkilöstön edustaja 

(työsuojeluvaltuutettu/ luottamusmies). Jokaisella tekijällä on oma roolinsa oikea-

aikaisen välittämisen mallin toteutumisessa:  

 

- Esimies:  

o vastaa työkykyjohtamisesta 

o tunnistaa tuen tarpeen, osaa tukea sekä hakea tukikeinoja työkyvyn 

edistämiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi 

o seuraa sairauspoissaoloja 

o People auttaa työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä asioissa 

 

- Työntekijä:  

o vastaa omasta hyvinvoinnista ja terveydestä 

Työnantaja/ 
esimies/ 
People

Työntekijä

Henkilöstön 
edustaja 

(tsv, lm)

Työterveys-
huolto
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o huolehtii työmotivaatiosta 

o noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä 

o tekee yhteistyötä esimiehen ja työyhteisön kanssa tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 

- Työterveyshuolto:  

o edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä 

o osaa arvioida terveydentilaa ja työkykyä suhteessa työhön 

o hoitaa oikea-aikaisesti sairauksia ja tarvittaessa ohjaa kuntoutukseen 

o tukee esimiestä työkykyjohtamisessa 

o Nordea Työterveys ohjeistaa ja neuvoo työkykyyn liittyvissä asioissa 

myös valtakunnallisesti 

 

- Henkilöstön edustaja (työsuojeluvaltuutettu/ luottamusmies) 

o osallistuu oikea-aikaisen välittäisen mallin toimivuuden seurantaan ja 

kehittämiseen 

o tukee työntekijää työkykytilanteen selvittelyssä 

(Nordean henkilöstön intrasivut, 2017). 

 

Työkykykeskustelut ovat esimiestyöhön liittyvää jatkuvaa toimintaa ja välittämistä. 

Esimiehen roolissa on tärkeää tarttua vaikeiltakin tuntuviin asioihin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Työkykyä uhkaavan ongelman käsittely edellyttää 

luottamuksellista ilmapiiriä, yksityisyyden suojan kunnioittamista ja noudattamista, 

sovittuihin periaatteisiin sitoutumista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Erityisen 

tärkeää on hyvä yhteistyö eri tahojen, kuten työntekijän, esimiehen, 

työterveyshuollon, työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen välillä. (Nordean 

henkilöstön intrasivut, 2017).  

 

Oikea-aikaisen välittämisen mallin mukaan tilannearvio ja työkykyä uhkaavan 

ongelman käsittely käydään kuvan 10 mukaisesti:  
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Kuva 10. Tilannearvio ja työkykyä uhkaavan ongelman käsittely (Nordean 

henkilöstön intrasivut, 2017). 

 

Kun ongelma havaitaan työpaikalla, voi aloitteen tekijä olla työntekijä itse, työtoveri, 

esimies tai joku muu henkilöstön edustaja, joka huomaa, että työntekijällä on 

vaikeuksia selvitä työtehtävistään. Esimiehen velvollisuus on ottaa asia puheeksi 

työntekijän kanssa ja keskustelun tavoitteena on selvittää miten työpaikan 

toimenpitein voidaan työssä selviytymistä edistää. Tavoitteena on myös löytää 

yhdessä ratkaisu työkykyyn liittyviin ongelmiin. Työkykykeskustelua varten esimies 

sopii keskusteluajankohdan ja antaa työntekijälle ajan valmistautua ja 

mahdollisuuden ottaa halutessaan keskusteluun mukaan tukihenkilön, esim. 

luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun. Mikäli ongelmat ovat selkeästi työhön, 

osaamiseen tai ilmapiiriin liittyviä, ei työterveyshuoltoa ole tarpeellista ottaa 

keskusteluun mukaan. Ratkaisuna työhön liittyvissä ongelmissa voivat olla mm. 

koulutus, urasuunnittelu, työkierto ja työaikajärjestelyt. Asioiden selvittelyssä tukea 

saa People Directistä. (Nordean henkilöstön intrasivut, 2017). 
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Kun työkyvyn heikkenemisen taustalla on terveydentila, tapahtuu työkykyyn ja 

terveyteen liittyvä selvitystyö työterveyshuollossa. Mahdollisia jatkoselvittelyitä 

voivat olla mm. erikoislääkärinkonsultaatiot, diagnostiset tutkimukset, 

työpaikkakäynti tai muut laajemmat työkyvyn arviointiin liittyvät jatkoselvittelyt. Kun 

työkykyongelma on puhtaasti lääketieteellinen, on hyvin tärkeää, että sairaudet on 

asianmukaisesti tutkittu ja hoidettu. (Nordean henkilöstön intrasivut, 2017). 

 

Tutkimuksen teko hetkellä case yrityksessä oli juuri hetkeä aiemmin ilmoitettu 

laajoista irtisanomisista, jotka tulevat koskemaan koko konsernia tulevina vuosina. 

Irtisanomisilla pyritään tehostamaan pankin toimintaa sekä keskittymään uusiin 

palvelukanaviin, jotka digitalisaatio mahdollistaa. Laajat irtisanomiset vaikuttavat 

usein henkilöstön hyvinvointiin ja tästä syystä tutkimuksen aihe oli hyvin 

ajankohtainen.  

 

6.2. Työhyvinvointi 

 

Työhyvinvoinnin johtaminen on osa Nordean liiketoimintastrategiaa ja sillä on 

todettu olevan vahva yhteys henkilöstön tuottavuuden ja yrityksen menestyksen 

kanssa. Työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeä osa esimiestyötä, mutta jokaisella 

työyhteisön jäsenellä on myös vastuu omasta hyvinvoinnistaan. (Nordean 

henkilöstön intrasivut, 2017). Ensimmäisellä haastattelukysymyksellä pyrittiin 

kartoittamaan työhyvinvoinnin tekijöitä, joita haastateltavat kokivat tärkeiksi 

esimiestyössä.  

 

H2: ” Mä koen että työhyvinvointi tulee arjesta ja se tulee aika paljon 

lähijohtamisen kautta. Se tulee myös ilmi siten, että ihmisillä on 

semmonen balanssi työn ja vapaa-ajan suhteen… Esimiehenä voit sen 

varmistaa olemalla läsnä siinä arjessa” 

 

Haastateltavista kolme korosti työyhteisön ilmapiiriä ja avoimuutta tiimiläisten sekä 

esimiehen välillä. Avoimuudella tarkoitettiin rakentavan palautteen antamista puolin 

ja toisin sekä esimiehen että tiimin välillä, kuten myöskin tiimin jäsenten 
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keskuudessa. Haastateltavien mukaan hyvä työilmapiiri ilmenee toisten 

välittämisenä, kuuntelemisena, jokaisen arvostamisena sekä erilaisten persoonien 

huomioimisena. Ryff & Keyes (1995) mukaan henkilön hyvinvointiin vaikuttaa 

oleellisesti positiiviset suhteet muiden kanssa. Vastauksissa korostui juuri nämä 

tekijät ja sosiaalisilla suhteilla oli selkeä vaikutus hyvän ilmapiirin muodostumiseen 

ja sitä kautta työhyvinvointiin. 

 

Myös Otala & Ahosen (2003) vertauskuvallisesti kuvaama Maslowin tarvehierarkia 

(Kuva 2.) tukee haastattelun vastauksia. Läheisyyden tarpeet, kuten työyhteisön 

yhteisöllisyys, työkaverit ja tiimit vaikuttavat sosiaaliseen hyvinvointiin ja 

arvostuksen tarpeet, kuten oman osaamisen tai ammattitaidon arvostus ja oman 

työn arvostus vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin. Näihin tarpeisiin vaikuttavat 

juuri työpaikalla vallitseva ilmapiiri sekä avoimuus työntekijöiden ja esimiehen 

välillä. Haastateltavista kolme korosti yksilön vastuuta omasta työhyvinvoinnistaan. 

Ilmarinen (2006) on kuvannut työkykytalossaan (Kuva 3.) perheen ja lähiyhteisön 

vaikutuksen henkilön terveyteen ja arvoihin, asenteisiin sekä motivaatioon. Perheen 

elintavat vaikuttavat mm. henkilön terveyteen ja perhe on myös yleensä se lähin 

tukiverkko, jonka kanssa tunteita ja ajatuksia jaetaan. Lähiyhteisö puolestaan 

käsittää ystävyyssuhteet ja harrastukset, jotka esimerkiksi voivat auttaa työssä 

palautumisesta.  

 

Utriainen et al. (2011) mukaan hyvinvoinnilla voidaan viitata mm. asenteisiin ja yksi 

vastaajista nosti esiin henkilöiden omat asenteet ja asenteen vaikutuksen 

hyvinvointiin. 

 

H1: ” Jokaisella on motivaatio kohdallaan, asenne kohdallaan ja tietysti 

sitten niin henkilökohtainen elämä kuin työelämä tasapainossa ja 

kohdallaan.” 

 

Otala & Ahosen (2003) mukaan työyhteisön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa 

ilmapiirillä, työterveyspalveluilla, työturvallisuudella, virkistystoiminnalla yms. 

Yksilön suorituskykyyn puolestaan voidaan vaikuttaa johtamisella ja eri 

työnhyvinvointitekijöillä yhdessä henkilön omien sisäisten tekijöiden kanssa (Otala 
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& Ahonen, 2003). Työhyvinvointiin liittyvä toinen kysymys koski työhyvinvoinnin 

ilmenemistä työpaikalla. Vastauksissa korostuivat hyvä työilmapiiri sekä avoimuus, 

jotka vastausten perusteella kulkevat myös käsikädessä. Dagenais-Desmarais & 

Savoie (2012) mukaan hyvinvointi työssä koostuu viidestä eri tekijästä: henkilöiden 

väliset suhteet töissä, menestys työssä, tunne siitä, että on pätevä työhön, halu 

osallistua työhön sekä tunnustuksen saaminen työstä. Avoimuus ja hyvä ilmapiiri 

tukevat näitä tekijöitä ja kuten Dagenais-Desmarais & Savoie (2012) havaitsivat, 

työssä koetut positiiviset tunteet nostattavat myös yleistä hyvinvointia elämässä.  

