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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ne esimiehen käytännöt, jotka tukevat asiantuntijatyötä 

tekevän henkilön työhyvinvointia. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena Lappeenrannan 

perusopetuksessa. Tutkimuksessa analysoitavaa aineistoa kerättiin kahdella tavalla: avoimella 

kirjallisella kysymyksellä ja haastatteluilla. Avoimet vastaukset kerättiin organisaatiossa toteutetun 

henkilöstökyselyn avulla ja haastattelut toteutettiin haastattelemalla yksilöhaastatteluina niitä 

esimiehiä, joiden organisaatiossa työhyvinvoinnin taso oli korkealla. Lisäksi näissä samoissa 

organisaatioissa toteutettiin pienryhmähaastattelut, joihin osallistui 3-5 henkilöstön edustajaa 

kyseisestä organisaatiosta. 

 

Tutkimuksen perusteella esimies voi vaikuttaa henkilökunnan kokemukseen työhyvinvoinnista 

monin keinoin. Esimies vaikuttaa asiantuntijan työhyvinvointiin sekä psyykkisen työhyvinvoinnin 

että sosiaalisen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Esimiehen käytännöt heijastuvat asiantuntijan 

työhyvinvointiin kuuden osa-alueen kautta, jotka ovat selkeä suunta, riittävät resurssit, 

kehittymismahdollisuudet, kokemus arvostuksesta ja merkityksestä, kokemus luottamuksesta, 

tuesta ja turvallisuudesta ja kokemus hyvästä ilmapiiristä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta 

kolmen esimiehen käytännön olevan avainasemassa asiantuntijan työhyvinvoinnin kannalta. Nämä 

käytännöt on kiteytetty seuraavanlaisiin suosituksiin: 

 
1. Järjestä arkeen rakenteet läsnäololle. 
2. Auta asiantuntijaa kohtaamaan arjen haasteet ratkaisukeskeisesti. 
3. Ole oikeudenmukainen ja avoin. 



 3 

 
ABSTRACT 
 
Author:   Ronja Routti 
 
Title:   The Impact of Leadership Practices on Occupational Well-being 
 
Academic faculty:  LUT School of Business and Management 
 
Major:  Knowledge Management and Leadership  
 
Year:   2018 
 
Master`s thesis:  Lappeenranta University of Technology 

104 pages, 15 figures, 11 tables and 2 appendixes 
 
Examiners:  Professor Aino Kianto and Post-Doctoral Researcher Mika Vanhala 
 
Keywords:   Occupational well-being, specialist, leadership practices, public 

organization, elementary school 
 
 

The aim of this study was to examine the leadership practices that increase the occupational well-

being of specialists. The study was executed as a qualitative research, by examining organizations 

of primary education in Lappeenranta. The empirical material was conducted by questionnaires 

and interviews. The answers were collected by using an employee survey consisting of open-

ended questions, and the interviews were executed by interviewing the managers whose 

organizations had the highest rate in occupational well-being. In these organizations focus-group 

interviews were conducted as well, in which three to five representatives of its personnel were 

present. 

 

The research indicates that there is a connection between the management’s leadership practices 

and the specialists’ occupational well-being, with managers having an important impact in how 

both psychological and social well-being is experienced. According to the research, leadership 

practices that support occupational well-being can be separated into six parts; having a clear 

vision, sufficient resources and development opportunities, as well as the experience of respect, 

trust, and a positive atmosphere. In conclusion, the three most valuable leadership practices which 

contribute to occupational well-being can be comprised into the following instructions: 

 
1. Make time for employees and be present. 
2. Help specialists face challenges in a solution oriented manner. 
3. Be fair and open. 
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ALKUSANAT 

 

Tänään päättyy yhdeksän kuukautta kestänyt ajanjakso, jonka aikana olen päässyt 

haastamaan itseäni ja oppimaan paljon uutta. Tämän päättyvän projektin parissa olen 

päässyt käyttämään koulu-urallani oppimiani taitoja, joista tärkeimmiksi koen kyvyt hallita 

kokonaisuuksia, aikatauluttaa, etsiä uutta tietoa ja käsitellä laajaa aineistoa. Näiden 

taitojen lisäksi olen päässyt käyttämään suomalaista sinnikkyyttä ja tahdonvoimaani 

projektia loppuun saattaessani. Projektin päättyessä voinkin kokea suurta keveyttä ja 

helpotusta. Nyt on aika palata ”tavalliseen” järjestykseen elämässä, jossa saan viettää 

vapaa-aikaani läheisteni seurasta ja urheilusta nauttien.  

 

Osoitan suuret kiitokset haastatteluihin osallistuneille rehtoreille ja opettajille. Yhteistyö 

kanssanne oli innostavaa ja aikataulullisesti ihailtavan joustavaa! 

 

Lisäksi osoitan erityiset kiitokset perheelleni, jonka tarjoama tuki on ollut korvaamaton. 

Kiitän äitiä, isää ja Roosaa lempeydestä, ymmärryksestä, käytännön avusta, 

kannustuksesta ja loputtomasta uskosta projektin valmistumiseen. Myös Antti ansaitsee 

erityisen kiitoksen kärsivällisyydestä, ymmärryksestä, tuesta, huolenpidosta ja 

hengähdystauoista projektin aikana.  

 

Lisäksi kiitän tärkeitä sählykamuja, jotka mahdollistivat projektista irroittautumisen aina 

treenien ajaksi. Samoin muut ystävät ansaitsevat suuren kiitoksen ymmärryksestä, 

vertaistuesta ja kannustuksesta. Kiitos kuuluu erityisesti Iirikselle, Ainolle, Hannalle, Lillille, 

Tiitulle, Jennille ja Nooralle! Haluan osoittaa kiitokseni myös joustaville työnantajilleni. 

Tämä jousto mahdollisti työn valmistumisen aikataulussaan.  

 

 

 

Lappeenrannassa 26.4.2018 

Ronja Routti 
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1. Johdanto 

Nuorissa on tulevaisuus ja nuorten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta 

peruskoulu opettajineen on merkittävä yhteiskunnan instituutio. Peruskoulu kuuluu nuoren 

arkeen yhdeksän vuoden ajan ja se on paikka, jossa luodaan edellytykset nuoren kasvulle, 

kehitykselle, kestävälle elämäntavalle ja oppimiselle (Opetussuunnitelma 2016). Näiden 

edellytysten luominen onnistuu parhaiten, kun oppilaalle merkittävässä roolissa toimiva 

opettaja voi työpaikallaan hyvin. Työhyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttavat monet 

asiat. Opettajan työhyvinvoinnin keskeinen peruspilari on toimiva, tukeva ja laadukas 

esimiestyö, johon tässä tutkimuksessa pureudutaan.  

 

Koulu, sen oppilaat ja henkilökunta kohtaavat jatkuvasti suuria muutospaineita, joiden 

seurauksena koulun arkeen kuuluu paljon kehitystyötä ja uudistuksia. Kouluun kohdistuvia 

globaaleita muutosvoimia ovat osaamisvaatimusten muuttuminen, teknologian kehitys ja 

talouden tilanteen vaihtelut (Lewis & Murphy 2008). Kehitystarpeet vaikuttavat opettajan 

toimenkuvaan ja työhön lisäämällä vaatimustasoa ja kiirettä työpaikalla. Tämä 

suorituskyvyn ylärajoilla työskentely nostaa esiin työhyvinvoinnin merkityksen, kun koulun 

henkilöstöltä odotetaan jatkuvasti optimaalista suoriutumista työtehtävistään. Tässä 

tutkimuksessa onkin tarkoitus löytää ne esimiestyön käytännöt, jotka mahdollistavat 

asiantuntijatyötä tekevän henkilöstön viihtymisen työpaikalla.  

 

Asiantuntijatyön erityispiirteet vaikuttavat työhyvinvoinnin syntymiseen niin yksilön kuin 

esimiehenkin näkökulmasta. Asiantuntijatyö vaatii tekijältään kykyä hallita kokonaisuuksia, 

ennakoida muutoksia ja reagoida niihin, soveltaa tietoaan ja kokemustaan käytännön 

ongelmanratkaisuun ja kriittiseen analyysiin (Ruohotie 2006). Tällaista työtä tehdessä 

yksilön tulee voida työssään hyvin, jotta vaativa työ on mahdollista tehdä laadukkaasti ja 

organisaation tavoitteita edistävällä tavalla. Erityisesti yksilön psyykkinen ja sosiaalinen 

työhyvinvointi ovat avainasemassa asiantuntijatyötä tarkasteltaessa. Näihin osa-alueisiin 

esimiehellä on vaikutusvaltaa niin kouluympäristössä kuin muutenkin.  

 

Opettajuutta on tutkittu akateemisessa maailmassa paljon, erityisesti kasvatustieteiden 

näkökulmasta. Opettajien työhyvinvointi on ollut akateemisessa keskustelussa 



 2 

enenevässä määrin esillä (Glickman 2002, Louis & Marks 1998, Tschannen-Moran & Hoy 

2001, Montgomery & Rupp 2005, Kyriacou 2001, Saaranen et al. 2015). 

Työhyvinvointinäkökulmaa on tarkasteltu paljon erityisesti työyhteisön ja työn vaativuuden 

lähtökohdista. Myös esimiesnäkökulmaa on nostettu 2000-luvulla yhä enemmän esiin. 

Esimiehenä toimivan rehtorin rooli on tunnistettu ja sen merkitystä pidetään tärkeänä myös 

opettajien työhyvinvoinnin näkökulmasta (Wahlström & Louis 2008, Webb et al. 2012, 

Price 2012).  Tässä työssä pureudutaan nimenomaan tähän esimiestyön näkökulmaan ja 

tutkimuksen tuloksena pyritään esittämään aiempaa käytännönläheisemmin ne keinot, 

joilla rehtori voi asiantuntijatyötä tekevien opettajien esimiehenä parantaa henkilöstön 

työhyvinvointia. Tutkimuksen lähtökohta on käytännönläheinen, mutta tutkimuksella 

pyritään täydentämään myös akateemisesta keskustelua. Tutkimuksen tarkoituksena on 

yhdistää samaan tutkimukseen opettajien työhyvinvointi ja siihen heijastuvat esimiestyön 

käytännöt. Tätä kautta tutkimuksen nähdään täydentävän aiempaa akateemista 

keskustelua.   

 

Työhyvinvoinnin merkitys on noussut aiempaa suurempaan arvoon nyky-yhteiskunnassa. 

Nykyisin työhyvinvointia voidaan pitää merkityksellisenä, tehokkuutta edistävänä ja 

hyödyllisenä asiana. Lisäksi voidaan havaita, että työhyvinvoinnin merkitys tunnustetaan 

aiempaa paremmin organisaatioissa, vaikka merkityksen ymmärtäminen voisi olla vieläkin 

laajempaa ja sisäistetympää. Organisaatioissa vaaditaan henkilöstöltä optimaalista 

suoriutumista työtehtävistään organisaation menestystä tavoiteltaessa. Tämä vaadittu 

optimaalinen työsuoritus on mahdollinen vain, jos työntekijä voi työpaikallaan hyvin. 

Psykologisen työhyvinvoinnin on osoitettu kehittävän töissä työntekijän monipuolista 

käytettävyyttä (Monnot & Beehr 2014). Optimaalinen suoriutuminen vaatii kuitenkin 

toteutuakseen toimivat olosuhteet ja yhteisön. Asiantuntijatyön osaamisvaatimukset 

vaihtelevat, joten on tärkeää huomioida yksilöiden ominaisuuksien vastaavuus niihin. Jos 

kaikille annetaan mahdollisuus tehdä sitä missä on hyvä, niin lopputuloksen voidaan 

ajatella olevan onnistunut. Aki Hintsan sanoin: ”Menestys tulee hyvinvoinnin sivutuotteena” 

(HS 2017).  

 

Vaikka työhyvinvoinnin merkitys on tiedostettu, ovat siihen liittyvät käytännöt 

organisaatioissa usein vasta kehittymässä. Usein työhyvinvointi on esillä 

henkilöstösuunnitelmissa tai strategioissa, mutta ajatuksesta käytäntöön on vielä pitkä 

matka. Työhyvinvointiin liittyvien haasteiden taustalla vaikuttavat työelämän hektisyys, 
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menestyspaineet ja informaation määrän suuri lisääntyminen. Lisäksi yhtenä 

työhyvinvoinnin haasteena on sen merkityksen mittaamisen ja tulosten numeerisen 

esittämisen vaikeus. Työhyvinvointi on usein hyvin subjektiivisesti arvioitava asia ja sen 

lineaarista yhteyttä tehokkuuteen tai työn laadun paranemiseen on haastava esittää 

numeerisesti.  

1.1. Keskeiset käsitteet 
 
Tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat työhyvinvointi, asiantuntijuus ja esimiestyö. 

Kyseiset käsitteet esitellään seuraavaksi lyhyesti, jotta lukijan on helpompi käsittää työn 

kokonaisuus ja käsitteiden yhteys toisiinsa.  

 

Työhyvinvointi on tasapainotila, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena. Tähän 

kokonaisuuteen vaikuttaa fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen tasapaino. 

(Suutarinen 2010) Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttaa muun muassa liikunta, ravinto ja 

riittävä palautuminen. Psyykkiseen hyvinvointiin voidaan lukea vaikuttavan muun muassa 

rekrytointi, perehdyttäminen, työnohjaus ja palautteen antaminen. Sosiaaliseen 

hyvinvointiin vaikuttaa työyhteisö ja sen jäsenet, viestintä, esimiestaidot ja työntekijän 

sosiaaliset taidot. (Otala & Ahonen 2005)  Työhyvinvointiin vaikuttavat myös työn 

ulkopuoliset tekijät (Suutarinen 2010). Esimiehen käytöksellä on fyysiseen hyvinvointiin 

välillinen vaikutus, kun taas psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikutus on usein 

suora. Työhyvinvoinnin käsite kirjallisuudessa esiintyy työkykyyn ja työtyytyväisyyteen 

verrattuna laajempana kokonaisuutena. Usein työkyky keskittyy pääosin terveydellisiin 

minimivaatimuksiin työstä suoriutumiseksi ja työtyytyväisyys taas kuvaa usein ainoastaan 

myönteisiä asenteita työtä kohtaan (Suonsivu 2014). Tällä perusteella tässä työssä 

käsitellään juuri työhyvinvointia, jotta empiirisessä osuudessa päästään tarkastelemaan 

isoa kokonaisuutta.  

 
Tässä työssä asiantuntijuutta tarkastellaan ensisijaisesti opettajuuden näkökulmasta. Karin 

ja Heikkisen (2001) näkemyksen mukaan opettajuus nähdään akateemisessa 

tutkimuksessa ja kirjallisuudessa asiantuntijuutena. Opettajuus sisältää Rovon 

näkemyksen (2004) mukaan asiantuntijuuden piirteitä esimerkiksi itsenäisyyden, 

kokemuksen ja koulutuksen kautta syntyneen asiantuntijuuden kautta. Lisäksi 

asiantuntijuus ilmenee opettajuudessa kykynä hallita kokonaisuuksia, kykynä ennakoida 

muutoksia ja reagoida niihin, kykynä käsitellä kompleksista tietoa, taitona soveltaa 
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teoreettista tietoa käytännön ongelman ratkaisuun ja kykynä ajatella ja analysoida 

kriittisesti (Ruohotie 2006).  

 

Työhyvinvoinnin ja asiantuntijatyön lisäksi työn kolmas keskeinen näkökulma on 

esimiestyö ja rehtorin rooli. Peruskoulussa esimiestyön laatu välittyy opetuksen kautta 

oppilaiden hyvinvointiin ja koulumenestykseen. Onkin merkityksellistä tiedostaa 

esimiestyön välillinen vaikutus opetuksen laatuun. On tutkittu, että rehtorin 

esimieskäytännöt heijastuvat opettajien jokapäiväiseen toimintaan ja sitä kautta esimiestyö 

näkyy luokkahuoneissa päivittäin (Wahlström & Louis 2008). Esimiestyö linkittyy 

luokkahuoneen toimintaan monin tavoin. Wahlström ja Louis (2008) esittävät Tschannen-

Moranin ja Hoyn (2001) ja Yairin (2000) yhteenvedon, että esimerkiksi opettajan asenne 

ammatillista kehittymistä ja kollegoita kohtaan ja oman työskentelyn johtamisen 

kehittyminen on suorassa yhteydessä esimiehen toimintaan. Lisäksi esimiehen läsnäolo 

opettajan arjessa on ratkaisevassa roolissa edellä mainittuja asioita edistäessä. Läsnäolo 

on seurausta riittävistä kohtaamisista arjessa, luottamuksen kokemuksesta ja 

täsmällisestä palautteesta. 

1.2. Tutkimuskysymykset, rajaukset ja työn tavoite 
 

Tutkimuskysymykset määräytyvät kolmen eri näkökulman mukaisesti. Ensimmäinen rajaus 

on kohdistaa tutkimus työhyvinvointiin. Tarkempana näkökulmana työssä keskitytään 

niihin työhyvinvoinnin osa-alueisiin, joihin esimies voi toiminnallaan vaikuttaa. Tutkimus 

toteutetaan Lappeenrannan perusopetuksessa, jossa on vuoden 2017 alussa uudistettu 

strategiaa, esimiestyötä ja organisaation hallinnollista rakennetta. Kohdeorganisaation 

perusteella tutkimuksen kolmanneksi rajaukseksi määräytyi asiantuntijan työhyvinvointi, 

sillä organisaation henkilöstön eli opettajien nähdään toimivan asiantuntijoina omassa 

työssään. Näiden mainittujen rajausten avulla pyritään pitämään työn sisältö 

johdonmukaisena ja helposti hallittavana. Tutkimuksessa työhyvinvointia tarkastellaan 

yksilön oman kokemuksen näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä on yksilö ja yksilön 

hyvinvointi omassa työssään. Yhteisönäkökulma näkyy tutkimuksessa yksilön 

työhyvinvoinnin kautta, mutta esimiehen toimia tarkastellaan juurikin yksilön 

näkökulmasta.  
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Tutkimuskysymykset muodostuvat yhdestä päätutkimuskysymyksestä ja kahdesta 

alatutkimuskysymyksestä. Päätutkimuskysymys on alatutkimuskysymyksiä laajempi ja 

siihen vastataan kahden alatutkimuskysymyksen avulla. Päätutkimuskysymys on 

seuraava:  

 

Miten esimies voi vaikuttaa asiantuntijan työhyvinvointiin? 
 

Alatutkimuskysymysten avulla pyritään erottelemaan aiheesta kaksi eri lähestymistapaa 

erilleen. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla saadaan selville kokonaiskuva 

työhyvinvoinnista. Tämä kokonaiskuva luodaan aiemman kirjallisuuden ja aiempien 

tutkimusten avulla. Toinen alatutkimuskysymys keskittyy esimiestyön käytännön keinoihin 

vaikuttaa asiantuntijatyötä tekevän alaisen työhyvinvointiin. Siihen vastataan 

empiriaosuudessa tehdyn tutkimuksen perusteella.  

 

Mistä elementeistä asiantuntijan työhyvinvointi muodostuu?  
 

Mitkä esimiestyön käytännöt parantavat asiantuntijoiden työhyvinvointia? 
 

Työn tavoitteena on ymmärtää esimiehen vaikutuksen moniulotteisuus ja laajuus 

asiantuntijatyötä tekevän alaisen näkökulmasta. Työhyvinvointiin liittyy paljon asioita ja 

osa-alueet yhdessä mahdollistavat toimivan kokonaisuuden. Tässä työssä keskitytään 

johtamisen ja esimiestyön näkökulmaan eli työn tavoitteena on selvittää johtamisen ja 

esimiestyön osuuden merkitys kokonaisvaltaisessa työhyvinvoinnissa. Aihetta 

tarkastellaan ensin aiemman kirjallisuuden kautta, jotta voidaan esittää lukijalle selkeä 

kuva työhyvinvoinnin kentästä ja asiantuntijatyön erityispiirteistä. Lopuksi työn tavoitteena 

on löytää empiirisen tutkimuksen kautta uusia näkökulmia esimiehen toimintaan 

työhyvinvointia edistäessä. Uusien näkökulmien kautta pyritään luomaan lukijalle kattava ja 

selkeä kuva esimiehen toiminnan merkityksestä. Yksi tärkeä tavoite työlle on pyrkiä 

esittämään konkreettisia keinoja esimiehelle asiantuntijan työhyvinvoinnin tukemiseksi.  

 

1.3. Työn rakenne 
 
Tämän työn rakenne tulee etenemään alla olevan kuvan mukaisesti. Työssä tullaan 

käsittelemään kutakin pääkäsitettä laajempana kokonaisuutena. Kokonaisuuksista 
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ensimmäisenä esitellään työhyvinvointi, jonka jälkeen keskitytään opettajuuteen 

asiantuntijatyönä. Tämän jälkeen käsitellään esimiestyön merkitystä ja käytäntöjä, jotka 

tukevat asiantuntijan työhyvinvointia. Tämän aiempaan kirjallisuuteen perustuvan osion 

jälkeen esitellään tutkimuksen viitekehys, jonka jälkeen keskitytään tutkimuksen 

kohdeorganisaation tarkasteluun. Lopuksi esitellään tutkimuksen tulokset ja niiden 

perusteella tehdyt johtopäätökset. 

 

 
 

Kuva 1. Työn rakenne 

2. Työhyvinvointi 
Työhyvinvoinnin käsite on vaikeasti hallittava ja tieteellisesti se on määritelty moninaisesti 

(Tampereen yliopiston työelämän tutkimuspäivät 2012). Tässä työssä työhyvinvointi 

voidaan määritellä yksilön kokemukseksi fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
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hyvinvoinnista työssä (Suonsivu 2014). Työhyvinvoinnin voidaan nähdä olevan osa yksilön 

kokonaishyvinvointia (Mäkitalo & Paso 2008). Osana kokonaishyvinvointia työhyvinvointi 

linkittyy myös ihmisen vapaa-aikaan. Tässä työssä sivutaan työhyvinvoinnin yhteyttä 

yksilön yksityiselämään ja keskitytään esimiehen vaikutuksen alla olevaan työhyvinvointiin.  

 

Tässä osiossa työhyvinvointia tarkastellaan kokonaisuutena, joka koostuu yksilöstä, 

fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena olentona, yhteisöstä, työstä ja esimiestyöstä. 

Työhyvinvointia tarkastellaan esimiehen näkökulmasta alla kuvatun kuvion mukaisesti. 

Työssä nähdään esimiestyön vaikutusten valuvan yksilön työhyvinvointiin työn ja yhteisön 

kautta välillisesti. Seuraavaksi työssä esitellään kuviossa kuvattu kokonaisuus 

työhyvinvoinnista osa-alueittain. Ensin keskitytään yksilöön, jonka jälkeen tarkastellaan 

työn ja yhteisön merkitystä yksilön työhyvinvointiin. Lopuksi käsitellään esimiestyön 

merkitystä. Esimiestyöhön keskitytään tarkemmin kuitenkin vasta seuraavassa luvussa.  

 

 

 
Kuva 2. Työhyvinvoinnin kokonaiskenttä 
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2.1. Yksilö 
 
Seuraavaksi työssä esitellään yksilön työhyvinvoinnin osa-alueita. Ensin kuvataan 

työhyvinvoinnin asemaa yksilön kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, minkä jälkeen 

käsitellään yksilön työhyvinvointia kolmessa osassa, jotka ovat: psyykkinen, fyysinen ja 

sosiaalinen työhyvinvointi.  

 

Yksilön hyvinvointi kokonaisuudessaan voidaan jakaa objektiiviseen ja subjektiiviseen 

hyvinvointiin (D’Acci 2010). Objektiivinen hyvinvointi voidaan ilmaista esimerkiksi 

seuraavanlaisilla faktoreilla: rikkaus, terveys ja konkreettinen omaisuus, kun taas 

subjektiivinen hyvinvointi on psykologisesti koettua (Kahneman 1994, Easterlin 2001, Frey 

& Stutzer 2002). Työelämään peilaten voidaan arvioida objektiivisesti esimerkiksi 

työntekijän työnjäljen laatua tai tehokkuutta, kun taas työntekijän kokemus 

työhyvinvoinnista ei välttämättä vastaa työnjälkeä. Kokemus taas kuvaa juuri subjektiivista 

hyvinvointia. Työhyvinvointi on näin ollen siis yksi subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alue, 

joka voidaan nähdä vaikuttavan positiivisesti elämää täydentävästi, jos motivaatio työtä 

kohtaan on korkea ja työ on vaatimuksiltaan sopiva (Bakker et. al. 2008). Toisaalta on 

tärkeä nähdä työn mahdolliset haittavaikutukset kokonaishyvinvoinnin kannalta. Worall ja 

Cooper (2006) tekivät kyselytutkimuksen, jossa 10 000 eri brittiläisissä yrityksissä 

työskentelevää johtajatason työntekijää kertoivat, miten työajan määrän kasvu on 

vaikuttanut hyvinvointiin. Yli puolet vastaajista vastasivat, että työtuntien määrä on 

vahingoittanut heidän terveyttään ja suhdettaan sekä lapsiinsa että puolisoonsa. Yksilön 

kannalta tasapainon löytäminen työn ja yksityiselämän välillä on välttämätöntä 

kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kokemiseksi.  

 

Psyykkinen näkökulma 
Yksilö voi psyykkisesti työssään hyvin, jos hänen arvionsa työn eri osa-alueista on 

positiivinen (Van Horn et. al. 2004). Yksilön psyykkiseen työhyvinvointiin kuuluu kokemus 

työn imusta, motivaatiosta työtä kohtaan, työnilosta, työtyytyväisyydestä, onnistumisista, 

oppimisesta ja kehityksestä (Kehusmaa 2011). Voidaan ajatella, että työn imua 

kokiessaan työntekijän minuus ja työrooli kytkeytyvät dynaamisesti ja myönteisesti 

toisiinsa (Kahn 1990). Tässä tilassa työntekijä voi työroolissaan hyödyntää ja ilmaista 

itseään kokonaisvaltaisesti (Kahn 1990). Työn imun tilaa voidaan kuvata tarmokkaaksi, 

omistautuneeksi ja uppoutuneeksi. Sen seurauksena työntekijä ei hätkähdä 
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vastoinkäymisiä, vaan jaksaa sinnikkäästi työskennellä tavoitetta kohti. Lisäksi työn imuun 

liittyy kokemus työn merkityksellisyydestä ja arvosta. Työn imu on flow- tilaan verrattuna 

pysyvämpi ja laajempi tila. Sen aikaansaamiseksi tulee työntekijän voimavarojen oltava 

riittävät eli palautumisen tulee vastata työn rasitusta. Tähän liittyen tulee työn ja kodin olla 

tasapainossa ja kodin voimavarojen on myös oltava riittävät. (Hakanen 2009) 

 

Työnilosta ja työtyytyväisyydestä puhutaan usein samassa yhteydessä. Työtyytyväisyys 

rakentuu odotusten ja kokemusten vertailusta ja työnilon kokeminen edustaa tämän 

vertailuparin kokemuksellista puolta. Toisaalta työilo voidaan yhdistää työmotivaatioon, 

joka voidaankin nähdä rinnakkaiskäsitteenä kuvaamassa yksilön tarpeita ja kannusteita. 

Työniloa voidaan kuvata tasapainoiseksi ja harmoniseksi tilaksi, jossa yksilö kokee 

tunnetasapainoa. Työnilo voi olla passiivinen tai aktiivinen kokemus. Aktiiviseksi 

kokemuksen tekee esimerkiksi oman tavoitteen saavuttaminen. Työnilon rakentumiseen 

vaikuttaa yleisiä taustatekijöitä, organisatorisia tekijöitä, työyhteisön ihmissuhteisiin liittyviä 

tekijöitä, työn sisältöön ja luonteeseen liittyviä tekijöitä ja persoonakohtaisia tekijöitä. 

Yleisinä taustatekijöinä voidaan nähdä kokemukset työpaikasta ja sen johtamistavasta 

sekä yleiset kehitysnäkymät. Organisatorisiin tekijöihin luetaan organisaatiokulttuuri, sen 

rakenne ja motivaatiokäytännöt. Työyhteisön suhteisiin liittyy yhteisön jäsenten väliset 

henkilökemiat, avoimuus ja kannustavuus. Työn sisältöön ja luonteeseen liittyy 

luonnollisesti sen haasteellisuus, innostavuus ja itsenäisyys. Persoonakohtaisia tekijöitä 

ovat ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet, joita voi esimerkiksi olla temperamentti, kyky 

sietää ja hallita muutoksia ja henkinen omistajuus työtä kohtaan. (Kauko-Valli & Koiranen 

2010) Työntekijällä on tarve kokea turvallisuuden ja arvostuksen tunnetta työpaikalla 

(Rauramo 2008). Lisäksi on tärkeää, että työntekijä saa toteuttaa itseään johtamalla omaa 

työtään ja kehittämällä itseään (Rauramo 2008).  On kuitenkin tärkeää, että työntekijä 

kokee voimavarojensa, kokemuksensa ja osaamisensa vastaavan työn vaatimustasoa 

(Kehusmaa 2011). Työn sopivuutta ja sen kuormittavuutta käsitellään myöhemmin luvussa 

2.3.  

 

Työntekijän psyykkistä työhyvinvointia uhkaa usein työn kuormittavuus ja haasteet 

palautumisessa. Aikataululliset ja sisällölliset haasteet ja paineet lisäävät työntekijän 

kokemaa stressiä ja tunnetta voimavarojen riittämättömyydestä. 2000-luvulla on koettu 

jopa dramaattisesti kuvailtu muutos työperäisen stressin määrässä, minkä seurauksena 

organisaatiot ja julkinen terveydenhuolto ovat menettäneet resurssejaan tämän haasteen 
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kanssa ponnistellessa (Cooper 2007). Stressiperäinen sairastuminen oli toiseksi eniten 

raportoitu työperäinen terveysongelma Euroopassa vuonna 2005 (Björklund 2013).  

Taustalla vaikuttavat työelämän paineet, hektisyys, kilpailu ja globalisaatio, joiden 

seurauksena työntekijältä vaaditaan totaalista sitoutumista työnantajan toimiin henkisesti 

ja ajallisesti. Tämä luonnollisesti vaikuttaa työntekijän terveyteen, jaksamiseen, 

asenteeseen ja käytökseen (Cooper 2007).  

 
Fyysinen näkökulma 
Fyysinen työhyvinvointi liittyy työhön liittyvään fyysiseen toimintaan tai siihen liittyviin 

haasteisiin. Asiantuntijatyössä haasteet työpaikalla liittyvät työergonomiaan ja 

työasentoratkaisuihin. Asiantuntijatyössä työ ei ole fyysisesti rasittavaa. Tämä tulee ottaa 

huomioon yksilön vapaa-ajalla, jotta vapaa-aika tarjoaisi vastapainoa fyysisesti kovin 

passiivisen työpäivän jälkeen. Työnantaja voi tukea henkilöstön aktiivisuutta ja liikkumista 

erilaisin kannustimin, mutta loppujen lopuksi aktiivisuudesta vastaa työntekijä itse. 

Aktiivisuutta voi tukea kampanjoiden avulla tai tarjoamalla matalan kynnyksen 

liikuntamahdollisuuksia henkilöstölle vapaa-ajalla. Työpaikalla työnantaja voi kannustaa 

työpäivän aikaiseen aktiivisuuteen esimerkiksi mahdollistamalla seisomatyön ja 

taukojumppailun. Fyysinen aktiivisuus lisää tutkitusti kokemusta psyykkisestä 

hyvinvoinnista. Se ehkäisee uupumusta ja masentuneisuutta, parantaa kognitiivista 

suorituskykyä ja helpottaa stressin sietämistä. (Fox 1999) 
 

Fysiologisesta näkökulmasta uni ja palautuminen ovat avainasemassa töissä viihtymisen 

kannalta. Väsynyt ja uupunut työntekijä harvoin nauttii työpäivistään. Samoin kuin fyysinen 

aktiivisuus, on nukkuminen, sen laatu ja määrä vain työntekijän omalla vastuulla. Toki 

myös nukkumiseen liittyviä haasteita on hyvä käsitellä työpaikalla ja niihin tulee tarjota 

apua työterveyspalveluiden kautta. Myös nukkumiseen liittyviin haasteisiin suositellaan 

säännöllistä liikkumista. (Fox 1999) 

 

Sosiaalinen näkökulma 
Sosiaalista näkökulmaa tarkastellessa on hyvä tuoda esiin yksilön sosiaalisen pääoman 

merkitys, sillä sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin välillä on todettu olevan yhteys (Petrou 

& Kupek 2008, Nieminen et al. 2010). Sosiaalisen pääoman lähteitä ovat sosiaaliset 

verkostot, yhteisön ylläpitämät normit ja ryhmäidentiteetti. Sen seurauksena informaation 

välittyminen on helpompaa ja työpaikalla valvonnan tarve pienenee. Nämä ovat seurausta 
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kommunikaation ja luottamuksen lisääntymisestä. Vahva luottamus vähentää sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvää satunnaisuutta ja kompleksisuutta, mikä taas pienentää 

vuorovaikutukseen liittyviä riskejä ja helpottaa osapuolien välistä yhteistyötä. 

Kommunikaation nähdään luonnollisesti lisäävän informaation kulkua, tiedon leviämistä ja 

osaamisen jakamista. Kommunikaatiota ja luottamusta voidaan kuvata sosiaalisen 

pääoman mekanismeiksi. Kun nämä mekanismit toimivat, voidaan yksilön työhyvinvoinnin 

sosiaalisen näkökulman täyttävän yksilön sosiaaliset tarpeet. Yksilön kannalta sosiaalinen 

pääoma näkyy työpaikalla vuorovaikutuksessa kollegoiden ja esimiesten kanssa. Se 

helpottaa toimijoiden intressien toteutumista ja tuottaa yhteisön jäsenille mielihyvää 

yhteenkuuluvuuden ja merkityksen tunteiden kautta. (Ruuskanen 2001) 

2.2. Yhteisö 
 

Kuten edellä kuvattiin sosiaalisen näkökulman vaikutusta yksilön työhyvinvointiin, voidaan 

yhteisön merkityksen katsoa olevan suuressa roolissa tukemassa yksilön työhyvinvointia. 