 

H4: ” Avoimuutena eli meillä on aika välitöntä täällä että jutellaan niin 

kuin avoimesti.. Nähdään se että ollaan kaikki samaa porukkaa, niin se 

on kyl vahvistanut sitä meidän sellaista tai tukee sitä meidän 

työhyvinvointia.” 

 

Yksi haastateltavista korosti, että hyvä työilmapiiri ei synny itsestään, vaan rakentuu 

luottamuksen kautta. On työyhteisöjä, joissa tiimiläiset työskentelevät osan 

työajastaan eri toimipisteissä, jolloin tiimi ei ole fyysisesti samoissa tiloissa. Tämä 

asettaa haasteita niin esimiestyölle kuin työilmapiirin rakentamiselle. Xiaoming et al. 

(2015) mukaan hyvinvointi työpaikalla tarkoittaa tyytyväisyyttä työssä oleviin 

vastuualueisiin, yleistä tyytyväisyyttä ja hyvinvointia työtehtävää kohtaan sekä 

tyytyväisyyttä esimiestyötä, palkitsemista ja omaa kehitystä kohtaan.  

 

H6: ” Meillä se työhyvinvointi ilmenee hyvänä ilmapiirinä, mut mun 

mielestä sekään ei tule itsestään… Me saadaan rakennettua sitä 

luottamusta, et ihmiset luottaa toisiinsa ja että se tiimihenki saadaan 

kasvaa ja saadaan se tiimihenki sitä kautta voimavaraks. Tietysti tähän 

kuuluu erilaiset TyHy-tekemiset ja avoimuus, mun mielestä jos joku asia 

häiritsee niin siitä pitää pystyä puhumaan, niin esimiehen kuin 

kollegoiden kanssa ja asioita ei missään nimessä saa pitää sisällään.” 

 

Työhyvinvointi näkyy myös päivittäisessä työskentelyssä, jolloin työntekijät ovat 

motivoituneita työskentelemään, jakavat tietoa keskenään, pyytävät ja antavat itse 

apua sekä tekevät yhteistyötä. Avoimessa työyhteisössä tietoa jaetaan, mutta 
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tiedon jakaminen ei tapahtu käskyttämällä, vaan luomalla ilmapiiri, jossa työntekijät 

haluavat jakaa tietoaan ja toimia yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa 

(Otala & Ahonen, 2003). Uuden tiedon syntyminen on jatkuva prosessi ja se 

edellyttää avointa vuoropuhelua työyhteisön jäsenten välillä (Nonaka et al, 2000). 

  

H2: ” Semmosena niinku positiivisena, mukavana flowna tavallaan se 

näkyy… Ihmiset jakaa ideoita, pyytää myös apua toisilta, tekee 

yhteistyötä, juttelee muutenkin keskenään, ovat myös 

kunnianhimoisia.” 

 

Myös Otala & Ahosen (2003) vertauskuvallisessa Maslowin tarvehierarkiassa 

työhyvinvoinnin näkökulmasta (kuva 2.) on lisättynä ylimmäksi yksi porras, joka 

kuvastaa henkisyyttä ja sisäistä draivia. H2 mainitsema ”positiivinen flow” liittyy juuri 

tähän portaaseen, joka korostaa henkilön omia arvoja, motiiveja ja sisäistä 

energiaa, jotka ohjaavat henkilön sitoutumista ja innostusta. Myös Fredrickson 

(1998) tunnisti psykologisen hyvinvoinnin, joka mahdollistaa äärimmäisen 

sitoutumisen tason, mikä tekee työntekijästä luovemman, innovatiivisemman, 

sosiaalisesti aktiivisen ja kehityskykyisen.  

 

Haastattelun kolmannella kysymyksellä otettiin selvää miten yksilöt voivat edistää 

omaa työhyvinvointiaan. Haastateltavista kaikki mainitsivat fyysisen hyvinvoinnin 

tärkeyden sekä korostivat työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Lukuisat tutkijat (Otala & 

Ahonen, 2003; Harald, 1997; Ilmarinen, 2006; Sydänmaanlakka, 2003) ovat 

tutkineet fyysisen kunnon vaikutusta työkykyyn sekä työssä viihtymiseen ja voidaan 

sanoa, että terveys, fyysinen kunto ja jaksaminen ovat työhyvinvoinnin perusta 

(Otala & Ahonen, 2003). Cooper Instituten (1998) teettämän tutkimuksen mukaan 

fyysisen kunnon kohottamisen vaikutus oli kolminkertainen panoksiin verrattuna. 

Myös Suomen kuntourheiluliiton työpaikkaliikuntabarometrin (2002) tulokset 

puhuvat fyysisen kunnon puolesta. Lisääntynyt liikunta vähentää sairauspoissaoloja 

sekä hyvä lihaskunto vaikuttaa suoraan ihmisen suorituskykyyn työssä ja vähentää 

väsymistä. Työhyvinvointi lähtee jokaisesta yksilöstä ja jokainen yksilö on vastuussa 

omasta hyvinvoinnistaan. 
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H5: ” Pitämällä itestään huolta, pyrkii siihen, että töitä ei viedä kotiin ja 

pyrkii tekemään muita asioita kuin työhön liittyviä asioita, 

harrastamaan, liikkumaan, ylipäätänsä jotain muuta. Nukkumaan hyvin, 

syömään hyvin.” 

 

H4: ” Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tasapaino ja sellainen 

itsepohdiskelu on mun mielestä tosi tärkeetä, että osaa pistää asioita 

mittasuhteisiin.” 

 

Yksi haastateltavista painotti myös sitä, että yksilön hyvinvointi vaikuttaa koko tiimin 

hyvinvointiin. Xiaoming et al. (2015) mukaan yksi työntekijän hyvinvoinnin tekijöistä 

on hyvinvointi työpaikalla. Dagenais-Desmarais & Savoie (2012) korostivat myös 

henkilöiden välisten suhteiden vaikutusta työhyvinvointiin. Myös Otala & Ahosen 

(2003) mukaan työyhteisön hyvinvointi muodostuu kaikkien sen jäsenten 

hyvinvoinnista. 

 

H7: ” Jokaisen yksilön hyvinvoinnista koostuu sitten sen koko tiimin 

hyvinvointi ja jokaisella on toki myöskin itsellään vastuu siitä omasta 

työhyvinvoinnistaan.” 

 

Tiimi ja työyhteisö voi myös yhdessä rakentaa ja ylläpitää työhyvinvointiaan. Näitä 

keinoja pyrittiin selvittämään haastattelun neljännessä kysymyksessä kun 

haastateltavilta kysyttiin miten tiimi tai työyhteisö voi edistää työhyvinvointia.  

 

H6: ” No pitkälti se lähtee yksilöistä itsestään ja sit näistä yksilöistä 

tottakai muodostuu se työyhteisö kautta tiimi ja sen hyvinvointi. 

Työhyvinvointi on mun mielestä sellainen asia, et sitä ei oikeestaan voi 

feikata, et tää on vähän niin kuin mustavalkoinen juttu, et joko 

työyhteisössä voidaan hyvin tai siellä voidaan huonosti.” 

 

Vastauksissa korostuivat avoimuus, toisista välittäminen, rehellisyys, tasa-

arvoisuus, yhteiset pelisäännöt sekä toisten tunteminen. Yksi haastateltavista 

mainitsi myös onnistumisien juhlistamisen yhdessä. Xiaoming et al. (2015) mukaan 
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hyvinvointi työpaikalla tarkoittaa mm. tyytyväisyyttä esimiestyötä ja palkitsemista 

kohtaan. Tämä voi näyttäytyä juuri onnistumisien juhlistamisena, jolloin työntekijä 

saa tunnustusta hyvin tehdystä työstä koko työyhteisöltä. Työyhteisöllä ja 

työkavereilla on suuri merkitys henkilön työsitoutumiseen ja työhyvinvointiin ja usein 

hyvin toimiva tiimi onkin erittäin sitoutunut työhönsä (Otala & Ahonen, 2003).  

 

Nordean henkilöstön intrasivujen (2017) mukaan työhyvinvointi ja sen edistäminen 

on osa esimiestyötä. Haastattelun viides kysymys selvitti miten organisaatio tukee 

esimiehiä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.  

 

H7: ” Vastuu esimiehellä näistä itsellään on tosi iso, koska esimies on 

kuitenkin se kenen vastuulla on aistia sen työyhteisön fiilis ja kokea se 

miten sillä työyhteisöllä menee. Vaikka organisaatiolla on miten hyvä 

ohjenuora ja vaikka miten hyvät ohjeet, niin jos ei se tavallaan se 

tunneäly toimi siinä työyhteisössä tai esimies ei aisti sitä, että onko sitä 

työhyvinvointia vai ei ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa, niin hyväkään 

ohjeistus tai hyväkään tämmöinen tuki ei auta.” 

 

Haastateltavista jokainen koki saavansa tukea organisaatiolta, vähintään yhteisten 

palavereiden muodossa, joissa asioista pystyy keskustelemaan muiden 

esimieskollegoiden kanssa. Haastateltavista viisi mainitsi saavansa tukea omalta 

esimieheltään. Haastateltavista kaksi oli sitä mieltä, että esimiehen täytyy itse olla 

hyvin aktiivinen, jotta osaa etsiä tietoa ongelmatilanteissa ja etenkin vaikeisiin 

asioihin puuttumiseen kaivattiin lisää tukea.  

 

H3: ” Meillä on yhteistyöpäiviä missä me aina keskustellaan ihan 

oikeestaan tästä päivittäisestä työstä… Kun sä saat ne siellä purkaa, 

niin se on paljon helpompi taas jatkaa sitä päivittäistä esimiestyötä, 

koen sen erittäin tärkeäksi.” 

 

Mikäli yritys ei panosta työntekijöiden työhyvinvointiin, kärsii yrityksen tehokkuus 

(Sydänmaanlakka, 2000). Työhyvinvoinnilla on myös vaikutus 

henkilöstökustannuksiin (Ilmarinen, 2017).  Siksi organisaatioissa onkin alettu 
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panostaa työhyvinvointiin ja sen eri tekijöihin. Henkilöstö nähdään organisaation 

kannalta strategisena voimavarana (Viitala, 2007). Haasteltavista kaksi mainitsi 

myös työterveydestä saatavan tuen, joka koettiin tärkeäksi osaksi työhyvinvoinnin 

edistämistä.  

 

6.3. Oikea-aikaisen välittämisen malli 

 

Tutkimuksen case yrityksessä, Nordeassa, oikea-aikaisen välittämisen malli otettiin 

käyttöön 16.6.2010. Tutkimuksessa otettiin selvää miten oikea-aikaisen välittämisen 

malli tunnetaan, miten sen käyttöönottamista voitaisiin edistää, millä työhyvinvoinnin 

tekijöillä on merkitys sen käytön kannalta ja miten mallin käyttö saataisiin osaksi 

päivittäistä esimiestyötä.  

 

Ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin työhyvinvoinnin tekijöitä, jotka koetaan 

oleellisiksi oikea-aikaisen välittämisen mallin osalta. Vastauksissa korostuivat 

avoimuus tiimin ja esimiehen välillä, aito välittäminen ja läsnäoleminen sekä hyvä 

johtajuus. Vanhala & Tuomi (2006) mukaan emotionaalinen tyydytys on yksi 

hyvinvoinnin tekijä ja juuri aidolla välittämisellä ja läsnäolemisella henkilöiden 

emotionaalinen tyydytys saadaan täytettyä.  

 

H7: ” Esimies aidosti välittää tiimiläisistään ja haluaa, että heillä on asiat 

mahdollisimman hyvin…  Yksilö voi silloin hyvin kun häntä kuunnellaan, 

häntä kehitetään jos on halua kehittyä, hän tuntee olonsa tärkeäksi ja 

hän saa riittävästi palautetta siitä omasta työstään, jotta tietää miten 

sitä työtä tekee… Esimiehen on erittäin tärkeää olla läsnä. Läsnäolo ei 

mielestäni aina tarkoita fyysistä läsnäoloa tai sitä, että istuu yhdessä 

tiimin kanssa, vaan sitä, että aidosti antaa tiimin ymmärtää, että milloin 

vaan voi tulla minkä asian kanssa vaan… Se toki perustuu usein 

luottamukselle ja siihen, että sen on saanut luotua.” 
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H4: ” Itse se työ ja johtaminen on niinkun avaintekijöitä, koska 

johtamisella pystyy saamaan aikaan paljon hyvää, mut sillä voi saada 

aikaan myös paljon huonoa. Eli siitä samaisesta työstä voi saada mitä 

vaan riippuen siitä johtamisesta.” 

 

Haastateltavista kaksi mainitsi, että oikea-aikaisen välittämisen mallia ei tunneta 

työntekijöiden keskuudessa kovin hyvin, mikä myös johtaa siihen, että ei ymmärretä 

oikea-aikaisen välittämisen mallin hyötyjä ja etuja tai mitä se käytännössä tarkoittaa. 

Oikea-aikaisen välittämisen mallin tarkoituksena on seurata varhaisia merkkejä 

työkyvyn muutoksista ja puuttua niihin johdonmukaisesti yhdessä työterveyden 

kanssa (Ilmarinen, 2017). Kun ymmärretään oikea-aikaisen välittämisen mallin 

hyödyt ja tunnetaan siihen liittyvät toimijat, edistävät ne hyvin toimiessaan 

hyvinvoivaa, työkykyistä ja tulosta tekevää työyhteisöä (Ilmarinen, 2017).  

 

Tutkimuksen seuraava kysymys selvitti keinoja, joilla oikea-aikaisen välittämisen 

mallia voitaisiin tehokkaammiin käyttää ja hyödyntää varhaisemmassa vaiheessa. 

Haastateltavista viisi oli sitä mieltä, että oikea-aikaisen välittämisen malli tulisi tehdä 

tutuksi työvälineeksi myös työntekijöille. Ilmarisen (2017) mukaan työhyvinvointi ei 

ole yksinään työnantajan tai esimiehen tehtävä, vaan jokaisella työntekijällä on 

oikeus ja velvollisuus huolehtia omasta sekä koko työyhteisön hyvinvoinnista. 

Nordean oikea-aikaisen välittämisen mallissa (kuva 9.) on kuvattuna neljä tekijää 

(työnantaja, työntekijä, työterveyshuolto ja henkilöstön edustaja), jotka jokainen 

vastaavat omalta osaltaan oikea-aikaisen välittämisen mallin toteutumisesta 

(Nordean henkilöstön intrasivut, 2017).   

 

H1: ” Se että se tunnetaan. Jokainen osallinen tietää sen, että mitä se 

käytännössä niinku tarkoittaa ja mitä se vaatii  minulta itseltä, mitä se 

vaatii esimieheltä, mitä se vaatii työterveydeltä. Mun mielestä 

työterveydenkin pitäisi ottaa sitä niinkun helpommin esille.” 

 

Haastateltavista neljä nosti esiin päivittäisen esimiestyön vaikutuksen ja avoimen 

keskustelun tiimiläisten ja esimiehen välillä. Tärkeänä pidettiin myös havainnointia, 

jotta muutokset huomataan ajoissa ja ongelmatilanteisiin voidaan puuttua. Ilmarisen 
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(2017) mukaan oikea-aikaisen välittämisen malliin liittyvä poissaolojen seuranta on 

esimiehen vastuulla, mutta mikäli työyhteisössä huomataan muutoksia jonkin 

henkilön käytöksessä tai työsuoriutumisessa, on myös työkavereiden syytä puuttua 

asiaan. Jotta ilmapiiri olisi mahdollisimman avoin, oli haastateltavien mielestä 

luottamus ensiarvoisen tärkeää niin tiimiläisten kesken kuin myös esimiehen ja 

tiimiläisten välillä.  

  

H4: ” Tässä mallissa esimies on aika avainroolissa, koska esimiehen 

pitää tuntee tiimiläiset, sen pitää tietää minkälaisia ihmisiä siellä 

työskentelee, jotta pystyy myös niinkun seuraamaan sitä tilannetta, 

koska pienetkin asiat, muutokset ihmisen olemuksessa tai 

käyttäytymisessä voi olla sellaista, että siellä takana onkin jo tosi iso 

juttu, niin se et esimiehellä ja työntekijällä pitää olla myös tosi avoimet 

välit eli pitää pystyä rakentamaan sellainen luottamus keskenään, että 

pystytään kertomaa, että on joku asia.” 

 

H5: ” Musta sellainen säännöllinen keskustelu, esimies-alais 

keskustelut, niin ja työkavereitten kanssa yhteiskeskustelut ja 

tämmönen niinkun et pystyy aistimaan ja että esimies luo sellaisen 

ilmapiirin et siinä pystytään olee avoimia ja keskustelemaan ja 

luottamus sitten et se ei niinkun.. et se ei vaikuta mihinkään jos mä 

sanon et mulla on nyt huono olla ja et mulla menee tässä nyt vähän 

aikaa et mä kokoon itteni, et sua ei leimata sillä, vaan sua pyritään 

sparraamaan siitä eteenpäin ja annetaankin ehkä se tila ja aika, koska 

sehän voi olla ihan mistä tahansa asiasta johtuvaa.” 

 

Haastateltavista kaikki olivat sitä mieltä, että oikea-aikaisen välittämisen malli on 

todella hyödyllinen ja mallin käyttö on helppoa. Nordeassa oikea-aikaisen 

välittämisen mallin käyttöä on helpotettu erittäin selkeillä ohjeilla, jotka ovat kaikkien 

luettavissa Nordean henkilöstön intrasivuilla (Nordean henkilöstön intrasivut, 2017). 

Käyttökokemuksia kartoitettiin osion kolmannella kysymyksellä. Aholan (2011) 

mukaan esimiehet joutuvat toisinaan kohtaamaan haastavia tilanteita 

esimiestyössään, jolloin tilanteeseen puuttuminen on välttämätöntä. Haastavien 
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tilanteiden taustalla voi olla esimerkiksi työntekijän jaksamattomuus, työuupumus, 

akuutti elämänkriisi tai mielenterveyden häiriö.  

 

H8: ”  Lähtökohtaisesti ekaa tunnetta kun ajattelen, niin eihän tää ole 

koskaan sellainen niinkun mukava asia. Yleensä tähän liittyy aina jotain 

negatiivista, mutta et itse mallin käyttö on mun mielestä… ikävän asian 

käsittely on toisaalta tehty mahdollisimman helpoksi ja siinä on 

automaattisesti mukana niitä tahoja, joita siinä pitää olla ja siinä on 

kuitenkin keskiössä sit se ihminen kenellä on joku huoli, murhe, asia 

mitä siinä edistetään.” 

 

H6: ” No eihän sitä mallia itsessään ole vaikea käyttää ja siinä ei 

missään nimessä ole negatiivinen sävy, vaikka se monesta saattaa 

tuntua siltä… Mun mielestä sen tunteminen tai sen mallin tunteminen 

olis jokaisen osapuolen vinkkelistä hirveen tärkeetä, et se vastuu ei jää 

ainoastaan työnantajalle, et me voidaan tavallaan heittää sitä myös 

työntekijälle, osittain myös työterveydelle siinä suhteessa et pystytään 

puuttuu oikeeseen aikaan, oikeisiin asioihin ja oikeestihan se oikea-

aikaisen välittämisen malli pitäis olla se jatkuvan johtamisen väline.” 

 

Oikea-aikaisen välittämisen mallin käytöstä nousi esiin myös erilaisia 

käyttökokemuksia ja parhaimmillaan kaikille osapuolille on jäänyt mallin käytöstä 

positiivinen kuva. Toisinaan pelkkä puuttuminen tilanteeseen on riittänyt ja asiasta 

on päästy eteenpäin keskustelemalla, mutta joskus tilanne on vaatinut töiden 

uudelleen järjestelyä. Vaikka töitä on jouduttu järjestelemään uudelleen tai on 

todettu, että työntekijän työkyky ei enää vastaa työtehtävää, on oikea-aikaisen 

välittämisen mallin avulla saatu ratkaisu ongelmatilanteeseen.  

 

H2: ” Lopputulokset keskusteluista on ollut tosi erilaisia, on ollut ihan 

sellaisia että ei ole toimenpiteitä sitten ees tarvittu… Mutta sitten taas 

toisessa ääripäässä on tultu siihen tilanteeseen, että työ ei ole sopivaa 

ja on etsitty toinen työpaikka. Että niinkun jokaisesta mun keskustelusta 

en ole saanut kyseisiltä ihmisiltä muuta kuin positiivista palautetta siitä 
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et onpa hyvä, että nää asiat otetaan huomioon.” 