Työyhteisö voi tukea yksilön työhyvinvointia tuottamalla yhteisöllisyyden ja arvostuksen 

tunnetta. Yhteisöllisyys mahdollistuu avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin ja riittävän 

vuorovaikutuksen kautta. Yhteisön näkökulman kannalta henkilöstön työyhteisötaidot ovat 

avainasemassa, kun halutaan saavuttaa me-henkeä ja kannustusta yhteisön jäsenten 

kesken. Hyvän työyhteisön tunnistaa henkilöstön sitoutumisesta, vähäisestä 

vaihtuvuudesta ja vähäisistä poissaoloista. Usein tällaisessa yhteisössä työnjako on 

oikeudenmukainen, työmäärä on kohtuullinen ja sosiaalinen kanssakäyminen esimiesten 

ja kollegoiden kanssa on luontevaa ja avointa. (Kehusmaa 2011) 

 

Yksilön näkökulmasta työyhteisöllä on yhteys yksilön kokemaan stressiin. Työyhteisön 

tarjoama sosiaalinen tuki onkin yksi toimivimmista stressinhallintakeinoista (Karasek & 

Theorell 1990). Sosiaalinen tuki voidaan määritellä henkilön uskomukseksi siitä, että 

hänestä huolehditaan ja häntä arvostetaan. Lisäksi sosiaalisen tuen kokemukseen 

voidaan liittää kokemus yhteisöön kuuluvuudesta. (Cobb 1976) Se nähdään työyhteisön 

sosiaalisista suhteista saatavana voimavarana (Karasek & Theorell 1990). Sosiaalinen tuki 

voidaan jakaa sisällöltään neljään luokkaan, jotka ovat: emotionaalinen tuki, tietotuki, 

arvostustuki ja aineellinen tuki. Emotionaalinen tuki liittyy auttamis- ja 

kuunteluhalukkuuteen, luottamuksellisuuteen, empaattisuuteen ja rohkaisuun, kun taas 

neuvot, ehdotukset ja ohjeet liittyvät tietotukeen. Positiivinen palaute lukeutuu 
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arvostustukeen ja aineellinen tuki taas näkyy konkreettisena auttamisena. (Blanc et. al. 

2000) 

 

Työyhteisön vaikutusmahdollisuudet liittyvät voimakkaasti myös johtajuuteen ja 

esimiestyöhön. Nämä vaikutusmahdollisuudet konkretisoituvat organisoinnin, työnjaon, 

sosiaalisen tuen, vuorovaikutuksen ja yhteisön ilmapiirin kautta yksilön työhyvinvointiin 

(Vesterinen 2010). Työntekijällä on luonnostaan liittymisen tarve, jota täyttää yhteisössä 

erilaisuuden hyväksyminen, joustavuus ja toimiva yhteistyö. Tämän tarpeen täyttämisessä 

organisaation merkitys on suuressa roolissa yhteishengen, työyhteisön välittömyyden, 

johtamisen ja verkostojen kautta (Rauramo 2008).  

 

2.3. Työ  
 
Työ itsessään sisältöineen ja ominaisuuksineen määrittää paljon, kun yksilö arvioi 

työhyvinvointiaan.  Karasek (1979) on luonut mallin, jossa työhön liittyvät vaatimukset ja 

siihen liittyvä hallinta heijastuvat koettuun työhyvinvointiin. Mallin mukaan työn psyykkisten 

vaatimusten ja työn hallinnan yhdistelmä vaikuttaa yksilön työstressin tasoon, 

kuormittuneisuuteen, oppimiseen, työmotivaatioon ja työhyvinvointiin. Työn psyykkiset 

vaatimukset voidaan jakaa kuvan osoittamalla tavalla määrällisiin ja laadullisiin 

vaatimuksiin. Työ voi olla määrällisesti ylikuormittavaa aikapaineiden seurauksena tai 

laadullisesti ristiriitaista vaatimusten ja työroolin suhteen. Työn hallinnalla taas kuvataan 

mahdollisuutta hallita tehtäviä ja menettelytapoja. Työn hallinta voidaan jakaa 

päätöksentekomahdollisuuteen ja harkintavapauteen. Päätöksentekomahdollisuus on 

korkea, kun yksilö saa suunnitella oman työn ja sen tekemisen tahdin itsenäisesti. 

Harkintavapaus on korkealla, kun yksilö saa päättää itsenäisesti tietojensa ja taitojensa 

käytöstä.  
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Kuva 3. Työn vaatimukset ja työn hallinta, mukaillen Karasek 1979 

 

Myös työn sopivuudella tekijälleen on paljon merkitystä työhyvinvointia arvioitaessa. Työn 

sopivuus voi liittyä asemaan tai pätevyyteen. Näihin tekijöihin esimies voi toiminnallaan 

vaikuttaa rekrytoinnin ja työn organisoinnin kautta. Seuraavaksi kuvaillaan ammatillisen 

aseman ja ylipätevyyden vaikutuksia työhyvinvointiin.  

 

Ammatillinen asema vaikuttaa työhyvinvointiin merkittävästi (Rollero et. al. 2015). 

Esimerkiksi johtotehtävässä oleva henkilö kantaa luonnollisesti enemmän vastuuta 

työpaikalla ja kohtaa useammin konflikteja yhdistäessään työ- ja yksityiselämää (Grzywacz 

et al. 2002, Rollero et. al. 2015).  Tosin osa tutkimuksista on havainnut maiden välisten 

kulttuuristen erojen merkitsevän paljon tämän konfliktin kokemisessa (Lyonette et al. 

2007). Kuitenkin haasteet yksityis- ja työelämän yhdistämisessä jäävät tutkimusten 

mukaan usein ainoaksi osa-alueeksi, joka vaikuttaa korkeassa asemassa olevan 

työntekijän työhyvinvointiin negatiivisesti, sillä muita osa-alueita tarkastellessa vastuu ja 

valta työpaikalla korreloi usein hyvän työhyvinvoinnin kanssa (Rollero et. al. 2015). 
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Voidaan siis ajatella esimiehen olevan ratkaisevassa roolissa arvioidessaan henkilöstön 

jäsenten asemaa ja vastuun määrää organisaatiossa.  

 

Aseman lisäksi yksilön pätevyyden vastaavuus annettuun työtehtävään on merkittävässä 

roolissa arvioitaessa työhyvinvointia. On tutkittu, että henkilön ylipätevyys huonontaa 

yksilön työhyvinvoinnin tasoa merkittävästi (Wu et al. 2014). Työnkuvan suunnittelu ja 

muokkaaminen vastaamaan työntekijän osaamis- ja kokemustasoa edistää usein 

työhyvinvointia (Bakker & Oerlemans 2011). Työnkuvan sopivuus liittyy taas motivaatioon 

ja psykologiseen voimaantumiseen. Motivaatio tehtävää kohtaan, merkityksellisyys, 

kompetenssi ja itsensä määrittely ovat neljä psykologisen voimaantumisen osa-aluetta 

(Spreitzer 1995, Thomas & Velthouse 1990). Voidaan siis todeta rekrytoinnin ja tehtävien 

järjestelyn vaikuttavan työhyvinvoinnin tasoon organisaation jäsenten keskuudessa. 

 

Ylipätevyys syntyy, kun työntekijällä on työtehtävän vaatimuksiin nähden enemmän tietoa, 

taitoa, kokemusta ja kykyjä (Erdogan et al. 2011, Maynard et al. 2006). Ylipätevyydestä 

syntyy turhautuneisuutta, mikä luonnollisesti alentaa työtyytyväisyyttä (Wu et. al. 2014). 

Tästä näkökulmasta työsuunnittelu ja työtehtävien muokkaaminen tekijälleen sopivaksi on 

merkittävässä asemassa kehitettäessä työhyvinvointia (Wu et. al. 2014). Tähän 

tavoitteeseen päästäkseen on esimiehen tunnettava alaisensa ja heidän osaamisen 

tasonsa ja tavoitteensa. Esimies voi myös ehkäistä ylipätevyydestä aiheutuvia haittoja 

korostamalla työntekijän merkitystä organisaatiolle (Spreitzer 1995).  

 

Ylipätevyys pahenee huonon työsuunnittelun seurauksena. Sen ulottuvuudet ovat 

epäsopivuus tehtävään ja huonot olosuhteet kehittymiselle (Johnson & Johnson 1996). 

Onnistuneella työn suunnittelulla voidaan maksimoida olemassa olevan inhimillisen 

pääoman kehityskapasiteetti (Wu et. al. 2014). Ylipätevyys on laaja-alainen 

organisatorinen ongelma, jonka taustalla nähdään vaikuttavan isompana ilmiönä 

taloudellinen taantuma (Reingold 2009). Ylipätevyys laskee työntekijän motivaatiota ja 

halua sitoutua organisaatioon (Bolino & Feldman 2000, Fine & Nevo 2008, Johnson et al. 

2002).  Tätä ylipätevyyteen liittyvää ongelmaa on mahdollista pienentää työn autonomiaa 

lisäämällä, mutta sen vaikutukset riippuvat kulttuurisista ominaisuuksista (Wu et. al. 2014). 

Autonomia vähentää ylipätevyyden vaikutusta, sillä se mahdollistaa yksilön omaehtoisen 

työnkuvan laajentamisen.  
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2.3. Esimiestyö 
 

Esimiestyöhön liittyy työhyvinvoinnin näkökulmasta kaksi osa-aluetta. Ensimmäinen osa-

alue liittyy esimiehen tarjoamaan ja mahdollistamaan sosiaaliseen tukeen ja 

vuorovaikutukseen sekä yksilön ja esimiehen että yksilön ja yhteisön välillä. Toisena osa-

alueena esimiehen vaikutus näkyy työhyvinvoinnissa organisoinnin ja työnjaon kautta.   

 

Asiantuntija kaipaa esimieheltään sosiaalista tukea, vuorovaikutusta, luottamusta ja 

arvostusta. Arvostuksen tarve täyttyy yksilön näkökulmasta, kun hänellä on aktiivinen ja 

merkityksellinen rooli organisaation toiminnassa ja sen kehittämisessä (Rauramo 2008). 

Luottamusta esimies voi ilmaista monin eri tavoin. Babtiste (2007) tutki erilaisia 

luottamuksen välittämisen keinoja julkisorganisaatiossa ja havaitsi seuraavanlaisten 

toimien lisäävän henkilöstön tunnetta esimiehen osoittamasta luottamuksesta. Ensinnäkin 

on merkittävää, että organisaatiossa on oikeat ihmiset oikeissa töissä. Tähän vaikuttaa 

paljon esimiehen tekemät rekrytointipäätökset, joiden tulisi täydentää olemassa olevan 

organisaation osaamista ja ominaisuuksia. Toiseksi voidaan nostaa työntekijän tarve tulla 

kuulluksi. Kun työntekijä kokee, että häntä kuunnellaan organisaatiossa, on 

todennäköisempää, että hän on sitoutunut organisaatioon. Kolmanneksi työntekijä kaipaa 

kuulluksi tulemisen lisäksi informaatiota esimieheltään. Avoimen, oma-aloitteisen ja 

aktiivisen kommunikoinnin avulla voidaan osoittaa luottamusta henkilöstölle. Neljäntenä 

osa-alueena voidaan todeta palkitsemisen toimivan suorana osoituksena esimiehen 

kiitoksena työntekijän ponnisteluista organisaation eteen. Tämä on erityisesti yksityisellä 

sektorilla enenevissä määrin käytössä oleva henkilöstön johtamisen käytäntö. Viides 

käytäntö liittyy kehitysmahdollisuuksien tarjoamiseen. On tärkeää, että työntekijä kokee 

saavansa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tämä on tietysti myös 

organisaatiolle hyödyllistä, jos kehitysmahdollisuuksien avulla saadaan työntekijän kaikki 

potentiaali organisaation käyttöön. Kuudes käytäntö on henkilöstön osallistaminen 

päätöksentekoon läpi organisaation. 

 
Työn suunnittelulla voidaan vaikuttaa huomattavasti työntekijän suorituskykyyn ja työn 

tulokseen mahdollistamalla tunteet oman työn merkityksellisyydestä (Grant 2012).  On 

tärkeää, että esimiehen toimet työnjaon ja organisoinnin suhteen antavat asiantuntijoille 

tilaa toteuttaa itseään. Organisoinnissa on hyvä välttää rakenteellisia rajoitteita. Nämä 

rakenteelliset rajoitteet voivat vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin merkittävästi 
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(Kanungo 1982, Chiaburu et al. 2014). Tällaisia rakenteellisia rajoitteita voi olla esimerkiksi 

jäykät päätöksentekomekanismit tai turha tai liian tarkka valvonta (Kanungo 1982, 

Chiaburu et al. 2014). Esimerkkien kaltaiset rajoitteet voivat heikentää työhyvinvoinnin 

tasoa henkilökunnan kesken, kun taas vastuu omasta työstä ja vapaus toteuttaa tehtävät 

valitsemallaan tavalla ja aikataululla johtaa yleisesti parempaan työtyytyväisyyden tasoon.  

2.4. Dynaaminen työhyvinvointivene 
 

Yhteenvetona työhyvinvoinnin kentästä esitetään seuraavaksi malli dynaamisesta 

työhyvinvointiveneestä. Siinä työhyvinvointiin otetaan dynaaminen lähestymistapa 

aiemman usein kovin staattisen lähestymistavan sijaan.  

 

Työhyvinvointi kytkeytyy tiiviisti työn ja toimintaympäristön muutokseen eli se on 

dynaaminen ja muuttuva asia. Tässä työssä halutaan erityisesti huomioida tämä 

työhyvinvoinnin dynaaminen näkökulma. Usein työhyvinvointi esitetään kirjallisuudessa 

staattisena tilana, vaikka se kohtaa jatkuvasti isoja muutoksia olosuhteissa ja sitä kautta 

muutosvaatimuksia. Onkin tärkeää pyrkiä ennakoimaan ja reagoimaan muutoksiin 

aktiivisin toimenpitein. Ennakoiminen tarkoittaa uusien mahdollisuuksien luomista ja 

työhyvinvointia suojaavien tekijöiden ylläpitämistä ja vahvistamista. Ennakointi 

mahdollistaa yksilöiden ja yhteisön sujuvan työskentelyn ilman häiriötekijöitä. 

Ennakoivassa toiminnassa tulee huomioida yrityksen tilanne ja tarpeet, yksilöiden ja 

organisaation voimavarat ja työhön kohdistuva muutos. (Suutarinen 2010) 

 

Tässä tutkimuksessa työhyvinvointi käsitetään dynaamisena työhyvinvointiveneenä. Sen 

taustalla vaikuttavat aiempi tutkimus ja työssä esitellyt näkökulmat työhyvinvoinnista. 

Työhyvinvointiveneen osat on kuvattu värikoodein. Oranssi väri kuvaa yhteisön yhteyttä 

työhyvinvointiin, vihreä väri kuvaa esimiestyön vaikutusta työhyvinvointiin ja sininen väri 

kuvaa yksilön näkökulmaa. Tutkimuksessa tullaan keskittymään erityisesti vihreisiin osa-

alueisiin, mutta nähdään johtajuuden heijastuvan myös yhteisöön ja yksilöön liittyviin osiin.  
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Kuva 4. Dynaaminen työhyvinvointivene. 

 

Työhyvinvointiveneellä seilaa asiantuntijatyötä tekevä työntekijä, joka pyrkii parhaansa 

mukaan sopeutumaan olosuhteiden muutoksiin ja saattamaan työtehtävänsä 

menestyksekkäästi kohdesatamaan. Kohdesatama on merkitty kipparin karttaan. Tämä 

kartta kuvaa viitekehyksessä organisaation strategiaa ja kohdesatama visiota. Strategian 

ja vision seuraaminen edellyttää sen selvyyttä jokaisen työntekijän arjessa. Esimiehen 

rooli on merkittävä siten, että kartan kohde vision muodossa on selkeänä ja kirkkaana 

mielessä jokaisella työntekijällä (Larwood 1995). Oikean suunnan löytämiseksi 

asiantuntijatyötä tekevällä kipparilla on käytössään arvokompassi, jonka avulla on 

helpompi tiedostaa ja seurata organisaation arvoja. Arvokompassi tulee olla 

organisaatiossa esimiehen toimesta saatavilla jossakin muodossa. Organisaation arvot 

voivat ilmetä vision tai strategian kautta, mutta parhaiten ne välittyvät 

organisaatiokulttuurin kautta jokapäiväisessä toiminnassa arjen teoissa ja viestinnässä. 

(Aaltonen et. al. 3003) Kippari ohjaa kartan, ympäristön ja kompassin avulla venettä. 



 18 

Ruorin voidaan nähdä kuvaavan yksilön työ- ja toimintakykyä arjessa. Ympäristö, 

esimiehen tuki ja yhteisö voivat helpottaa tai vaikeuttaa tätä ”arkitekemistä”. Ruorissa 

olevan yksilön toimilla on suora yhteys organisaation työn lopputulokseen, joten tämän 

optimaalinen toimintakyky on työhyvinvoinnin ydin. Suorituskykyyn vaikuttavat 

merkittävästi myös kipparin tiedot, taidot, kokemus ja osaaminen. (Vesterinen 2010) 

 

Työhyvinvointiveneen rungon muodostaa työyhteisön tuki ja turva. Työyhteisön nähdään 

olevan yksilöä kannatteleva voima tilanteessa, jossa kipparin luotsaama vene jää 

ajelehtimaan ulapalle (Karasek & Theorell 1990). Työyhteisö veneen runkona mahdollistaa 

kipparin levähdystauot ja on läsnä jokapäiväisessä työnteossa. Työyhteisön voima näkyy 

myös kölin muodossa vakauttavana voimana. Kölin voidaan nähdä kuvaavan yhteisön 

historiaa, arvoja ja kulttuuria. Se vaimentaa olosuhteiden eli aallokon voiman ja auttaa 

veneen liikkumista vakaasti kohdetta kohti.  

 

Tässä mallissa ulkoiset olosuhteet näkyvät merenkäynnin ja purjeiden kautta. Niin merellä, 

kuin työelämässäkin ulkoiset olosuhteet eivät aina ole hallittavissa ja niihin tulee mukautua 

parhaansa mukaan. Purjehtija voi huomioida olosuhteet niitä vaimentavasti ja sopeutuvasti 

tai vaihtoehtoisesti olosuhteista on mahdollista saada voimaa ja ”buustia” matkaan oikeilla 

purjevalinnoilla. Esimiehen tehtävä on mahdollistaa olosuhteisiin reagoiminen 

organisaatiossa. Ylipäätään on tärkeää, että aluksella kommunikoidaan avoimesti sekä 

vertikaalisesti että horisontaalisesti (Mäkipeska & Niemelä, 2005).  

 

Ankkuri kuvaa yksilön arvoja ja asenteita, jotka vaikuttavat yksilön työhyvinvointiin. 

Työyhteisöt sisältävät luonnollista eroavaisuutta arvojen suhteen, mikä pienessä 

mittakaavassa tukee yhteisön kehitystä. Kuitenkin yksilön arvojen ja asenteiden vahva 

ristiriitaisuus yhteisön arvojen ja asenteiden kanssa voi aiheuttaa kankeutta ja 

muutosvastarintaa päätöksenteossa ja tavoitteiden saavuttamisessa. (Aaltonen et. al. 

2003) Hätätapauksia varten veneessä on pelastusrengas, jos yksilön voimat ehtyvät. Sen 

käyttö on hälytysmerkki esimiehelle ja yhteisölle, johon tulee reagoida välittömästi 

konkreettisin toimenpitein.  
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3. Opettajuus asiantuntijatyönä 
Seuraavaksi työssä keskitytään asiantuntijuuteen ja opettajuuteen. Näiden käsitteiden 

käsittelyn jälkeen tarkastellaan asiantuntijan jaksamista ja hyvinvointia työpaikalla sekä 

oppimisen ja kehityksen näkökulmaa. Lopuksi tarkasteluun otetaan mukaan lyhyesti myös 

organisaationäkökulma.  

3.1. Asiantuntijuus 
 

Asiantuntijatyön määritelmään liittyy paljon ominaisuuksia, joista merkittävimmät liittyvät 

kokonaisuuksien hallintaan, kykyyn ennakoida muutoksia ja reagoida niihin, kykyyn 

käsitellä kompleksista tietoa, taitoon soveltaa tietoa käytännön ongelmanratkaisuun ja 

kriittiseen analysointikykyyn (Ruohotie 2006). Asiantuntija kokee ongelmanratkaisun 

luonnollisena ja nautinnollisena toimintana, jossa hän asiantuntijan roolissaan pystyy 

käyttämään suurta määrää tietoa ongelman ratkaisemista varten (Bereiter & Scardamalia 

1993). Asiantuntija myös sopeutuu uuteen tilanteeseen nopeasti ja samalla orientoituu 

haasteen selättämiseen (Bereiter & Scardamalia 1993).  Tämä nopean orientoitumisen 

taustalla on asiantuntijuuteen liittyvä osaamisen, tietojen, taitojen ja kokemusten 

resurssivarasto, mikä mahdollistaa kompleksiseenkin tilanteeseen sopeutumisen nopeasti.  

 

Asiantuntijatyö nähdään usein luovana työnä, mikä vaatii tekijältään motivaatiota, 

sinnikkyyttä, määrätietoista kehittymistä ja työskentelyä. Luovaa työtä tekevän 

asiantuntijan toimintaa kuvaa myös korkea velvollisuudentunto ja halu tehdä työnsä hyvin. 

Motivaatio kumpuaa tällöin yksilön sisäisistä tarpeista, mikä tekee luovaa työtä tekevän 

asiantuntijan erittäin itseohjautuvaksi. (Huuhka 2010) Voimakas itseohjautuvuus tulee 

huomioida, kun halutaan tarjota luovalle asiantuntijalle optimaalinen työskentely-

ympäristö. Lisäksi esimiehen on hyvä huomioida, että luovaa työtä tekevillä asiantuntijoilla 

on taipumusta tavoitella täydellistä lopputulosta (Bier 1995). Tämän seurauksena 

asiantuntija on valmis hiomaan työtään viimeiseen saakka, jotta lopputulos tyydyttää häntä 

itseään. Tämä taas ei aina ole organisaatiolle välttämätön kriteeri, sillä asiantuntijan 

kriteerit omaa työtä kohtaan voivat olla kokonaisuutta ajatellen turhan tarkkoja. 

 

Asiantuntijatyötä on vaikea määrittää konkreettisesti, sillä sen rajat ja kognitiiviset 

suoritukset ovat näkymättömiä. Tätä kautta asiantuntijatyöhön liittyy voimakkaasti myös 

jatkuva epävarmuus työtehtävien ja työroolien jatkuvan muutoksen seurauksena. 
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Asiantuntijan on siedettävä epävarmuutta ja keskeneräisyyttä, mikä on seurausta osaltaan 

myös toiminnan syklistä ja prosessimaisuudesta. Tähän toiminnan sykliin vaikuttavat 

asiantuntijatyön usein pitkät aktiviteetti- ja palautesyklit. Lisäksi asiantuntijatyössä yksilö 

kohtaa jatkuvasti ympäristön muutosten seurauksena monitahoisuutta ja vaihtuvuutta, 

mikä vaatii yksilöltä kykyä etsiä ja sopeutua uusiin työtapoihin ja yhteistyöverkostoihin. 

(Hynninen 2005) 

 

Asiantuntijuuteen liittyy myös jatkuva oppimiskyky ja kyky kehittää omaa toimintaa 

yhteisön jäsenenä (Ruohotie 2006).   Tämän oppimiskyvyn mahdollistaa kyky reflektoida 

omia oppimisen kokemuksia ja kyky arvioida kriittisesti omaa tapaansa toimia ja ajatella 

(Vaherva 1999). Reflektion kannalta vertaisryhmän merkitys korostuu asiantuntijuuden 

kehittymisessä (Kupila 2011). Näin ollen toimiva ja avoin yhteys kollegoiden välillä 

edesauttaa yhteisön jäsenten henkilökohtaista kehittymistä. Vertaisryhmän merkitys liittyy 

omien kokemusten ja ajatusten jakamiseen ja kannustukseen (Kupila 2011). Palautteen 

avulla yksilöiden osaaminen saadaan näkyväksi yksilöille itselleen, minkä seurauksena on 

helpompi tunnistaa omia vahvuuksia ja kehityskohteita (Kupila 2011). 

Vuorovaikutuksellisen yhteisön kautta asiantuntijan on lisäksi mahdollista täydentää 

osaamistaan muiden kokemusten ja tietojen avulla (Hakkarainen et. al. 2004).  

3.2. Opettajuus 
 

Opettajuutta on tutkittu asiantuntijuuden näkökulmasta kasvatustieteiden saralla. 

Opettajan työtä voidaan kuvata korkeaa moraalia vaativaksi, itsenäiseksi ja eettistä 

ajattelua vaativaksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi (Kiviniemi 2000). Kari ja Heikkinen 

(2001) esittävät,  että opettajuutta ei voida saavuttaa tutkinnon kautta, vaan opettajaksi 

kasvu tapahtuu yksilön oman ja sisäisen prosessin kautta. Rovon (2004) mukaan 

asiantuntijuuden voidaan nähdä kehittyvän sekä opettajan koulutuksen että kokemusten 

kautta, kun hän näiden seurauksena syntyneen osaamisen avulla pystyy analysoimaan 

erilaisia tilanteita laajasti.  

 

Opettajan työ sisältää erilaisia tietovaatimuksia. Opettajan tulee hallita sekä pedagoginen 

sisältötieto että menetelmätieto, mikä on mahdollista oman tieteenalansa asiantuntijuuden 

kautta. Lisäksi opettajan tulee ymmärtää oppimisen prosessien kulut ja erilaisten 

oppilaiden valmiuksien vaikutus tiedon käsittelemiseen, omaksumiseen ja tiedon 
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muodostukseen. On myös tärkeää huomioida, että käytännön opetustilanteissa opettajan 

on toimittava oppilaiden kanssa yhteistyötilanteissa sosiaalisesti herkästi, mutta samalla 

omasta näkemyksestä ja johtajuudesta kiinni pitäen. Teoreettinen tietämys ei siis riitä, 

vaan käytännön vuorovaikutustilanteet ovat merkittävä osa opettajuutta, Opettaja 

hyödyntää luokkatilanteissa kokemuksen tuomaa hiljaista tietoa, jonka välittäminen muille 

on haastavaa. (Kari & Heikkinen 2001)  

3.3. Asiantuntijan työhyvinvoinnin erityispiirteet  
 
Asiantuntijan näkökulmasta työhyvinvoinnista suurin osa muodostuu usein psyykkisestä ja 

sosiaalisesta hyvinvoinnista. Toki fyysinenkin hyvinvointi työpaikalla on välttämättömyys 

töistä suoriutumiselle, mutta psyykkisen ja sosiaalisen näkökulman painoarvo on 

suurempi, kun tarkastellaan juuri asiantuntijatyötä. Tämä selittyy asiantuntijatyön 

luonteella ja vaatimuksilla. Tässä osiossa asiantuntijan työhyvinvointia tarkastellaan ensin 

psyykkisestä näkökulmasta, minkä jälkeen keskitytään esimiestyön ja työyhteisön 

näkökulmaan.  

 

Psyykkinen näkökulma 
 

Kun peilataan asiantuntijatyön luonnetta, ominaisuuksia ja vaatimuksia yksilön 

työhyvinvointiin, voidaan nähdä juuri psyykkisen näkökulman määrittävän pitkälti työssä 

jaksamista ja viihtymistä. Asiantuntijatyölle jo aiemmin mainitut luonteenomaiset piirteet, 

kuten kompleksisuus, vaativuus, prosessimaisuus, luovuus ja itsenäisyys asettavat 

vaatimuksia työlle, ympäristölle ja esimiehelle. Itsenäistä työtä tekevä asiantuntuja voi 

hyvin työpaikalla, jossa toteutuu samalla sekä selkeät rajat että kokemus riittävästä 

vapaudesta. Asiantuntijan näkökulmasta selkeä roolijako kollegoiden ja esimiehen kesken 

edesauttaa oman työn johtamista. On siis mielekästä, kun vastuut, valtuudet ja 

aikatauluodotukset ovat kaikille selviä. Tähän oman työn johtamiseen vaikuttaa myös 

annetut tavoitteet ja niiden sopivuus henkilöstön arvoihin ja asenteisiin. Onkin tärkeää, että 

asiantuntijaorganisaation rakenne mahdollistaa henkilöstön osallistumisen tavoitteiden ja 

strategian määrittelyyn, jotta niihin sitoutuminen on myöhemmin helpompaa. (Huuhka 

2010) 

 

Asiantuntijoiden vahvuuksiin kuuluu erityisesti uusien ongelmien tehokas ja 

järjestelmällinen ratkaiseminen, joka usein perustuu osaltaan asiantuntijan pitkään 
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kokemukseen ja kehityskykyyn (Parviainen, 2006). Asiantuntijatyötä tekevä yksilö kaipaa 

haastetta ja mahdollisuuksia kehittyä, sillä hänelle on palkitsevaa kehittyä entistä 

paremmaksi omassa työssään. Oppimisen ja kehittymisen lähtökohtana ovat riittävät 

resurssit, eli aika ja jaksaminen. Vain näiden kautta yksilön on mahdollista haastaa itseään 

ja työskennellä osaamisensa ja kykyjensä ylärajoilla. Riittävät resurssit mahdollistavat 

työrauhan ja tilan ajatella ja luoda uutta.  Lisäksi riittävät resurssit tarjoavat 

mahdollisuuden laadukkaaseen työnjälkeen, mikä taas osaltaan säilyttää kokemuksen 

haastavan ja vaativan työn mielekkyydestä. On siis ensisijassa tärkeää, että asiantuntija 

kokee omaavansa riittävät resurssit niin ajallisesti kuin laadullisestikin työstä 

suoriutumiseksi. (Hynninen 2006) Tätä kautta syntyy kokemus kyvykkyydestä suoriutua 

työstä menestyksekkäästi, mikä on erityisen tärkeää asiantuntijalle, joka motivoituu työtä 

kohtaan sisäisistä lähtökohdista.  

 

Kun tarkastellaan asiantuntijan työhyvinvointia yksilön ominaisuuksien näkökulmasta, 

voidaan niillä todeta olevan yhteys kokemukseen stressistä työssä. Erityisesti opettajien 

työhyvinvoinnin tutkimus on keskittynyt suurelta osin työhyvinvoinnin negatiivisiin puoliin, 

kuten stressiin, burnoutiin ja matalaan työtyytyväisyyteen (Maslach et. al. 2001). Opettajan 

roolissa psyykkisellä rasituksella on paljon painoarvoa työn kokonaisrasituksen kannalta, 

sillä työhön kuuluu paljon vastuuta, tunteiden hallintaa ja työn ylikuormittumista 

(Montgomery & Rupp 2005). Asiantuntijaorganisaatioihin kohdistuu jatkuva paine kehittyä 

ja uudistua, mikä heijastuu työntekijöiden kokemaan paineeseen (Hynninen 2005). 

Opettajan stressi voidaan määritellä kokemukseksi epämiellyttävistä ja negatiivisista 

tunteista, kuten jännittyneisyys, turhautuneisuus, masentuneisuus ja levottomuus 

(Kyriacou 2001). Työhön liittyvän stressin pitkittyessä tuloksena voi olla loppuun 

palaminen, missä yksilö kokee emotionaalista uupumusta, masentuneisuutta ja 

riittämättömyyttä (Maslach et. al. 1996). On todettu, että opettajan 

persoonallisuusominaisuudet heijastuvat riskiin kokea stressiä (Scahaufeli & Enzman 

1998, Semmer 1996). Erityisesti kaksi ominaisuutta nousevat esiin, kun tarkastellaan 

mahdollisuutta suoriutua työn vaatimuksista menestyksekkäästi ja samalla työssä viihtyen. 

Nämä kaksi ominaisuutta ovat työhön sitoutuminen ja resilienssi. Työhön sitoutumisella 

tarkoitetaan halua investoida energiaa ja resursseja omaan työhönsä sekä kokemusta 

positiivisesta mielentilasta töissä (Hallberg & Schaufeli 2006). Käytännössä tämä näkyy 

opettajan sitoutumisena ja viihtyvyytenä työpaikalla, mikä taas lisää opettajan omaa 

kokemusta turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Resiliesnssi heijastaa yksilön rektiota 
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työhön liittyviin vaatimuksiin ja kuvaa yksilön kykyä käsitellä epäonnistumisia ja ylläpitää 

terveellistä etäisyyttä työhön (Schaaeschmidt et al. 1999). Se sisältää riittävän 

emotionaalisen etäisyyden, alhaisen taipumuksen luopua pettymyksestä epäonnistumisen 

jälkeen, aktiivisen selviytymisen ja henkisen vakauden. Käytännössä resilienssi 

ominaisuutena ilmenee, kun yksilö kohtaa vastoinkäymisen ja pyrkii pääsemään siitä yli. 

Työn kuormittavuutta vähentää huomattavasti, jos vastoinkäymiset eivät vie opettajan 

henkisiä voimavaroja pitkäaikaisesti. Opettajan tulisi olla mahdollista ratkaista arjen 

haasteet mahdollisimman pikaisesti. Myös emotionaalinen vakaus, toimiva sisäinen 

kontrolli, kestävyys, itsensä johtaminen ja selviytymistyylit ovat yhteydessä kokemukseen 

työhyvinvoinnista (Scahaufeli & Enzman 1998, Semmer 1996). Esimiehen näkökulmasta 

onkin tärkeää tunnistaa asiantuntijan persoonallisuusominaisuudet ja ottaa ne huomioon 

esimieskäytännöissä.  

 

Esimiestyön näkökulma 
 
Jaksamista tukevaa asiantuntijaorganisaatiota johdetaan keskustelevan johtamisen ja 

joustavan organisoinnin kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä yhdessä sovittuja projekteja 

ja niihin liittyviä mielekkäitä, mutta samalla tarpeeksi haastavia tavoitteita. (Hynninen 

2005) Asiantuntijan oman työn johtamisen kannalta on helpottavaa, kun esimies toimii 

linjassa johdonmukaisesti, ennustettavasti ja uskottavasti (Sydänmaalakka 2004).  Kuten 

edellä jo mainittiin, asiantuntijan näkökulmasta on tärkeää, että työ on rajattu selkeästi 

suhteessa vastuuseen, valtuuksiin ja aikatauluihin, mikä mahdollistaa myös osaltaan 

itsenäisen työn suunnittelun ja työskentelyn (Hynninen 2005). Asiantuntijalle kokemus 

vastuusta on motivoiva, sillä se sopii työn itsenäiseen luonteeseen.  

 

Vastuun jakaminen vaatii vahvaa luottamusta esimiehen ja asiantuntijan välillä, mikä on 

mahdollista saavuttaa läsnäolevan esimiestyön ja avoimen kommunikaation kautta. 

Asiantuntija kaipaa esimieheltään helposti saavutettavaa tukea ja apua, kun omat rajat 

tulevat vastaan. Tämän tuen lisäksi kokemus arvostuksesta on tärkeä, sillä asiantuntija 

kokee voimakkaampaa tyydytystä aineettomasta palkitsemisesta aineelliseen 

palkitsemiseen verrattuna. Aineeton palkitseminen ja arvostuksen osoittaminen ovat 

henkilökohtaista ja yksilöllisistä palautetta. Palaute voi olla onnistunutta suoritusta 

vahvistavaa tai mahdollisesti epätoivottua käytöstä ehkäisevää rakentavaa palautetta. 