 

Huomioitavaa oikea-aikaisen välittämisen mallissa on myös se, että kyse ei ole 

pelkästä keskustelusta työnantajan, työntekijän ja työterveyden kanssa. Oikea-

aikaisen välittämisen mallissa tehdään tilannearvio, sovitaan jatkotoimenpiteet ja 

tilannetta seurataan aktiivisesti, jotta toivottuun lopputulokseen päästään ja 

työntekijän työkyky on palautunut (Nordean henkilöstön Intrasivut, 2017). Yksi 

haastateltavista muistutti, että prosessi on kokonaisuudessaan pitkä ja voi olla myös 

erittäin hidas. 

 

H1: ” Tää on pitkäaikainen prosessi kun tätä käydään läpi ja sitten se 

että, jos siihen liittyy se julkinen terveydenhuolto ja se on sitten se oma  

koetinkivensä… Niin se on siinä suhteessa tosi hidas prosessi.” 

 

Ilmarisen (2017) mukaan työhyvinvointi ei ole yksinään työnantajan tai esimiehen 

tehtävä, vaan jokaisella työntekijllä on vastuu ja velvollisuus huolehtia omasta sekä 

työyhteisön hyvinvoinnista. Tutkimuksen seuraavalla kysymyksellä pohdittiin 

tilanteita, joissa työyhteisö vaatii esimieheltä puuttumista jonkun työntekijän 

ongelmatilanteeseen. Haastateltavat kokivat, että työyhteisö, jossa huolehditaan 

toisista, on ihanteellinen, mutta lähes jokainen halusi ennen asiaan puuttumista 

myös itse havainnoida tilannetta ja puuttua asiaan sitten kun on itse varma sen 

paikkaansa pitävyydestä.  

 

H3: ” Oon joutunut tämmöisten kanssa tekemisiin ja koen sen erittäin 

hyvänä, mutta olen myöskin itse sen huomannut ja tiedostanut, mutta 

olen kokenut sen hirveen positiivisena, että myöskin työkaverit on tullut 

sanomaan, et mun mielestä erittäin esimerkillistä käytöstä, että tosi 

tärkeetä että toimii meillä.” 

 

H5: ” Se pitää tehdä niin kuin taiteen kautta ja ite seurata sitä asiaa ja 

havainnoida ja sen jälkeen mennä. Itsellä pitää olla se faktapohja, 

muuten ei voi mennä niinkun kolmannen osapuolen kautta. Mutta siitä 

että voiko se työntekijä tai et miten niinkun työkaverit voi puuttua siihen, 
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niin kyllähän se on.. musta se kuuluu jokaisen velvollisuuksiin.” 

 

H8: ” Lähtökohtaisesti mä haluaisin aina itse havainnoida sen asian, 

mut se ei ole aina mahdollista.” 

 

Haastateltavista kolme pohti, että pelkäävätkö työkaverit puuttua toistensa asioihin 

leimaantumisen pelossa tai mitä työkaverille käy, jos asiaan puututaan. 

Työyhteisössä jokaisella on kuitenkin oikeus ja velvollisuus puuttua toisen 

tilanteeseen, mikäli huomaa siinä ongelmia (Ilmarinen, 2017). 

 

H6: ” Toisinaan saattaa olla et se muu työyhteisö ennen sitä esimiestä 

havaitsee puuttumisen tarpeen, mut et täs on tietysti vaarana, et ei 

uskalleta puuttua sen kollegan ongelmaan, ajatellaan vähän liian 

sinisilmäisesti siitä, et ei tossa mitään tai et mä en lähe tohon puuttu, 

että mä en leimaannu millään tavalla. Voihan olla että jossain määrin 

halutaan ummistaa silmät sille asialle, että taustalla saattaa olla pelko 

siitä, että ne seuraamukset ei välttämättä ole suotuisat sen henkilön 

itsensä kannalta, joka sitä apua olis vailla.” 

 

H1: ” Itseasiassa työkaverit on aika arkoja ottamaan tämän asian 

puheeksi eli enemmän vaadittais siinä rohkeutta.” 

 

H8: ” Aina pitää pyrkii siihen et se on mun oma havainto, koska sit taas 

se toinen versio voi johtaa siihen syyllistämiseen, et kuka täällä kyttää 

ja taas sit palataan siihen avoimuuteen ja se kärsii sit siinä kohtaa.” 

 

Haastatteluosion viimeinen kysymys koski oikea-aikaisen välittämisen mallin 

viemistä osaksi päivittäistä esimiestyötä sekä sen tekemistä tutuksi työvälineeksi 

myös työntekijöille. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että on erityisen tärkeää, 

että oikea-aikaisen välittämisen malli tunnetaan työntekijöiden keskuudessa ja 

mallin käytöstä saataisiin läpinäkyvää. Lisäksi esimiehet itse toivoisivat enemmän 

tietoa kyseisestä mallista ja sen toivottiin olevan osa uuden esimiehen 

perehdytysmateriaalia. Yleisesti nähtiin, että oikea-aikaisen välittämisen malli tulisi 
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käydä oman tiimin kanssa läpi säännöllisin väliajoin, esimerkiksi tiimipalaverin 

yhteydessä kerran vuodessa. Haastateltavista puolet oli sitä mieltä, että oikea-

aikainen välittäminen tulisi näkyä päivittäisessä työskentelyssä ja keskustelua 

työntekijöiden kanssa tulisi käydä jatkuvasti.  

 

H6: ” Ylipäänsä siitä asiasta pitää puhua, se pitää olla esillä 

säännöllisesti ja mun mielestä, koska sen pitää olla jatkuva 

työntekoväline, niin mun mielestä se pitäisi olla kiinteä osa esimerkiks 

MOKeja (myynninohjauskeskustelua)… Kyllähän tätä tapahtuu 

jatkuvasti ja koko ajan siinä päivittäisessä tekemisessä, et esimiehenä 

havainnoi sitä työyhteisöä, mut et siitä pitäis mun mielestä tehdä vielä 

näkyvämpää.” 

 

H2: ” Mun mielestä muut keinot, lähijohtamisen keinot, tiimin yhteistyön 

kehittäminen, ne on niitä arjen tekoja mitkä pitää olla pääpainossa koko 

ajan… Täytyyhän tää malli olla tiedossa… Että myös toimihenkilöt itse 

tietää tästä mallista, jotta he voivat myös pyytää näitä keskusteluja.” 

 

Haastateltavat toivat myös esille toiveen, että oikea-aikaisen välittämisen mallin 

muut toimijat, kuten työterveys, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä HR 

olisivat aktiivisempia mallin esille tuomisessa ja pitäisivät esimerkiksi luentoja 

aiheesta. Oikea-aikaisen välittämisen mallin jokainen tekijä on keskenään yhtä 

tärkeässä roolissa, joten vastuu oikea-aikaisen välittämisen mallin toteutumisesta 

on kaikilla (Nordean henkilöstön intrasivut, 2017). 

 

H7: ” Mun mielestä tämän tuominen esimerkiks jonkun HR:n puolelta 

tutuksi tai sitten luottamusmiesten tai työterveyden puolelta säännöllisin 

väliajoin, niin esimiehille kuin työntekijöille olis tosi tärkeetä, jotta siitä 

tulisi tutumpi.” 

 

H4: ” varsinkin itekin melko tuoreena esimiehenä toivoisin, et siihen olis 

enemmän tällasta niinkun ohjausta mikä tulis sit ehkä niin et sitä pitäis 

esimerkikis meidän pääterveysaseman vaikka työterveyshoitaja.” 
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Läpinäkyvyydellä haluttaisiin tuoda muiden työntekijöiden tietoisuuteen tieto, että 

mallia käytetään. Yksityisyyden suoja ei mahdollista tätä, mutta keinoja 

läpinäkyvyyden parantamiseksi kaivattaisiin. Läpinäkyvyys parantaisi työyhteisön 

avoimuutta ja toisi kaikkien tietoon, että ongelmatilanteisiin puututaan ja niihin on 

saatavilla apua.  

 

Tilanteissa, joissa työntekijä palaa pitkän poissaolon jälkeen takaisin työhönsä, 

tarvitsee henkilö työyhteisön tukea. Työhön palaavan kannalta on merkityksellistä 

millaisella asenteella hänet otetaan vastaan ja millaista tukea hän saa 

työkavereiltaan. Jos työhön paluuseen liittyy työjärjestelyitä, kuten lyhennetty 

työpäivä, on työyhteisölle hyvä myös kertoa näistä muutoksista. Mitä luontevampi 

työhön paluu on ja mitä paremmin työyhteisö ottaa työhön palaavan henkilön 

huomioon, sitä paremmin työhön paluu onnistuu. (Ilmarinen, 2017) 

 

H1: ” Jollain tavalla siitä pitäis saada läpinäkyvämpi kun käytetään tätä 

oikea-aikaisen välittämisen mallia, niin siitä pitäis pystyy kertomaan 

työkavereillekin enemmän, mutta tää on vähän sellanen arka asia kun 

tähän liittyy niitä terveydellisiä asioita ja siinä sitoo sit taas tietyt 

vaitiolovelvollisuudet.” 

 

6.4. Johtajuus ja tunneäly 

 

Johtajuuden vaikutus työhyvinvointiin on merkittävä ja Lewis`n (2011) mukaan 

työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti esimiehen onnellisuus ja 

hyvinvointi. Näillä tekijöillä on katsottu olevan suora vaikutus tiimien ja organisaation 

menestymiseen. Tutkimuksen viimeisen osion tarkoituksena oli selvittää hyvän 

esimiehen henkilökohtaisia piirteitä ja ominaisuuksia, hyvän johtajuuden 

tunnusmerkkejä sekä tunneälyn ja empatian vaikutuksia sekä esimiestyössä, että 

tiimissä.  

 

Hyvää esimiestä kuvattiin monin sanoin, mutta eniten korostuivat avoimuus, aitous, 
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rehellisyys, kuuntelu ja helposti lähestyttävyys. Myös Mönkkönen & Roosin (2010) 

mukaan johtajalta edellytetään inhimillistä ymmärrystä, jolloin sosiaaliset taidot ja 

tunneäly korostuvat. Drouillard & Kleiner (1996) mukaan hyvän johtajan 

ominaispiirteitä ovat puheliaisuus, rehellisyys, aito kiinnostus muita ihmisiä kohtaan, 

saavutusten juhlistaminen ja huomioiminen, tiimi suuntautuneisuus, idealistisuus, 

päättäväisyys ja vastuullisuus sekä pätevyys. 

 

H5: ” Avoimuus, rehellisyys, luotettavuus ja sitten tämmöinen 

suvaitsevaisuus siis sillä tavalla että sä suvaitset kaikenlaisia ihmisiä 

kun me ollaan kaikki erilaisia. Ja sitten taas sellainen että osaa antaa 

tavoitteita mutta osaa myös opastaa ja tehdä suunnitelman ja kertoa 

miksi teemme näin. Eikä pelkkä numerojohtaminen, vaan ihmisten 

johtaminen, kannustaminen, positiivisen palautteen antaminen silloin 

kun sen paikka on ja myös sitten rakentavaa palautetta kun sen paikka 

on.” 

 

H2: ” Tärkeintä on olla oma itsensä… Esimiehen on hyvä olla niinkun 

kiinnostunut niistä ihmisistä, aidosti kiinnostunut niistä ihmisistä ketä 

johtaa, halu ymmärtää heitä, kykykin ymmärtää heitä.” 

 

Haastateltavista kaksi näkivät hyvän johtajan ominaisuuksiksi myös työntekijöiden 

kannustamisen, uralla eteenpäin puskemisen sekä mahdollisuuksien tarjoamisen 

työntekijöilleen. Viitalan (2007) mukaan nykyään henkilöstön omaan työhön 

vaikuttamista tuetaan ja henkilöstö nähdään organisaation kannalta strategisena 

voimavarana.  

 

H6: ” Hyvän esimiehen tulee aidosti haluta alaistensa hyvää ja 

esimiehellä tulee olla sellainen palo ja halu kehittää niitä ihmisiä. Hyvä 

esimies ei saa olla mustasukkainen ihmisistään, vaan pitää oikeestaan 

puskee heitä eteenpäin.” 

 

Haastateltavista kolme nosti esiin kyvyn tehdä päätöksiä ja pysyä päätöksissä. 

Myös Sydänmaanlakka (2004) on määritellyt hyvän johtajuuden yleiseksi 
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prosessiksi, joka pitää sisällään suunnittelua, organisointia, vaikuttamista, 

kontrollointia, ongelman ratkaisua ja päätöksentekoa. Drouillard & Kleiner (1996) 

mukaan hyvän johtajan yksi ominaisuus on päättäväisyys ja vastuullisuus. Sillä 

tarkoitetaan juuri kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä, ottaa vastuu päätöksistä ja 

pysyä tehdyissä päätöksissä.  

 

H7: ” Pitää osata tehdä päätöksiä, pystyä pysymään päätöksissä, 

tekemään myös vaikeita päätöksiä, täytyy olla hyvä perustelemaan 

asioita ja nähdä asioita useammalta kannalta.” 

 

H3: ”  Jos jotain luvataan, niin silloin se hoidetaan.” 

 

Tutkimuksen seuraava kysymys etsi vastausta hyvään johtajuuteen ja osa 

haastateltavista koki hyvän johtajan ominaispiirteet myös hyväksi johtajuudeksi. 

Hyvä johtajuus ymmärrettiin myös erilaisina toimenpiteinä, joita tiimi tarvitsee 

saavuttaakseen asetetut tavoitteet. Drouillard ja Kleiner (1996) mukaan hyvä 

johtajuus on toisten henkilöiden vaikuttamista perustellun syyn tai osallistamisen 

avulla, jotta organisaation asetettuihin tavoitteisiin päästään. Erinomaista ja 

tehokasta johtajuutta tapahtuu esimerkin kautta eli silloin kun johtaja toimii 

yhteistyössä työntekijöiden kanssa ja antaa myös oman työpanoksensa tehtävään 

(Gandz, 2007). 

 

H2: ” Hyvä johtajuus on toimenpiteitä, joilla tiimiläiset pystyy 

kehittymään niitä tavoitteita kohti mitä tiimillä yhdessä on ja mitä 

yksilöllä itsellään on.” 

 

Hyvässä johtajuudessa korostettiin myös ihmisten johtamista asioiden johtamisen 

sijaan. Lewinin (1954) mukaan johtamistyylien kehittyessä alettiin oivaltaa, että 

johtaminen on viime kädessä ihmisten johtamista ja ihminen on keskisessä roolissa 

organisaation toiminnassa ja ilman ihmisiä ei olisi myöskään toimivaa 

organisaatiota. On alettu korostaa johtajan roolia valmentajana ja yhteisöllisen 

tietämyksen yhteenpanijana (Nonaka & Takeuchi, 1995).  
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H6: ” Hyvä johtajuus osaa erottaa asioiden ja ihmisten johtamisen ja 

kykenee muuntautuu tarvittaessa, et se ei ole sellainen vain yhdessä ja 

ainoassa muotissa.” 

 

Hyvässä johtajuudessa korostui myöskin työntekijöiden eteenpäin vieminen ja 

kannustaminen uralla etenemiseen. Hyvä johtaja rakentaa jatkuvasti tulevaisuutta 

nostamalla organisaation kapasiteettia ja kehittämällä tiimien toimintaa (Gandz, 

2007).  

 

H7: ” Hyvä johtajuus on sitä että panostaa ihmisten kehittymiseen ja 

haluaa aidosti, että ihmiset pääsevät sinne missä he haluavat olla.” 

 

H2: ”  Jokainen yksilö on erilainen ja jokaista pitää viedä niin kuin omalla 

tavallaan sinne eteenpäin minne pitää. Ja nyt en puhu eteenpäin 

menemisestä niinkun hierarkiassa missään tapauksessa, vaan 

eteenpäin menemisessä siinä, että ihminen kehittyy niillä osa-alueilla 

mitkä on relevantteja työtehtäviin liittyen ja relevantteja hänen 

henkilökohtaisten toiveitten mukaan.” 

 

Johtajuuden ja tunneäly –osion kolmas kysymys koski tunneälyn hyötyjä 

esimiestyössä. Jokainen haastateltava koki tunneälyn merkittäväksi ominaisuudeksi 

esimiestyössä ja koki sen olevan lähes välttämättömyys, jotta henkilöissä 

tapahtuvia muutoksia pystyy havainnoimaan. Golemanin (2000) mukaan tunneäly 

on kyky havaita tunteita sekä itsessä että muissa ja kyky ymmärtää muiden ihmisten 

tunteita. Duffin (2017) mukaan henkilöt, jotka ovat emotionaalisesti lahjakkaita, ovat 

kiinnostuneempia toisten henkilöiden asioista, he ovat sosiaalisesti taitavampia ja 

osoittavat käytöksellään toisten tukemista sekä ovat vastuuntuntoisempia.  

 

H4: ” Olis vaikee olla esimies jos ei olis ollenkaan tunneälyä, koska tää 

on ihmisten tulkitsemista ja tilanteitten havainnoimista… Jos ei olis 

tunneälyä ja sellaista kykyä havainnoida tai miettii toisen puheesta tai 

ilmeistä tai eleistä sitä, että missä mennään tai että minkälainen ilmapiiri 

muodostuu, niin olis tois vaikee olla esimies.” 
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H5: ” Musta se on oikeestaan A ja O, et sä tajuat ja osaat lukea ihmisiä. 

Jos sä vaan oot numerojohtaja, niin sun on aika vaikea tehdä muutoksia 

ja viedä asioita.” 

 

Haastateltavien mielestä tunneälyn avulla voidaan vaikuttaa ihmisiin ja sitä kautta 

koko tiimin toimivuuteen. Kun tunneälyn yhdistää empatiaan ja sosiaalisiin taitoihin, 

pystyvät sellaiset esimiehet ohjaamaan ja innostamaan ihmisiä ja ryhmiä sekä 

ilmaisemaan ja nostattamaan intoa yhteisiä tavoitteita ja päämääriä kohtaan 

(Goleman, 2000). Duffin (2017) mukaan empatia on yksi niistä kriittisistä taidoista, 

joiden avulla johtajat voivat muodostaa yhteyden erilaisiin ihmisiin ja osoittaa 

osallistavaa johtajuutta. Empatia on yhdistetty myös luottamuksen syntyyn 

tiimeissä, kuten myös vahvemman yhteyden syntyyn tiimeissä, jotka ovat 

monikansallisia.  

 

H6: ” Tunneälyn avulla pystyy vaikuttaa ihmisiin, et siihen miten he 

näkee ja kokee itsensä ja siihen et miten kutakin yksilöä tulee lähestyä. 

Mun mielestä ilman tunneälyä ei ole hyvää ja kestävää johtajuutta, 

sellaista jolla pystytään vaikuttaa asioihin ja ihmisiin ja tietysti aina ne 

asiat ei mene suunnitellulla tavalla, mut et tällöin mun mielestä 

tunneälyllä pystytään toimii niissäkin tilanteissa, ainakin oikeanlaisesti, 

ei välttämättä oikein, mut oikeanlaisesti.” 

 

H7: ” Tärkein ominaisuus nykypäivänä esimiehelle on tunneäly…  

Tunneäly hyödyttää esimiestyössä, niin että mitä parempi tunne on 

tavallaan siitä miten ihmiset voi, sitä paremmin pystyt koko tiimiä 

viemään oikeaan suuntaan ja toki myöskin toisinpäin, sanoisin näin että 

myös tiimiläisille tunneäly on nykypäivänä todella tärkeetä, koska sitä 

tarvitaan joka päivä.” 

 

Tutkimuksen toiseksi viimeinen kysymys koski tunneälyn haittoja esimiestyössä. 