(Hakonen 2005)  Rakentavan palautteen merkitys on myös asiantuntijalle suuri, sillä 
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asiantuntijan työn luonnetta määrittää jatkuva vaatimus ja tarve kehittyä. Palautteen ja 

tavoitteiden kautta esimiehen on mahdollista motivoida asiantuntijaa ylittämään rajansa. 

Motivoinnin kannalta yhteisön ja esimiehen tuki on avainasemassa, kun luottamus, 

arvostus, tuki ja kannustus mahdollistavat riskinoton, kokeilun ja sitä kautta kehittymisen 

(Hynninen 2005). Työssä jaksamista on mahdollista edistää juurikin palkitsemisen avulla. 

Palkitsemisen keinoja on monia, joista Tuomivaara ja Leppänen (2005) ovat nostaneet 

esiin yhtenä keinona mahdollisuuden rajata omaa työmäärää. Lisäksi aiemmin mainitut 

selkeät tavoitteet ja oikeudenmukaisuus edesauttavat palkituksi tulemisen kokemusta ja 

motivoitumista työtä kohtaan (Tuomivaara ja Leppänen 2005).  

 

Työyhteisön näkökulma  
 
Asiantuntijan näkökulmasta työyhteisö koetaan sosiaalisen tuen lähteeksi, joka tarjoaa 

tukea ja apua asiantuntijan työhön (Webb et al. 2012). Työympäristön sosiaalisen tuen 

merkityksen on todettu nousevan esiin tilanteissa, joissa yksilö kamppailee ammatillisen 

hyvinvoinnin kanssa (Karasek & Theorell 1990). Näissä tilanteissa yhteisön ilmapiiri voi 

auttaa yksilöä jaksamaan vaikeuksien yli, kun yksilö kokee yhteisön ilmapiirin ja 

sosiaalisen tuen kantavan. Koulun henkilökunnan näkökulmasta ilmapiiriä määrittää eniten 

luottamus ja mahdollisuus osallisuuteen (Virtanen et al. 2009). Luottamuksen seurauksena 

henkilökunta kokee, että muut ymmärtävät ja hyväksyvät heidät. Tämän seurauksena 

asiantuntijan on helpompi käsitellä työssä kohtaamiaan haasteita ja paineita. Lisäksi 

luottamuksen seurauksena henkilökunta kokee, että heidän taitonsa ja osaamisensa on 

tunnustettu. (Webb et al. 2012) 

 

Aiemmin esiin tuodun sosiaalisen pääoman nähdään heijastuvan asiantuntijoiden 

kokemaan työhyvinvointiin voimakkaasti koulumaailmassa (Saaranen et al. 2015). 

Erityisesti sosiaalisen pääoman nähdään vaikuttavan juuri mielenterveyteen, joka taas 

tarjoaa opettajan näkökulmasta hyvän lähtökohdan työstä suoriutumiseksi (Marlier at al. 

2015). Yhteisössä olevan sosiaalisen pääoman voidaan ajatella edesauttavan sosiaalisen 

tuen kokemuksen syntymistä yhteisössä. Samoin yhteisöllisyys vaikuttaa työhyvinvointiin 

osana koulun henkilöstön sosiaalista pääomaa (Saaranen et al. 2015). Yhteisöllisyyttä 

voidaan kuvata kokemuksena jäsenyydestä, yhteenkuuluvuudesta, yhteisistä arvoista, 

normeista ja symboleista (Hyyppä 2010). Niissä yhteisöissä, joissa yhteisöllisyys on 

korkea, ihmiset auttavat ja ymmärtävät toisiaan ja luottavat toisiinsa (Bauman 2001).   
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4. Esimiestyön erityispiirteet 
asiantuntijaorganisaatiossa 
 
Kuten aiemmin mainittiin, asiantuntijatyölle on luonteenomaista epävarmuus ja oman 

osaamisen epäily. Tähän vaikuttaa osaltaan ulkoiset paineet ja se, että asiantuntijan työ 

kohtaa usein julkista kritiikkiä. Esimiehellä on mahdollisuus lieventää osaltaan näiden 

paineiden kokemista välittämällä alaisilleen tunteen siitä, että esimies seisoo työryhmänsä 

takana myös vastoinkäymisten kohdatessa ja on valmis tarvittaessa puolustamaan työn 

tulosta, yksilöä ja työryhmää. Tietoisuus tästä esimiehen henkisestä tuesta luo 

turvallisuudentunnetta, mikä taas tukee työhön sitoutumista. (Tuominen 2005 & 

Tuomivaara 2005) 

 

Asiantuntijaorganisaatio on riippuvainen henkilöstöstään ja henkilöstön osaamis- ja 

koulutustaso on lähtökohtaisesti korkea. Asiantuntijaorganisaation työskentelyyn liittyy 

paljon analysointia, ongelmanratkaisua, suunnittelua ja uuden tiedon tai uusien ratkaisujen 

tuottamista. (Sveiby 1997) Nämä mainitut organisaation ominaisuudet vaativat 

organisaation esimieheltä erityishuomioita, jotta kaikki organisaation jäsenet pystyvät 

keskittymään työhönsä ja suoriutumaan siitä halutulla tavalla.  

Asiantuntijoiden erityispiirteet näkyvät esimiestyössä sekä yksilö- että 

yhteisönäkökulmasta. Kouluympäristössä rehtorin on huomioitava henkilökunnan toiminta 

yksilöinä ja yhteisönä, jotta arjen vaatimukset on mahdollista täyttää. Sekä yksilöiden että 

koko yhteisön näkökulmasta tavoitteiden määrittäminen, seuranta ja niiden arviointi ovat 

yksi osa-alue, joka vaatii esimieheltä erityistä huomiota. Asiantuntija tarvitsee haastetta ja 

tavoitteita työhönsä, mutta on tärkeää, että tavoitteet määritellään ja arvioidaan 

yhteistyössä esimiehen ja alaisen välillä. Yksilöiden näkökulmasta asiantuntijoiden 

esimiehen on hyvä ymmärtää asiantuntijatyön itsenäistä luonnetta ja mahdollistaa 

mahdollisimman hyvät olosuhteet sen kannalta. (Hynninen 2005) Asiantuntijatyön 

itsenäisyyden vuoksi asiantuntija motivoituu omista lähtökohdistaan, mikä taas vaatii 

esimieheltä ymmärrystä siitä, mikä motivoi asiantuntijaa työssään (Hakonen et a. 2005).  

Kun tarkastellaan esimiestyön vaatimuksia yhteisönäkökulmasta, nousee esiin 

asiantuntijoiden yhteistyötaidot, asiantuntijoiden välinen kilpailu ja asiantuntijuuden kapea-
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alaisuus. Nämä asiat ovat huomionarvoisia, kun halutaan saada aikaan yhteisön edun 

mukaisesti toimivaa yhteistyötä asiantuntijaorganisaatiossa. Esimiehen on toiminnallaan 

ehkäistävä yksilöiden välistä haitallista kilpailua tukemalla yhteistyötaitojen ylläpitämistä ja 

kehittämistä. Asiantuntijatyön kapea-alaisuus vaatii esimiehen korkeaa luottamusta 

henkilökunnan osaamiseen, sillä esimiehellä ei ole mahdollisuutta syventää osaamistaan 

samalle tasolle asiantuntijoiden kanssa.  

4.1. Rehtorin rooli esimiehenä 
 
Rehtori vastaa koulunsa toiminnan tehokkuudesta eli on välillisesti vastuussa oppilaiden 

oppimisen tehokkuudesta (Earley et. al. 2002). Voidaan nähdä, että rehtori toimii 

roolissaan ikään kuin koulun toimitusjohtajana vastaten koulun toiminnasta 

kokonaisuutena (Lewis & Murphy 2008). Osana julkista hallintoa hän kohtaa samanlaisia 

haasteita kuin yksityissektorilla toimiva toimitusjohtaja. Lewis ja Murpy (2008) kuvaavat, 

että koulun johtamisen tarkoituksena on lähtökohtaisesti luoda optimaaliset olosuhteet 

oppimiselle.  Näiden olosuhteiden luomiseen vaikuttaa koulun ulkopuoliset olosuhteet, 

koulun koko ja sen henkilöstö. Koulun koko luonnollisesti vaikuttaa rehtorin 

mahdollisuuteen osallistua arkipäiväiseen toimintaan ja olla sitä kautta lähellä opetustyötä. 

Isommassa koulussa hallinnolliset työt vievät välttämättä enemmän aikaa. Tämä saattaa 

vaikuttaa rehtorin käsitykseen koulun toiminnan tehokkuudesta. 

 
Henkilökunnan kannalta nykypäivän koulu on kohdannut paljon muutoksia ja koulun 

arkipäiväinen työ on muuttanut muotoaan. Opettajan kannalta ollaan siirrytty 

opettajalähtöisestä opettamisesta oppilaskeskeiseen oppimiseen, jossa oppilas on 

keskiössä (Shepprad & Brown 2014). Koulutussysteemiin kohdistuneet muutosvoimat ovat 

vaatineet muutosta myös johtamisessa ja hallinnon rakenteessa (Huber 2010). Shepprad 

ja Brown (2014) esittävät näkemyksen siitä, että muutokset näkyvät kouluissa hierarkian 

vähentymisenä ja hallinnollisen rakenteen madaltumisena Lisäksi uusia toimintatapoja 

ovat tiimiperustainen työskentely, työparien hyödyntäminen ja verkostoitumisen 

mahdollistaminen. Rehtori vastaa näiden työskentelytapojen mahdollistamisesta 

toiminnallaan. Muutoksen läpiviemisen tehostamiseksi rehtorin on hyvä ottaa henkilöstö 

mukaan kehitysprosessiin ja näin jakaa vastuuta henkilöstön kanssa (Earley et. al. 2002). 

Ofsted (2003) kuvaa näkemystä johtajuuden odotuksista. Johtajuuden ja rakenteen 

muutoksesta riippumatta rehtorilta odotetaan edelleen selkeää visiota ja vahvaa suuntaa 

toiminnalle. Rehtorin tulee tuoda visio läsnäolevaksi henkilökunnan keskuudessa 
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omistautumisen ja avoimuuden kautta. Avoimuuden merkitys on myös luottamuksen ja 

oikeudenmukaisuuden kokemuksen takia suuri, joten on hyvä muistaa, että koulua ei voi 

johtaa suljettujen ovien takaa.  

 

Koulumaailmassa työskennellessä oppiminen on kaiken toiminnan keskiössä. Koulu onkin 

otollinen ympäristö esimiehen kannalta, kun pyritään toteuttamaan optimaaliset 

mahdollisuudet ammatilliselle kehittymiselle henkilökunnan näkökulmasta, sillä opettajilla 

on lähtökohtaisesti tietoa oppimisen ja kehittymisen merkityksestä. Pedagogisella 

johtajuudella tarkoitetaan tätä korkean luottamuksen oppimis- ja kehittymisympäristön 

mahdollistamista. Pedagogisen johtajuuden tavoitteena on henkilöstön tietopääoman 

laajentaminen sosiaalisten ja akateemisten suhteiden kautta. Tällä opettajien 

suorituskyvyn johtamisella odotetaan olevan epäsuora yhteys oppilaiden elämän mittaisen 

oppimiskapasiteetin kehittämiseen. (Lewis & Murphy 2008) 

 
Rehtorin rooli yksilönä on kompleksinen siihen kohdistuvien odotusten ja vaatimusten 

seurauksena. Rehtorin on työssään löydettävä tasapaino ulkoisen paineen, omien 

sisäisten prioriteettien, henkilökohtaisten ja ammatillisten tarpeiden sekä oppilaiden 

erilaisuuteen liittyvien vaatimusten välillä. Tämä tasapaino tuo selkeyttä ja 

johdonmukaisuutta rehtorin toimintaan henkilöstön näkökulmasta, mikä taas osaltaan 

vaikuttaa positiivisesti luottamuksen syntymiseen organisaatiossa. Luottamuksen 

rakentumiseen vaikuttaa myös rehtorin kyky tunnistaa omat heikkoudet ja vahvuudet ja 

kyky luoda tätä kautta avoimia ja rehellisiä suhteita kollegoihin, oppilaisiin ja vanhempiin. 

(Lewis & Murphy 2008) Rehtorin henkilökohtaiset ominaisuudet mahdollistavat 

tehokkaiden oppimisolosuhteiden luomisen kouluun. Näitä henkilökohtaisia ominaisuuksia 

ovat rehtorin persoona, asenteet, ammatillinen kokemus ja kyky oppia (Huber & Hiltmann 

2010). Isossa kuvassa voidaan nähdä koulujen johtamisen kehittyneen isoja harppauksia. 

Kehitykseen on vaikuttanut osaltaan resurssien lisääntyminen ja tietoisuuden 

lisääntyminen johtamisen merkityksestä. (Lewis & Murphy 2008) 

4.2. Esimiestyön merkitys ja työhyvinvointia tukevat käytännöt 
 
 
Asiantuntijoiden erityispiirteet asettavat myös vaatimuksia esimiehelle. Esimiestyö 

heijastuu asiantuntijatyötä tekevän henkilöstön työhyvinvointiin välillisesti ja välittömästi. 

Tässä osiossa käsitellään niitä esimiestyön osa-alueita, joiden nähdään vaikuttavan 
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välittömästi asiantuntijan työhyvinvointiin. Nämä osa-alueet ovat suunnan tarjoaminen, 

kehityksen mahdollistaminen, merkityksen ja arvostuksen osoittaminen, luottamuksen ja 

tuen mahdollistaminen,  riittävien resurssien ja selkeiden rajojen tarjoaminen ja hyvän 

ilmapiirin mahdollistaminen.  

 

Näiden osa-alueiden toteuttaminen vaatii käytännössä tietoista käytöstä, jonka merkitys 

olisi hyvä olla tunnustettu jo strategisesti. Konkreettisina toimina voidaan esittää visioinnin, 

haastamisen, osallistamisen ja palkitsemisen olevan tutkitusti toimivia keinoja 

asiantuntijaorganisaation johtamisessa (Kouzes & Posner, 2003). Näiden lisäksi esiin 

nostetaan läsnäolon ja rajojen tarjoaminen. Osa-alueet ja niihin liittyvät käytännöt on 

kuvattu alla olevassa kuvassa. Seuraavaksi osa-alueita ja niihin liittyviä käytäntöjä 

tarkastellaan lyhyesti jokaista erikseen.  

 

 
 

Kuva 5. Työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvät osa-alueet 
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Suunta – Visio 
 
Sydänmaalakka (2004) on määritellyt yhdeksi älykkään johtamisen osa-alueeksi 

visiojohtamisen strategisen johtamisen ja suorituksen johtamisen rinnalle. Johtamisen 

kokonaisuuden tavoitteena on tehokas, oppiva ja hyvinvoiva organisaatio, johon esimies 

toiminnallaan voi vaikuttaa vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kanssa. Visiojohtamisen 

tavoitteena on saavuttaa yhdessä jaettu ja tunnustettu visio, joka edistää 

yhteistoimintaprosesseja ja yksilöiden itsenäistä työskentelyä. Tämän vision tavoittelussa 

on merkityksellistä, että esimiehen toiminta on ennustettavaa, loogista ja 

päämäärätietoista. Näin asiantuntijan on helppo luottaa yhdessä tunnustettuun visioon ja 

työskennellä sitä kohti.  

 

Asiantuntijoiden johtajalla tulee olla mielessä selkeä kuva siitä, mihin organisaatio tähtää 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (Larwood 1995). Visio on ideaalinen ja ainutlaatuinen 

näkemys tulevaisuudesta (Kouzes & Posner 1987). Johtajan määrätietoisuus ja jämäkkyys 

auttavat myös alaisia eli asiantuntijoita sitoutumaan tavoitteisiin. Selkeän vision lisäksi 

johdon on tarjottava henkilökunnalle sen tarvitsemat työvälineet ja olosuhteet. Vision ei 

tarvitse olla maailmaa mullistava tai vallankumouksellinen, vaan on nimenomaan tärkeintä, 

että organisaatiolla on mahdollisuus ja kyky toteuttaa odotettu visio (Hamel & Prahald 

1996). Ilman vision mahdollistavia olosuhteita asiantuntijat saattavat helposti turhautua, 

jos asiantuntijatyön lisäksi heidän pitää keskittyä ydintoiminnon ulkopuolisiin seikkoihin. 

Toisin sanoen asiantuntijoille on annettava rauha tehdä omaa työtään ilman häiriötekijöitä.  

 

Kehittyminen – Haastaminen 
 
Asiantuntijatyötä tekevät ihmiset vaativat haastavaa työn sisältöä ja rajojen ylittäminen tuo 

lisäarvoa heidän työhönsä. Asiantuntijan työhön lisäarvoa tarjoaa myös työssä oppiminen 

ja kehittyminen. Toisaalta myös kyseenalaistaminen edistää asiantuntijan työn 

lopputulosta, sillä sen avulla on mahdollista estää vanhoihin kaavoihin kangistuminen. 

Voidaan myös nähdä, että asiantuntijat kyseenalaistavat itse itseään oma-aloitteisesti. 

Tällöin esimies voi vahvistaa organisaatiossa esimerkillään kehittymisen ja oppimisen 

kulttuuria. Esimerkillisen johtajuuden voidaan odottaa olevan samaan aikaan pehmeää ja 

vaativaa.  (Kouzes & Posner, 2001) 
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Käytännössä esimies voi tukea asiantuntijan kehittymistä perinteisesti 

kehityskeskusteluiden avulla. Niiden avulla on mahdollista määrittää tavoitteita, jotka 

ohjaavat asiantuntijan käyttäytymästä ja antavat työlle merkityksen. Kehityskeskustelussa 

asetetut tavoitteet voivat liittyä tulokseen, suoritukseen tai prosessiin. Koulumaailmassa 

arviointi voi sisältää useita ja syvällisiä näkökulmia, sillä tuloksen lineaarinen mittaaminen 

on haastavaa. Tavoitteiden tulisi kuitenkin olla tarpeeksi konkreettisia ja realistisia, jotta 

niihin olisi helppo sitoutua. Kehityskeskustelu on hyvä ympäristö tavoitteiden 

asettamiselle, sillä siellä asiantuntija ja esimies voivat vaihtaa kokemuksiaan ja 

näkemyksiään työskentelystä ja sen tulevasta suunnasta. (Liukkonen et al. 2006) 

 

Merkitys ja arvostus – Osallistaminen ja palkitseminen 
 
Esimiehen on kyettävä luomaan sellaiset olosuhteet työn tekemiselle, jossa jokainen 

asiantuntija kokee olevansa merkityksellinen. Merkityksellisyyden osoittaminen on tärkeää, 

sillä tällöin asiantuntijan toiminta on optimaalisella tasolla ja asiantuntija on valmis 

antamaan itsestään kaiken organisaatiolle. Asiantuntija toimii organisaationsa eduksi vain 

niin halutessaan, eli motivaation ylläpitäminen kuuluu esimiehen tärkeimpiin tehtäviin. 

Merkityksellisyyttä ja arvostusta voi osoittaa esimiehen toimesta osallistamalla ja 

palkitsemalla asiantuntijoita. (Hynninen 2005)  

 

Osallistaminen viestii asiantuntijalle, että häneen ja häneen osaamiseensa luotetaan. 

Osallistaminen vaikuttaa yksilön toimintaan asiantuntijaorganisaatiossa eri tavoin. 

Osallistamista voidaan toteuttaa esimerkiksi päätöksenteon ja tavoitteiden asettamisen 

muodossa. Erityisesti organisaation kohdatessa muutoksen, on henkilöstön kannalta 

merkittävää, että muutos ei tule vain annettuna, vaan siitä pääsee keskustelemaan ja 

siihen pääsee vaikuttamaan (Morgan & Zeffane 2003). Yhteisiin tavoitteisiin arvoihin 

sitoutumista edistää, jos yksilöt kokevat organisaation tavoitteiden ja arvojen vastaavan 

omiaan (Kouzes & Posner, 2001). Kun nykyaikana urheilijakin nähdään joukkueen 

jäsenenä aktiivisena toimijana passiivisen toiminnan kohteen sijasta, tulisi myös 

työelämästä karsia pois etäinen ja käskevä johtaminen (Tiikkaja, 2014). On tärkeää, että 

jokainen organisaation jäsen kokee olevansa tasavertainen organisaation jäsen. Näin 

ollen on johdon toimittava oikeudenmukaisesti kaikilla toiminnan osa-alueilla. 

Osallistamiseen liittyy myös voimakkaasti vastuun antaminen asiantuntijoille ja tällöin 

myös vapauden lisääminen. Johtaja on onnistunut tehtävässään, kun organisaation 
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jäsenet voivat sanoa johtajan olevan kuunteleva, ystävällinen, avulias, luotettava ja 

läsnäoleva. Tällöin johtaja on helposti lähestyttävä, mikä lisää kommunikaation ja dialogin 

määrää.  

 

Palkitsemisen merkittävyyttä asiantuntijoiden johtamisessa ei voi liiaksi korostaa. Toki 

palkitseminen ei korvaa edellä mainittuja muita toimintoja, mutta sen vaikutus on suuri. 

Palkitsemisen haaste liittyy yksilöiden erilaisiin tarpeisiin. Onkin ensisijaista selvittää, 

millaisia toiveita yksilöllä on palkitsemiseen liittyen ja millainen palkitseminen tuntuu 

yksilöstä parhaimmalta. Voidaan ajatella aineettoman palkitsemisen roolin olevan 

aineellista merkittävämpää asiantuntijoiden kesken. Hakonen et al. (2005) esittävät 

aineettoman palkitsemisen olevan luonteeltaan sellaista, mikä ei ole rahallisessa 

muodossa mitattavissa. Tämän tyyppisessä palkitsemisessa esimiehen rooli korostuu ja 

johtamisella on pyrittävä vaikuttamaan työntekijän käyttäytymiseen (Juuti 2006). Curry 

(2005) jakaa aineettoman palkitsemisen tavat neljään osaan. Tavat ovat: kysyminen, 

valtuuttaminen, kiittäminen ja joustaminen. Johtajan tehtäväksi jää selvittää, mikä näistä 

tavoista motivoi yksittäistä työntekijää parhaiten. Tämä selviää helpoiten keskustelemalla 

asiasta työntekijän kanssa.  

 

Kirjassaan Hulkko et al. (2002) esittävät, että palkitsemisen antamistavalla on vaikutusta. 

Esimerkiksi kiittäminen näkyy sellaisena tunnustuksena, joka motivoi työntekijää 

toistamaan tehokkaat suoritukset. Kauhasen (2009) mallissa aineettomat palkkiot 

jakaantuvat urapalkkioihin ja sosiaalisiin palkkioihin. Urapalkkioissa keskeiseen rooliin 

nousee työn sisältö itsessään sekä työssä kehittyminen. Sosiaalisten palkkioiden rooli 

painottuu enemmän työstä saatavaan ulkopuoliseen arvostukseen. Kuvaas (2007) esittää 

tutkimuksessaan sisäisen motivaation kasvavan aineettoman palkitsemisen seurauksena. 

Usein asiantuntija arvostaa älykästä, analyyttistä, perusteltua ja kohdistettua kritiikkiä. On 

isoja eroja siinä, millaisessa tilanteessa alainen mieluiten vastaanottaa palautteen. 

Onnistumisen elämys ja sen huomioiminen kannustaa kehittymään ja usein parantaa 

ilmapiiriä koko organisaatiossa.  

 
Luottamus, tuki ja turvallisuus – Läsnäolo, vuorovaikutus ja rajat 
 
Luottamuksen kokemus on lähtökohta menestyksekkäälle suhteelle esimiehen ja 

asiantuntijan välillä. Sen voidaan nähdä olevan myös edellytys työyhteisön 

työhyvinvoinnille. (Laine 2008) Se mahdollistaa toiseen tukeutumisen ja turvallisuuden 
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tunteen syntymisen. Luottamus voidaankin määritellä uskomuksena siitä, että toisen 

henkilön aikomus toimia on omasta näkökulmasta hyvä (Naphapiet & Ghoshal 2000). 

Luottamus lisää viestinnän avoimuutta ja yleisesti yhteistyöhalukkuutta. Asiantuntijan 

näkökulmasta esimies ansaitsee luottamuksen, kun hänen taitoonsa johtaa ihmisiä ja 

asioita voi huoletta luottaa. Esimiehen näkökulmasta taas asiantuntija täyttää 

luottamuksen kriteerit, kun esimies voi luottaa asiantuntijan kykyyn hoitaa oma työnsä 

organisaation edun mukaisesti. (Laine 2008) 

 

Luottamus on seurausta keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamasta tuntemuksesta 

(Ilmonen 2000). Se siis vaatii aitoa, rehellistä ja avointa vuorovaikutusta asiantuntijoiden ja 

esimiehen välillä. Luottamukseen voidaan nähdä lukeutuvan kolme näkökulmaa. 

Näkökulmat ovat Jokivuoren (2004) mukaan usko toisen osapuolen sitoutumiseen 

tavoitetta kohtaan, rehellisyys neuvottelutilanteissa ja lojaali käyttäytyminen. Lojaalilla 

käyttäytymisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä käytöstä, jossa osapuolet eivät pyri 

käyttämään toista hyväkseen epäreilusti. Nämä luottamuksen näkökulmat voivat ilmetä 

työpaikan arjessa, kun vuorovaikutukselle ja läsnäololle varataan tarpeeksi aikaa. Laineen 

(2008) mukaan esimiehen ja alaisen välisen luottamuksen lähtökohtana on esimiehen tuki 

ja aika, mikä mahdollistaa viestinnän, joka taas luo tunteisiin ja tietoon pohjautuvan 

kokemuksen luottamuksesta.  

 

Luottamuksen seurauksena esimiehen on mahdollista antaa ja jakaa vastuuta 

asiantuntijoiden kanssa. Valtuuttamalla asiantuntijan hoitamaan annettuja asioita, tarjoaa 

esimies yksilölle kokemuksen merkityksellisyydestä, omasta pätevyydestä, 

itsemääräämisestä ja vaikuttamisesta (Kinnunen et al. 2005). Kuitenkin vapauden ja 

vastuun vastapainoksi asiantuntijalle tulee tarjota selkeä kuva omasta vastuualueestaan ja 

rajata sen aikataulu ja laatutavoitteet selkeästi. Tämä mahdollistaa asiantuntijan oman 

työn johtamisen ja menestyksekkään itsenäisen työskentelyn.  

 

Riittävät resurssit – Organisointi ja työnjako 
 
Kuten aiemmin jo mainittiin, on esimiehen velvollisuus tarjota asiantuntijalle riittävät 

ajalliset ja laadulliset resurssit työstä suoriutumiseksi (Liukkonen et al. 2006). Riittävät 

resurssit ovat mahdollistamassa osaltaan myös kehittymistä asiantuntijan uralla.  

Kokonaisuudessa tämä liittyy esimiehen näkökulmasta onnistuneeseen työnjakoon ja 
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rekrytointiin, jossa otetaan huomioon työntekijöiden voimavarat ja nykyosaaminen 

(Surakka & Laine 2011). Onnistunut resurssien jakaminen saa organisaation toimimaan 

optimaalisella tehokkuudella ja sen henkilökunnan voimaan hyvin työssään.  

 

Käytännössä esimies voi mahdollistaa riittävät resurssit asiantuntijoille organisoimalla työt 

ja työnjaon optimaalisesti. Organisointi käsittää toiminnan arvioinnin, tehtävänjaon 

suunnittelun ja toteutuksen, uudelleen järjestelyn ja toimenkuvien päivittämisen. 

(Hyppänen 2007) Onnistuneen työnjaon kautta asiantuntijoilla on aikaa ja jaksamista 

keskittyä juuri omaan osaamisalueeseensa, minkä seurauksena organisaatio pystyy 

toimimaan tehokkaasti.  

 

Ilmapiiri 
 
Työpaikan ilmapiirillä on voimakas yhteys henkilöstön työhyvinvointiin. Parhaimmillaan 

ilmapiiri tukee yhteistyötä ja henkilöstön jäsenten jaksamista työssä. (Kinnunen et al. 

2005) Työpaikan ilmapiiri on seurausta esimiehen johtamistyylistä ja työyhteisön jäsenten 

välisestä ilmapiiristä (Rauramo 2008). Koulun kannustavaa, tukevaa ja turvallista ilmapiiriä 

voidaan kuvata kollegiaaliseksi ilmapiiriksi. Tällaisessa ilmapiirissä yhteisön jäsenet voivat 

luottaa toisiinsa ja vastaanottaa toisilta apua. (Luukkanen 2005) Lisäksi tällaisessa 

ilmapiirissä hyväksytään erilaisuus ja sallitaan epäonnistumiset. Luukkasen (2005) 

mukaan kollegiaalisen koulun ilmapiirin edellytyksenä on vallitseva yhtenäinen visio koulun 

tehtävästä ja toimintamallista.  Esimies on ratkaisevassa asemassa tämän vision 

välittämiseksi.  

 

Käytännössä hyvän ilmapiirin tunnistaa hyvistä esimies-alaissuhteista, hyvästä 

tiedonkulusta, oikeudenmukaisesta palautteesta ja palkasta. Sitä voi esimiehen 

näkökulmasta edistää selkeällä työnjaolla, työrauhalla, yhteisillä päämäärillä ja 

yhteisöllisyydellä. (Rauramo 2008) Hyvä ilmapiiri auttaa työyhteisöä kohtaamaan esiin 

tulevat ristiriidat rakentavasti, mikä taas osaltaan säästää henkilöstön voimavaroja 

(Kinnunen et al. 2005).  

4.3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 
Tässä vaiheessa työtä on käsitelty tutkimuksen kannalta merkittävät näkökulmat, jotka 

ovat työhyvinvointi, asiantuntijatyö ja esimiestyö. Nämä kokonaisuudet yhdessä 
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muodostavat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, joka on esitetty alla. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys on luotu aiemman tutkimuksen perusteella ja sen tarkoitus on 

ohjata empiiristä tutkimusta läpi lopputyön. Viitekehyksen lähtökohtana on selkeyttää 

lukijalle tutkimuksen pääkäsitteiden välisiä yhteyksiä toisiinsa ja selkeyttää lukijalle kuvaa 

käytännöistä, joilla esimies voi tukea asiantuntijan työhyvinvointia.  

 

 

 
 

Kuva 6. Tutkimuksen viitekehys 

 

Tutkimuksen viitekehyksessä esitetään yhteys esimiehen, esimiehen työhyvinvointia 

tukevien käytäntöjen, asiantuntijan ja asiantuntijan työhyvinvoinnin välillä. Voidaan nähdä, 

että esimiehen työhyvinvointia tukevien käytäntöjen vaikutus valuu asiantuntijan 

kokemukseen työhyvinvoinnista. Viitekehyksessä työhyvinvointia tukevat käytännöt on 

jaettu käytäntöihin, jotka tukevat psyykkistä työhyvinvointia ja käytäntöihin, jotka tukevat 

sosiaalista työhyvinvointia. Psyykkistä työhyvinvointia tukeviksi käytännöiksi esitetään 
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viitekehyksen mukaan selkeää suuntaa, riittäviä resursseja ja kehitysmahdollisuuksia. 

Sosiaalista työhyvinvointia taas tukee kuvion mukaisesti tunne arvostuksesta ja 

merkityksestä, luottamus, tuki, turvallisuuden kokemus ja hyvä ilmapiiri. Tämä tutkimuksen 

viitekehys toimii empiirisen tutkimuksen perustana.  

5. Menetelmä 
Seuraavaksi lukijalle avataan tutkimuksen empiirisen osion vaiheita. Ensinnäkin esitellään 

tutkimuksen kohdeorganisaatio ja kuvataan tutkimusprosessin kulku. Lisäksi kuvataan 

tutkimuksen toteuttamiseksi valittua tutkimusmenetelmää, aineistoa ja sen keruuta. 

Lopuksi käsitellään tehdyn tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia.  

5.1. Kohdeorganisaatio 
 
Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin Lappeenrannan perusopetuksen 

organisaatiossa. Organisaatio käsittää 18 kaupungin ylläpitämää peruskoulua, joissa on 

yhteensä noin 6100 koululaista. Perusopetuksen järjestämisestä säätelee perusopetuslaki 

ja perusopetusasetus. Nämä ohjeistukset ohjaavat vahvasti koulujen ja niiden 

henkilökunnan toimintaa. Opetuksen sisällöt ja työtavat on määritetty opetushallituksen 

vahvistamassa opetussuunnitelmassa. (Lappeenranta 2018) 

 

Kohdeorganisaation jokaisella koululla on oma rehtori, joka vastaa koulun 

henkilöstöhallinnosta, taloudenhoidosta, kehittämisestä ja määritellyistä opetustehtävistä. 

Rehtorin tehtävä on huolehtia arjen sujuvuudesta ja muuntaa tavoitteet käytännössä 

toimiviksi toimintaohjelmiksi. Henkilöstöjohtajana rehtori vastaa yhteistyön rakentamisesta 

opettajien välillä sekä edistää eri tavoin osallistavaa ja sitouttavaa päätöksentekoa. 

Opettajien oppimisen kannalta rehtori toimii mentorina tai valmentajana, joka pyrkii 

tukemaan koko henkilökunnan kehittymistä. Tämän onnistuminen vaatii rehtorilta 

kehittyneitä vuorovaikutustaitoja ja kykyä käsitellä isoja kokonaisuuksia sekä mahdollisia 

ristiriitoja. Muutoksessa rehtorilta edellytetään kykyä kestää painetta ja kykyä tunnistaa ne 

ilmiöt, jotka uhkaavat koulun henkilökunnan työhyvinvointia. (Opetushallitus 2013) 

 

Rehtorin asemaan, osaamiseen ja toimenkuvaan on todettu kohdistuvan muutospaineita. 

Koulujen koon kasvaminen ja lisääntyvien kehitysprojektien seurauksena rehtorin työn 

kuormittavuus on koettu lisääntyneen. Tämän seurauksena rehtori tarvitsee työnsä tueksi 
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uusia johtamisrakenteita sekä oman koulunsa sisältä että kunnan tai kaupungin hallinnon 

tukipalveluista. Toiseksi pedagogisen johtamisen onnistuminen edellyttää koko 

henkilöstön osallistamista yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon jaetun 

johtajuuden kautta. Jaettu johtajuus näkyy koulujen arjessa enenevissä määrin. 