Haastateltavista seitsemän yhdisti tunneälyn empatiaan ja koki, että liiallinen 

empatia ei ole esimiestyössä koskaan hyväksi, etenkin jos menee liikaa asioihin 
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mukaan. Haastateltavista kolme oli sitä mieltä, että esimiehen tulee olla hieman 

pidättyväinen ja toimia neutraalisti, koska liika tunteellisuus voi myös hankaloittaa 

esimiesasemaa. Duffin (2017) mukaan liian empaattinen johtaja ei kykene 

tekemään vaikeita päätöksiä, kun tunteet hallitsevat tilannetta.  

 

H4: ” Voi siitä olla haittaa jos se käy oman henkisen jaksamisen päälle 

ja sellainen et jos niihin menee mukaan, koska mun mielestä esimiehen 

pitää myös pystyy olee pois niistä sillä tavalla, et se on se neutraali tai 

ehkä neutralisoija siinä tilanteessa.”  

 

H8: ” Mä koen että liiallisesta empatiasta esimerkiksi voi olla haittaa. Et 

jos sä viet mukanas jokaikisen pienen ongelman mitä jollain on tai 

toisinpäin jos ihminen kertoo sulle jostain murheesta, haasteesta, niin 

se, että sunhan pitäis olla kuitenkin aika neutraali.” 

 

Haastateltavista kaksi oli sitä mieltä, että tunneälyn puuttumisesta on enemmän 

haittaa, kuin liiallisesta tunneälystä tai empatiasta. Tutkimusten mukaan henkilöt, 

joilla tunneäly on puutteellinen tai matala, ilmenee agressiivista käytöstä ja ongelmia 

muilla elämän osa-alueilla (Stys & Brown, 2004). Myöskin ihmiset, joilta puuttuu 

kyky havainnoida toisten ihmisten sanatonta viestintää tunteiden osalta, ovat usein 

eri aaltopituudella kuin muut. Tämä johtaa helposti väärinymmärryksiin ja saa 

aikaan piittaamattomuutta ja pahimmillaan töykeyttä (Goleman, 2000).  

 

H6: ” Mä en kyllä nää et siitä olis tunneälystä mitään haittaa 

esimiestyössä, mut tottakai sen puuttumisesta on. Et jos ei sitä 

tunneälyä ole niin kyl se voi olla kivinen tie olla esimies siinä vaiheessa, 

et mikäli se tunneäly toimii oikein ja säätelee sitä ihmisen toimintaa, niin 

silloin se ei anna tavallaan tunteiden ottaa valtaa siinä esimiestyössä, 

vaan se tuo siihen sen oikean tavan toimia.” 

 

Haastattelun viimeinen kysymys käsitteli empatiaa ja sen vaikutusta työyhteisön 

hyvinvointiin. Jokaisen haastateltavan mielestä empatialla on suuri vaikutus siihen 

miten työyhteisössä voidaan ja miten toiset ihmiset otetaan huomioon. Empatian 
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tulee kuitenkin pysyä tietyissä rajoissa eikä tilanteisiin tule lähteä liikaa mukaan. 

Duffin (2017) mukaan henkilöt, jotka ovat emotionaalisesti lahjakkaita, ovat 

kiinnostuneempia muiden ihmisten asioista, he ovat sosiaalisesti taitavampia ja 

osoittavat käytöksellään toisten kunnioittamista ja toisista välittämistä.  

 

H7: ” Empaattisuus on nykypäivän työyhteisön hyvinvoinnissa yks 

tärkeimpiä tekijöitä… Työmaailma on aika kovaa tämmöisille niinkun 

pehmeille arvoille, ehkä niitä pikkuhiljaa tulee vähän enemmän, mutta 

pehmeät arvot on kuitenkin vähemmistössä… Se että pystyy 

tuntemaan myötätuntoa ja sitä, että miten toisilla ihmisillä menee, on 

mun mielestä erittäin tärkeää. ” 

 

H5: ” Vaikuttaa musta positiivisesti, koska se on sitä leadershippiä, kyl 

se vaikuttaa, se luo musta perustan yhteistyölle ja sellaiselle 

rakentavalle tekemiselle ja ihmiset uskaltaa tuoda omia asioitaan ja 

ideoitaan. Kyl se musta rikastuttaa.” 

 

H4: ” Empatia nimenomaan auttaa sitä toista ihmistä pääsemään 

eteenpäin siinä, jolloin se taas vaikuttaa koko siihen tiimin 

hyvinvointiin… Jos joku tiimissä voi huonosti, yleensä sen työtaakka 

tulee myös muille kannettavaks, samoin ne tuntee tulee muille 

kannettavaks, jos on jotain sellaista mikä tuo negatiivisuutta, niin se 

leviää kyllä siihen koko tiimiin.” 

 

 

Kuten H4 mainitsi, myös Goleman (2000) on sitä mieltä, että tunteet tarttuvat. 

Tunteiden tarkoituksena on viestiä tärkeistä asioista, kuten vaarasta, uhasta tai 

suunnata huomio tiettyyn asiaan. Tunteiden välittämät viestit saattavat siten olla 

elintärkeitä. (Goleman, 2000).  

 

Empatia nähdään monesti toisten tunteiden myötäilemisenä ja samaa mieltä 

olemisena. Yksi haastateltavista nosti esiin empatian toisen puolen, eli puuttumisen 

asiaan. Esimiestyössä on pystyttävä tekemään vaikeitakin päätöksiä ja yksi sen 
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haasteista on empaattisen jämäkkyyden puute silloin kuin sitä tarvittaisiin. 

(Goleman, 2000) 

 

H1: ” Empatiaa voi olla erilaista, elikkä se, että empatia ei mun mielestä 

tarkoita sitä että paijaa koko aika, vaan se empatia voi olla myös toiseen 

suuntaan ohjaamista.” 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia oikea-aikaisen välittämisen mallia 

esimiestyössä, johtajuuden vaikutusta työhyvinvointiin sekä tunneälyn merkitystä 

esimiestyössä. Tunneälyllä ja johtajuudella katsottiin olevan vaikutus oikea-aikaisen 

välittämisen mallin käyttöön ja siitä syystä nämä valittiin tutkimuksen näkökulmiksi.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaus tutkimuskysymykseen:  

 

Millä keinoin oikea-aikaisen välittämisen malli viedään osaksi päivittäistä 

esimiestyöskentelyä? 

 

Päätutkimuskysymyksen lisäksi pyrittiin löytämään vastaus alakysymyksiin:  

 

Miten eri työhyvinvoinnin tekijöillä voidaan vaikuttaa esimiestyöskentelyyn ja 

oikea-aikaisen välittämisen mallin päivittäiseen käyttöön?  

  

Miten esimiehen tunneäly vaikuttaa oikea-aikaisen välittämisen mallin 

toteutumiseen päivittäisessä esimiestyöskentelyssä? 

 

Tutkimus toteutettiin case yrityksessä ja haastatteluun osallistui kahdeksan 

henkilöä. Haastateltavat henkilöt valittiin tutkimukseen sen perusteella, että he joko 

olivat tutkimuksen teko hetkellä esimiesasemassa tai olivat aiemmin olleet ja heillä 

oli kokemusta oikea-aikaisen välittämisen mallista. Haastattelu toteutettiin 

teemahaastattelun muodossa, jossa teemoina olivat työhyvinvointi, oikea-aikaisen 

välittämisen malli sekä johtajuus ja tunneäly. Haastatteluista saadut vastaukset ovat 

haastateltavien henkilökohtaisia mielipiteitä ja tutkimustulokset muodostuvat vain 

kyseisen case yrityksen tutkimustuloksista. Tuloksia ei näin ollen voida yleistää.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan tehdät selvät johtopäätökset ja esittää 

jatkotutkimusehdotuksia. Tutkimustulokset käsitellään teemoittain, kuten tulosten 

analysointikin on tehty.  
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7.1. Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Työhyvinvointi nähdään hyvin tärkeänä tekijänä esimiestyössä ja koko tiimin 

viihtyvyydessä. Utriainen et al. (2011) mukaan hyvinvointi työssä tarkoittaa yksilön 

positiivista näkemystä, tilaa ja tunteita, jotka ilmenevät työn kontekstissa. 

Työhyvinvointiin vaikuttavat eniten avoimuus ja ilmapiiri tiimissä, niin tiimiläisten 

välillä, kuin myös tiimiläisten ja esimiehen välillä. Avoimuudella tarkoitetaan sitä, että 

esimies ja tiimiläiset voivat antaa rakentavaa palautetta puolin ja toisin, kaikista 

asioista voidaan puhua avoimesti ja työntekijät jakavat tietoaan toisilleen, antavat 

apua ja ottavat apua vastaan tarvittaessa. Dagenais-Desmarais & Savoie (2012) 

mukaan psykologinen hyvinvointi työssä ilmenee henkilöiden välisinä hyvinä 

ihmissuhteina työpaikalla. Heidän mukaansa työssä koetut positiiviset tunteet 

nostattavat myös yleistä hyvinvointia elämässä. Avoimuuteen kuuluu myös se, että 

työntekijät tutustuvat toisiinsa enemmän kuin mitä itse työ edellyttää, eli 

työkavereista tiedetään myös muuhun elämään liittyviä asioita, kuten harrastuksia, 

perhe-elämää, mielenkiinnonkohteita yms. Xiaoming et al. (2015) mukaan 

työntekijän hyvinvointi organisaatiossa koostuu kolmesta eri tekijästä. Yksi näistä 

tekijöistä on hyvinvointi työpaikalla, joka kuvastaa yleistä tyytyväisyyttä, 

tyytyväisyyttä työtehtäviä kohtaan sekä tyytyväisyyttä esimiestyötä ja palkitsemista 

kohtaan.  