Kolmantena uudistamistarpeena koetaan kestävän johtajuuden vahvistaminen, mikä 

käytännössä näkyy koulun arjessa aktiivisempana otteena henkilöstön jaksamisen ja 

työhyvinvoinnin tukemisessa. (Opetushallitus 2013) 

 

Lappeenrannassa näihin edellä mainittuihin ja muihin muutostarpeisiin on reagoitu 

perusopetusjohtajan johdolla strategiauudistuksen muodossa. Viime vuosien aikana 

organisaatiossa on kehitetty erityisesti ratkaisukeskeisyyttä, ilmiöpohjaista oppimista ja 

digitaalisuutta. Johtamismalli on uudistettu ja uuden johtamismallin lähtökohtana on 

ketterästi oppiva organisaatio. Johtamisen uudistamisen taustalla vaikuttaa halu varmistaa 

organisaation uudistumiskykyä, mahdollistaa luovuuden ja innovatiivisuuden tukemista 

sekä hyödyntää organisaation aineetonta pääomaa optimaalisesti. Tämä johtamisen 

uudistaminen on pyritty Lappeenrannan perusopetuksessa toteuttamaan 

henkilöstölähtöisesti, minkä on koettu helpottavan strategian jalkauttamista henkilöstön 

keskuudessa. Strategiassa organisaation jäsenten hyvinvointi on merkittävässä roolissa, 

sillä sen nähdään toimivan kivijalkana muille tavoitteille. Organisaatiossa nähdään, että 

valmentava esimiestyö, kokeileva ja oppimista tukeva kulttuuri, itsensä johtaminen ja 

digitalisaation hyödyntäminen mahdollistavat hyvinvoivan ja innostuneen henkilöstön 

kokemuksen työn imusta. (Routti 2017) 

 

5.2. Tutkimusprosessi 
 
Tutkimusprosessi alkoi tutkimuksen aiheen määrittelyllä syksyllä 2017. Tutkimusaiheen 

määrittelyn jälkeen etsittiin tutkimukseen sopiva kohdeorganisaatio, jonka kanssa 

tutkimuskysymyksiä tarkennettiin ja keskusteltiin sopivan menetelmän valinnasta.  

Prosessin sisältämät vaiheet olivat: tutkimussuunnitelman tekeminen, tutkimuksen 

aiheeseen tutustuminen kirjallisuuden avulla, tutkimusmenetelmän päättäminen, 

tutkimuksen empiirisen aineiston kerääminen ja analysointi sekä näiden vaiheiden 

perusteella tutkimuskysymyksiin vastaaminen ja johtopäätösten tekeminen.  
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Tutkimuksen tekeminen voidaan jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen 

oli toista vaihetta valmisteleva teoriaosuuden koostaminen. Teoriaosuuden työstäminen 

alkoi syksyllä 2017 ja se valmistui alkuvuodesta 2018. Sen merkitys oli tutkimuksen 

kannalta ratkaiseva, sillä se määritti empiirisessä osuudessa toteutettujen haastatteluiden 

kysymykset ja mahdollisti haastatteluissa saadun aineiston analysoinnin. Teoriaosuuden 

työstäminen sisälsi aiempaan tutkimustietoon ja kirjallisuuteen perehtymistä, mikä 

mahdollisti teoriaosuuden koostamisen. Tarkoituksena oli rakentaa sellainen teoriaosuus, 

joka edistää tutkimuskysymyksiin vastaamista. Teoriaosuus toimi empiirisen osion 

lähtökohtana ja kivijalkana.  

 

Empiriaosuuden aineisto kerättiin vuoden 2018 alussa. Empiriaosuudessa käytetty 

henkilöstökysely toteutettiin vuoden 2018 tammi-helmikuussa. Empiriaosuudessa 

toteutetut haastattelut perustuivat teemoiltaan aiempaan tutkimustietoon. Haastattelut 

toteutettiin helmikuussa 2018 ja aineistoa päästiin analysoimaan maaliskuussa 2018. 

Aineiston analyysin jälkeen oli mahdollista esittää vastaukset tutkimuksen alussa 

esitettyihin kysymyksiin ja näin esittää tutkimuksen avulla löydetyt tutkimustukokset. 

Tutkimuksen lopuksi kirjoitettiin johtopäätökset ja pohdinta tutkimuksesta.  

5.3. Tutkimusmenetelmä  
 

Tutkimus toteutettiin käyttäen laadullista tutkimusmenetelmää. Menetelmän valintaan 

vaikutti pyrkimys saavuttaa syvällinen näkemys niistä käytännöistä, joilla esimies voi 

vaikuttaa asiantuntijan työhyvinvointiin sitä edistävästi. Lisäksi valintaa puolsi tutkimuksen 

pyrkimys tuottaa käytännössä hyödyllistä tietoa organisaation tulevan toiminnan tueksi. 

Menetelmän avulla odotettiin saavutettavan esimerkkejä työhyvinvointia lisäävistä 

esimieskäytännöistä.  

 

Laadullisen tutkimuksen kokonaisuutta voidaan luokitella, eritellä ja tyypitellä monin eri 

tavoin. Laadullisen tutkimuksen olemusta voidaan kuvata siis monin eri tavoin, mutta osa 

piirteistä on samoja määritelmästä riippumatta. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on 

syventää käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. Sen tarkoituksena ei ole löytää objektiivista ja 

absoluuttista totuutta. Laadullinen tutkimus pyrkii tuomaan tutkittavaan asiaan lisää 

näkökulmia. Vaikka tutkimuksen avulla pyritään saamaan erilaisia näkökulmia tutkittamaan 

ilmiöön, on säännönmukaisuuksien etsiminen sille tyypillistä. (Tuomi & Sarajärvi 2003) 
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Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on päästä lähelle niitä merkityksiä, joita ihmiset antavat 

ilmiöille ja tapahtumille. Kun tarkoitus on analysoida asioiden syvällisiä merkityksiä, paras 

ja rikkain tapa tutkia on laadullinen tutkimusmenetelmä. (Glaser & Strauss, 2012, 17- 18) 

 

Tutkimusmenetelmän vahvuudeksi voidaan lukea sen toiminnallinen näkökulma ja 

mahdollisuus soveltaa saavutettuja tutkimustuloksia käytännössä (Metsämuuronen 2008). 

Tämän tutkimuksen lähestymistapaa voidaan kuvata toimintatutkimuksen kaltaiseksi, sillä 

tutkimuksen avulla pyritään luomaan käytännössä toimivia suosituksia työhyvinvoinnin 

kehittämiseksi kohdeorganisaatiossa. Toimintatutkimuksen perimmäinen tarkoitus on 

tuottaa tietoa käytännön kehittämiseksi. Tällöin tutkimuksella ei tavoitella uuden teorian 

syntymistä, vaan tavoite kiteytyy selvän käytännön hyödyn ja arjessa käyttökelpoisen 

tiedon tavoitteluun. (Heikkinen et al. 2007) Kuitenkaan tässä tapauksessa tutkija ei 

osallistu käytännön kehitystyöhön organisaatiossa. Tavoitteena on lähentää aiemmin 

tutkittua teoriatietoa ja käytännön todellista toimintaa ja näin löytää todellisuudessa 

toimivia ja työhyvinvointia tukevia esimiestyön käytäntöjä.  

5.4. Aineisto ja sen keruu  
 
Tässä tutkimuksessa analysoitavaa aineistoa kerättiin kahdella tavalla: avoimella 

kirjallisella kysymyksellä ja haastatteluilla. Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa tehtiin 

vuoden 2018 alkuvuodesta henkilöstökysely, jonka tuloksia hyödynnettiin tämän 

tutkimuksen toteuttamisessa. Henkilöstökyselyssä oli kolme avointa kysymystä liittyen 

työhyvinvointiin, työn organisointiin ja esimiestyöhön. Näiden kolmen avoimen 

kysymyksen vastaukset muodostivat yhden tutkimuksen aineistoista.  

 

Kaksi muuta aineistoa koostettiin kasvokkain toteutettujen haastatteluiden avulla.  

Haastatteluita tehtiin kahdenlaisia. Ensinnäkin haastateltiin yksilöhaastatteluna niitä 

esimiehiä, joiden organisaatiossa työhyvinvoinnin taso oli korkealla. Lisäksi näissä 

samoissa organisaatioissa toteutettiin pienryhmähaastattelu, johon osallistui 3-5 

henkilöstön edustajaa kyseisestä organisaatiosta. Alla esitetyssä taulukossa kuvattu 

haastatteluiden osallistujamäärät ja kestot.  
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Päivämäärä	 Kesto	 Osallistujamäärä	

Rehtorihaastattelu	A	 20.2.18	 52	min	 1	
Rehtorihaastattelu	B	 20.2.18	 64	min	 1	
Rehtorihaastattelu	C	 22.2.18	 46	min	 1	
Opettajien	pienryhmähaastattelu	A	 21.2.18	 54	min	 4	
Opettajien	pienryhmähaastattelu	B	 7.3.18	 45	min	 5	
Opettajien	pienryhmähaastattelu	C	 22.2.18	 32	min	 3	

 

Taulukko 1. Haastatteluiden kesto ja osallistujamäärä 

 

Nämä haastateltavat koulut valittiin henkilöstötutkimuksen perusteella. 

Henkilöstötutkimuksen perusteella valittiin haastatteluiden kohteeksi ne kolme 

organisaatiota, jotka olivat menestyneet kyselyssä parhaiten esimiestyön, työhyvinvoinnin 

ja toiminnan organisoinnin saralla. Näiden kategorioiden väitteet on esitetty alla olevassa 

kaaviossa. Kyseisten organisaatioiden rehtorit kontaktoitiin ja kaikki suostuivat 

haastatteluun. Kaikki haastatellut rehtorit saivat haastattelurungon tietoonsa etukäteen, 

sillä heiltä odotettiin syvempää analyysiä omasta käytöksestään tukiessaan alaistensa 

työhyvinvointia. Valmistautumisen odotettiin edistävän tätä tavoitetta. Tämän lisäksi 

organisaatioiden henkilöstöä haastateltiin pienryhmähaastattelussa.  

Pienryhmähaastatteluihin osallistuneet opettajat kontaktoitiin kyseisen koulun rehtorin 

toimesta, mikä saattoi vaikuttaa haastatteluihin valikoituneeseen joukkoon. Tämän ei 

kuitenkaan nähdä vaikuttavan tutkimuksen tuloksiin, sillä haastatteluissa keskityttiin 

käytäntöjen näkökulmaan. Pienryhmähaastatteluun osallistuneet opettajat eivät saaneet 

haastattelurunkoa etukäteen tietoonsa, sillä tavoitteena oli näissä haastatteluissa 

keskustella ilman ennakkonäkemyksiä asiasta. Tämän tilanteen nähtiin mahdollistavan 

uusien teemojen esiin nousemisen keskustelun aikana.  
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Toimintatavat	ja	organisointi	
Miten	arvioit	työyhteisösi	toimintatapoja	ja	organisointia?	

Työyhteisöni	ilmapiiri	on	kannustava	
Saan	työhöni	liittyvistä	asioista	tietoa	riittävästi	ja	oikea-aikaisesti	
Työnantajani	kohtelee	kaikkia	työntekijöitä	tasapuolisesti	
Työajoissa	on	mahdollisuus	joustaa	riittävästi	
Työyhteisöä	koskevat	muutokset	ja	kriisit	hallitaan	hyvin	
Tehtävät	ja	vastuualueet	on	määritelty	selkeästi	
Työyhteisöni	toiminta	on	suunnitelmallista	ja	hallittua	
Työntekijöiden	välillä	vallitsee	luottamus	ja	hyvä	yhteishenki	
Työntekijöitä	kohdellaan	oikeudenmukaisesti	
Työyhteisön	monimuotoisuus	on	meillä	voimavara	

Työhyvinvointi	
Miten	arvioit	seuraavia	työhyvinvointiasi	kuvaavia	väittämiä?	

Koen,	että	työni	ja	muu	elämäni	on	riittävän	hyvin	tasapainossa	
Viihdyn	työssäni	
Tunnen	tekeväni	tärkeää	työtä	
Koen	työni	henkisen	kuormituksen	minulle	sopivaksi	
Koen	työni	ruumiillisen	kuormituksen	minulle	sopivaksi	
Olen	tyytyväinen	palkkaukseeni	
Koen,	että	työkykyni	on	hyvä	
Voin	vaikuttaa	omaa	työtäni	koskeviin	asioihin	
Henkilöstölle	on	riittävästi	mahdollisuuksia	käyttää	erilaisia	tuettuja	
vapaa-ajan	harrastemahdollisuuksia	
Tiedän,	miten	voin	saada	apua	tai	tukea	työssä	jaksamiseen	

Esimiestyö	
Arvioi	tyytyväisyyttäsi	lähimpään	esimieheesi.	

Saan	esimieheltäni	kannustavaa	ja	positiivista	palautetta	
Lähiesimieheni	luottaa	kykyyni	toimia	itsenäisesti	
Työlläni	on	selkeät	tavoitteet	
Työlleni	asetettuja	tavoitteita	seurataan	
Työntekijöiden	mielipiteitä	kuunnellaan	toiminnan	kehittämisessä	
Olen	tyytyväinen	lähiesimieheni	tapaan	johtaa	
Työyksikössäni	käydään	kehittämiskeskustelut	säännöllisesti	

 

Taulukko 2. Henkilöstökyselyn väitteet 

 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu 
Haastattelu on yleisesti hyvin käytetty laadullisen tutkimuksen väline. Sen hyödyt 

perustuvat haastattelutilanteen suoraan vuorovaikutukseen, joka mahdollistaa vastauksien 

selventämisen ja syventämisen haastattelun aikana (Hirsjärvi & Hurme 2001). 

Tutkimuksen kaikki haastattelut toteutettiin kasvotusten puolistrukturoituina 

teemahaastatteluina. Teemahaastattelun avulla on mahdollista selvittää vastaajien 
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mielipiteitä, asenteita ja ideologioita siitä, miten asiat vastaajan mielestä ovat (Uusitalo 

1999). Puolistrukturoitu teemahaastattelu rakentuu ennalta valittujen teemojen ympärille 

(Hirsjärvi & Hurme 1982). Näihin teemoihin liittyvät tarkemmat kysymykset jäsentyvät 

haastattelutilanteessa tarkemmin muotoonsa ja kysymysten järjestys voi vaihdella teeman 

sisällä (Hirsjärvi & Hurme 1982). Näin ollen haastattelija ohjaa haastattelun kulkua, muttei 

pakota haastattelun kulkua tarkasti, vaan antaa sen soljua. Puolistrukturoitu 

teemahaastattelu antaa tilaa haastateltavan oman äänen kuulumiselle ja mahdollistaa 

haastateltavalle merkityksellisten asioiden painottamisen haastattelun aikana (Alasuutari 

1994). Tämän tutkimuksen haastatteluiden rungot oli suunniteltu aiempaan kirjallisuuteen 

perustuen ja haastatteluiden teemat pohjautuivat tutkimuksessa aiemmin esitettyyn 

teoreettiseen viitekehykseen. Haastattelurungot löytyvät liitteistä 1 ja 2. Liitteissä on 

eritelty erikseen haastattelurunko rehtoreille ja opettajille. Kaikki haastattelurunkojen 

teemat käsiteltiin, mutta haastatteluiden välillä oli pieniä painotuseroja teemojen välillä. 

Kunkin haastattelun lopuksi haastateltaville tarjottiin mahdollisuus täydentää tai 

kommentoida aiempia vastauksia.  

 

Focusryhmä 

Tutkittavissa organisaatioissa toteutettujen pienryhmähaastatteluiden tarkoituksena oli 

saada henkilöstön näkemykset esiin esimiesten näkemysten vastapainoksi. 

Ryhmäkeskustelu on haastattelutilanne, jossa ryhmän jäsenet osallistuvat haastatteluun 

samanaikaisesti. Keskustelun aikana osallistujat voivat tarvittaessa täydentää ja tukea 

toisiaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001) Ryhmäkeskustelussa haastattelija huolehtii keskustelun 

ohjaamisesta. Tässä tutkimuksessa pyrittiin luomaan ryhmän jäsenten välille 

vertaisasetelma. (Valtonen 2005) Tämä tapahtui luontevasti, sillä ryhmän osallistujat olivat 

saman organisaation jäseniä ja heillä oli osittain yhtenevä kokemus käsiteltävästä 

aiheesta 

5.5. Aineiston analyysi 
 

Tässä tutkimuksessa aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysissä 

tarkastellaan aineistossa esiintyviä sisällöllisiä merkityksiä, jotka liittyvät tutkittavaan 

ilmiöön. Sisällönanalyysissä pyritään tekemään päätelmiä systemaattisesti ja objektiivisesti 

käsillä olevasta datasta. Systemaattinen analyysi tarkoittaa sitä, että tutkija ei voi jättää 

analyysin ulkopuolelle aineistoa oman mielensä mukaan, vaan koko aineisto tulee ottaa 
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huomioon tasavertaisesti. Objektiivisen analyysin avulla tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

mahdollistuu. Analyysin tavoitteena on kuvata aineiston sisältöä sanallisesti ja löytää siitä 

sisällönanalyysin avulla merkityksiä. Lisäksi pyrkimyksenä on muodostaa tutkittavasta 

ilmiöstä pelkistetty kuvaus, jonka avulla tulokset voidaan linkittää laajempaan kontekstiin ja 

aiempiin tutkimustuloksiin. Tässä tutkimuksessa haastatteluissa kerättyä aineistoa 

analysoitiin teorialähtöisesti. Teorialähtöinen sisällönanalyysi perustuu nimensä mukaisesti 

aikaisempaan teoriaan ja tutkimuksiin.  (Tuomi & Sarajärvi 2003) 

 

Henkilöstökyselyn avointen vastausten analyysi 
Sisällönanalyysiä toteutettiin henkilöstökyselyn avointen kysymysten analyysissä kuvassa 

7 olevan prosessikaavion mukaisesti.  

 

 
Kuva 7. Avointen kysymysten analyysin prosessi 
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Ensin käsillä oleva aineisto ryhmiteltiin kysymyksittäin. Ensin aineisto jaettiin avointen 

kysymysten mukaisesti omiin Word-tiedostoihin. Kaikki kysymykset olivat keränneet suurin 

piirtein saman verran vastauksia vastaajilta. Avoimet kysymykset olivat:  

 

Miten työyhteisösi toimintatapoja ja työn organisointia tulisi kehittää? 
Millaisia toimenpiteitä ehdotat työhyvinvoinnin parantamiseksi? 
Miten lähiesimiehesi voi toiminnallaan parhaiten tukea työhyvinvointiasi? 
 

Aineisto pilkottiin ensin osiin kysymyksittäin, minkä jälkeen aineistoa teemoiteltiin 

värikoodien avulla. Värikoodit määräytyivät aineistosta esiin nousseiden ja toistuvien 

teemojen mukaisesti. Teemat olivat selkeästi tunnistettavissa aineistosta, sillä 

vastauksissa toistui samoja selkeitä teemoja. Tässä vaiheessa aineistosta jätettiin 

analyysin ulkopuolelle muutama yksittäinen vastaus, joiden teema ei esiintynyt missään 

toisessa vastauksessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty värikoodien teemat 

kysymyksittäin.  

 

Toimintatavat	ja	organisointi		 Työhyvinvointi		 Esimiestyö	
Tiedottaminen	 Sisäilma	ja	muut	fyysiset	olosuhteet	 Esimiehen	tuki	
Kehittäminen	 Liikunta	ja	harrastemahdollisuudet	 Läsnäolo	
Osallistuminen	ja	keskustelu	 Matala	keskustelukynnys	ja	työnohjaus	 Kannustaminen	ja	palkitseminen	
Oikeudenmukaisuus	 Fyysinen	työkyky	 Palaute	
Selkeys	 Lisää	resursseja	 Työtehtävien	sopivuus	
Erilaisuus	ja	ymmärrys	 Yhteishenki	 Organisointi	

	
Itsenäisyys	 Jämäkkyys	ja	johdonmukaisuus	

	
Epävarmuus	tulevasta	 Haastaminen	

	
Esimiehen	palaute	ja	tuki	 Avoimuus	

	 	
Yhteisön	ja	kollegoiden	tuki		

Taulukko 3. Värikoodien teemat  

 

Kun aineisto oli koodattu värien avulla teemoihin, siirrettiin vastaukset toiseen Word- 

tiedostoon siten, että ne oli luokiteltu väreittäin. Tässä vaiheessa tehtiin aineistosta esiin 

nousseiden teemojen avulla käsitekartta. Käsitekartassa oli esillä kaikkien kysymysten 

vastauksista esiin nousseet teemat. On hyvä huomata, että vastaajat olivat osaltaan 

nostaneet samoja tai päällekkäisiä teemoja (keskustelu ja läsnäolo, selkeys ja organisointi) 

esiin kaikkien kysymysten vastauksissa. Toisaalta taas jotkin teemat (tiedottaminen, 

resurssit, fyysiset olosuhteet) esiintyivät vain yhden kysymyksen vastauksissa. Alla on 
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esitetty ensin käsitekartta kysymyksittäin. Tämän jälkeen käsitekartasta eroteltiin 

tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti teemat fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 

työhyvinvointiin liittyviksi. Alla on käsitekartta myös siten, että edellä mainitut teemat on 

eroteltu värikoodeittain. Kuvassa 9 oranssi väri kuvaa sosiaaliseen työhyvinvointiin liittyviä 

teemoja, violetti väri kuvaa psyykkiseen työhyvinvointiin liittyviä teemoja ja vihreä väri 

fyysiseen työhyvinvointiin liittyviä teemoja.  

 
Kuva 8. Esiin nousseet teemat kysymyksittäin 
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Kuva 9. Esiin nousseet teemat jaettuna osa-alueisiin 

 

Tämän välivaiheen jälkeen aineistosta esiin nousseita teemoja peilattiin tarkemmin 

aiemmin teoriaosuudessa luotuun viitekehykseen. Peilauksen perusteella aineistosta esiin 

nousseet teemat jaettiin viitekehyksen mukaisiin osa-alueisiin. Teemat näkyvät osa-

alueittain alla olevassa kuvassa.  

 

Psyykkinen	 		
Suunta	 Selkeys,	Epävarmuus	tulevasta,	Jämäkkyys	ja	johdonmukaisuus,		
Riittävät	resurssit	 Lisää	resursseja,	Organisointi,	Työtehtävien	sopivuus	
Kehittyminen	 Kehittäminen,	Matala	keskustelukynnys	ja	työnohjaus,	Haastaminen,	Palaute	
Sosiaalinen	 		
Arvostus	ja	merkitys	 Tiedottaminen,	Arvostus	ja	kunnioitus,	Kannustaminen	ja	palkitseminen	
Luottamus,	tuki	ja	
turvallisuus	

Osallistuminen	ja	keskustelu,	Erilaisuus	ja	ymmärrys,	Esimiehen	palaute	ja	tuki,		
Esimiehen	tuki,	Läsnäolo	

Ilmapiiri	 Oikeudenmukaisuus,	Avoimuus,	Yhteishenki,	Yhteisön	+	kollegoiden	tuki	
Fyysinen	 Sisäilma	ja	muut	fyysiset	olosuhteet,	Liikunta	ja	harrastemahdollisuudet	
 

Taulukko 4. Aineistosta esiin nousseet teemat jaettuna viitekehyksen osa-alueisiin 
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Tämän jaottelun jälkeen osa-alueiden sisällä yhdisteltiin mahdollisia päällekkäisiä teemoja 

lopullisen analyysin helpottamiseksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty osa-alueiden 

lopulliset teemat, kun päällekkäisyydet poistettiin. Psyykkisen osa-alueen sisällä teemat 

Selkeys sekä Jämäkkyys ja johdonmukaisuus yhdistettiin sekä teema Matala 

keskustelukynnys ja työohjaus yhdistettiin Palaute-teemaan. Sosiaalisessa osa-alueessa 

esimiehen tukeen liittyvät teemat koottiin yhdeksi, samoin kuin läsnäoloon ja keskusteluun 

liittyvät teemat. Lisäksi teemat Yhteisön ja kollegoiden tuki ja Yhteishenki yhdistettiin 

samaan teemaan.  

 

Psyykkinen	 		
Suunta	 Selkeys	ja	jämäkkyys,	Epävarmuus	tulevasta	
Riittävät	resurssit	 Lisää	resursseja,	Organisointi,	Työtehtävien	sopivuus	
Kehittyminen	 Kehittäminen,	Haastaminen,	Palaute	
Sosiaalinen	 		
Arvostus	ja	merkitys	 Tiedottaminen,	Arvostus	ja	kunnioitus,	Kannustaminen	ja	palkitseminen	
Luottamus,	tuki	ja	
turvallisuus	 Keskustelu	ja	läsnäolo,	Esimiehen	tuki	

Ilmapiiri	 Oikeudenmukaisuus,	Avoimuus,	Yhteisöllisyys	
Fyysinen	 Sisäilma	ja	muut	fyysiset	olosuhteet,	Liikunta	ja	harrastemahdollisuudet	
 

Taulukko 5. Teemat osa-alueittain pelkistettyinä 

 

Lopuksi aineistoa ja avoimia vastauksia analysoitiin osa-alueittain. Analyysissä käsiteltiin 

esiin nousseita teemoja ja niiden painotuksia. Lisäksi analyysissä yhdisteltiin päällekkäisiä 

teemoja ja tehtiin johtopäätöksiä vastauksista. Prosessin kulku noudatteli Tuomen ja 

Sarajärven (2003) esittelemää sisällönanalyysin prosessia. Aluksi aineistoa käsiteltiin 

osissa ja se ryhmiteltiin samankaltaisuuksien mukaan, minkä jälkeen oleellinen tieto 

eroteltiin ja järjestettiin uudeksi kokonaisuudeksi (Tuomi & Sarajärvi 2003).  

 

Rehtoreiden ja opettajien haastatteluiden analyysi 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuvat osittain 

päällekkäin, sillä jo haastattelutilanteessa tutkija saattaa tehdä analyysia haastattelun 

kulusta. Ennen varsinaista analyysiä kerätty aineisto tulee litteroida eli kirjoittaa puhtaaksi. 

(Metsämuuronen 2011) Tätä tutkimusta varten tehdyt haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin 

auki nauhoitusten perusteella haastattelun kanssa samana päivänä. Litterointien jälkeen 

kaikista haastatteluista syntynyt aineisto jaettiin erillisiin tiedostoihin tutkimuksen 
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viitekehyksen mukaisten osa-alueiden mukaisesti. Osa-alueet olivat siis psyykkisestä 

näkökulmasta suunta, riittävät resurssit ja kehittyminen ja sosiaalisesta näkökulmasta 

arvostus ja merkitys, luottamus, tuki ja turvallisuus sekä ilmapiiri. Lisäksi aineistosta 

muodostettiin erilliset tiedostot työhyvinvoinnin yleiskäsitykseen ja opettajan työn 

kuormittavuuteen liittyen. Rehtoreiden yksilöhaastatteluiden ja opettajien 

pienryhmähaastatteluiden aineistoja käsiteltiin rinnakkain samoissa tiedostoissa, mutta 

aineistosta oli erotettu rehtoreiden ja opettajien osuudet erikseen selkeästi.  

 

Kun aineisto oli jaettu viitekehyksen mukaisiin osa-alueisiin, aloitettiin analyysi osa-

alueittain. Jokaisessa osa-alueessa aineistosta tunnistettiin toistuvia samankaltaisuuksia 

ja mahdollisia eroja eri haastatteluiden välillä. Osa-alueiden sisällä nousseet teemat 

koottiin taulukoiksi selkeyttämään analyysia lukijalle. Nämä haastatteluissa esiintyneet 

teemat käsitellään myöhemmin osa-aluekohtaisessa järjestyksessä. Analyysissä 

keskityttiin haastatteluissa esiin nousseeseen oleelliseen tietoon ja sitä pyrittiin 

tulkitsemaan aiempaan teoriaan peilaten. Alla esitetty haastatteluiden analyysi prosessina.  

 
Kuva 10. Haastatteluiden analyysiprosessi 
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5.6. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti  
 
Laadullisen tutkimuksen vapaus vastuuttaa tutkijan arvioimaan tehdyn tutkimuksen 

luotettavuutta tarkasti. Tämän seurauksena tutkijan on kuvata toteutettua 

tutkimusprosessia ja siinä tehtyjä valintoja tarkasti, jotta tutkimuksen reliabiliteettiin ja 

validiteettiin liittyvät vaatimukset täyttyvät. (Eskola & Suoranta 1998) Tämä kuvaus tulee 

toteuttaa totuudenmukaisesti ja mahdollisimman tarkasti vaiheittain aina aineiston 

hankinnasta sen analyysiin ja tulkintaan (Hirsjärvi et. al. 2004).  

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja luotettavuutta 

(Hirsjärvi & Hurme 2001). Tutkimustulosten luotettavuus syntyy toistettavuudesta (Collis & 

Hussey 2003). Käytännössä toistettavuus tarkoittaa sitä, että saavutetaan sama 

lopputulos riippumatta tutkimuksen toteuttajasta (Hirsjärvi & Hurme 2001). Tämän 

tutkimuksen tapauksessa on syytä huomioida, että puolistrukturoitu teemahaastattelu on 

vapaamuotoista, mikä vaikuttaa tutkimuksen toistettavuuteen. Kuitenkin voidaan nähdä, 

että litteroidusta aineistosta toinenkin tutkija päätyisi todennäköisesti samoihin 

johtopäätöksiin, kun analyysi pohjautuu voimakkaasti aiemman teorian pohjalta 

muodostettuun teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksen luotettavuuden vahvistamiseksi 

tutkimuksen suorittamisen kuvaus on tehty mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti. 

Tästä huolimatta on kuitenkin syytä ottaa huomioon sisällönanalyysin tulkinnallinen 

luonne. Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on tutkittu sitä mitä 

on luvattu (Tuomi & Sarajärvi 2003). Toisin sanoen kyse on siitä, että onko 

tutkimusmenetelmä sopiva mittaamaan sitä mitä on tarkoitus mitata (Hirsjärvi et al. 2004). 

Tässä tutkimuksessa asetetut tutkimuskysymykset ohjasivat työn kulkua läpi työn, millä 

varmistettiin mahdollisuus vastata tutkimuskysymyksiin teoriaosuuteen ja empiiriseen 

osuuteen perustuen.  

6. Tulokset 
Tutkimuksen tulokset esitetään seuraavaksi viitekehyksen mukaisesti psyykkiseen ja 

sosiaaliseen työhyvinvointiin eroteltuina osioina. Tätä ennen esitetään kuitenkin lyhyt 

yhteenveto tutkimuksen kohdeorganisaatiossa toteutetusta henkilöstökyselystä. Tämän 

yhteenvedon lisäksi käsitellään haastatteluissa ilmenneitä työhyvinvoinnin teemoja omana 

kokonaisuutenaan ennen osa-alueiden erillistä analyysiä. Näiden osuuksien jälkeen 
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siirrytään käsittelemään ensin tarkemmin psyykkistä työhyvinvointia ja sen jälkeen 

sosiaalista työhyvinvointia. Näitä osa-alueita tarkastellaan henkilöstökyselyn avointen 

vastausten, opettajille tehtyjen pienryhmähaastatteluiden ja rehtoreiden haastatteluiden 

valossa. Näiden jälkeen käsitellään lyhyesti fyysistä työhyvinvointia ja lopuksi esitetään 

yhteenveto tutkimuksen perusteella suositeltavista työhyvinvointia tukevista esimiehen 

käytännöistä.  

6.1. Henkilöstökyselyn tulokset 
 
Henkilöstökyselyn perusteella Lappeenrannan perusopetuksessa voidaan hyvin. 

Tutkimuksessa huomioitujen kolmen kategorian (toimintatavat ja organisointi, 

työhyvinvointi ja esimiestyö) vastausten keskiarvoksi muodostui 4,03/5,00. Erityisesti 

esimiestyöhön kohdistuneet arviot olivat kiitettäviä keskiarvolla 4,23. Henkilöstökyselyn 

tuloksista on hyvä nostaa muutama selkeä havainto esiin. Nämä havainnot kuvaavat 

vastaajajoukon näkemyksiä kategorioista, sillä vastaukset olivat koulusta huolimatta 

tiettyjen väittämien kohdalla erittäin samansuuntaisia. Ensinnäkin kaikkien koulujen 

kohdalla työhyvinvoinnin kategoriassa väittämä ”Tunnen tekeväni tärkeää työtä” sai 

parhaimman keskiarvon. Kyseisen väittämän koko aineiston keskiarvo 4,61 osoittaa 

opettajien vahvaa kokemusta työnsä merkityksellisyydestä. Toimintatapojen ja 

organisoinnin kategoriassa vastaajat pitivät työyhteisön monimuotoisuutta voimavarana, 

mikä sai kyseisen kategorian väitteistä kaikista parhaan keskiarvon 4,30. Saman 

kategorian huonoimman keskiarvon sai väite ”Työajoissa on mahdollisuus joustaa 

riittävästi” (2,73) mikä selittyy luonnollisesti opettajan työn opetukseen sidotulla luonteella. 

Esimiestyön kategoriassa parhaimman keskiarvon sai väittämä ”Esimieheni luottaa 

kykyyni toimia itsenäisesti”, mikä kuvaa opettajien kokemaa luottamusta. Vastaajien 

mukaan organisaatioissa käydään pääsääntöisesti kehityskeskustelut säännöllisesti, mutta 

toisaalta taas kategorian huonoimman keskiarvon sai väite ”Työlleni asetettuja tavoitteita 

seurataan”.  
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KESKIARVO	

Toimintatavat	ja	organisointi	
3,89	

Miten	arvioit	työyhteisösi	toimintatapoja	ja	organisointia?	
Työyhteisöni	ilmapiiri	on	kannustava	 4,22	
Saan	työhöni	liittyvistä	asioista	tietoa	riittävästi	ja	oikea-aikaisesti	 3,93	
Työnantajani	kohtelee	kaikkia	työntekijöitä	tasapuolisesti	 3,93	
Työajoissa	on	mahdollisuus	joustaa	riittävästi	 2,73	
Työyhteisöä	koskevat	muutokset	ja	kriisit	hallitaan	hyvin	 3,77	
Tehtävät	ja	vastuualueet	on	määritelty	selkeästi	 3,88	
Työyhteisöni	toiminta	on	suunnitelmallista	ja	hallittua	 3,84	
Työntekijöiden	välillä	vallitsee	luottamus	ja	hyvä	yhteishenki	 4,10	
Työntekijöitä	kohdellaan	oikeudenmukaisesti	 4,18	
Työyhteisön	monimuotoisuus	on	meillä	voimavara	 4,30	

Työhyvinvointi	
3,98	

Miten	arvioit	seuraavia	työhyvinvointiasi	kuvaavia	väittämiä?	
Koen,	että	työni	ja	muu	elämäni	on	riittävän	hyvin	tasapainossa	 4,03	
Viihdyn	työssäni	 4,32	
Tunnen	tekeväni	tärkeää	työtä	 4,61	
Koen	työni	henkisen	kuormituksen	minulle	sopivaksi	 3,85	
Koen	työni	ruumiillisen	kuormituksen	minulle	sopivaksi	 4,45	
Olen	tyytyväinen	palkkaukseeni	 2,81	
Koen,	että	työkykyni	on	hyvä	 4,06	
Voin	vaikuttaa	omaa	työtäni	koskeviin	asioihin	 3,85	
Henkilöstölle	on	riittävästi	mahdollisuuksia	käyttää	erilaisia	tuettuja	 3,62	
vapaa-ajan	harrastemahdollisuuksia	 		
Tiedän,	miten	voin	saada	apua	tai	tukea	työssä	jaksamiseen	 4,21	

Esimiestyö	
4,23	

Arvioi	tyytyväisyyttäsi	lähimpään	esimieheesi.	
Saan	esimieheltäni	kannustavaa	ja	positiivista	palautetta	 4,11	
Lähiesimieheni	luottaa	kykyyni	toimia	itsenäisesti	 4,59	
Työlläni	on	selkeät	tavoitteet	 4,35	
Työlleni	asetettuja	tavoitteita	seurataan	 3,89	
Työntekijöiden	mielipiteitä	kuunnellaan	toiminnan	kehittämisessä	 4,04	
Olen	tyytyväinen	lähiesimieheni	tapaan	johtaa	 4,14	
Työyksikössäni	käydään	kehittämiskeskustelut	säännöllisesti	 4,51	

 

Taulukko 6. Henkilöstökyselyn keskiarvot kategorioittain 
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6.2. Yleinen käsitys työhyvinvoinnista 
 
Kaikissa kuudessa toteutetussa haastattelussa käsiteltiin haastattelun aluksi 

työhyvinvointia kokonaisuutena ja yleisellä tasolla. Voidaan todeta, että rehtoreilla ja 

opettajilla on lähes toisiaan vastaava käsitys työhyvinvoinnista. Alla esitetyssä taulukossa 

on eritelty rehtoreiden ja opettajien haastatteluissa nousseet näkemykset 

työhyvinvoinnista. Kumpikin ryhmä piti tärkeänä, että töihin on kiva tulla ja siellä jaksaa 

olla. Rehtorit painottivat opettajia enemmän työn merkityksellisyyttä ja onnistumisten 

merkitystä, kun taas opettajat toivat esiin, että on tärkeää pystyä käsittelemään vaikeat 

asiat töissä. Opettajat nostivat esiin myös esimiehen ja työyhteisön tuen ja kannustuksen. 

Erot vastaajien välillä perustunevat näkökulmaeroon, mutta ne on silti hyvä tiedostaa. 

Erityisesti on tärkeää esimiehen näkökulmasta tiedostaa opettajien esittämä tarve 

esimiehen tukeen ja vaikeiden asioiden käsittelyyn työpaikalla. Tätä pidettiin kaikissa 

pienryhmähaastatteluissa tärkeänä.  

 
Työhyvinvointi	on	sitä,	että		

Rehtorit	 Opettajat	
on	kivaa.	 on	kiva	olla	töissä.	
on	tunne	työn	merkityksestä.	 voi	lähteä	hyvällä	mielellä	kotiin.	
kokee	työn	imua.	 vaikeat	asiat	voi	käsitellä	töissä.	
kokee	onnistumisen	iloa.	 saa	tukea	esimieheltä	ja	työyhteisöltä.		
jaksaa	käydä	töissä.	 jaksaa	olla	töissä.	
viihtyy	työporukassa.	 työyhteisö	on	kannustava	
tulee	mielellään	töihin	ja	ei	ole	kiire	pois.	 on	kiva	tulla	töihin.		

 

Taulukko 7. Yleinen käsitys työhyvinvoinnista haastatteluiden perusteella 

 

Kun haastateltavilta kysyttiin, että ”Mitkä ovat työhyvinvoinnin kulmakivet?” löytyi 

enemmän eroja rehtoreiden ja opettajien välillä. Näkemys psyykkisestä työhyvinvoinnista 

oli samanlainen sekä rehtoreilla että opettajilla, mutta sosiaalisen työhyvinvoinnin saralla 

ilmeni eroja. Rehtorit painottivat vastauksissaan huomattavasti psyykkisen työhyvinvoinnin 

osa-aluetta, sillä sosiaaliseen osa-alueeseen liittyen nostettiin esiin vain opettajan oman 

siviilielämän merkitys työhyvinvointiin. Opettajat taas toivat haastatteluissa monia 

sosiaalisen työhyvinvoinnin osa-alueita esiin vastatessaan kysymykseen. Opettajat 

esittivät rehtorin ja kollegoiden tuen, ilmapiirin, keskusteluyhteyden, työyhteisön ja 

luottamuksen esimieheen olevan työhyvinvoinnin kulmakiviä. Tämä ero vastauksissa 

korostaa opettajien näkemystä työyhteisön merkityksellisyydestä. 
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Työhyvinvoinnin	kulmakivet	
Rehtorit	 Opettajat	

Psyykkinen	
Arjen	rakenteet	 Selkeät	toimintatavat	
Ennakoitu	arki	 Johdonmukaisuus	
Sopiva	kuormitus	 Sopiva	työkuorma	
Tasapuolinen	työnjako	 Tietää	mitä	tapahtuu	
Onnistumisen	elämykset	 Onnistumisen	kokemukset	

Sosiaalinen	
Oma	siviilielämä	järjestyksessä	 Ilmapiiri	

	
Rehtorin	tuki	

	
Kollegoiden	tuki	

	

Yhteistyö	ja	keskustelu	
työkavereiden	ja	
esimiehen	kanssa	

	
Luottamus	esimieheen	

	
Työkaverit	ja	työyhteisö	

 

Taulukko 8. Työhyvinvoinnin kulmakivet haastatteluiden perusteella 

 

Kun haastateltavilta kysyttiin esimiehen toiminnan yhteyttä työhyvinvointiin, vastasivat 

rehtorit ja opettajat saman linjan mukaisesti. Rehtorit näkivät esimiehen tärkeimmiksi 

tehtäviksi olla kuuntelija, olla läsnä ja tavoitettavissa sekä osoittaa tukea ja auttaa 

opettajia. Opettajat sanoivat, että tärkeintä on, että esimieheltä löytyy aikaa ja hän haluaa 

tutustua kaikkiin. Opettajat pitivät tärkeänä myös, että esimies ei tuomitse ja hän on 

tavoitettavissa. On hyvä, että nämä näkemykset kohtaavat ja se on luonnollistakin näissä 

kouluissa, joissa opettajat kokevat korkeaa tyytyväisyyttä esimiestyöhön.  

6.3. Psyykkistä työhyvinvointia tukevat käytännöt 
 
Tässä osiossa käsitellään empiirisen tutkimuksen aikana esiin nousseita psyykkiseen 

työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita ja käytäntöjä. Psyykkisen työhyvinvoinnin osa-alueet 

käsitellään teoreettisen viitekehyksen mukaisesti jaettuna kolmeen osa-alueeseen eli 

suuntaan, riittäviin resursseihin ja kehittymiseen. Kaikkia osa-alueita tarkastellaan 

opettajien näkökulmasta sekä henkilöstökyselyssä nousseiden teemojen mukaisesti että 

pienryhmähaastatteluiden keskustelujen perusteella. Opettajanäkökulman lisäksi kutakin 

osa-aluetta tarkastellaan lähiesimiehen eli rehtorin näkökulmasta. Tarkoituksena on 

opettajanäkökulman kautta tuoda esiin kyseisen osa-alueen merkitys eli miksi juuri 

kyseinen asia parantaa opettajien työhyvinvointi. Rehtorinäkökulman kautta pyritään 
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selventämään sitä, miten esimies voi toiminnallaan tukea tätä osa-aluetta. Yhteenveto 

käytännöistä kuvataan luvussa 6.6. 

 

Henkilöstökyselyn avoimien vastausten perusteella psyykkistä työhyvinvointia tukevat 

erityisesti esimiehen toiminnan selkeys, johdonmukaisuus ja jämäkkyys sekä resurssien 

riittävyys ja onnistunut organisointi. Psyykkisen osa-alueen henkilöstökyselyn avointen 

vastausten teemat on esitetty alla olevassa taulukossa, johon on myös kirjattu teemaan 

liittyvien vastausten lukumäärä sulkeisiin teeman perään.  

 

Psyykkinen	työhyvinvointi	
Suunta	 Riittävät	resurssit	 Kehittyminen	
Selkeys	ja	jämäkkyys	(16)	 Lisää	resursseja	(18)	 Kehittäminen	(6)	
Epävarmuus	tulevasta	(2)	 Organisointi	(6)	 Haastaminen	(2)	

	
Työtehtävien	sopivuus	(2)	 Palaute	(6)	

 
Taulukko 9. Henkilöstökyselyn avointen kysymysten vastausten teemat ja lukumäärät 
 

Suunta 
 
Suunnasta puhuttaessa haastatteluissa nousi esille samoja teemoja, jotka nousivat esiin 

myös henkilöstökyselyn avoimissa vastauksissa. Haastatteluissa pureuduttiin 

luonnollisesti tarkemmin esiin nousseisiin teemoihin ja erityisesti toiminnan 

johdonmukaisuutta ja vision konkretisoimista käsiteltiin paljon haastatteluissa. Alla 

olevassa taulukossa on esitetty haastatteluissa esiin nousseet teemat. Kyseisiä teemoja 

käsitellään tässä osiossa taulukon mukaisessa järjestyksessä.   

 

HAASTATTELUISSA	ESIIN	NOUSSEET	SUUNTAAN	LIITTYVÄT	TEEMAT	
Toiminnan	selkeys	
Johdonmukaisuus	
Vision	merkitys	

Henkilöstön	osallistuminen	vision	määrittämiseen	
Tavoitteiden	konkreettisuus	ja	maltillisuus	

Tavoitteiden	perustelu	
Tavoitteiden	visuaalinen	avaaminen	

 

Taulukko 10. Haastatteluissa esiin nousseet suuntaan liittyvät teemat 
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Henkilöstökyselyn avoimien vastausten perusteella esimieheltä kaivataan selkeitä 

päätöksiä ja tehtyihin päätöksiin perustuvaa johdonmukaista toimintaa. Kyselyn avoimissa 

vastauksissa painotettiin selkeän linjan ja vision merkitystä, mitkä osaltaan auttavat 

opettajia ymmärtämään omat vastuualueensa arjessa. Opettajat haluavat tietää, mitä 

heiltä odotetaan, mikä taas auttaa oman työskentelyn suunnan määrittämisessä. Visio siis 

selkeyttää arkea. Nämä samat teemat nousivat esille myös opettajien 

pienryhmähaastatteluissa. Pienryhmähaastatteluiden perusteella opettajat kokivat vision 

vaikuttavan jokapäiväiseen toimintaan ja oman työn toteuttamiseen.  

 
Ja sanoisin et tän hetkinen esimies on sellanen, jolla on pedagogista näkemystä ja ajatus 

siitä mihin suuntaan tää koulu menee ja mihin suuntaan tän koulun pitäs mennä. (opettaja) 

 

Opettajien mukaan vision olemassaolo huokuu esimiehen toiminnasta ja näkyy arjessa 

toiminnan johdonmukaisuutena. Visio nähdään sekä koulukohtaisena suuntana että 

osaltaan myös ”meidän velvollisuuksissa ja lakipykälissä”. Yhden koulun 

pienryhmäkeskustelussa opettajat korostivat esimiehen vahvuutena hänen syvää 

tuntemustaan opetussuunnitelmasta ja koulua velvoittavista laeista. Tämän esimiehen 

näkemyksen koulun suunnasta ja velvollisuuksista nähtiin heijastuvan kouluarkeen siten, 

että opettajien on mahdollista ”arvioida etukäteen, miten asia tulee etenemään”. Selkeä 

visio vähentää epätietoisuutta arjessa, mikä luonnollisesti tukee työhyvinvointia.  
 

Et tietää mitä odotetaan ja et tietää mitä tehdä niin se ei vie sellasta turhaa energiaa se 

semmonen epätietoisuus. (opettaja) 

 

Tähän liittyen henkilöstökyselyn avoimissa vastauksissa ilmeni kokemus ”ryntäilystä” ja 

”rääpimisestä”, mikä oli seurausta siitä, ettei asioita saateta kerralla loppuun, vaan ennen 

edellisen valmistumista aloitetaan uusi projekti tai hanke. Muutamasta vastauksesta ilmeni 

myös ahdistus jatkuvaa muutosta ja kehitystä kohtaan, mikä helpottuisi, kun keskityttäisiin 

muutamaan tärkeimpään kehitysasiaan kerrallaan. Kuitenkin opettajien 

pienryhmähaastatteluiden aikana ilmeni, että opettajakunta ymmärtää pääsääntöisesti 

kehityshankkeiden merkityksen ja kokevat ne isossa kuvassa tarpeellisiksi. Tässä haaste 

voikin liittyä siihen, että eri projektit tuntuvat hajanaisilta, vaikka niillä olisikin laajemmassa 

kuvassa sama päämäärä. Vision selkeyden kautta esimiehen olisi mahdollista tuoda eri 
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projekteihin ja hankkeisiin tunnetta jatkuvuudesta ja pitkän aikavälin päämäärän 

saavuttamisesta.  

 
Esimiehen näkökulmasta visio välittyy henkilöstölle parhaiten, kun henkilöstö on mukana 

sen määrittämisessä. Lappeenrannan perusopetuksessa kouluilla on valta määrittää 

yksikkökohtaiset tavoitteet ja strategia neljä vuotta kestävälle strategiakaudelle kerrallaan. 

Tämä strategiatyö nousi esille rehtoreiden haastatteluissa, joissa ilmeni, että 

suunnittelutyötä on tehty kyseisissä kouluissa tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa. 

Osassa kouluista visio kuvataan arvoina tai painopistealueina. Tiivis osallistuminen 

suunnittelutyöhön ja tavoitteiden ja arvojen määrittelemiseen edesauttaa näihin 

sitoutumista.  

 
Nyt kun strategiaa uusittiin niin se oli tietysti se asiakirja jonka pohjalta useempi 

opekokous istuttiin ja mietittiin mitkä on meiän painopistealueita. (rehtori) 

 

Kahden haastatellun rehtorin näkemyksen mukaan opettajien on hyvä olla 

suunnittelutyössä mukana, mutta rehtorilla on viimekädessä vastuu tavoitteen 

määrittelystä ja sen heijastumisesta arkeen. Näiden esimiesten mukaan koulumaailmassa 

opettajalle tulee antaa ensisijaisesti työrauha oman työn hoitamiselle. Tätä varten 

esimiehen tulee pelkistää ja pilkkoa asetettuja tavoitteita opettajan arkeen sopiviksi. 

Tämän konkretisoinnin seurauksena on todennäköisempää, että abstrakti tavoite 

saavutetaan arjen pienien tekojen ja päätösten myötä. Esimiehen onkin huolehdittava, että 

henkilöstö kokee asetetut tavoitteet saavutettavissa oleviksi.  

 

Et kyseessä on joku abstrakti tavoite, jota kohti mennään. Et mitä konkreettisempaa ja mitä 

enemmän siihen saa sidottua konkreettisia asioita, niin sitä helpompaa se on opettajalle 

nähä yhteys siihen omaan työhön. Ja se et miksi minun kuuluu tehdä tätä. (rehtori) 

 

Rehtoreita haastateltaessa nousi esiin visioon ja tavoitteisiin liittyvä perustelu. 

Koulumaailmaan kohdistuu paljon säädöksiä ja vaatimuksia, jotka ovat osaltaan 

määrittämässä koulujen visiota ja tavoitteita. Näiden elementtien tulee näkyä jollain tavalla 

arjessa ja päätöksissä, koska ne ohjaavat toimintaa. Onkin hyvä, jos rehtori pystyy 

viestinnässään ilmaisemaan perustelut niille toimille, joilla kouluun kohdistuviin 

vaatimuksiin vastataan. Perustelu jo itsessään on tärkeä toimi, kun halutaan vaikuttaa 
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toiminnan suuntaan. Sen tarkoitus on luoda merkitys ja tarjota selitys vaaditulle 

toiminnalle.  

 
Niin sit sanoin et meillä on perusopetuslaki ja ops, mitkä vaatii meiltä tämmöstä, niin nyt 

mein pitää tehdä tätä. (rehtori) 

 
Kun haluttu tavoite on selvillä, tulee se tuoda ilmi arjessa. Tavoitteen selkeyttämiseksi 

kahdessa haastatellussa koulussa oli esitetty strategia ja painopistealueet visuaalisesti. 

Visuaalisen esittämisen kautta tavoitteet on helpompi jäsentää ja hahmottaa. Lisäksi 

visuaalinen esittäminen muistuttaa arjessa henkilökuntaa yhdessä määritellyistä 

tavoitteista. Visuaalisen esittämisen hyötyihin voidaan lukea myös sisällön pelkistäminen 

tätä kautta. Kun halutaan esittää abstrakteja tavoitteita seinällä julisteessa, taulussa tai 

kartassa, on sisältöä välttämätöntä yksinkertaistaa, mikä samalla tukee tavoitteen 

prosessointia henkilökunnan kesken.  
 

Tuol on seinällä sellanen iso kahden vuoden strategiakartta, mis on joka pikku askeleella se 

mihin myö mennään seuraavaksi. Ne on niinkun näkyvillä ja ne puhutaan ja keskustellaan 

auki. (rehtori) 

 

Tavoitteiden unohtumisen ehkäisemiseksi on myös tärkeää ylläpitää teemoja arkisissa 

keskusteluissa ja viestinnässä. Tämä nostettiin yhdessä tutkituista kouluista esiin, kun 

pohdittiin vision näkymistä arjessa. Esimerkiksi, kun oppilaan hyvinvointitaitojen tukeminen 

on yksi arvoista koulussa, tulee siihen liittyvistä koulutuksista keskustella opettajakunnan 

kesken huolellisesti. Keskusteluissa voidaan viitata siihen, että kyseinen teema on 

merkityksellinen, sillä se on valittu käynnissä olevan strategiakauden arvoksi. Samassa 

koulussa opettajakunta kertoi arvojen heijastuvan arjessa pieniin asioihin niin 

kahvipöytäkeskusteluihin kuin viikkotiedotteisiinkin. Lisäksi pienryhmähaastatteluissa 

korostettiin, että on tärkeää pysyä sovituissa päätöksissä. Tätä edesauttaa opettajien 

mukaan se, että esimies valmistelee päätökset huolella.  

 
Meil on suunta mikä tulee niis isois linjoissa ja niis pienis linjoissa ja niis pienis linjoissa 

esimerkiks niissä viikkotiedotteissa. (opettaja) 
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Tiedottaminen liittyy olennaisesti myös tähän osa-alueeseen suunnan välittämistä ja 

ilmaisemista tukevasti. Tiedottamisen avulla yhteiset tavoitteen pysyvät läsnä arjessa, 

mikä mahdollistaa taas niiden jatkuvan kehittämisen ja huomioimisen. Tässä työssä 

tiedottamisen merkitykseen pureudutaan tarkemmin, kun käsitellään työhyvinvoinnin 

sosiaalisesta näkökulmasta arvostusta ja merkitystä. Tiedottamisen avulla voidaan 

osoittaa arvostusta henkilöstöä kohtaan.  

Riittävät resurssit 
 
Riittävistä resursseista puhuttaessa haastatteluissa nousi esiin erityisesti työn 

kuormitustekijät, työtehtävien vastaavuus osaamiseen, mielenkiintoon ja jaksamiseen 

sekä resurssien jaon selkeys ja siihen osallistumisen merkitys. Kaikki haastatteluissa 

ilmenneet tähän osa-alueeseen liittyvät teemat on listattu alla olevaan kuvaan. Teemoja 

käsitellään seuraavaksi tarkemmin kuvan mukaisessa järjestyksessä.  

 
HAASTATTELUISSA	ESIIN	NOUSSEET	RIITTÄVIIN	RESURSSEIHIN	LIITTYVÄT	TEEMAT	

Työn	kuormitustekijät	
Työn	fragmentoituminen	

Työtehtävän	vastaavuus	omaan	osaamiseen	ja	jaksamiseen	
Työnjako	ja	organisointi	

Arjen	rakenteet	
Resurssien	jakoon	osallistuminen	

Avoimuus	resurssien	jaossa	
Asenne	resurssien	niukkuutta	kohtaan	

Esimiehen	joustavuus	
 

Taulukko 11. Haastatteluissa esiin nousseet riittäviin resursseihin liittyvät teemat 

 

Resurssien merkitys korostui henkilöstökyselyn avoimissa vastauksissa odotusten 

mukaisesti. Resursseja koskevia vastauksia tuli kaiken kaikkiaan lähes 20 kappaletta ja 

lähes kaikki resursseihin liittyvät vastaukset tulivat kysymykseen ”Millaisia toimenpiteitä 

ehdotat työhyvinvoinnin parantamiseksi?”. Riittävien resurssien voidaan siis nähdä olevan 

avainasemassa henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta. Resurssinäkökulmaa ei 

kuitenkaan tuotu esiin, kun kysyttiin miten lähiesimies voi tukea työhyvinvoinnissa. 

Resurssinäkökulmaa ei siis nähty tässä vastaajajoukossa lähiesimiehen toimintaan 

liittyvänä haasteena, vaan ilmeisesti sen nähdään olevan hallinnollisten päättäjien haaste. 

Henkilöstökyselyn vastauksissa nostettiin esiin pula henkilöresursseista ja sen myötä 

kiireen tuntu arjessa. Henkilöstön kokema resurssipula liittyi erityisesti erityisopetukseen.  
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Henkilöstöresurssien lisääminen olisi suorastaan välttämätöntä. Henkilökunta on 

usein äärimmäisen tiukalla ja joutuu tuuraamaan muita sellaisessakin työssä, johon 

ei ole pätevä. (henkilöstökyselyn avoin vastaus) 

 

Kun puhutaan resursseista, on hyvä tarkastella samalla myös työtä sen 

kuormitustekijöiden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa kaikilta haastatteluihin 

osallistuneilta kysyttiin, että mikä tekee opettajan työstä kuormittavaa. Sekä opettajien että 

rehtoreiden vastauksissa nostettiin esille samat teemat. Teemat voidaan jakaa neljään 

osa-alueeseen, joista ensimmäinen liittyy oppilashuollollisiin asioihin ja yhteistyöhön 

vanhempien kanssa.  Haastavien vanhempien kanssa työskentely koetaan erityisesti 

opettajien näkökulmasta kuormittavaksi ja siihen liittyen oli tärkeää, että lähiesimies on 

tarvittaessa apuna yhteistyössä kotien kanssa. Tämä kuormitustekijä liittyy työn hallinnan 

tunteeseen, sillä tätä kautta opettajan työhön kohdistuu ulkoinen ja työkuormaa lisäävä 

tekijä. Toinen kuormittava osa-alue liittyy kokemukseen riittämättömyydestä erilaisten 

oppilaiden tukemisessa. Tähän vaikuttaa luokkakoot ja muut järjestelyt, jotka 

mahdollistavat aikaa oppilaan yksilölliselle tukemiselle. Tämän tekijän kuormittavuus 

selittyy luonnollisesti työn määrällisesti liiallisilla vaatimuksilla.  

 
Erilaisten oppilaiden tukeminen, et kaikille varmasti riittää se tuki, et välillä on aika 

riittämätön olo, että onko nyt tätä tuettu tarpeeksi tässä asiassa ja tätä tässä asiassa. 

(opettaja) 
 

Kolmantena osa-alueena haastatteluissa nousi esille sisäilma-asiat ja tilahaasteet. Nämä 

fyysiset työtilaratkaisut heijastuvat luonnollisesti arjen toimivuuteen. Sisäilmaongelmista 

johtuvat muutot ja remontit rasittavat osaltaan arkea, kun organisaatioiden on 

sopeuduttava nopeastikin muuttuviin tilaratkaisuihin ja sijoituksiin. Neljäntenä 

kuormittavana osa-alueena haastatteluissa koettiin opetustyön ohessa tehtävät 

uudistusprojektit ja –hankkeet. Vaikka näiden tarpeet tunnistetaan ja merkitys 

ymmärretään, koetaan ne kuormittavina tekijöinä arjessa. Näiden voidaan nähdä olevan 

sekä määrällisesti että laadullisesti kuormittavia asioita työssä, sillä ne vievät aikaa 

opetustyöltä ja ne myös kuormittavat opettajia viemällä heitä osaamisensa äärirajoille.  
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Kaikki sellaset projektit mitä tehään, ni ne tuntuu siltä, et se on sitä jokapäiväsessä 

hommassa vähän ylimääräsenä. Et vaikka ne hyvinkin tukee sitä oppimista ja on osa sitä. 

(opettaja) 
 

Henkilöstökyselyn avointen vastausten perusteella ylimääräisen tuntuiset palaverit 

tuntuivat myös rasittavan vastaajien arkea. Lisäksi kyseisistä vastauksista ilmeni, että osa 

projekteista ja työtehtävistä koetaan turhana, mikä vie resursseja perustyöltä arjessa. 

Yhteenvetona voidaan nähdä, etteivät opettajat koe arjen opetustyötä kuormittavaksi, 

vaan kuormittavuus on seurausta perustyön ulkopuolisista asioista. Tämä sama asia nousi 

esille myös opettajien pienryhmähaastatteluissa, joissa työn kuormitus nähtiin sopivaksi, 

kun omassa työssä saa keskittyä olennaiseen eli opettamiseen. Haastatteluissa koettiin 

työn pirstaloituneen, mikä kuormittaa arjen työntekoa. Pirstaloitumisen johdosta 

toimenkuva voi tuntua sekavalta ja hallinnan tunne voi kadota.  

 
Et putkiaivoisena miehenä työn fragmentoituminen. Et paljon on työnkuva muuttunu jo 

siinä ajassa, ku mie oon ollu töissä. Et on kaiken maailman kyselyitä ja sit on erikoispäiviä 

ja tiimejä ja työryhmiä ja projekteja. Et niinkun hyviä asioita sinänsä, et en niinkun vastuuta. 

Mut et kun määrä kasvaa niin kuormitus yksinkertaisesti kasvaa. (opettaja) 

 
Sopivan työkuormituksen nähtiin olevan lähtökohta työhyvinvoinnille ja työssä 

jaksamiselle. Työkuormituksen sopivuuden lisäksi haastatteluissa nostettiin esille 

työtehtävien vastaavuus omaan osaamiseen ja vahvuuksiin. Kouluissa, joissa haastattelut 

toteutettiin, koetaan esimiehen onnistuneen vahvuuksien huomioimisessa työtehtäviä ja 

vastuualueita jaettaessa. Näistä tutkittavista kouluista kahdessa työryhmätoiminta 

toteutetaan opettajien oman mielenkiinnon mukaan, mikä osaltaan tukee työn 

vastaavuutta omiin vahvuuksiin. Työkuormituksen ja työnkuvan sopivuuden nähtiin 

haastatteluissa mahdollistavan onnistumisen kokemukset.  

 

Myös se, että se työkuorma on sopiva. Et on jaettu niiden omien vahvuuksien mukaan, et 

tulee niitä onnistumisen kokemuksia, et täähän  meni hyvin. (opettaja) 

 

Opettajat näkivät haastatteluissa rehtorin roolin resurssien ja työnjaon näkökulmasta 

puitteiden mahdollistajana. Opettajien näkökulmasta lähtökohta on se, että opettajalla on 

riittävästi jaksamista tehdä työ hyvin, ettei arjessa koe suurta riittämättömyyden tunnetta. 
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Haastatelluissa kouluissa työnjaon ja organisoinnin koettiin onnistuneen ja työssä 

onnistuminen koettiin mahdolliseksi.  

 

Hänen tehtävä rehtorina on tehä jokaisen meiän työstä sellasta et myö voidaan kukoistaa 

siinä. Et hänen tehtävä on luoda sellaset puitteet siinä rajoissa ku se hänelle on mahdollista 

ja hän on hirveen hyvin onnistunu siinä. (opettaja) 

 

Rehtorit nostivat haastatteluissa myös esille resurssien ja arjen rakenteiden merkityksen 

työhyvinvoinnin kulmakivenä. Kaikki rehtorit nostivat sopivan työkuormituksen ja arjen 

toimivat rakenteet esille vastatessaan kysymykseen, joka liittyi opettajien työhyvinvoinnin 

kulmakiviin. Lisäksi resursseista puhuttaessa huomioitiin opettajakunnan yksilölliset 

tarpeet myös jaksamisen näkökulmasta. Yhdessä koulussa rehtori tiedostaa selkeästi 

opettajien erot työkuorman sietämisessä ja toisaalta taas yhdessä koulussa pyritään 

viikkotunnit jakamaan mahdollisimman tasaisesti oikeudenmukaisuuden periaatteen 

mukaisesti. Tosin kaikissa kouluissa koettiin, että näistä asioista voidaan rehtorin johdolla 

keskustella opettajakunnassa.  

 

Mun mielestä se perus arjen tavallaan semmoset pilarit ja rakenteet pitää olla sellaset, että 

ei tuu ylitsepääsemättömiä yllätyksiä, kun yllätyksiä tulee oppilaiden kanssa jatkuvasti. 

(rehtori) 

 

Lappeenrannan perusopetuksessa kouluille on annettu vastuu resurssien jaosta. Toki 

koulukohtaiset resurssit tulevat annettuna, mutta rehtorit vastaavat koulukohtaisesta 

resurssien jaosta. Rehtorit kokevat tämän tilanteen hienona ja yhdessä haastatelluista 

kouluista myös opettajat on otettu mukaan resurssien jakoon. Tässä kyseisessä koulussa 

opettajat ovat mukana ohjaajaresurssien jaossa ja rehtorin näkökulmasta yhteistyön kautta 

tulee ilmi sellaisia aukkoja ja puutteita, joita ei rehtorin näkökulmasta osaa ottaa 

huomioon. Samalla opettajat kokevat arvostusta päästessään vaikuttamaan omiin 

ohjaajaresursseihin. Tässä samaisessa koulussa opettajat toimivat rehtorin mukaan myös 

erittäin joustavasti ja ovat valmiita luopumaan omista ohjaajaresursseista, jos havaitsivat 

toisen ryhmän tarvitsevan niitä enemmän. Kahdessa muussa koulussa resurssijako 

tapahtuu käytännössä enemmän rehtorivetoisesti, mutta myös opettajakuntaa kuunnellen.  

 
Ja se et meillä on aivan ihana tilanne et koulut saa ite päättää näistä resursseista. (rehtori) 
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Opettajien näkökulmasta resurssienjaon ja vastuualueiden erojen selittäminen edistää 

kokemusta avoimuudesta ja tasapuolisuudesta. Opettajakunnan kesken ymmärretään erot 

viikkotunneissa tai vastuualueissa, mutta samalla pidetään tärkeänä, että asiat tuodaan 

avoimesti ilmi ja niistä keskustellaan. Avoimuuden kautta pystytään vähentämään 

ihmettelyä ja keskustelua opettajakunnassa. Samoin haastatteluissa koettiin tärkeäksi, 

että mahdollisista vastuualueista sovitaan selkeästi, että kaikki tietävät ja ymmärtävät 

valinnan taustalla olevat tekijät.  
 

Että jos jollain on vaikka enemmän tunteja, kun toisella, niin siihen on syy, joka 

tuodaan niinku esille, et siitä ei tuu sellasta ihmettelyä tai keskustelua. (opettaja) 

 

Kaikissa haastatelluissa kouluissa on järjestetty koulun arki vuosiluokkatiimien tai 

aineryhmäkohtaisten tiimien ympärille. Tätä kautta yhteistyötä on pyritty sujuvoittamaan ja 

tiivistämään kouluissa. Kahdessa haastatelluista kouluista on työryhmiä, jotka koostuivat 

opettajista. Näissä kouluissa kukin opettaja on ainakin yhden työryhmän jäsen ja jokaisella 

työryhmällä on oma pääkehityskohde. Kehityskohde voi olla esimerkiksi Liikkuva koulu-

hankkeeseen liittyvä. Työryhmätoiminnan mielekkyyttä tukee, kun opettaja voi osallistua 

omaa mielenkiintoaan vastaavaan työryhmään. Tätä kautta  koulun toiminnassa on 

mahdollista hyödyntää henkilökunnan vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita. Tämä 

vahvuuksien huomioiminen toteutuu rehtorin toimesta jo rekrytointivaiheessa, kun kouluun 

valitaan uusi henkilö. Yksi haastatelluista rehtoreista vertasi opettajakunnan kasaamista 

jääkiekkojoukkueen kasaamiseen, jolloin joukkueeseen pyritään löytämään ”pelaajia” 

jokaiseen tarvittavaan rooliin. Tämä osaltaan parantaa opettajien kokemusta 

työhyvinvoinnista, kun opettaja pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan ja saa sitä kautta 

onnistumisen kokemuksia arjessa.  

 
Tuli mieleen et kun hän odottaa tiettyjä asioita niin hän tuntee meidät sen verran hyvin et 

tietää myös et mihin kukakin pystyy et ei aseta opettajaa sellaseen tilanteeseen et tietäis et 

siitä on vaikea selvitä tai sit on ainakin tuki siellä takana. (opettaja) 

 

Esimiehen odotuksista puhuttaessa haastatteluissa käsiteltiin rehtorin kokonaisuuden 

käsittämisen merkitystä. On opettajan kannalta tärkeää, että esimies tiedostaa 

muutokseen ja kehitykseen vaikuttavat osapuolet ja olosuhteet ja huomioi ne 
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asettaessaan odotuksia tai tavoitteita opettajille.  On opettajan kannalta huomattavasti 

motivoivampaa, kun muutokselle asetettu aikataulu on realistinen ja siinä on huomioitu 

kaikki muutokseen vaikuttavat seikat.  

 
Niin se, että esimiehillä on realistiset odotukset siitä, et kuin hitaasti tää laiva kääntyykin. Et 

hyö ymmärtää sen, et työtä tehään pikku hiljaa. Ja se muutos ei oo pelkästään meissä, et se 

on oppilaissa ja vanhemmissa ja monissa asioissa mitkä tulee pikkuhiljaa. Et sieltä ei tuu 

sellasta odotusta tai vaatimusta et siu pitää hoitaa kaikki nyt heti tänään. (opettaja) 
 

Yhdessä tutkimuksen kohdeorganisaatioissa oli pyritty rehtorin johdolla systemaattisesti 

oikaisemaan käsitystä henkilöstö- ja aikaresurssien niukkuudesta. Kyseisessä koulussa 

pyritään näkemään oman koulun ja kaupungin tilanne suhteutettuna valtakunnalliseen 

tilanteeseen, johon verrattuna Lappeenrannassa resurssit ovat suhteellisen riittävät. 