 

Bakker & Oerlemans (2011) mukaan työhyvinvointi ilmenee silloin kun työntekijä 

kokee useammin positiivisia tunteita, kuten onnellisuutta ja viihtyvyyttä, ja 

harvemmin negatiivisia tuntemuksia työtään kohtaan. Hyvää työilmapiiriä kuvattiin 

miellyttävänä ja tervetulleena olona tulla töihin ja iloisena sieltä lähteä kotiin. Hyvä 

ilmapiiri välittyy myös siten, että jokaisella työntekijällä on asenne ja motivaatio 

kohdallaan ja jokainen työntekijä tuntee kuuluvansa osaksi tiimiä. Hyvä ilmapiiri 

rakentuu luottamukseen kaikkien tiimiläisten ja esimiehen välillä ja ilmenee 

positiivisena flowna, jolloin ihmiset jakavat tietoaan ja tekevät yhteistyötä. Nonaka 

et al. (2000) mukaan hyvinvoivassa työyhteisössä tietoa jaetaan avoimesti ja myös 

uutta tietoa syntyy. uuden tiedon syntyminen on jatkuva prosessi ja se edellyttää 

avoin ta vuoropuhelua työyhteisön jäsenten välillä. 
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Hyvinvointia voivat edistää sekä yksilöt itse, että tiimi yhdessä. Jokaisen yksilön 

tulee huolehtia tarvittavasta palautumisesta työstä, riittävän liikunnan, unen ja 

ravinnon tarpeesta sekä tasapainoisesta elämästä työn ja vapaa-ajan välillä. 

Ilmarisen (2017) Työkykytalo ja Otala & Ahosen (2003) vertauskuvallinen Maslowin 

tarvehierarkia työhyvinvoinnin näkökulmasta korostavat juuri näitä ihmisen 

perustarpeita, joilla on vaikutus myös työhyvinvointiin yleisen hyvinvoinnin lisäksi. 

Henkisen ja fyysisen tasapainon tärkeyttä korostettiin useammassa vastauksessa. 

Tiimin hyvinvointiin voidaan vaikuttaa avoimella ilmapiirillä, tasa-arvoisuudella, 

yhteisillä pelisäännöillä, rehellisyydellä, toisista välittämisellä sekä toisten 

tuntemisella. Kun tiimiläiset tuntevat toisensa hyvin, muutokset henkilöiden 

käytöksessä huomataan ja ongelmatilanteisiin voidaan puuttua ajoissa. Ilmarisen 

(2017) mukaan on jokaisen työntekijän oikeus ja velvollisuus puuttua toisen henkilön 

ongelmatilanteeseen, mikäli huomaa muutoksia henkilön käytöksessä tai 

työsuoriutumisessa. Kun kaikilla tiimiläisillä on samat säännöt, on vuorovaikutus 

rehellistä ja toiminta oikeudenmukaista jokaista kohtaan.  

 

Esimiehen rooli työhyvinvoinnin edistäjänä on huolehtia, että hyvinvointi on osa 

päivittäistä esimiestyötä ja tulee näkyä kaikessa toiminnassa. Esimiehen tulee 

aktiivisesti havainnoida ilmapiiriä ja aistia muutokset siinä sekä puuttua ajoissa 

ongelmatilanteisiin. Goleman (2000) mukaan ongelmatilanteisiin puuttuminen vaatii 

rohkeutta ja jämäkkyyttä, ja jotta ongelmatilanteet huomataan, tulee esimiehellä olla 

tunneälyä ja empatiaa. Taito tulkita ongelmatilanteita perustuu tunnetaitoihin. 

Esimiehen tulee olla läsnä tiimin arjessa. Esimiehet saavat tarvittaessa apua muilta 

esimieskollegoiltaan sekä omalta esimieheltään, joiden kanssa voivat 

luottamuksellisesti keskustella oman tiiminsä asioista. Ilmarisen (2017) mukaan 

esimiehen parhaana tukena on hänen oma esimiehensä sekä muut esimieskollegat.  

 

Oikea-aikaisen välittämisen malli koettiin hyväksi työvälineeksi työhyvinvoinnin 

apuna. Haastateltavista lähes kaikki halusivat toimia esimiestyössään siten, että 

ongelmatilanteisiin pystytään puuttumaan niin varhaisessa vaiheessa, että 

varsinaisen oikea-aikaisen välittämisen mallin käyttöä ei edes tarvittaisi. Ilmarisen 

(2017) mukaan työhyvinvointi ei ole yksinään työnantajan tai esimiehen tehtävä, 

vaan jokaisella työntekijällä on vastuu ja velvollisuus huolehtia omasta sekä koko 
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työyhteisön hyvinvoinnista. Työhyvinvoinnin näkökulmasta koettiin, että 

työhyvinvoinnin tekijöistä avoimuus, aito välittäminen ja esimiehen läsnäoleminen 

sekä hyvä johtajuus vaikuttavat kaikkein eniten oikea-aikaisen välittämisen mallin 

käyttöön. Työn sisältö, sen kuormittavuus ja haasteellisuus koettiin myös 

vaikuttaviksi tekijöiksi, joista esimiehen tulee olla jokaisen työntekijän osalta 

tietoinen. Työn tulee olla mielekästä ja tarpeeksi haastavaa ja kehittävää, johon 

johtajuudella on erittäin suuri vaikutus. Dagenais-Desmarais & Savoie (2012) 

mukaan psykologinen hyvinvointi työssä koostuu aiemmin mainittujen 

ihmissuhteiden lisäksi menestyksestä työssä, tunteesta, että on pätevä työhön, 

halusta osallistua työhön sekä tunnustuksen saamisesta työssä. Työn tulee olla siis 

osaamistasoon nähden riittävän haastavaa ja monipuolista.  

 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että oikea-aikaisen välittämisen malli ei ole työntekijöille 

tuttu työväline. Oikea-aikaisen välittämisen mallia olisi helpompi käyttää, jos 

jokainen osapuoli olisi tietoinen sen eduista ja hyödyistä ja ymmärtäisi sen 

perimmäisen merkityksen – työkyvyn edistämisen. Haastateltavat toivoivat, että 

muutkin oikea-aikaisen välittämisen mallin tekijät, kuten työterveys ja HR, olisivat 

aktiivisia mallin tietoisuuden lisäämisessä. Vastuu mallin toteutumisesta ja käytöstä 

on jokaisella sen tekijällä (Nordean henkilöstön intrasivut, 2017).  

 

Haastateltavat kokivat oikea-aikaisen välittämisen mallin käytön helpoksi ja 

käyttökerrat ovat tuottaneet positiivisia tuloksia osapuolten välillä. Lähtökohtaisesti 

on lähes aina kyse negatiivisesta asiasta, ongelmasta, johon tulee löytää ratkaisu. 

Koetaan kuitenkin, että vaikean tilanteen ratkaisuun on tehty työväline, jolla 

ongelmaratkaisu on helppoa ja selkeää. Ilmarisen (2017) mukaan oikea-aikaisen 

välittämisen apuvälineinä esimiehellä on päivittäisen kanssakäymisen ja omien 

havaintojen lisäksi yrityksen työhyvinvointikäytännöt ja kehityskeskustelut. 

 

Oleellisinta oikea-aikaisessa välittämisessä on esimiehen herkkyys havainnoida 

tilanteita ja muutoksia tiimiläisissä sekä jatkuva avoin keskustelu tiimiläisten kanssa. 

Goleman (2000) mukaan ihmiset eivät aina kerro tunteistaan sanoilla, vaan 

ilmaisevat niitä ilmeillä, äänensävyillä ja muilla sanattomilla keinoilla. Toisinaan 

myös tiimiläiset saattavat havainnoida muutoksia työkaverin käyttäytymisessä ja 
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kertoa huomioistaan esimiehelle. Haastateltavat kokivat nämä tilanteet positiivisina, 

koska huomioimisessa korostuu aito välittäminen työkaverista, mutta ennen 

puuttumista asiaan jokainen haastateltava halusi itse havainnoida tilannetta ja 

hankkia itselleen näyttöä tilanteesta. Useampi kuitenkin mainitsi, että työkaverit ovat 

arkoja puuttumaan toisten ongelmiin, pelkäävät kyttääjän mainetta ja mahdollisia 

seuraamuksia työkaverille, jos ongelma huomataan ja siihen puututaan.  

 

Oikea-aikaisen välittämisen mallin käyttöön toivottiin läpinäkyvyyttä ja tietoisuuden 

lisäämistä. Läpinäkyvyys parantaisi työyhteisön avoimuutta ja ymmärrystä mallin 

käytöstä sekä toisi työntekijöiden tietoon, että kyseistä mallia käytetään, 

ongelmatilanteisiin puututaan ja niihin on saatavilla apua.  

 

Johtajuuden ja tunneälyn osalta selvitettiin millainen on hyvä esimies, millaista on 

hyvä johtajuus, mitkä ovat tunneälyn hyödyt ja haitat esimiestyössä ja miten empatia 

vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Hyvän esimiehen ominaispiirteisiin kuuluvat 

avoimuus, aitous, rehellisyys, kuuntelu ja helposti lähestyttävyys. Myös Drouillard & 

Kleiner (1996) löysivät tutkimuksissaan yhteneviä ominaisuuksia hyvälle johtajalle. 

He määrittelivät hyvän johtajan ominaispiirteiksi puheliaisuuden ja kuuntelutaidon, 

rehellisyyden, aidon kiinnostuksen muita ihmisiä kohtaan, saavutusten 

juhlistamisen ja huomioimisen, tiimi suuntautuneisuuden, idealistisuuden, 

päättäväisyyden ja vastuullisuuden sekä pätevyyden. Pollock (2002) mukaan 

esimiehen kuuntelutaidot ovat erittäin tärkeässä asemassa kolmesta syystä: työssä 

olevan ongelman tietää vain henkilö kuka kyseistä työtä tekee, vain kuuntelemalla 

johtaja voi havaita epäkohdan, ennen kuin siitä muodostuu ongelma ja työntekijät 

haluavat, että johtaja kuuntelee heidän näkökulmansa eri asioihin. Esimiehen tulee 

olla nimenomaan ihmisten johtaja, ei numerojohtaja tai asioiden johtaja. 

Haastatteluissa korostui myös työntekijöiden kannustaminen, uramahdollisuuksien 

tarjoaminen työntekijöille sekä halu kehittää ihmisiä.  

 

Hyvää johtajuutta on kyky tehdä päätöksiä ja pysyä tehdyissä päätöksissä. 

Drouillard & Kleiner (1996) mainitsema päättäväisyys ja vastuullisuus tarkoittaa 

nimenomaan johtajan kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä ja ottaa täysi vastuu niistä. 