Kyseisessä koulussa resursseista puhutaan läpinäkyvästi ja niiden määrää verrataan 

valtakunnalliseen keskiarvoon, minkä seurauksena henkilöstönkin asenne on maltillinen.  

 
Nythän tässä on taas yks asia et kun puhutaan näistä resursseista niin myö voidaan tappiin 

asti valittaa näistä. Mut tosiasiassa meillä Lappeenrannassa tilanne ei oo ihan hirveen paha, 

et tää tietosuus kun myö tehdään opettajille ja vertaillaan että kuinka suuria ne 

opetusryhmät meillä on ja mitä ne on muualla. (rehtori) 

 

Viimeisenä teemana opettajien pienryhmähaastatteluissa esitettiin esimiehen 

joustavuuden yhteys työhyvinvointiin. Kun opettajilta vaaditaan venymistä muuttuvien 

tilanteiden mukaisesti ja pikaista sopeutumista uusiin järjestelyihin, on tärkeää, että 

opettajat saavat vastapainoksi joustoa myös toiseen suutaan. Vastavuoroisuus 

mahdollistaa sujuvan ja organisaation etua ajavan yhteistyön opettajien ja esimiesten 

välillä.  

 
Täs työssä tilanteet vaihtelee niin paljon, et miusta on ollu aina esimieheltä tosi tärkee, et 

sillon, ku mie tarviin joustoa johoki suuntaan, sitä joustoa tulee. Ja sit jos miul on sellane 

tilanne, et miul ei oo täs mitää ja esimies tulee et hää tartteis et mie joustan, nii sitte mie 

mielellään joustan. Et sellane understanding. (opettaja) 

 

Henkilöstökyselyn avoimissa vastauksissa esitettiin resurssipulaan käytännön ratkaisuna 

tuki- ja ohjaajaresurssien lisäämistä ja sitä, että sijaisia saisi palkata lyhyemmällekin 
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ajanjaksolle. Tämä on tietysti käytännön tasolla varmasti toimiva ratkaisu, mutta 

lähiesimiehen toiminnalla asiaan ei voida tutkittavissa organisaatioissa vaikuttaa. 

Lähiesimiehen vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat edellä mainittuihin toimiin resurssien 

jakoon, läpinäkyvyyteen, työtehtävien jakoon ja asenneilmapiiriin liittyen.  

Kehittyminen 
 
Rehtoreiden ja opettajien haastatteluissa kehittymistä käsiteltiin sekä yhteisön että yksilön 

näkökulmasta. Yleisesti nähtiin, että kouluissa yhteinen kehitystyö on paljon esillä arjessa 

ja sen yksilöiden kehittymisorientaatio on hyvin yksilökohtaista. Lisäksi teemoina käsiteltiin 

koulutusmahdollisuuksien, palautteen antamisen ja ovelan haastamisen merkitystä. 

Haastatteluissa esille nousseet teemat on esitelty alla olevassa kuvassa ja ne käsitellään 

kuvan mukaisessa järjestyksessä alla.  

 

HAASTATTELUISSA	ESILLE	NOUSSEET	KEHITTYMISEEN	LIITTYVÄT	
TEEMAT	

Yhteinen	kehittäminen	yksilöllisen	kehittämisen	edellä	
Kehittymisorientaation	epätasainen	jakautuminen		

Palautteen	merkitys	
Kouluttautumisen	mahdollistaminen	

Haastaminen	
 

Taulukko 12. Haastatteluissa esille nousseet kehittymiseen liittyvät teemat 

 

Opettajien avoimissa vastauksissa ei erityisesti korostunut tarve haastaa tai kehittää 

itseään. Vain muutamissa vastauksissa ilmeni työnohjauksen tärkeys ja halu kouluttautua. 

Esimieheltä kaivattiin aikaa ja mahdollisuuksia kouluttautua ja työnohjaus koettiin tärkeäksi 

käytännöksi. Kuitenkin laajempi kehittämistyöskentely nähtiin vastauksissa pääosin 

rasittavana ja vieraana asiana, joka vie arjessa aikaa itse opetustyöltä. Toisaalta taas 

muutamassa vastauksessa tiedostettiin tarve kehittyä ja muuttaa toimintaa yhteiskunnan 

kehittyessä. 

 
Työnkuva on muuttunut siten, ettei perus opettajantyö enää riitä, vaan täytyy olla 
mukana erilaisissa koulunkehittämistehtävissä. Tähän meitä ei ole koulutettu, ja 

monesti aineenopettajan intohimot kohdistuvat omaan oppiaineeseen ja oppilaiden 
kasvattamiseen. Syö työmotivaatiota, kun ei saa omistautua intohimolleen tai tehdä 

asioita, joita osaa parhaiten tai edes hyvin. (henkilöstökyselyn avoin vastaus) 
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Yksikkömme on vanha ja perinteikäs. Siitä huolimatta olisi tärkeää kehittää oma 
työskentelyä kehittyvän yhteiskunnan mukana eikä toimia aina sillä vanhalla "jo 

hyväksi todetulla" tavalla. (henkilöstökyselyn avoin vastaus) 
 
Yhteisen kehittämistyön määrä ja siihen liittyvät asenteet saattavat osaltaan vaikuttaa 

tarpeeseen kehittää itseään yksilönä. Voikin olla, että yhteisten kehitysprojektien 

vähentyessä opettajien tarve henkilökohtaiseen haastamiseen kasvaisi. Toistaiseksi 

yhdessä toteutettavat kehitystyöt vievät resursseja jo niin paljon, että aikaa ja voimia 

omalle kehitystyölle ei tunnu olevan. Tästä huolimatta opettajat kokivat esimiehen 

antaman palautteen tärkeänä. Henkilöstökyselyn vastauksissa pidettiin merkityksellisenä 

sekä positiivista että negatiivista palautetta. Käytännössä kehityskeskusteluiden koettiin 

olevan toimiva käytäntö palautteen välittämisen näkökulmasta.  

 

Rehtoreiden haastatteluiden aikana ilmeni voimakkaasti ilmiö kehittymisorientaation 

jakautumisesta henkilökunnan kesken. Osa opettajista on hyvin innokkaita ja oma-

aloitteisia kehittämään itseään ja hakeutumaan koulutuksiin ja taas toinen osa keskittyy 

mielellään vain oman perustyönsä suorittamiseen. Tämä haastaa rehtoria huomioimaan 

kummankin ryhmän ja opettajien yksilölliset tarpeet. Riippumatta tästä opettajan 

taipumuksesta kehittymiseen ja kouluttautumiseen opettajien pienryhmähaastatteluissa 

koettiin tärkeäksi, että esimieheltä saa palautetta omasta työstään ja tarvittaessa pääsee 

niihin koulutuksiin, jotka tukevat omaa kehittymistä. Onnistumiset huomioimalla esimies voi 

pyrkiä kannustamaan myös vähemmän kehitysorientoituneita opettajia haastamaan 

itseään 

 

Rehtorit kokivat, että heidän tehtävänsä on olla kehittymisen mahdollistajana. Rehtoreiden 

näkökulmasta heidän tehtävänään on mahdollistaa ammatillinen jatkokoulutus ja erilaisiin 

koulutuksiin osallistuminen, mikä on luonnollisesti helpompaa kehittämisorientoituneiden 

opettajien kanssa. Kuitenkin rehtoreiden mukaan koulutuksista puhutaan yhdessä ja ne 

ovat esillä ja kaikkien saatavilla. Joskus rehtori voi ehdottaa jotain tiettyä koulutusta 

jollekin, jos se erityisesti tukee ammatillista kehittymistä. Kuitenkin lähtökohtaisesti rehtorit 

kokivat, että ketään ei voi pakottaa koulutuksiin vaan kehittymisen on lähdettävä itsestä.  

 

Yhdessä pienryhmähaastattelussa opettajat kokivat, että rehtori haastaa koko 

henkilökuntaa pienin askelin. Opettajien näkökulmasta tässä auttaa se, että koululla on 
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yhteinen suunta ja esimiehellä on selkeä ajatus siitä, mihin ollaan menossa. Lisäksi 

haastamisessa auttaa opettajien tuntemus ja pedagoginen ajattelu.  

 
Kyl mie sanosin, et haastaa koko ajan lempeästi. Ja kaiken a ja on siinä että hänel on se 

ajatus mihin pitäis päästä ja sit se niinkun todella hyvä tuntemus ja pedagoginen ajattelu. 

(opettaja) 

 
Tämän saman koulun opettaja oli tunnistanut esimiehen toteuttavan ovelaa yksilöllistä 

haastamista koulussa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimies salaa kannustaa 

opettajaa miettimään, mitä arjessa voisi tehdä toisin tai miten itseään voisi vielä kehittää. 

Tämä on esimiehen näkökulmasta helpompaa, kun esimies tuntee jokaisen opettajan 

kunnolla ja tietää tämän mielenkiinnonkohteet. Lisäksi tässä ovelassa yksilöllisessä 

haastamisessa on tärkeää palkita opettajaa onnistumisista ja antaa palautetta pienestäkin 

kehityksestä. Palautetta voi antaa välitunneilla tai oppituntien yhteydessä, jos esimies 

huomaa opettajan toiminnassa uusia ja toivottuja elementtejä. Yksi haastatelluista 

rehtoreista totesi, että palautteen antamisen paikkoja tulee olla arjessa paljon, että 

vuosittainen kehityskeskustelu ei riitä palautteen antamiseen. Kehityskeskustelu- 

käytännön onnistumisen kannalta oleellista on, kuinka konkreettisesti asetetut tavoitteet on 

onnistuttu muotoilemaan. Konkreettisten tavoitteiden seuraaminen arjessa helpottaa 

jatkuvan palautteen antamista. Kaikissa kouluissa toteutettiin vuosittaisia 

kehityskeskusteluja, mutta haastatteluissa niiden merkitystä ei korostettu, vaan 

enemmänkin keskiössä on haastateltavien mukaan arjen kommunikointi, palaute ja 

kiittäminen.  

 
Ja sit voidaan sanoa, et wau että sä onnistuit tosi hyvin. Tai että tämmöseen pitää vielä 

kiinnittää huomiota. Et kyl niitä palautteen antamisen paikkoja pitää olla tosi paljon 

enemmän, kun se vuosittainen kehityskeskustelu. (rehtori) 

 
Suuri osa koulun kehitystyöstä on yhteistä ja koskettaa koko yhteisöä. Tämä kehitystyö 

toteutuu esimiehen johdolla, mutta opettajalähtöisesti. Haastatteluista ilmeni, että 

kouluissa tehdään paljon yhteistä kehitystyötä erilaisissa ryhmissä. Tämä kehitystyö on 

aktiivista ja vie aikaa opettajan arjessa, mikä varmasti vaikuttaa osaltaan siihen,  että 

kaikki opettajat eivät näe tarvetta yksilölliselle kehittymiselle. Yhteisten tavoitteiden 

saavuttamista seurataan palavereissa ja kokouksissa rehtorin toimesta. Nämä hetket ovat 

samalla myös oivallisia hetkiä kiitokselle. Yhdessä opettajien pienryhmähaastattelussa 
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ilmenikin, että juuri yhteisten projektien jälkeen esimies muistaa usein mainita hienosta 

suorituksesta ja kiittää kaikkia siihen osallistuneita.   

 
Muistaa kiittää ja usein arjessa muistaa muistuttaa siitä, että on joku homma hyvin hoidettu 

tai tehty et ylipäätään et jos homma hoituu niin tulee sitä palautetta Nepsy-hengessä* 

Jos on vaik joku isompi tapahtuma ohi niin siitä mainitaan et se meni hyvin. (opettaja) 

 

*Nepsy= Ratkaisukeskeinen, neuropsykiatrinen valmennus, jossa tavoitteena jalkauttaa 

organisaatioon ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri (Hundred 2018). 

6.4. Sosiaalista työhyvinvointia tukevat käytännöt 
 
Sosiaalista työhyvinvointia tarkastellaan myöskin teoreettisen viitekehyksen mukaisesti 

osa-alueittain. Käsiteltävät osa-alueet ovat arvostus ja merkitys, luottamus, tuki ja 

turvallisuus ja ilmapiiri. Kunkin osa-alueen käsittelyssä otetaan huomioon opettajien 

näkökulma henkilöstökyselyn avointen vastausten ja opettajien pienryhmähaastatteluiden 

perusteella. Tämän lisäksi opettajien näkökulmaa peilataan rehtoreiden haastatteluihin. 

Lopuksi esitetään yhteenveto sosiaalista työhyvinvointia tukevista esimiehen käytännöistä 

ja ohjeistuksista.  

 

Henkilöstökyselyn avoimien vastausten perusteella sosiaalisen työhyvinvoinnin 

lähtökohtana voidaan nähdä esimiehen toiminnan näkökulmasta henkilöstön aito, kiireetön 

ja läsnäoleva kohtaaminen ja keskustelun mahdollistaminen. Tämän lisäksi esille nousi 

avoimissa vastauksissa tiedottamisen ja kannustamisen merkitys. Lisäksi ilmapiirin 

näkökulmasta esimiehen oikeudenmukainen käytös koko henkilöstöä kohtaan on 

avainasemassa hyvän ilmapiirin mahdollistamisen kannalta. Alla esitetyssä taulukossa on 

kuvattu vastauksissa esille nousseet sosiaalisen työhyvinvoinnin teemat. Teeman perässä 

oleva luku kuvaa teemaan liittyvien vastausten lukumäärää. Keskusteluun ja läsnäoloon 

liittyvien vastausten määrä on siis moninkertainen muihin teemoihin verrattuna.  

 
Sosiaalinen	työhyvinvointi	

Arvostus	ja	merkitys	 Luottamus,	tuki	ja	turvallisuus	 Ilmapiiri	
Tiedottaminen	(17)	 Keskustelu	ja	läsnäolo	(50)	 Oikeudenmukaisuus	(10)	
Arvostus	ja	kunnioitus	(7)	 Esimiehen	tuki	(21)	 Avoimuus	(1)	
Kannustaminen	ja	palkitseminen	(11)	

	
Yhteisöllisyys	(4)	

 
Taulukko 13. Henkilöstökyselyn avoimien kysymysten vastausten teemat ja lukumäärät 
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Arvostus ja merkitys 
 
Kun rehtoreiden ja opettajien haastatteluissa käsiteltiin arvostuksen ja merkityksen 

kokemusta, nousi esille henkilöstökyselyn teemojen lisäksi myös osallistamisen ja arjen 

kohtaamisten merkitys. Haastatteluissa käsiteltiin myös tiedottamista, palkitsemista ja 

arvostuksen osoittamista. Alla on esitetty haastatteluissa esille nousseet teemat. Kyseisiä 

teemoja käsitellään seuraavaksi kuvan mukaisessa järjestyksessä.  

 

HAASTATTELUISSA	ESILLE	NOUSSEET	ARVOSTUKSEEN	JA	MERKITYKSEEN	LIITTYVÄT	
TEEMAT	

Arvostuksen	ja	merkityksellisyyden	osoittaminen	
Arjen	kohtaamiset	

Positiivinen	palaute	ja	kiittäminen	
Palkitseminen	
Osallistaminen	
Tiedottaminen	

 

Taulukko 14. Haastatteluissa esille nousseet arvostukseen ja merkitykseen liittyvät teemat 

 

Henkilöstökyselyn avoimissa vastauksissa arvostuksen ja merkityksen kokemukseen 

liitettiin osallistaminen, tiedottaminen ja yleinen arvostus ja kunnioitus. Henkilöstökyselyn 

vastauksissa nousi esille myös esimiehen kannustuksen merkitys ja palkitseminen. 

Kannustaminen liitettiin vastauksissa palautteeseen, onnistumisten huomaamiseen ja 

tukemiseen.  

 
Tukea, kannustaa, huomata onnistumiset, ( näin kyllä toki jo tapahtuukin 
usein). (henkilöstökyselyn avoin vastaus) 

 

Henkilöstökyselyn avointen vastausten perusteella esimies voi osoittaa arvostustaan 

huomioimalla ja kuuntelemalla kehitysehdotuksia ja ottamalla asiantuntijoita mukaan 

päätöksentekoon. Ylipäätään vastauksia tuli vähän arvostukseen ja kunnioitukseen liittyen, 

mikä viestii mahdollisesti siitä, että vastaajakunta ei näe suurta epäkohtaa siinä. Osaltaan 

arvostuksen tarpeeseen voi vaikuttaa opettajan työn itsenäinen luonne. Kuten 

henkilöstökyselyssä ilmeni, kokee opettajakunta voimakasta merkityksellisyyden 

kokemusta jo itse työn tekemisestä. Tämän seurauksena opettaja voi saada suurimman 

tyydytyksen työstään, kun huomaa itse onnistuneen tehtävässään. Voidaan siis nähdä 

työn jo itsessään olevan riittävän palkitsevaa.  
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Haastatteluissa rehtoritkin tunnustivat opettajan työn lähtökohtaisen merkityksellisyyden, 

jota he omalta osaltaan pyrkivät korostamaan työyhteisössä. Lisäksi haastatellut rehtorit 

ymmärsivät oman roolinsa henkilökuntaansa arvostavana esimiehenä. Opettajien mukaan 

arvostus näkyy arjen kohtaamisissa, joista huokuu esimiehen kunnioitus jokaista yksilöä 

kohtaan. Haastateltujen koulujen opettajat kuvasivat esimiehen kertovan heille, että 

heidän työnsä on arvokasta ja jokainen opettaja on yksilönä arvokas. Tämä taas näkyy 

arjessa opettajien haluna vastata esimiehen toiveisiin ja tarpeisiin. Lisäksi kokemus 

arvostuksesta rohkaisee opettajia olemaan omia itsejään, mikä taas vaikuttaa 

luonnollisesti työhyvinvointiin positiivisesti.  

 

Opettajien mukaan käytännössä arjen kohtaamiset tarkoittavat tervehtimistä ja 

kuulumisten vaihtoa. Haastatteluiden mukaan on tärkeää, että opettajalle syntyy tunne, 

että esimies on aidosti kiinnostunut toisten asioista. Opettajien pienryhmähaastattelussa 

pidettiin tärkeänä, että esimies on läsnä henkilökunnan arjessa välituntisin ja 

tavoitettavissa pitkin päivää. Tähän liittyen koettiin, että muodollinen kiitoksen tai 

arvostuksen osoitus ei toimi, vaan kiitoksen tulee tulla esimieheltä luonnostaan. Koettiin, 

että läsnäolon tulee muodollisuuksien sijaan olla luontevaa ja arjessa jatkuvaa. Yhden 

opettajan mukaan: ”niistä pienistä lauseista siellä täällä huokuu se arvostus”. Tätä 

läsnäolon merkitystä käsitellään tarkemmin sivuilla 72. Esimiehen arvostus ilmenee 

opettajille myös niin, että esimies ei käskytä vaan ystävällisesti pyytää apua.  
 

Meillä rehtori toimii niin, ettei hän käskytä. 

Vaikka on homma mikä hyvänsä mikä meidän pitää hoitaa niin hän kuitenkin kysyy ja 

puhuu konditionaalissa et voisitko tehdä tämän ja voisitko auttaa ja millon mitäkin. Siitä 

näkyy se sellanen kunnioitus. (opettaja) 

 

Positiivisen palautteen kerrottiin opettajien pienryhmähaastatteluissa olevan yksi 

esimiehen tapa osoittaa arvostustaan ja kunnioitustaan opettajia ja heidän 

asiantuntijuuttaan kohtaan. Se lukeutuu osaksi aineetonta palkitsemista. Sekä rehtoreiden 

että opettajien haastatteluissa painotettiin ehdottomasti enemmän aineettoman 

palkitsemisen merkitystä.  
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Arjessa palautteen antoa kuvataan toteutuvan esimerkiksi oppituntien aikana tai 

välitunneilla. Yksi opettaja nosti esille, että on tärkeää, että palaute perustuu esimiehen 

läsnäoloon arjessa. Positiivinen palaute hävittää merkityksensä, jos se on niin sanotusti 

tyhjää ja ei perustu konkreettisiin ja oikeasti tapahtuneisiin tilanteisiin. Kaikissa 

haastatelluissa kouluissa rehtorit pyrkivät olemaan oppitunneilla läsnä säännöllisesti, mikä 

mahdollistaa positiivisen palautteen antamisen arjessa. Haastateltujen rehtoreiden 

mukaan palaute tulee antaa heti oppitunnilla tai pian tunnin jälkeen, jolloin se on 

arvokkainta. Lisäksi kaksi haastateltua rehtoria nosti esille myös hiljaisempien 

henkilökunnan jäsenten huomioimisen, mikä ymmärrettävästi parantaa henkilökunnan 

jäsenten sosiaalista työhyvinvointia, kun jokainen jäsen huomioidaan samanarvoisesti.  

 
No jos mä oon mukana oppitunnilla niin sen jälkeen välitunnilla saatan vaikka sanoa 

et oli kiva nähä miten teit tommosen tai tommosen tai ratkasit asian. Yritän myös 

pitää silmät auki, et huomaan niitä jotka ei niin pidä itsestään ääntä. (rehtori) 

 

Yksi haastatelluista rehtoreista kertoi haastattelun aikana kiittävänsä itseohjautuvaa 

iltapäiväkerho-toimintaa usein. Hän sanoi myös ”markkinoivansa” toimintaa muille, mikä on 

taas yksi palautteen antamisen ja arvostuksen osoittamisen keino. Samaisessa koulussa 

opettajakunta saa palautetta yhteisesti hyvin loppuunsaatetuista projekteista tai 

tapahtumista opettajakokouksissa. Kun kyseisen koulun opettajilta kysyttiin, miten esimies 

palkitsee heitä, nostettiin vastauksissa esille positiivisen palautteen merkitys. Lisäksi 

opettajat kokevat jo sen palkinnoksi, että töihin on kiva tulla.  

 
Aineellinen palkitseminen oli haastatteluissa huomattavasti pienemmässä roolissa. Kaksi 

haastateltua rehtoria mainitsi haasteet aineellisen palkitsemisen oikeudenmukaisuuteen 

liittyen. Toinen esitti, että aineellisen palkitsemisen ei tarvitse mennä aina tasan vaan on 

oikeudenmukaista palkita hyvän työn perusteella. Kuulemma hyvin perusteltuna tämä 

aineellisen palkitsemisen (esim. tsa-lisät) painottuminen on hyväksytty koulussa. Toinen 

rehtoreista oli todennut aineellisen palkitsemisen aiheuttavan helposti eripuraa 

henkilökunnan kesken. Ylipäätään aineellinen palkitseminen koettiin symbolisesti 

huomattavasti merkittävämmäksi sen rahalliseen arvoon verrattuna. Kuitenkin sen avulla 

yksi rehtoreista koki voivansa vaikuttaa kannustavasti opettajiin.  
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Aattelin, et kerran kuussa, jos jollakin on joku iso projekti tai joku luokka on ollu tosi 

haasteellinen. Niin ostan kerran kuussa kukkakimpun sille. 
Jatkoin sitä yhden vuoden, mut sit lopetin, ku ei se saa aiheuttaa eripuraa. Et ei hirveesti 

mitään konkreettisia palkitsemiskonsteja. Et totta kai aina hyvästä työstä muistan kiittää. 

(rehtori) 

 
Palkitsemisen lisäksi myös osallistamisen voidaan nähdä tukevan opettajien kokemusta 

arvostuksesta ja kunnioituksesta. Haastatelluissa kouluissa rehtorit pitivät tärkeänä 

opettajien osallistumista päätöksentekoon. Myös opettajat kokivat, että esimies osoittaa 

arvostusta heitä ja heidän asiantuntijuutta kohtaan kysymällä heidän mielipiteitään, 

kuuntelemalla sen ja kommentoimalla sitä mielipidettä. Yksi opettaja korosti keskustelun ja 

mielipiteen perustelun merkitystä. Ylipäätään kaikissa kolmessa koulussa haastatellut 

opettajat kokivat pääsevänsä vaikuttamaan yhteiseen päätöksentekoon. Näissä kouluissa 

esimies ymmärtää opettajien erilaisia näkemyksiä ja myöntää tarvittaessa olleensa itse 

väärässä.  

 
No mä aattelen tota osallistamista just niin, et sillon kun on asia, jossa opettajat on 

oikeesti asiantuntijoita niin olis tosi typerää ite leikkiä sitä. (rehtori) 

 

Henkilöstökyselyn avoimien vastausten perusteella yksi merkittävä asiantuntijatyötä 

tukeva esimiestyön käytäntö liittyy tiedottamiseen. Teema nousi esille myös opettajien ja 

rehtoreiden haastatteluissa. Tiedottamisen voidaan nähdä viestivän asiantuntijalle 

arvostusta, sillä sen avulla otetaan henkilöstö konkreettisesti huomioon ja pyritään 

auttamaan asiantuntijaa työssään. Ajantasaisen ja tehokkaan tiedottamisen onnistuminen 

vaatii yhteiset ja hyvin suunnitellut prosessit, joiden pohjana on toimivat järjestelmät ja 

viestintäkanavat. Viestintäkanavien monimuotoisuus on haaste vastaanottajan 

näkökulmasta, sillä se vaatii eri kanavien jatkuvaa seuraamista. Tiedottamisen saralla 

avoimista vastauksista ilmeni hyviä käytännön toimintaehdotuksia. Vastauksissa 

ehdotettiin muun muassa yhteistä sähköistä kalenteria ja viikoittaista infosähköpostia.  

 
Tiedonkulku ei aina ole niin tehokasta kuin se voisi/pitäisi olla. Tärkeääkin tietoa 

kulkee toisinaan välikäden kautta tai vain ohimennen kuultuna. (henkilöstökyselyn 
avoin vastaus) 
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Henkilöstökyselyssä ei näiden kolmen koulun kohdalla tuotu esille haasteita 

tiedottamisessa eli haastatteluihin valikoiduissa kouluissa tiedottamista ei nähty 

ongelmaksi. Tämän vuoksi haastatteluissa käsiteltiin tiedottamiseen liittyviä käytäntöjä 

tarkasti, jotta ilmenisi ne keinot, joilla tiedottaminen täyttää henkilökunnan tarpeet. 

Kahdessa haastatellussa koulussa viikkorytmiin sisältyy viikoittaisen tiedottamisen  lisäksi 

vähintään kerran viikossa toteutuva koko opettajakunnan kokoontuminen. Näissä 

tilaisuuksissa on mahdollista keskustella koulun toimintaan liittyvistä asioista avoimesti 

koko henkilökunnan kanssa. Näissä samoissa kouluissa toteutetaan viikoittain koko 

henkilökunnalle lähetettävä tiedote. Toisessa koulussa tämä viikkotiedote lähetetään aina 

perjantaina ja se koskee seuraavan viikon keskeisiä asioita. Viikkotiedotteessa ilmenee 

sellaiset viikkokohtaiset asiat, jotka vaikuttavat seuraavan viikon koulutyöhön. Tiedotteesta 

opettajat saavat selville, jos rehtori on koulutuksissa tai muuten poissa koululta ja 

esimerkiksi aloittavasta harjoittelijasta muistutetaan tiedotteessa. Rehtori itse kuvasi 

viikkotiedotetta opettajien ”tukilistana” alkavaa viikkoa varten. Toisessa koulussa koko 

henkilökunta saa aina ennen opettajakokousta esityslistan ja kokouksen jälkeen 

pöytäkirjan kokouksesta sähköpostiinsa. Tässä käytännössä pidettiin tärkeänä, että 

pöytäkirja lähetetään heti saman iltapäivän aikana koko henkilökunnalle. Tämä 

viivästymätön tiedottaminen auttaa erityisesti niitä opettajia ja ohjaajia, jotka eivät pääse 

aina paikalle kokouksiin.  

 

Lisäksi kahdessa haastatelluista kouluista käytetään infotaulua tiedottamisessa. 

Kummassakin koulussa taululla näkyy kuluva ja seuraava viikko. Taululle voivat kaikki 

lisätä tärkeitä ja huomioitavia asioita. Taululle voidaan kirjoittaa esimerkiksi kirjastoauton 

vierailuaika, ilmoittautumisten määräajat, jonkun opettajan poissaolo tai muuta vastaavaa. 

Yksi rehtoreista pohti tämän ”viikkotaulun” sähköistämistä, mutta totesi, että asia menee 

paremmin perille, kun opettajien pitää itse merkata asiat vielä omiin kalentereihinsa.  

 

Et se menee paremmin perille kun se on vähän pureskeltu et se menee paremmin perille et 

se ei mee ihan samalla tavalla sähköisesti kun et oo ite lukenu sitä ja merkannu sitä omaan 

kalenteriis jos se on sellanen tieto mikä vaikuttaa sun koulupäiviis. (rehtori) 

 

Kyseisissä kouluissa tiedostettiin tiedotuskanavien moninaisuus, mutta jokaisessa 

koulussa oli oma vakiintunut tapa viestinnässä. Yhdessä koulussa painotetaan 

sähköpostiliikennettä, mutta kahdessa muussa koulussa pidetään Wilma- järjestelmää 
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ensisijaisena kanavana. Wilmasta löytyy lähtökohtaisesti kaikki tieto, mitä koulussa 

tapahtuu. Yksi rehtoreista kertoi muotoilevansa tiedotteet esimerkiksi tapahtumista 

sellaiseen muotoon, että se palvelee sekä opettajia, huoltajia ja oppilaita samalla kertaa. 

Lisäksi yksi rehtori muistutti tiedon jakamisen helppoudesta nykyisin ja painotti samalla 

henkilökunnan asenteen ja itseohjautuvuuden merkitystä.  
 

Mut tietoa on äärimmäisen helppo jakaa ja toinen asia on se et meil on äärimmäisen 

itseohjautuva yhteisö et tän vois kääntää toisinkin päin. (rehtori) 

 

Luottamus, läsnäolo ja esimiehen tuki 
 
Luottamukseen, läsnäoloon ja esimiehen tukeen liittyvät teemat olivat kaikissa 

haastatteluissa vahvasti esillä. Tämän osa-alueen haastatteluissa esille nousseet teemat 

on esitetty alla olevassa kuvassa ja kyseisiä teemoja käsitellään seuraavaksi kuvan 

mukaisessa järjestyksessä tarkemmin. 

 
HAASTATTELUISSA	ESILLENOUSSEET	LUOTTAMUKSEEN,	LÄSNÄOLOON	JA	ESIMIEHEN	

TUKEEN	LIITTYVÄT	TEEMAT	
Kuuntelemisen	taito	

Aito	kiinnostus	
Läsnäolo	arjessa	

Luottamus	
Auttaminen	ja	esimiehen	tuki	

Keskustelun	merkitys	
 

Taulukko 15. Luottamukseen, läsnäoloon ja esimiehen tukeen liittyvät teemat 
 
Henkilöstökyselyn avoimista vastauksista ehdottomasti suurin osa liittyi esimiehen kykyyn 

kohdata henkilöstö kiireettömästi ja läsnäolevasti. Läsnäolon merkitys nousi esille 

erityisesti kolmannessa avoimessa kysymyksessä, (Miten lähiesimiehesi voi toiminnallaan 

parhaiten tukea työhyvinvointiasi?) jonka vastauksista yli 40 prosenttia liittyi esimiehen 

läsnäoloon. Tämä kuvaa opettajien ensisijaisia odotuksia esimiehen tukeen liittyen. 

Esimiehen näkökulmasta läsnäolemisen taito on siis merkittävässä roolissa, kun halutaan 

tarjota henkilöstölle mahdollisimman hyvä tuki työhyvinvointiin. Vastauksissa nostettiin 

esille niin aidon kiinnostuksen ja välittämisen osoittamisen merkitys, kuin myös pienten 

ystävällisten tekojen, kuten tervehtimisen tai kiittämisen merkitys. Henkilöstö kaipaa 

vastausten mukaan aikaa kiireettömälle ja välittömälle keskustelulle, jossa voi vapaasti 

kertoa kuulumisiaan.  
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Joskus voisi pysähtyä ja moikata tai jopa käydä koulun ruokalassa syömässä 
lounasta tasapuolisesti kaikkien aikuisten kanssa. (henkilöstökyselyn avoin vastaus) 

 

Läsnäolon merkitys oli esillä myös opettajien pienryhmähaastatteluissa ja rehtoreiden 

haastatteluissa. Oli hienoa huomata, kuinka henkilöstökyselyssä menestyneissä kouluissa 

rehtorit ovat selkeästi sisäistäneet roolinsa läsnäolevana esimiehenä. Rehtoreiden 

haastatteluissa korostettiin esimiehen roolia kuuntelijana ja keskustelijana. Tämä näkemys 

varmasti osaltaan selittää kyseisten koulujen menestyksen henkilöstökyselyssä valittujen 

osa-alueiden saralla. Kun rehtori näkee läsnäolon merkityksellisenä, on sitä huomattavasti 

helpompi toteuttaa arjessa. Kaikissa haastatteluissa rehtorit kuvasivat järjestävänsä 

ensisijaisesti aikaa läsnäololle koulun arjessa koulupäivien aikana ja hoitavansa 

”paperihommat” mahdollisesti iltapäivisin, kun koulu tyhjenee.  

 
Ehkä kaikken tärkeimpänä asiana mie aattelisin, et esimiehen tehtävä on olla kuuntelija. 

(rehtori) 

 

Mie aattelen et kyl rehtorin täytyy näkyä talossa ja olla läsnä kaikille. (rehtori) 

 

Arjen läsnäolo kumpuaa kiinnostuksesta opettajia ja oppilaita kohtaan. Rehtoreiden 

haastatteluista ilmeni, että koulun arjessa oleminen tulee haastatelluilta rehtoreilta 

luonnostaan ja se ei ole kovin tarkoin suunniteltua. Vaikka läsnäoleminen ei ole  tarkoin 

suunniteltua, on se haastatteluiden perusteella kyseisissä kouluissa tietoista toimintaa. 

Yksi rehtori kuvasi toteuttavansa koulun arjessa ”aktiivista välittämistä”, mikä kuvaa hyvin 

tietoista, mutta samalla aitoa välittämistä. Tärkeimmäksi läsnäoloa tukevaksi tekijäksi 

voikin nostaa lähtökohtaisen ymmärryksen, kiinnostuksen ja asenteen koulun arkea ja 

henkilökuntaa kohtaan. Lisäksi rehtorin henkilökohtaiset ominaisuudet tukevat opettajien 

kokemusta läsnäolevasta esimiestyöstä. Opettajat kertoivat hyvän esimiehen olevan 

läsnäoleva, empaattinen ja tunneälykäs. Läsnäoleminen tarkoittaa kaikkien, myös 

hiljaisempien opettajien, huomioimista. Yksi opettaja kuvasi tilannetta, jossa yksi opettaja 

jättäytyi porukan ulkopuolelle ja tilanne vaati esimiehen puuttumista asiaan. Tässä 

tilanteessa korostui esimiehen kyky huomata poikkeava käytös ja halu puuttua siihen. 

Esimiehen johdolla tilanne saatiin ratkaistua. Henkilökunnan aidon huomioimisen lisäksi 

haastatellut rehtorit ja opettajat pitivät tärkeänä, että rehtori tuntee koulun oppilaat ja on 

myös oppilaiden näkökulmasta tavoitettavissa ja läsnä arjessa. Se parantaa oppilaiden 
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tunnetta välittävästä kouluilmapiiristä, mikä taas heijastuu opettajien työhön sitä 

helpottavasti.   

 

Et sen takia tuolla käytävällä kuleskelu ja luokkiin kurkkiminen ja välillä käyn kattomassa, 

kun tytöt on käsityötunnilla niin miusta ne on hirmu tärkeitä kohtaamisen hetkiä. (rehtori) 

 

Opettajat mainitsivat vielä, että on tärkeää olla läsnä myös henkisesti, eikä vain fyysisesti. 

Henkinen läsnäolo ilmenee aidon kuuntelemisen ja auttamisen kautta. 

Pienryhmäkeskusteluissa nousi esille, että esimies voi olla läsnä arjessa, vaikka olisikin 

fyysisesti muualla joitain päiviä viikossa. Tämä onnistuu olemalla tavoitettavissa silloin, 

kun tarve vaatii.  
 

Läsnäolo linkittyy luottamuksen kokemukseen esimiehen ja alaisen välillä, mikä on pohja 

sujuvalle yhteistyölle. Yksi rehtori kuvasi, että luottamus ei vain ilmesty tyhjästä vaan 

”vaatii tekoja ja testausta”. Kyseinen rehtori pitää luottamuksen lähtökohtana jokaisen 

opettajan henkilökohtaista kohtaamista. Samoin rehtoreiden näkökulmasta pidettiin 

tärkeänä luottamuksen osoittamista sanoin. 

 

Ja mie oon ainakin sen heille tuonu julki, et hyö on raudanlujia ammattilaisia ja et mie 

uskon heihin ja kyl se varmaan on myös toisinpäin. (rehtori) 

 

Luottamus näkyy koulussa siten, että jokainen opettaja voi tehdä työtään ja olla yhteisön 

jäsen omana itsenään. Luottamuksen nähdään opettajien näkökulmasta kumpuavan jo 

edellä mainituista läsnäolosta viestivistä käytännöistä eli kohtaamisesta, 

kunnioittamisesta, empaattisuudesta ja tunneälystä. Luottamusta lisää myös kokemus 

esimiehen tuesta. Henkilöstökyselyn avointen vastausten mukaan esimies voi ”pitämällä 

koulun ja opettajakunnan puolia” ilmaista seisovansa henkilökunnan tekojen ja päätösten 

takana. Yksi opettaja kuvaili, että esimiehen tuki näkyy siten, että esimies ei kyseenalaista 

uusia kokeiluja, vaan tukee niitä.  Se viestii opettajalle esimiehen luottamuksesta ja tuesta 

uusia ideoita kohtaan  

 
Sekä henkilöstökyselyn avoimien vastausten että opettajien pienryhmähaastatteluiden 

perusteella esimiehen tarjoama konkreettinen apu ja hyvät neuvot viestivät 

opettajakunnalle esimiehen tuesta. Henkilöstökyselyn vastauksista ilmeni, että tukea 
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tarvitaan erityisesti kasvatuskysymyksissä, työhyvinvoinnissa ja henkilökohtaisessa 

kehittymisessä, kun taas pienryhmähaastatteluissa korostettiin esimiehen arkisen 

auttamisen merkitystä. Kumpikin tukee asiantuntijan työhyvinvointia arjessa, mutta näissä 

kyselyssä hyvin menestyneissä kouluissa esimiehen tuki ilmenee parhaiten arjessa 

pieninä asioina. Kuitenkin nämä pienet asiat ovat opettajille jatkuvia signaaleja siitä, että 

esimies on heidän apunaan ja turvanaan, kun haasteita ilmenee.  

 

Ja sitten se että kun näkee, että nyt se tilanne on sellanen että siitä ei tarvi enää 

pelkästään luokanopettajan pärjätä niin hän tuo siihen sen oman osan. (opettaja) 

 

Auttamisen kannalta nähtiin tärkeäksi, että esimies on heti valmiina auttamaan, kun tilanne 

sitä vaatii. Koulumaailmassa tilanteet tulevat nopeasti esiin ja vaativat välitöntä 

puuttumista. Koulussa esimies ei voi sanoa, että katsotaan asiaa ensiviikolla. 

Pienryhmähaastatteluissa opettajat kertoivat, että hyvä esimies ei pelkää liata käsiään, 

vaan on valmis tekemään kaikkea työtä. On siis tärkeää, että esimies ei välttele haastavia 

tilanteita, vaan tiedostaa sen rajan, kun opettaja tarvitsee apua ja on aina näissä 

tilanteissa valmis auttamaan. Yhdessä koulussa rehtori kertoi esimerkkinä, että opettaa 

aina kerran viikossa yhden haasteellisen ryhmän puolikkaalle tunnin. Lisäksi samaisessa 

koulussa opettajat kuvasivat rehtorin osallistuvan koulun arkeen aina tiskikoneen täytöstä 

lähtien. Nämä pienet avunosoitukset osoittavat opettajille myös koko henkilöstön 

samanarvoisuutta ja arvostusta kaikkien työtä kohtaan. Samoin arkinen apu muistuttaa 

opettajia siitä, että esimiehen tukeen voi luottaa, jos haasteita ilmenee.  

 
Viime viikolla loppu teippi ja lähetin oppilaan hakemaan et käy kysyy reksiltä et mistä 

sitä saa niin hetken kuluttua rehtori syöksyy luokkaan teippirullan kanssa. Et 

pienissä asioissa apua on. (opettaja) 

 

Auttamisen ja läsnäolon myötä asiantuntija voi kokea esimiehen ”seisovan henkilöstön 

takana” ja olevan työpaikalla henkilöstöä varten. Avoimissa vastauksissa läsnäolon 

esteeksi nostettiin kiire ja rehtorin poissaolo. Vastausten perusteella opettajille on tärkeää, 

että esimies on tavoitettavissa työaikana ja mieluiten koululla, jotta hänen kanssaan on 

mahdollista keskustella kasvokkain. Henkilöstö kaipasi henkilökohtaisen ja 

kahdenkeskisen keskustelun lisäksi pedagogista keskustelua ja avointa keskustelua 

yhteisistä asioista. Esille nousi kokemus siitä, että aina kaikki opettajat eivät pääse 
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tasavertaisesti osallistumaan yhteisten päätöksentekoon, mikä luonnollisesti vaikuttaa 

kokemukseen turvallisuudesta ja luottamuksesta. Lisäksi avoimissa vastauksissa nousi 

esille tunne siitä, että jotkin opettajien kokoukset tuntuvat tiedotustilaisuuksilta 

keskustelutilaisuuksien sijaan. Tätä käytäntöä muuttamalla esimiehen olisi helppo viestiä 

alaisilleen luottamuksestaan heitä kohtaan, kun päätöksentekoon osallistaminen olisi 

korkeammalla tasolla.  

 
Keskustelun merkitys oli esillä myös haastatteluissa. Sekä henkilökohtaisen keskustelun 

että yhteisen keskustelun merkitys nousi esille haastatteluiden aikana. Opettajan 

näkökulmasta keskusteluyhteys on parhaimmillaan sellainen, että esimiehen kanssa voi 

puhua niin työelämän kuin vapaa-ajankin asioista. Kaikissa haastatelluissa kouluissa 

vaikutti olevan erittäin matala kynnys keskustelulle. Lisäksi opettajien 

pienrymähaastatteluissa kuvattiin, että rehtori osaa pysähtyä keskustelemaan esitetyn 

asian äärelle ja antaa aikaa ja tilaa rauhalliselle keskustelulle.  

 
Ja mulla on siellä kansliassa kaksi nojatuolia. Sit me istutaan toinen toiseen 

nojatuoliin ja toinen toiseen ja sit mä kuuntelen. Sillon puhelin on äänettömällä ja ovi 

kiinni ja ollaan siinä sen aikaa kun tarvii. Jokainen tietää, et se on niinkun 

mahdollista ja kaikilla on kokemus siitä et näin saa ja voi tehdä. (rehtori) 

 

Kaikki rehtorit pitivät läsnäolon kannalta merkittävänä konkreettisana asiana sitä, että 

rehtorin kanslian ovi on lähtökohtaisesti aina auki. Se ilmaisee opettajille, että he ovat 

tervetulleita juttelemaan rehtorin kanssa, kun tarve sitä vaatii.  Tämän läsnäolon 

osoituksen lisäksi kaikissa kouluissa on viikoittaisia yhteisiä tilaisuuksia keskustelulle ja 

läsnäololle. Vaikka rehtorit eivät kuvanneetkaan arjen läsnäoloa systemaattisesti 

toteutetuksi, löytyi haastatteluiden aikana rakenteita kohtaamisille.  

 
Ja nyt kun täs puhu ääneen niin huomas et onhan mulla rakenne jossain kohtaamisessa 

vaikka et onhan siellä, kun sen sanoo ääneen. (rehtori) 

 

Yhden koulun kohdalla esimies nosti esille yhteiset aamuhetket yhtenä tärkeimpänä 

läsnäolon mahdollistajana. Kyseisessä koulussa opettajat tulevat koululle reilusti ennen 

opetuksen alkamista ja kokoontuvat kahvin ääreen vaihtamaan kuulumisia. Erityisesti 

maanantain aamuhetki on rehtorin näkökulmasta merkityksellinen, sillä silloin päästään 
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yhdessä aloittamaan viikko ja voidaan käydä vielä viikon tärkeimmät asiat läpi. 

Samaisessa koulussa on varattu kaksi kertaa viikossa varattu aikaa tiimeissä 

työskentelylle, minkä yhteydessä on helppo kokoontua myös koko opettajakunnan kesken. 

Rehtorin näkökulmasta nämä kokoontumiset ovat ”hedelmällisiä” vuorovaikutukselle. Vielä 

näiden lisäksi koulun rehtori pyrkii olemaan aina vielä perjantaina yhden välitunnin ajan 

opettajien kanssa, jotta hänellä on mahdollisuus kuulla viikon kuulumiset.   

 
Ja musta on ihana, kun meillä alkaa opetus aikasintaan yhdeksältä, niin aika moni tulee 

kahdeksan pintaan ja sit me istutaan siel kahvihuoneessa kahvikupit kädessä ja jutellaan 

kuulumiset ja tavallaan tsempataan toisemme siihen päivään. (rehtori) 

 

Kaikissa haastatelluissa kouluissa esimiehet pyrkivät rytmittämään hallinnolliset työt siten, 

että ne häiritsevät mahdollisimman vähän koulun arkea. Yhdessä koulussa rehtori varaa 

yleensä tietyn päivän viikosta hallinnollisille töille ja toisessa koulussa rehtori painottaa 

niiden tekemistä iltapäivään. Rehtoreiden kesken tämä organisointi nähtiin priorisointi-

asiana. Yhden koulun rehtori kertoi, että pyrkii rauhoittamaan aina perjantai-iltapäivän 

”koulukierrokselle”. Tämän iltapäivän aikana rehtori ehtii kiertämään oppitunneilla ja 

opettajien luona ja osoittaa näin olevansa opettajien saatavilla. Kolmannessa koulussa 

rehtori lähtee ”kierrokselle” aina, kun kalenteri sen sallii.  

Ilmapiiri 
 
Opettajien ja rehtoreiden haastatteluissa nousi henkilöstökyselyn avointen vastausten 

teemojen lisäksi esille negatiivisten asioiden käsittelyn merkitys, esimiehen ja yhteisön 

ratkaisukeskeisyys sekä esimiehen esimerkillisyys. Kyseisiin teemoihin pureudutaan 

seuraavaksi tarkemmin kuvan osoittamassa järjestyksessä.  

 
HAASTATTELUISSA	ESILLE	NOUSSEET	ILMAPIIRIIN	LIITTYVÄT	

TEEMAT	
Yhteisöllisyys	ja	kollegiaalinen	tuki	
Negatiivisten	asioiden	käsittely	

Oikeudenmukaisuus	
Avoimuus	

Ratkaisukeskeisyys	
Esimiehen	esimerkillisyys	

 

Taulukko 16. Haastatteluissa esille nousseet ilmapiiriin liittyvät teemat 

 



 78 

Henkilöstökyselyn avoimissa vastauksissa oli ilmapiiriin liittyvät asiat yllättävän vähän 

esillä. Ennakko-odotuksista huolimatta yhteisöllisyyteen ja kollegiaaliseen tukeen liittyvät 

vastaukset olivat lukumäärällisesti vähäisiä ja sisällöltään kevyitä. Tämän taustalla voi 

vaikuttaa jo lähtökohtaisesti hyvä ilmapiirin ja yhteisöllisyyden taso kouluissa ja toisaalta 

vastaajat voivat ajatella, että ilmapiiriin ja yhteisöön liittyvät asiat ovat niin sanotusti omissa 

käsissä eli niihin ei odotetakaan esimieheltä tai muulta hallinnolta toimenpiteitä. Ilmapiirin 

merkitys oli kuitenkin haastatteluissa paljon esillä. Haastatteluissa ilmeni, että ilmapiirin 

koetaan olevan  avainasemassa työhyvinvointia tukemassa. Se nostettiin kaikissa 

opettajien haastatteluissa esille, kun kysyttiin työhyvinvoinnin kulmakiviä. Vastauksissa 

työkavereiden ja koko työyhteisön nähtiin olevan suuressa roolissa vaikuttamassa 

työhyvinvointiin. Eli vaikka kyseinen osa-alue jäi henkilöstökyselyn vastauksissa pieneen 

rooliin, on se haastatteluiden perusteella yksi kivijalka sosiaaliselle työhyvinvoinnille.  

 

Kaikissa haastatelluissa kouluissa työyhteisön koettiin haastateltavien mukaan olevan 

ilmapiiriltään yhteisöllinen. Yhteisöllisyys ilmenee arjessa siten, että koko koulun 

henkilökunta on tasavertaisesti mukana arjessa ja kaikkien rooli nähdään 

merkityksellisenä. Konkreettisesti yhteisöllisyys näkyy yhteisissä tapahtumissa ja arjen 

yhteistyössä.  Yhden koulun pienryhmähaastattelussa nostettiin esille se, että myös 

esimiehen läsnäolo koulun yhteisissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa tukee osaltaan 

kokemusta yhteisöllisyydestä. Esimies voi läsnäolollaan osoittaa arvostusta yhteisöä ja 

sen yhteistä toimintaa kohtaan. Haastatteluissa nähtiin tärkeäksi, että esimies on yhteisön 

tasavertainen jäsen, eikä nosta itseään jalustalle. Esimies voi osoittaa arjessa olevansa 

opettajien kanssa samaa yhteisöä olemalla mukana arjessa. Arkeen osallistumisen lisäksi 

nähtiin tärkeäksi, että esimies myöntää tarvittaessa olevansa väärässä ja sanoo suoraan, 

jos ei tiedä jotain. Tätä kautta esimies voi osoittaa omaa inhimillisyyttään ja 

erehtyväisyyttään.  

 
Ja ihan tällaset yksinkertaset et mitä mieltä sie oot tästä asiasta ja kuuntelee ja kyselee. 

(opettaja) 

 

Lisäksi haastatteluissa ilmeni, että työyhteisön koetaan opettajien näkökulmasta tarjoavan 

kollegiaalista tukea työn haasteisiin. Kollegiaalinen tuki ilmenee kouluissa haastateltavien 

mukaan yhteistyön ja avoimen keskusteluyhteyden kautta. Kollegiaalinen tuki on 

rikkaimmillaan, kun eri ikäiset opettajat voivat peilata kokemuksiaan keskenään ja 
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kokeneemmat opettajat voivat tarjota nuoremmille kollegoille kokemukseen perustuvia 

vinkkejä.  

 
Kahdessa kolmesta haastatellusta organisaatiosta pidettiin työhyvinvoinnin kannalta 

merkittävänä asiana sitä, että työpaikalla saa puhua negatiivisista asioista. Negatiivisista 

asioista puhumisen ja niiden käsittelyn työyhteisön kesken koettiin parantavan 

työhyvinvointia. Kun negatiiviset asiat, ongelmat ja haasteet työssä, voidaan käsitellä 

työpaikalla, ei niitä tarvitse viedä kotiin. Tämä taas osaltaan helpottaa työstä palautumista 

kotona ja vapaa-ajalla. Näissä kahdessa koulussa opettajat kokivat voivansa puhua 

haastavista tilanteista sekä kollegoiden että esimiehen kanssa. Välillä haasteita käsitellään 

huumorin keinoin ja välillä vakavammin ottein. Näissä kahdessa koulussa sekä esimies 

että opettajat näkivät, että välillä marmattaminen on sallittua ja sen nähdään jopa 

edistävän työhyvinvointia, kun siihen suhtaudutaan ratkaisukeskeisesti. Opettajat kokivat, 

että negatiivisten asioiden käsittelyn salliminen työpaikalla on välttämätöntä, sillä muuten 

puhumattomuus johtaa ahdistukseen ja työpahoinvointiin. Marmattaminen nähdään 

kyseisissä organisaatioissa aiheelliseksi silloin, kun joku asia painaa mieltä ja siitä 

puhuminen auttaa käsittelemään asiaa. Eräs opettaja kuvasi, että kun negatiivisen asian 

purkaa ulos, niin se tulee käsiteltyä ja sitten se on mennyttä. Esimies pystyy osaltaan 

tukemaan tällaista ilmapiiriä esimerkillään.  
 

Jonkin täytyy kuunnella sitä opettajaa jolla on huoli joko oppilaasta tai sen ryhmän 

voinnista niin kun sen jakaa niin se on jo puolikas huoli ja sit ruvetaan miettii mitä sen 

eteen tehään. (rehtori) 

 

Opettajien näkökulmasta näissä tilanteissa hyvä esimies on sellainen, että hän ei kiellä tai 

kierrä haasteita ja ongelmia vaan kohtaa ja tunnustaa ne. Joskus hyvä esimies voi jopa 

aistia, jos jokin asia on huonosti ja ottaa asian esille itse. Tämä osaltaan välittää alaiselle 

tunnetta siitä, että esimies pitää huolta ja tukee henkilöstöään.  
 

Nii et hän pysähtyy aina siihen asian äärelle. Ja sitten sitä ruvetaan selvittämään et mitä 

vaihtoehtoja ja oisko ehdotuksia et miten se ratkastaan. (opettaja) 

 

Yhdessä haastatelluista kouluista koulun kulttuurista on pyritty karsimaan negatiivinen 

puhe pois. Kyseisen koulun rehtorin mukaan esimiehen rooliin kuuluu negatiivisen kierteen 
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pysäyttäminen. Kyseisessä koulussa on kielletty ”sellasen negatiivisen karman jakaminen” 

ja tämän tilalle on pyritty tuomaan kannustusta ja onnistumisista iloitsemista. Tämän 

seurauksena koulun arjesta on rehtorin mukaan jäänyt ”turha vatulointi ja narina pois”, 

mikä taas luonnollisesti tekee koulun ilmapiiristä positiivisemman. Rehtorinkin kuvauksen 

mukaan koulun ilmapiiri on kiva, välitön ja aika iloinen. Nykyisin jopa työyhteisö itse 

kyseenalaistaa arjessa mahdollisesti ilmenevän äärimmäisen negatiivisuuden. Rehtorin 

mukaan yhteisössä on kiellettyä jakaa huonoa oloa, vaan asiaan täytyy löytyä jokin muu 

ratkaisu.  

 
Et jos siul on kotona asioita tai on asioita jotka vaikuttaa sen hetkiseen mielentilaan et pitää 

muistaa se et ku sie tuut tänne työpaikalle niin sie oot vastuussa itsestäs meille kaikille 

muille ja oppilaille ja sille työpaikan hyvinvoinnille. (rehtori) 

 

Myös kyseisen koulun opettajat kuvasivat ilmapiiriä positiiviseksi ja pitivät tärkeänä 

positiivisen vireen säilyttämistä. Koulussa oli ollut esimerkiksi kolmen viikon jakso, jolloin 

”jurputtaminen” oli kielletty kokonaan. Käytäntö oli, että tarvittaessa sai mennä 

keskustelemaan esimiehen kanssa negatiivisista asioista, mutta ehtona oli 

muutosehdotuksen olemassaolo kyseiseen asiaan liittyen. Tämä kampanja koettiin 

toimivaksi ja se oli vähentänyt työyhteisössä turhaa negatiivisten asioiden käsittelyä.  

 

Henkilöstökyselyn avoimien vastausten perusteella henkilöstö kokee oikeudenmukaisen 

kohtelun merkittävänä työhyvinvointiin vaikuttavana seikkana, johon vastaajat toivovat 

esimiesten kiinnittävän huomiota. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus liittyy vastausten 

perusteella kouluissa epätasa-arvoiseen huomioimiseen ja epätasapainoon työmäärässä 

tai työajoissa. Vastauksissa toivottiin työmäärän tasapainottamista opettajien kesken ja 

koko henkilöstöä koskevien yhteisten ja selkeiden sääntöjen luomista. Nämä käytännöt 

luonnollisesti mahdollistavat otollisen ilmapiirin syntymisen työyhteisössä.  

 
Nii meiän koulussa siivoojat ja opettajat on osa tätä porukkaa ja talonmiehet ja keittäjät, 

kaikki tekee samaa kasvatustyötä. (rehtori) 

 

Myös haastatteluissa painotettiin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon merkitystä 

sosiaalisen työhyvinvoinnin kannalta. Näiden asioiden koettiin olevan välttämättömiä 

hyvän ilmapiirin ja yhteishengen kannalta organisaatiossa. Tasa-arvoisuuden nähtiin 
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ilmenevän esimiehen tasavertaisuudessa suhteessa opettajiin ja siinä, miten 

tasapuolisesti esimies huomioi kaikki organisaation jäsenet.  Esimiehen läsnäolon nähtiin 

opettajien näkökulmasta edistävän tasavertaisuuden kokemusta, mikä ilmenee siten, ettei 

ketään organisaation jäsentä pidetä toista parempana tai huonompana. Käytännössä tasa-

arvoisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat arjessa työtehtävien tasapuolisella jaolla ja 

sellaisella kommunikoinnilla ja tiedottamisella, joka tavoittaa kaikki organisaation jäsenet 

tasapuolisesti.  
 

Ehkä siin on sit vaikka se, että työtehtävät on jaettu jotenkin läpinäkyvällä tavalla 

tasapuolisesti. Että jos jollain on vaikka enemmän tunteja, kun toisella, niin siihen on syy, 

joka tuodaan niinku esille, et siitä ei tuu sellasta ihmettelyä tai keskustelua. (rehtori) 

 

Palkitsemisen näkökulmasta eräs rehtori toi haastattelussa esille, että oikeudenmukaisuus 

ei tarkoita sitä, että palkitseminen tapahtuu tasapuolisesti. Hänen näkökulmastaan 

koulussa palkitseminen ei voi tapahtua niin, että jokainen saa vuorollaan ”aineellista 

hyvää”, vaan palkitsemisen perusteena on aina oikeasti hyvin tehty työ. Samainen esimies 

painotti työnjaossa opettajien yksilöllisyyttä ja sanoi huomioivansa opettajien 

henkilökohtaiset tarpeet työnjakoa suunnitellessaan. Kahdessa muussa haastatelluista 

kouluista työnjako pyrittiin toteuttamaan rehtorin toimesta mahdollisimman tasapuolisesti.  

 

Palkitsemisen ja työnjaon lisäksi henkilökunnan tasavertainen kohtelu tiedottamisen ja 

huomioimisen suhteen oli paljon esillä haastatteluissa. Opettajien 

pienryhmähaastatteluissa erityisesti tasavertainen huomioiminen ja tiedottaminen nähtiin 

merkittävänä. Myös rehtoreiden näkökulmasta ”semmonen kaikkien tasapuolinen kohtelu” 

on avainasemassa ilmapiirin näkökulmasta. Rehtoreista yksi toi esille sen, että 

suosimisesta tai epätasa-arvoisesta kohtelusta seuraa aina selän takana puhumista ja 

turhaa spekulointia. Jos organisaatiossa on jotain eroja kohtelussa sen jäsenten välillä, 

tulee erot selittää ja avata. Esimerkiksi työnjaossa olevista eroista on hyvä sopia avoimesti 

koko organisaation kesken, jotta epätasapaino ei herätä ihmettelyä. Haastatteluiden 

mukaan vastuualueiden erot selittyvät usein luonnollisesti esimerkiksi ainekohtaisella 

asiantuntijuudella, mikä on hyväksyttävä peruste opettajakunnan näkökulmasta. 

Lähtökohdan tulee kuitenkin olla se, että kaikki ovat samalla viivalla.  
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Tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen lähtökohta on organisaation 

avoin ilmapiiri. Tässä lähtökohtana on yhden opettajan mukaan se, että  ”ettei tuu sellasta 

et jollekin kerrotaan ja jollekin ei”. Tätä tarvetta vastaamaan haastateltujen koulujen 

rehtorit huolehtivat avoimesta ja systemaattisesta viikkotiedottamisesta. Lisäksi 

avoimuuden ilmapiiriä edistää läsnäolo ja vapaamuotoinen keskustelu. 

Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että esimies kysyy arjessa kuulumisia ja 

osallistuu yhteiseen tekemiseen.  
 

Ja juttelee mein kanssa siitä koulun arjesta. Et sellanen yksinkertanen juttu. Et miten teillä 

menee ja tuo sinne niitä omia ideoitaan myös ja ehkä siitä kasvaa et tekee mein kans 

yhdessä et ei vaan kokouksessa sovita yhdessä vaan se on osa sitä arkea se yhdessä 

miettiminen ja tekeminen. (opettaja) 

 

Avoimen ilmapiirin haastavin puoli liittyy vaikeiden asioiden avoimeen ja välittömään 

käsittelyyn. Ongelmatilanteissa ei voi esimiehen toimesta tyytyä hiljaisuuteen ja odottaa 

tilanteen ohimenemistä, vaan vaikeatkin asiat on tuotava avoimesti ilmi. Haastateltujen 

kolmen koulun rehtoreiden mukaan haastavat ja vaikeat tilanteet ovat epämiellyttäviä, 

mutta ainoaksi toimintatavaksi nähdään asioiden tuominen esiin ja niiden reaaliaikainen 

kohtaaminen ja käsittely. Eräs rehtori totesi, että lähestyy haastavia tilanteita sellaisella 

asenteella, että ”mietin aina niin, et miten haluaisit itse kuulla huonot uutiset”.  Ja toinen 

rehtori piti tärkeänä, että vaikeat asiat tuodaan julkisesti ja nopeasti esiin, vaikka niistä ei 

juuri sillä hetkellä keskusteltaisi. Haasteiden käsittelyä helpottaa yhteisön ja esimiehen 

inhimillisyyden tunnustaminen, minkä seurauksena yhteisöön voidaan levittää myös 

virheet hyväksyvää ilmapiiriä.  

 
Kuten edellä ilmeni, tulee kouluissa väistämättä vastaan haasteita ja negatiivisia tilanteita. 

Näihin tilanteisiin asennoituminen ratkaisee sen, että pääsevätkö arjen haasteet 

murentamaan henkilöstön työhyvinvointia. Lappeenrannassa on koko perusopetuksen 

tasolla pureuduttu tähän haasteeseen ratkaisukeskeisen toimintatavan opettelun kautta. 

Ratkaisukeskeistä toimintakulttuuria on jalkautettu organisaatioon henkilöstön 

kouluttamisen kautta. Henkilöstöstä 70 % on suorittanut koulutuksen. Tämä monialainen 

hanke koskee johtamista, verkostoissa toimimista, henkilöstön ja oppilaiden välistä 

vuorovaikutusta, oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta, ja koulun muun henkilöstön ja 

huoltajien välistä vuorovaikutusta.  (Hundred 2018). Ratkaisukeskeisyys on käytännön 
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arkeen jalkautettu strategia, joka antaa välineitä toimia ongelmatilanteissa ja 

kehittämistyössä. Ratkaisukeskeisyyden kolme periaatetta ovat:  

 

1) Ei oleteta asioita, vaan selvitetään ne.  

2) Kiinnitetään huomiota siihen, miten asioista ja ihmisistä puhutaan.  

3) Huomioidaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, jolloin voimme saada muutoksia 

aikaan esimerkiksi toisen ihmisen käyttäytymisessä muuttamalla omaa 

käyttäytymistämme.  

(Hundred 2018) 

 

Projektin ydintavoite on parantaa oppilaiden kouluhyvinvointia ja oppimisedellytyksiä. 

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin odotetaan samalla parantavan henkilöstön 

hyvinvointia, organisaation uudistumiskykyä ja verkostosuhteita sekä kodin ja koulun 

välistä yhteistyötä. Haastatteluista ilmeni, että tämä ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri on 

rantautunut kouluihin ja näkyy koulujen arjessa sekä opettajien että rehtoreiden 

näkökulmasta. Rehtoreiden haastatteluissa huokui ratkaisukeskeinen asenne haasteita 

kohtaan. Oli hienoa myös huomata, että rehtorit kokivat oman asenteen olevan 

merkittävässä roolissa vaikuttamassa koko koulun ilmapiiriin.  

 

No mä yritän olla niinkun positiivinen ite ja viljellä sellasta hyvää puhetta. Tottakai välillä 

saa maristakin, mut aina yritetään et mitäs me tehtäs niinku toisin tai et kylhän täällä 

kaikessa hengittää se ratkaisukeskeisyys niin vahvasti et se vaikuttaa jo osaltaan siihen et 

ilmapiiri on mun mielestä sellanen positiivinen. (rehtori) 

 

Mä yritän aina ohjata keskustelua niin, et mentäs positiivisen kautta ja sellasen et ei jäähä 

kaivamaan sitä poteroa. (rehtori) 

 

Oman asenteensa lisäksi rehtorit tarkkailevat koulun henkilöstön asenneilmapiiriä ja 

puuttuvat tarvittaessa huonoon asenteeseen. Rehtoreiden mukaan asenneilmapiiriin 

voidaan vaikuttaa yhdessä avoimesti keskustelemalla. Esimerkiksi resursseihin liittyviä 

haasteita pyritään aina suhteuttamaan koko valtakunnan tasoon. Tämän lisäksi rehtorit 

kokivat voivansa vaikuttaa opettajien asenteisiin muistuttamalla työn merkityksestä ja sen 

arvokkuudesta. Haastatellut opettajat kuvasivat esimiestensä toimintaa arjessa 

ratkaisukeskeiseksi, kun opettaja tarvitsee apua johonkin haastavaan tilanteeseen. 
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Opettajat kokivat, että esimies on silloin onnistunut tehtävässään, kun hän ottaa vastuun 

ongelman ratkaisemisesta jakamalla tehtävät ja aikatauluttamalla prosessin.   

 

Niin ehkä rehtori on siinä se joka auttaa siitä eteenpäin et hän ei jää pyörimään siihen 

negatiiviseen tai murehtimaan sitä vaan sit keksitään ratkasu ja mennään eteenpäin.  

(opettaja) 

 

Rehtorin esimerkin voimaa ei voi tarpeeksi korostaa ilmapiiristä puhuttaessa. Rehtorit 

tiedostivat itsekin esimerkin voiman ja kokivat sen heijastuvan voimakkaasti koko 

henkilöstöön. Rehtoreiden kokemus on, että omalla esimerkillä voi välittää positiivisuutta 

koko organisaatioon, mikä kertaantuu henkilökunnan kesken. Tämän seurauksena on 

mahdollista saavuttaa positiivinen kierre ja perusvire organisaation. Tällaisen positiivisen 

perusvireen ansiosta organisaation jäsenten on helpompi sietää vastoinkäymisiä ja 

haasteita arjessa.  

 
Vielä vähän toistankin, mutta tuohin hyvän ilmapiirin syntymiseen, niin tota kyl sillä omalla 

esimerkillä, meidän jokaisen omalla toiminnalla on ihan hirvee merkitys. (rehtori) 

 

Esimiehen esimerkillisyys voi toteutua arjessa myös esimerkillisen työskentelyn kautta. 

Yhdessä koulussa opettajat kokivat, että rehtori voi käskytyksen sijaan välittää 

toivomaansa työskentelytyyliä- tai asennetta esimerkillään. Lisäksi samaisessa koulussa 

opettajakunta kertoi, että heidän esimiehensä ei ikinä tee numeroa omasta työmäärästään 

tai valita siitä. Tällainen esimerkillisyys kannustaa koko henkilökuntaa toimimaan 

esimiehen esimerkin mukaisesti.  

6.5. Fyysistä työhyvinvointia tukevat käytännöt  
 
 
Henkilöstökyselyn avoimen kysymyksen ”Miten työyhteisösi toimintatapoja ja työn 

organisointia tulisi kehittää?” vastauksissa ilmeni kaksi fyysiseen työhyvinvointiin liittyvää 

teemaa. Ensinnäkin vastauksissa toistui usein liikunta- ja harrastemahdollisuuksien 

merkitys, minkä lisäksi vastauksissa tuotiin esille työympäristön fyysiset vaatimukset. 

Liikunta- ja harrastemahdollisuuksiin liittyviä vastauksia oli 13 kappaletta ja fyysiseen 

työympäristöön liittyviä vastauksia yhteensä 9 kappaletta. 
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Lappeenrannan perusopetus järjestää henkilökunnalleen erilaisia liikuntamahdollisuuksia, 

joista erityisesti opettajille suunnatut jumpat nousivat vastauksissa esille. 

Liikuntamahdollisuudet koettiin vastausten perusteella tärkeiksi, mutta samalla kaivattiin 

monipuolisuutta liikuntamahdollisuuksiin. Erityisesti vastausten toiveet liittyivät 

liikuntamahdollisuuksien aikavaihtoehtoihin ja paikkoihin. Lisäksi vastauksissa esiintyi 

toive kiky- tuntien käyttämisestä liikkumiseen. Vastausten perusteella voidaan siis todeta 

työnantajan tarjoamien liikuntamahdollisuuksien tukevan Lappeenrannan perusopetuksen 

henkilöstön työhyvinvointia ja niiden koetaan olevan tarpeellisia. On positiivista, että 

henkilöstöllä on suuri motivaatio liikuntamahdollisuuksien hyödyntämiseen.  

 

Toinen esille noussut teema liittyi voimakkaasti kaupungissa haasteena olleeseen 

sisäilmaongelmaan. Suuri osa avoimista vastauksista liittyi huoleen sisäilmaongelmien 

ratkaisemisesta. Vastauksissa ilmeni luonnollisesti lähtökohtainen tarve toimivaan ja 

terveyttä vaarantamattomaan työympäristöön. Lisäksi vastauksissa ilmeni myös haasteet 

työympäristön melun ja hälinän suhteen. Samoin nykyään paljon käytetyt laitteet asettavat 

uudenlaisia vaatimuksia työympäristön käytännön toimivuudelle.  