Heidän mukaan päätöksenteko vaatii rohkeutta ja riskinottoa, kuten myös 
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päätöksissä pysyminen. Hyvää johtajuutta on myös asettuminen tiimiläisten 

asemaan eikä nostaa itseään tiimiläisten yläpuolelle. Gächter et al. (2012) mukaan 

tehokas johtaja toimii itse esimerkkinä ja tekee yhteistyötä. Tämä väite tukee myös 

tiimiläisten asemaan asettumista. Hyvä johtajuus kannustaa työntekijöitä 

kehittymään ja tarjoaa mahdollisuudet kehittymiseen.  

 

Esimiestyössä tunneälyn hyviä puolia ovat tilanteiden havaitseminen, ilmapiirin 

aistiminen, välittäminen sekä kyky viedä muutoksia eteenpäin. Haastateltavat 

kokivat, että ilman tunneälyä esimiestyö olisi kovin vaikeaa, koska esimiestyö on 

pääosin ihmisten tulkitsemista ja tilanteiden havainnointia. Tunneäly mahdollistaa 

myös sen, että esimies tuntee jokaisen työntekijän tarpeet ja ominaisuudet ja pystyy 

havaitsemaan muutokset niissä ja puuttumaan muutostilanteisiin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Goleman (2000) mukaan johtajat, joiden sosiaaliset taidot 

ovat hyvät ja joilta löytyy empatiaa, pystyvät ohjaamaan ja innostamaan ihmisiä ja 

ryhmiä. Tällaiset esimiehet pystyvät ilmaisemaan ja nostattamaan intoa yhteisiä 

tavoitteita ja päämääriä kohtaan, ohjaavat muiden toimintaa näiden ollessa itse 

vastuussa teoistaan ja luottavat johtaessaan esimerkin voimaan (Goleman, 2000). 

 

Goleman (2000) mukaan empatia ei tarkoita sitä, että tulisi aina olla samaa mieltä 

toisten ihmisten kanssa tai myötäillä toisten tunteita. Tunneäly koetaan haitalliseksi 

vain siinä tapauksessa, jos se on liian vallitseva ja menee liiallisen empatian 

puolelle. Liiallinen empatia voi vaikeuttaa päätösten tekemistä ja käydä oman 

henkisen jaksamisen päälle. Tunneälyn yksi haastaista on empaattisen 

jämäkkyyden puute silloin kun sitä tarvittaisiin (Goleman, 2000). Siksi esimiehen 

tuleekin olla mahdollisimman neutraali. Osa haastateltavista koki, että 

esimiestyössä tunneälyn puuttumisesta on enemmän haittaa kuin sen liiallisesta 

olemisesta.  

 

Empatia nähtiin hyvin positiivisena osana työyhteisöä ja sillä koettiin olevan suuri 

vaikutus työhyvinvointiin. Empatia auttaa ymmärtämään muiden tilanteita ja sen 

avulla työyhteisössä jokainen tukee toisiaan. Empatian merkitys korostuu etenkin 

muutostilanteissa. Empatia koetaan haitalliseksi, mikäli se on liiallista ja 

ongelmatilanteisiin mennään liikaa mukaan, jolloin työteko kärsii. 



 83 
  
 

7.2. Tutkimuksen johtopäätöksiä 

 

Tutkumustulosten perusteella voidaan todeta, että johtajuudella ja esimiehen 

tunneälyllä on vaikutus työyhteisön työhyvinvointiin ja oikea-aikaiseen välittämiseen 

työyhteisössä.  

 

Esimies, joka on rehellinen, avoin, luotettava, kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja 

toimii kannustavasti työntekijöitä kohtaan, luo avointa ja hyvää työilmapiiriä, jossa 

jokainen tuntee olevansa arvostettu ja hyväksytty. Avoin ilmapiiri kannustaa toisten 

tuntemiseen, jolloin muutokset työntekijöiden mielialassa huomataan helpommin. 

Esimies, jolla on tunneälyä, havaitsee muutokset ja puuttuu niihin jo ennen kuin 

varsinaista oikea-aikaisen välittämisen mallia tarvitaan.  

 

Esimiestyössä oikea-aikaista välittämistä tulee olla jokapäiväisessä 

vuorovaikutuksessa, jolloin esimies on läsnä ja havainnoi vallitsee ympäristöä. 

Työhyvinvointi koostuu kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta: työntekijä huolehtii 

omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan, tiimi sopii yhteiset toimintatavat, 

pelisäännöt sekä toimii kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti toisiaan kohtaan ja 

johtajuus on työhyvinvointia tukevaa, avoimeen ilmapiiriin perustuvaa ja laadukasta 

esimiestyötä.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaus tutkimuskysymykseen:  

 

Millä keinoin oikea-aikaisen välittämisen malli viedään osaksi päivittäistä 

esimiestyöskentelyä? 

 

Oikea-aikaisen välittämisen malli saadaan osaksi päivittäistä esimiestyöskentelyä 

siten, että mallin tunnettavuuttaa lisätään työntekijöiden keskuudessa ja oikea-

aikaista välittämistä tapahtuu jo ennen kuin varsinaista oikea-aikaisen välittämisen 

mallia tarvitsee edes käyttää. Oikea-aikainen välittäminen tulee näkyä arjessa 

esimiehen läsnäolona, kuuntelemisena, havainnoimisena sekä muutoksiin 

puuttumalla. Avointa ja säännöllistä keskustelua voidaan lisätä 

kuukausikeskusteluiden tai myynninohjauskeskusteluiden yhteyteen, jolloin yleistä 
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mielialaa ja työn kuormittavuutta voidaan tarkastella säännöllisin väliajoin.  

 

Päätutkimuskysymyksen lisäksi pyrittiin löytämään vastaus alakysymyksiin:  

 

Miten eri työhyvinvoinnin tekijöillä voidaan vaikuttaa esimiestyöskentelyyn ja 

oikea-aikaisen välittämisen mallin päivittäiseen käyttöön?  

 

Työhyvinvoinnin tekijöistä avoimuus ja hyvä ilmapiiri nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi 

oikea-aikaisen välittämisen mallin päivittäisen käytön osalta. Avoin ja hyvä ilmapiiri 

perustuvat luottamukseen niin tiimiläisten kuin myös tiimiläisten ja esimiehen välillä. 

Esimies luo avoimuutta olemalla helposti lähestyttävä, kuuntelemalla sekä 

toimimalla johdonmukaisesti. Jotta oikea-aikaisen välittämisen malli olisi osa 

päivittäistä esimiestyötä, tulee esimiehen olla läsnä. Läsnäoleminen ei aina ole 

fyysisesti mahdollista kun työskennellään vaihtelevissa toimipisteissä, mutta 

henkinen läsnäolo on mahdollista.  

  

Miten esimiehen tunneäly vaikuttaa oikea-aikaisen välittämisen mallin 

toteutumiseen päivittäisessä esimiestyöskentelyssä? 

 

Esimiehen tunneäly on lähes välttämätöntä, jotta oikea-aikaista välittämistä 

tapahtuu. Ilman tunneälyä esimies ei havainnoi muutoksia työntekijöissä eikä siten 

osaa puuttua niihin. Oikea-aikaisen välittämisen mallin kannalta on myös oleellista, 

että ongelmatilanteisiin puututaan hyvin varhaisessa vaiheessa.  

 

7.3. Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutkimus koostui hyvin pienestä otannasta case yrityksessä, joten ensimmäinen 

jatkotutkimusehdotus on teettää laajempi tutkimus koko Suomen Nordeasta. 

Tutkimustulosten perusteella esimiestyöskentelyä oikea-aikaisen välittämisen 

mallin ja työhyvinvoinnin osalta voidaan kehittää ja viedä siihen suuntaan, mitä 

tutkimuksen tulokset osoittavat.  
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Toinen jatkotutkimusehdotus on teettää tutkimus kaikissa Pohjoismaissa, joissa 

Nordea toimii. Tutkimustuloksia voidaan verrata eri maiden välillä ja löytää 

poikkeavuuksia, jotka johtuvat mm. kulttuurista, erilaisista toimintatavoista ja 

työlainsäädännöstä. Tutkimustulosten perusteella voidaan rakentaa yhteneväiset 

toimintatavat koko organisaation sisälle sekä laajentaa oikea-aikaisen välittämisen 

mallin tietoisuutta mm. perehdytyksen avulla.  
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LIITE 1. HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

Pro Gradu: Oikea-aikaisen välittämisen malli osana esimiestyötä 

 

Haastattelukysymykset: 

 

Sukupuoli:  

Ikä:  

Asema yrityksessä:  

Työvuodet Nordeassa:  

 

TYÖHYVINVOINTI 

1. Mitkä työhyvinvoinnin tekijät koet tärkeäksi esimiestyössä? 

2. Miten työhyvinvointi ilmenee työpaikallasi? 

3. Miten yksilöt voivat mielestäsi edistää omaa työhyvinvointiaan? 

4. Miten tiimi tai työyhteisö voi mielestäsi edistää työhyvinvointia? 

5. Miten organisaatio tukee esimiehiä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa? 

OIKEA-AIKAISEN VÄLITTÄMISEN MALLI 

6. Mitkä työhyvinvoinnin tekijät koet olellisiksi oikea-aikaisen välittämisen 

mallin osalta? 

7. Mitkä keinot edistäisivät mielestäsi oikea-aikaisen mallin tehokkaampaa 

käyttämistä tai sen avuksi ottamista varhaisemmassa vaiheessa? 

8. Millaiseksi koet oikea-aikaisen välittämisen mallin käytön? 

9. Oikea-aikaisen välittämisen malli koskee niin esimiestä kuin työyhteisöä. 

Miten koet tilanteet, joissa työyhteisö vaatii puuttumista jonkin työntekijän 

ongelmatilanteeseen?  

10. Miten oikea-aikaisen välittämisen malli voitaisiin mielestäsi tuoda osaksi 

päivittäistä esimiestyötä ja tehdä tutuksi työvälineeksi myös työntekijöille? 

JOHTAJUUS JA TUNNEÄLY 

11. Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia tai persoonallisuuden piirteitä 

hyvällä esimiehellä tulisi mielestäsi olla? 

12. Millaista on mielestäsi hyvä johtajuus? 

13. Mitä hyötyä tunneälystä on esimiestyössä? 

14. Mitä haittaa tunneälystä on esimiestyössä? 

15. Miten empatia vaikuttaa mielestäsi työyhteisön hyvinvointiin? 

 

 