 
Sisäilmaongelmien ratkaiseminen. Riittävän paljon välineitä, kuten latausjohtoja ja 
jatkojohtoja/pistorasioita, jotta oppilaat voivat tehdä hommia, koska yläkoululaisten 
kohdalla on vain realistista, että kaikilla oppilailla ei ole aina laturia mukana. 
(henkilöstökyselyn avoin vastaus) 
 
Työn rauhoittaminen. Työtilan konkreettinen rauhoittaminen (melulle, hälinälle ja 
käytöstavoille täytyy pystyä tekemään jotain) ja rauhan antaminen myös työlle 
itselleen (erilaiset projektit vähiin). (henkilöstökyselyn avoin vastaus) 
 
 

Nämä kaksi osa-aluetta eivät suoranaisesti liity esimiehen toimintaan, vaan näistä 

päätetään Lappeenrannassa organisaatiotasolla hallinnollisissa elimissä. Kuitenkin on 

osa-alueet on hyvä ottaa huomioon, sillä vastauksissa ilmeni opettajien tarve rauhalliseen 

työympäristöön ja työnantajan tukemaan liikuntaan. Nämä teemat luontaisesti tukevat 

asiantuntijan työhyvinvointia.  

 

6.6. Yhteenveto työhyvinvointia tukevista käytännöistä 
 
Tässä osiossa vedetään yhteen tutkimuksen tulosten keskeisimmät johtopäätökset. Ensin 

käsitellään psyykkistä työhyvinvointia tukevia käytäntöjä, minkä jälkeen käsitellään 



 86 

sosiaalista työhyvinvointia tukevia käytäntöjä. Fyysistä työhyvinvointia tukevat käytännöt 

esiteltiin edellisessä osiossa.  

 

Yhteenveto psyykkistä työhyvinvointia tukevista käytännöistä 
 
Kun psyykkisen työhyvinoinnin kolme osa-aluetta on käsitelty aiemmin tarkemmin, voidaan 

tässä osiossa koota yhteen osa-alueiden keskeisimmät työhyvinvointia tukevat käytännöt. 

Nämä keskeisimmät käytännöt on koottu alle osa-alueittain ja muotoiltu ohjeistuksiksi 

esimiestä varten.  

 

SUUNTA 
 

o Ole johdonmukainen. 

o Pidä kiinni tekemistäsi päätöksistä.  

o Määritä visio yhdessä asiantuntijoiden kanssa, älä kuitenkaan siirrä 

vastuuta vision määrittelystä asiantuntijoille.  

o Perustele visio ja tavoitteet. 

o Tee visio näkyväksi, konkreettiseksi ja maltilliseksi.  

o Pidä visiota esillä arkisessa keskustelussa ja tiedottamisessa.  

 

Suuntaan liittyvät ohjeistukset liittyvät voimakkaasti esimiehen toiminnan 

johdonmukaisuuteen ja vision konkretisoimiseen. Johdonmukaisuus esimiehen 

toiminnassa kumpuaa hyvin tehdyistä ja tavoitetta tukevista päätöksistä arjessa. Tämä 

johdonmukaisuus taas lisää ennustettavuutta arjessa eli vähentää yllätyksiä ja sekavuutta 

asiantuntijoiden työpäivissä. Asiantuntijan on helpompi sitoutua yhteiseen visioon, kun se 

on yhdessä määritelty ja hyvin perusteltu. Kuitenkin esimiehen tulee muistaa, että esimies 

on vastuussa vision määrittämisestä ja toteuttamisesta eli asiantuntijalle tulee antaa rauha 

keskittyä omaan työhön. Vision määrittelyn jälkeen esimiehen tulee huolehtia, ettei visio 

unohdu, vaan se on esillä arjessa. Visioon on hyvä palata arjen keskusteluissa ja 

viestinnässä. Lisäksi sen visuaalinen esittäminen tekee siitä konkreettisemman. Kaikista 

tärkeintä on muistaa edetä tavoitetta kohti maltillisesti. Norsukin on helpompi syödä 

osissa. 

 
 
 



 87 

RIITTÄVÄT RESURSSIT 
 

o Tue asiantuntijaa kuormitustekijöiden kohtaamisessa.  

o Anna tilaa keskittyä omaan työhön.  

o Pidä asiantuntijan työnkuva selkeänä ja yksinkertaisena.  

o Järjestä arki ennustettavaksi ja selkeästi.  

o Huomioi asiantuntijoiden yksilölliset ominaisuudet jaksamisen suhteen.  

o Ole avoin jakaessasi vastuuta. Perustele ja selitä.  

o Älä korosta resurssien niukkuutta, vaan pidä yllä kiitollista ilmapiiriä.  

o Jousta asiantuntijan tarpeiden mukaan.  

 

Resursseihin liittyvät ohjeistukset painottuvat voimakkaasti työrauhan antamiseen ja 

yksilöllisten vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden huomioimiseen. Asiantuntija kokee 

työrauhaa, kun hänellä on tilaa ja aikaa keskittyä omaan työhön ja esimies ymmärtää 

hänen työhönsä liittyviä kuormitustekijöitä. Esimiehen tulee siis tuntea asiantuntijan 

tekemä työ ja sen vaatimukset, jotta hän voi tarjota asiantuntijalle työn vaatimat resurssit. 

Tätä kautta esimies voi ohjata henkilöstöä omien ydinosaamisalueiden äärelle, mitä kautta 

asiantuntijan on mahdollista synnyttää onnistumisen tunnetta työssään. Esimiehen on 

hyvä pyrkiä pitämään asiantuntijan työnkuva mahdollisimman selkeänä ja yksinkertaisena, 

mikä edistää asiantuntijan tunnetta työn hallinnasta. Lisäksi arjen järkevillä ja selkeillä 

rakenteilla voidaan ehkäistä yllätyksellisiä ja äkkiä muuttuvia tilanteita, jotka kuluttavat 

energiaa ja keskeyttävät asiantuntijan työn. On tärkeää huolehtia, ettei asiantuntijan päivät 

täyty pienten ”tulipalojen sammuttamisesta”, vaan on rauha keskittyä omaan työhön. 

Vastuuta ja resursseja jaettaessa esimiehen on hyvä muistaa olla avoin ja selittää tehdyt 

päätökset avoimesti, jotta yhteisössä vältytään ihmettelyltä. Avoin keskustelu ja esimiehen 

kiitollinen asenne jaettavia resursseja kohtaan parantavat koko yhteisön ilmapiiriä. Näiden 

lisäksi esimiehen tulee muistaa vastata asiantuntijan joustavuuteen joustamalla myös 

hänen tarpeidensa mukaisesti.  
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KEHITTYMINEN 
 

o Järjestä aikaa kehittymiselle.  

o Haasta ovelasti ja yksilöllisesti.  

o Anna palautetta ja huomioi onnistumiset.  

o Mahdollista kouluttautuminen. 

o Konkretisoi kehittymisen merkitys. 

 

Kehittymisen näkökulmasta tämän tutkimuksen ympäristö tarjosi teoriakatsauksen valossa 

odotuksista poikkeavia huomioita. Kouluissa suuri hajonta kehittymisorientaation suhteen 

vaatii esimieheltä erittäin tarkkaa yksilöiden tuntemista, jotta haastaminen kohti 

kehittymistä on mahdollista. Esimiehen tehtävä on kuitenkin mahdollistaa 

koulutusmahdollisuudet kaikille halukkaille ja pyrkiä motivoimaan myös vähemmän 

kehitysorientoitunutta henkilökuntaa kehittymään. Tätä tukevina käytäntöinä voidaan 

esittää palautteen antamisen ja onnistumisten huomioimisen. Ylipäätään on tärkeää 

muistuttaa henkilökuntaa kehittymisen merkityksestä.  

 

Yhteenveto sosiaalista työhyvinvointia tukevista käytännöistä 
 

Sosiaalista työhyvinvointia tukevista käytännöistä on koottu ohjeistukset esimiestä varten 

alle. Ohjeistukset on jaettu kolmeen osa-alueeseen ja esitettyjä ohjeistuksia käsitellään 

seuraavaksi osa-alue kerrallaan.  

 

ARVOSTUS JA MERKITYS 
 

o Huomaa onnistumiset ja palkitse niistä.  

o Huomioi ja kuuntele kehitysehdotukset.  

o Korosta työn merkityksellisyyttä.  

o Kohtaa arjessa. Tervehdi ja vaihda kuulumiset.  

o Kiitä julkisesti.  

o Tiedota kaikesta tarpeellisesta.  

 

Esimies voi luoda asiantuntijalle kokemuksen arvostuksesta ja merkityksestä monin eri 

tavoin arjessa. Kaiken lähtökohta on kohdata jokainen asiantuntija omana itsenään 
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arjessa ja pysähtyä kohtaamisen äärelle kiireettömästi. Kun arjesta löytyy aikaa 

kohtaamisille, on esimiehen mahdollista huomata onnistumiset ja saavutukset työssä ja 

kiittää niistä. Asiantuntijan kokemus merkityksestä vahvistuu, kun hänen mielipiteillään ja 

kehitysehdotuksillaan on painoarvoa yhteisessä päätöksenteossa. Lisäksi reaaliaikaisella 

ja riittävällä tiedottamisella esimies voi osoittaa asiantuntijalle arvostusta helpottamalla 

asiantuntijan työtä. Kun tiedottaminen on kunnossa, selkeytyy asiantuntijan arki ja 

yllätykset arjessa vähenevät.  

 

LUOTTAMUS, LÄSNÄOLO JA ESIMIEHEN TUKI 
 

o Kuuntele ja pysähdy.  

o Järjestä viikoittain aikaa vapaalle oleilulle ja keskustelulle.  

o Ole tavoitettavissa.  Pidä työhuoneen ovi auki. 

o Auta pienissä asioissa, ilmaiset samalla seisovasi henkilökunnan 

takana. 

o Ilmennä luottamustasi antamalla vastuuta.  

o Puolusta asiantuntijaa.  

 

Tämän kaikkein merkittävimmän osa-alueen ohjeet kiteytyvät arjen läsnäolon ja esimiehen 

tuen ympärille. Kolme ensimmäistä ohjetta kuvaavat tutkimuksen kannalta 

merkityksellisimpiä käytäntöjä, jotka parantavat asiantuntijan työhyvinvointia. Kyseiset 

ohjeet vaativat organisaatiokohtaisesti suunniteltuja arjen rakenteita, joiden avulla 

tavoitettavuus, keskustelu ja kuuntelu mahdollistuu. Näiden lisäksi tämän osa-alueen 

ohjeistuksissa on nostettu esiin esimiehen kyky osoittaa tukeaan asiantuntijalle. 

Tutkimuksen perusteella pienillä arkisilla auttamisen teoilla esimies voi osoittaa 

valmiuttaan myös suurempaan tukeen. On tärkeää, että asiantuntijalla on kokemus 

esimiehen tuesta. Tämä kokemus parantaa työhyvinvointia tarjoamalla turvallisuuden 

tunteen asiantuntijalle.  
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ILMAPIIRI 
o Auta negatiivisten asioiden käsittelyssä, mutta älä salli niiden turhaa 

vatvomista.  

o Ole oikeudenmukainen ja avoin.  

o Ylläpidä ratkaisukeskeistä asennetta.  

o Toimi niin kuin odotat henkilökunnan toimivan. Näytä esimerkkiä.  

 

Ilmapiiriin liittyvät ohjeistukset liittyvät negatiivisten asioiden käsittelyyn, 

oikeudenmukaisuuteen, ratkaisukeskeisyyteen ja esimiehen esimerkillisyyteen. Ilmapiirin 

kohdalla esimiehen merkitys on välillinen, sillä esimiehen toiminnan lisäksi yhteisön kaikki 

jäsenet vaikuttavat yhteisön ilmapiirin laatuun. Kuitenkin tutkimuksen mukaan esimiehen 

merkitys on tässä suhteessa suuri, sillä henkilökunta näkee esimiehen esimerkillisen 

toiminnan leviävän tehokkaasti koko yhteisöön. Esimerkillisen toiminnan lähtökohtana on 

tutkimuksen organisaatiossa ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri, joka edesauttaa 

haasteiden käsittelyä ja niiden ratkaisua. Tämän kulttuurin kautta on mahdollista säilyttää 

positiivinen perusvire yhteisössä. Ilmapiirin kannalta on tärkeää, että esimies kohtelee 

kaikkia yhteisön jäseniä oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukaisuus synnyttää yhteisön 

jäsenissä yhtävertaista kokemusta arvokkuudesta.  

7. Pohdinta 
Tässä osuudessa arvioidaan tehtyä tutkimusta. Arvio toteutetaan peilaamalla tehtyä 

tutkimusta ennakko-odotuksiin ja aiempaan kirjallisuuteen. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen 

pätevyyttä ja siihen liittyviä rajoitteita.  

7.1. Arvio tutkimuksesta 
 
Tehty tutkimus antaa syvällisen ja monipuolisen katsauksen niihin esimiehen käytäntöihin, 

joilla esimies voi tukea asiantuntijan työhyvinvointia. Tutkimuksen tuloksista ilmenee sekä 

psyykkisen että sosiaalisen työhyvinvoinnin osa-alueisiin liittyvät ja hyväksi todetut arjen 

käytännöt, joista voidaan nähdä olevan hyöytä esimiehille yli toimialarajojen. Tutkimuksen 

tulokset vastaavat kirjoittajan ennakko-odotuksia lukuun ottamatta muutamaa yllättävää 

tulosta. Näiden yllättävien tulosten taustalla voidaan nähdä vaikuttavan tutkimuksen 

kohdeorganisaation luonne. Tutkimus osoitti odotusten mukaisesti esimiehen toiminnan 

vaikuttavan asiantuntijan työhyvinvointiin. Esimiehen toiminnan vaikutukset heijastuvat 
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osin välillisesti ja osin suoraan yksilön kokemaan hyvinvointiin työssä. Ennakko-odotusten 

mukaisesti sekä psyykkistä että sosiaalista työhyvinvointia tukevat käytännöt näyttelevät 

molemmat suurta roolia työhyvinvoinnin kokemuksen näkökulmasta. Lisäksi odotusten 

mukaisesti kaikki viitekehyksessä esitetyt osa-alueet (suunta, riittävät resurssit, 

kehittyminen, arvostus ja merkitys, luottamus, tuki ja turvallisuus sekä ilmapiiri) nousivat 

esille tutkimuksen haastatteluissa. Kuitenkin odotuksista poiketen luottamukseen, tukeen 

ja turvallisuuteen liittyvä teema, läsnäolo, oli erittäin suuressa roolissa tutkimuksen 

empiria-osuudessa. Lisäksi odotuksista poiketen yksilöllinen kehittymistarve oli 

kohdeorganisaatiossa yllättävän pienessä roolissa haastatteluiden perusteella. Voidaan 

nähdä, että näihin poikkeamiin vaikuttaa kohdeorganisaation luonne. Koulumaailmassa 

asiantuntijoiden voidaan lähtökohtaisesti nähdä arvostavan sosiaalista kanssakäymistä 

arjessa poikkeuksellisen paljon, mikä lisää painoarvoa esimiehen läsnäololle. 

Koulumaailman voidaan nähdä heijastuvan myös yksilöiden kehittymishalukkuuteen. 

Erityisesti Lappeenrannan perusopetuksessa kehitetään koulun toimintaa aktiivisesti 

yhteisönä. Tämä yhteinen kehittämistyö oli haastatteluissa paljon esillä, kun keskusteltiin 

opettajan työn kuormitustekijöistä. Voidaan ajatella, että yhteinen kehittämistyö riittää 

haastamaan yksilöitä tarpeeksi ja näin yksilönä kehittymisen nähdään toteutuvan siinä 

samalla. Toisaalta voidaan nähdä, että opettajan työssä kehittymistä tapahtuu jatkuvasti 

kokemuksen karttuessa, joten työ itsessään haastaa asiantuntijaa kehittymään. Kun 

arkityö itsessään haastaa opettajaa kehittymään omassa roolissaan, opettajalle riittää, että 

esimies tukee näiden haasteiden kohtaamisessa. Lisäksi kehittämisorientaatioon vaikuttaa 

se, että opettajiksi hakeutuvat ihmiset eivät lähtökohtaisesti kaipaa työelämältä 

monivaiheista urakehitystä. Uraorientaatio luonnollisesti lisäisi kehittymishalua ja siihen 

liittyvää esimiehen tuen tarvetta. Teoriaan peilaten tämä yksilöllisen kehittämistarpeen 

rooli työhyvinvoinnissa jäi odotettua pienemmäksi.  

 

Arvio tutkimuksen pätevyydestä 
 
Tutkimuksen pätevyyteen vaikuttaa laadullisen menetelmän tulkinnallisuus ja 

puolistrukturoidun teemahaastattelun vapaamuotoisuus. Nämä pätevyyttä mahdollisesti 

madaltavat seikat on huomioitiin tutkimuksen toteuttamisessa siten, että koko empiirisen 

tutkimuksen prosessi pyrittiin kuvaamaan työssä mahdollisimman tarkasti. Tämä kuvaus 

tarjoaa lukijalle näkemyksen tutkimuksen vaiheista, mikä osaltaan lisää tutkimuksen 

luotettavuutta ja toistettavuutta. Tämän lisäksi voidaan nähdä, että luotettavuutta vahvistaa 
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analyysin selkeä yhteys tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tämä yhteys vähentää 

analyysin tulkinnallisuutta.  

 

Empiirisen osion toteutuksessa tutkimuksen rajoitukseksi voidaan lukea opettajien 

pienryhmähaastatteluiden kestojen suuri vaihtelu. Vaihtelu johtui aikataulullisista syistä, 

sillä kaksi haastattelua suoritettiin niin, että haastateltavilla oli aikataulullinen rajoitus. 

Tämä vaikutti vastausten syvyyteen ja pohdiskelun monipuolisuuteen. Kuitenkin 

aikataulurajoitteesta huolimatta kaikissa haastatteluissa nousi esille tutkimuksen aiheen 

kannalta samat teemat. Vaikka kaikkia teemoja ei käsitelty samalla syvyydellä, oli 

tutkimuksen kannalta tärkeää, että samat teemat tulivat esille haastatteluiden aikana 

kouluorganisaatiosta riippumatta. Lisäksi tutkimuksen rajoitukseksi voidaan lukea  

kohdeorganisaatioiden valinta henkilöstökyselyn perusteella. Kun haastateltavat henkilöt 

ovat kouluista, joissa työhyvinvointi on hyvällä tasolla, voi olla, että joitain näkökulmia ei 

käsitelty haastatteluissa. Tutkimuksen toteuttamisen kannalta oli kuitenkin tärkeää, että 

valituissa organisaatioissa asenne työhyvinvointia kohtaan on lähtökohtaisesti positiivinen. 

Lisäksi tutkimuksen tavoite löytää työhyvinvointia tukevia käytäntöjä vaati keskittymään 

sellaisiin organisaatioihin, joissa työhyvinvointia tukevia käytäntöjä on laajasti käytössä.  

7.2. Tutkimuksen tulosten peilaus aiempaan tutkimukseen 
 

Tutkimuksen tulokset sopivat tutkimuksessa määriteltyyn viitekehykseen. Kuten aiemmin 

mainittiin, löytyi viitekehyksen osa-alueiden välillä painotuseroja, joiden nähdään olevan 

seurausta tutkimuksen kohdeorganisaation toimialan luonteesta. Seuraavaksi 

viitekehyksen osa-alueita tarkastellaan siten, että tutkimuksen teoriaosuutta peilataan 

tuloksiin. Ensin käsitellään työhyvinvointia kokonaisuudessaan ja työn imua. Tämän 

jälkeen siirrytään tarkastelemaan työn kuormittavuutta ja resurssien merkitystä. Sitten 

käsitellään psyykkisen työhyvinvoinnin osalta vielä suunnan ja kehittymisen merkitystä. 

Tämän jälkeen käsitellään sosiaalista työhyvinvointia osa-alueittain arvostuksen ja 

merkityksen näkökulmasta, luottamuksen ja läsnäolon näkökulmasta sekä ilmapiirin 

näkökulmasta.  
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Yleiskuva työhyvinvoinnista 
 
Haastateltavien käsitys työhyvinvoinnista liittyi voimakkaasti tunteeseen työn 

mielekkyydestä. Tämä vastaa aiemman tutkimuksen käsitystä siitä, että psyykkinen 

työhyvinvointi toteutuu, kun työntekijän arvio työstä on positiivinen (Van Horn et. al. 2004). 

Lisäksi rehtoreiden esille nostama onnistumisten merkitys on tutkitusti merkittävä osa 

yksilön psyykkistä työhyvinvointia (Kehusmaa 2011). Onnistumisiin liittyvä työnimu nousi 

esiin sekä haastatteluissa, että teoriakatsauksessa. Sen yhdistettiin haastatteluissa 

kokemukseen työn merkityksellisyydestä. Myös Hakanen (2009) esitti työn imun ruokkivan 

kokemusta työn merkityksestä. Opettajien haastatteluissa nousi esiin negatiivisten 

asioiden käsittelyn merkitys ja se, että työpaikalta voi lähteä hyvillä mielin kotiin. 

Haastatteluissa tämän kokemuksen mahdollistaa se, että työpaikalla haasteisiin 

suhtaudutaan hyväksyvästi ja ratkaisukeskeisesti. Tämä näkökulma ei noussut esille 

teoriakatsauksessa, vaikka siinä työn kuormittavuuden ja palautumisen merkitystä 

käsiteltiinkin. On siis tutkimuksen kannalta hyvä nostaa esiin tämä huomio organisaation 

ratkaisukeskeisen kulttuurin merkityksestä psyykkisen työhyvinvoinnin näkökulmasta.  

 

Työn kuormittavuus ja riittävät resurssit osana psyykkistä työhyvinvointia 
 
Työn kuormittavuutta käsiteltiin tutkimuksen haastatteluissa sekä opettajien että 

rehtoreiden kanssa. Haastateltavat kuvasivat työn sopivan kuormituksen ja siihen liittyvän 

työnjaon sopivuuden olevan osa työhyvinvoinnin perustaa. Haastateltavat kokivat, että 

työn kuormittavuutta lisää haastavien vanhempien kanssa työskentely, kokemus 

riittämättömyydestä oppilaita tukiessa, käynnissä olevat kehityshankkeet ja haasteet 

työtiloissa. Näistä kolme ensimmäistä liittyvät tunteeseen työn hallinnasta ja kokemukseen 

vaatimusten liiallisuudesta. Karasekin (1979) työn vaatimusten ja hallinnan mallin 

mukaisesti haastavat vanhemmat ja kehityshankkeet vähentävät tunnetta työn hallinnasta 

ja kuormittavat näin opettajia. Nämä osa-alueet kuuluvat opettajan työhön olosuhteiden 

pakosta ja opettajan on vain sopeuduttava niihin. Kokemus riittämättömyydestä 

oppilastyössä kertoo vaatimusten määrällisestä liiallisuudesta, sillä luokkakokojen suuruus 

vaikuttaa mahdollisuuteen huomioida kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet.  

 

Sekä haastatteluissa että teoriakatsauksessa esitettiin, että esimiehen velvollisuus on 

tarjota asiantuntijalle riittävät ajalliset ja laadulliset resurssit työstä suoriutumiseksi 
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(Liukkonen et al. 2006). Samoin tutkimuksen tulokset vastaavat teoriaa onnistuneen 

työnjaon ja rekrytoinnin merkityksen osalta. Haastatteluissa rehtorit korostivat työnjaon 

selkeyden ja onnistuneiden rekrytointien vahvistavan työhyvinvointia organisaatiossa. Kun 

esimies onnistuu huomioimaan työjaossa yksilöiden voimavarat ja osaamisvahvuudet, 

tarjoaa hän yksilölle mahdollisuuden onnistua työssään, mikä taas ruokkii työhyvinvointia 

(Surakka & Laine 2011). Rehtorit korostivat haastatteluissa myös arjen rakenteiden ja 

työrauhan merkitystä. Sama seikka oli aiemmin esillä myös teoriakatsauksessa, kun 

Hyppänen (2007) kuvasi työn ja arjen organisoinnin vahvistavan kokemusta 

työhyvinvoinnista.  

 
Suunnan näyttämisen merkitys psyykkisen työhyvinvoinnin kannalta 
 
Haastatteluissa esimiehet näkivät, että vision tulee olla yhdessä tunnustettu tavoite. 

Kuitenkin haastatellut rehtorit nostivat esille, että opettajat eivät ole vastuussa vision 

määrittämisestä vaan viimekädessä esimies on vastuussa sen määrittämisestä ja 

toteuttamisesta. Tämä näkemys vastaa Sydänmaalakan (2004) kuvausta älykkäästä 

visiojohtamisesta, jossa tavoitteena on saavuttaa yhdessä jaettu ja tunnustettu visio. 

Sydänmaalakan (2004) mukaan vision tavoittelussa on merkityksellistä, että esimiehen 

toiminta on ennustettavaa ja päämäärätietoista. Haastatteluissa yksi rehtoreista kuvasi 

pyrkivänsä minimoimaan yllätykset arjessa päämäärätietoisella ja ennustettavalla 

käytöksellä. Tämä pyrkimys vastaa Sydänmaalakan (2004) näkemystä täysin. Erityisesti 

koulumaailman hektinen ja yllätyksellinen arki kaipaa rinnalle ennustettavaa ja 

päämäärätietoista esimiestä. Yhdessä haastatelluista kouluista opettajat kokivat, että 

esimies vie heitä pienin askelin kohti suurempaa tavoitetta. Myös Larwood (1995) painotti, 

että asiantuntijoiden johtajalla tulee olla mielessä selkeä kuva siitä, mihin organisaatio 

tähtää lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen kohdeorganisaatioissa olikin määritelty 

tavoitteet sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Nämä maltilliset odotukset koulun 

kehityksestä synnyttävät opettajien mukaan tunteen siitä, että tavoitteet ovat 

saavutettavissa ja ne eivät tunnu liian mahtipontisilta.  

 

Kehittymisen tukeminen psyykkisen työhyvinvoinnin kannalta 
 

Kehittymiseen liittyvät tulokset poikkeavat kaikista työhyvinvoinnin osa-alueista eniten, kun 

sitä peilataan aiempaan kirjallisuuteen. Toisin kuin kirjallisuuskatsauksessa, 
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haastatteluissa ei korostunut opettajien tarve ylittää omia osaamiseen liittyviä rajojaan. 

Kohdeorganisaatiossa kehittyminen nähtiin yhteisten hankkeiden ja projektien kautta 

enemmän kuormitustekijänä, kuin toivottuna toimintana. Tämä huomio on tosin 

sidonnainen tutkimuksen kohdeorganisaation erityispiirteisiin, kuten aiemmin kuvattiin. 

Kuitenkin tutkimuksen kohdeorganisaatioissa esimiehet kuvasivat haastavansa opettajia 

pienin askelin arjessa. Yksi rehtori kuvasi toteuttavansa ovelaa haastamista ja näki sen 

merkityksellisenä. Kaksi rehtoreista sanoi, että haastamisen avulla on mahdollista säilyttää 

työssä mielekkyys. Usein opettajan ura on hyvin pitkä, mikä voi johtaa kaavoihin 

kangistumiseen, jos esimies ei haasta opettajaa kehittymään työssään ja päivittämään 

toimintatapojaan. Tässäkin suhteessa on hyvä huomioida kohdeorganisaatiossa 

käynnissä olevat kehitysprojektit, jotka haastavat koulujen koko henkilökuntaa 

päivittämään käytäntöjä. Kehityskeskusteluiden osalta tutkimuksen tulokset vastaavat 

aiemman kirjallisuuden näkemystä niiden merkityksestä. Kaikissa haastatelluissa 

kouluissa on käytössä vuosittaiset kehityskeskustelut ja ne koetaan tärkeiksi. Liukkosen 

(2006) mukaan kehityskeskusteluiden tavoitteiden tulee olla tarpeeksi konkreettisia ja 

realistisia, jotta niihin on helppo sitoutua. Tämä näkyi rehtoreiden kokemuksissa siten, että 

arjessa annettavan palautteen merkitystä pidettiin tärkeänä. Kun tavoitteet ovat 

konkreettisia, on niihin helppo palata arjen kohtaamisissa.   

 

Arvostuksen ja merkityksen osoittaminen sosiaalisen työhyvinvoinnin kannalta 
 

Arvostuksen ja merkityksen näkökulmasta Morgan ja Zeffane (2003) painottavat 

osallistamisen merkitystä. He korostavat, että erityisesti organisaation kohdatessa 

muutoksen, on asiantuntijan näkökulmasta tärkeää päästä keskustelemaan muutoksesta 

ja vaikuttamaan siihen. Pienryhmähaastatteluissa opettajat korostivat myös mielipiteen 

kuuntelemisen ja huomioimisen merkitystä arvostuksesta viestivänä toimintana. Sekä 

aiempi kirjallisuus että haastateltavat olivat samaa mieltä myös palkitsemisen 

merkityksestä. Ennakko-odotusten mukaisesti aineeton palkitseminen oli aineellista 

palkitsemista enemmän esillä haastatteluissa. Opettajat kokivat kiittämisen, positiivisen 

palautteen ja päätöksentekoon osallistamisen olevan osa aineetonta palkitsemista. 

Samoin Curry (2005) esitti aineettoman palkitsemisen jakautuvan kysymiseen, 

valtuuttamiseen, kiittämiseen  ja joustamiseen. Myös esimiehen antama jousto nousi esiin 

yhdessä pienryhmäkeskustelussa eli sekin vastaa aiemman teorian näkemystä, vaikka 

tässä työssä joustamista käsiteltiinkin riittävien resurssien näkökulmasta.  
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Luottamuksen, läsnäolon ja esimiehen tuen merkitys sosiaalisen työhyvinvoinnin 
kannalta 
 
Tutkimuksen teoriakatsaukseen verrattuna haastatteluissa käsiteltiin huomattavasti 

enemmän arjen kohtaamisten ja läsnäolon merkitystä. Läsnäolon merkitys oli sekä 

henkilöstökyselyn avointen vastausten että opettajien pienryhmähaastatteluiden suurin 

teema. Arjen kohtaamisten nähtiin olevan esimiehen toiminnan tärkein osa-alue 

työhyvinvoinnin tukemisen kannalta. Läsnäolon nähtiin haastatteluissa ruokkivan 

luottamuksen ja turvallisuuden tunteen syntymistä ja kokemusta esimiehen tuesta. 

Luottamus ja kokemus esimiehen tuesta olivat esillä jo teoriakatsauksessa. Laineen 

(2004) mukaan luottamus on seurausta yhteisistä kokemuksista, jotka vahvistavat 

luottamusta. Voidaan nähdä, että luottamus vaatii syntyäkseen aitoa, rehellistä ja avointa 

vuorovaikutusta asiantuntijoiden ja esimiehen välillä. Tämän voidaan nähdä olevan yksi 

syy, miksi vuorovaikutus korostui haastatteluissa. Samoin keskustelun merkityksen 

voidaan nähdä heijastuvan luottamuksen kautta sosiaaliseen työhyvinvointiin. Kokemus 

esimiehen tuesta nähtiin haastateltavien mukaan tärkeäksi. Esimiehen tuki auttaa 

kohtaamaan haastavia tilanteita, esimerkiksi erimielisyyksissä vanhempien kanssa, jolloin 

esimies osoittaa seisovansa opettajan takana. Kirjallisuuskatsauksessa esimiehen tuen 

nähtiin olevan yksi osatekijä luottamuksen rakentumisessa, mutta haastatteluiden 

perusteella sen itsenäistä roolia voidaan korostaa sosiaalisen työhyvinvoinnin 

näkökulmasta.  

 
Ilmapiirin merkitys sosiaalisen työhyvinvoinnin kannalta 
 

Ilmapiiri nostettiin haastatteluissa esiin yhtenä työhyvinvoinnin kivijaloista. Sillä on myös 

aiemman kirjallisuuden valossa voimakas yhteys henkilöstön työhyvinvointiin (Kinnunen et 

al. 2005). Rauramon (2008) mukaan esimiehen johtamistyyli heijastuu työyhteisön 

ilmapiiriin. Haastatteluiden mukaan opettajat kokevat esimiehen esimerkillisen toiminnan ja 

oikeudenmukaisen kohtelun tukevan hyvää ja työhyvinvointia tukevaa ilmapiiriä. Samoin 

Rauramo (2008) tunnistaa esimiehen oikeudenmukaisen kohtelun synnyttävän hyvää 

ilmapiiriä yhteisössä. Hyvän ilmapiirin nähdään auttavan haasteiden kohtaamisessa 

(Kinnunen et al. 2005). Sama huomio nousi esille myös haastatteluissa, kun vastaajat 

painottivat ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin merkitystä. Haastatteluissa 
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ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin nähtiin edesauttavan arjen haasteiden kohtaamista, 

mikä taas auttaa työssä jaksamisessa. Lisäksi yhteisön merkitys nähtiin erityisesti 

kollegiaalisen tuen kautta merkittävänä työhyvinvointia tukevana asiana. Juuri tämän 

sosiaalisen tuen on nähty olevan yksi toimivimmista stressinhallintakeinoista myös 

aiemmassa kirjallisuudessa (Karasek & Theorell 1990). Kollegoiden suhteen erityisesti 

emotionaalinen tuki ja kollegoiden valmius auttaa nousivat esille haastatteluissa 

kokemuksena kollegoiden rohkaisevasta tuesta. Kirjallisuudessa emotionaalinen tuki 

sisältää rohkaisun, luottamuksellisuuden, empaattisuuden ja auttamishalukkuuden (Blanc 

et al. 2000). Esimiehen suhteen erityisesti arvostus- ja tietotuki olivat esillä haastatteluissa. 

Arvostustuki ilmenee opettajien mukaan positiivisena palautteena ja kohtaamisina. 

Tietotuki näkyy taas esimiehen tarjoamana konkreettisena apuna arjessa ja koko koulun 

käsittävässä pedagogisessa näkemyksessä. Aiemman tutkimuksen mukaan arvostustuki 

näkyy arjessa positiivisena palautteena ja tietotuki neuvoina, ehdotuksina ja ohjeina (Blanc 

et al. 2000). Aiemman teorian mukaan myös hyvä tiedonkulku parantaa työyhteisön 

ilmapiiriä (Rauramo 2008). Tiedottamisen merkitys oli suuressa roolissa haastatteluissa, 

mutta sitä käsiteltiin osana arvostuksen ilmaisemista.  

8. Johtopäätökset 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esimiehen toiminnan merkitys asiantuntijatyötä 

tekevän työntekijän kokonaisvaltaisessa työhyvinvoinnissa. Tutkimuksen tavoitteena oli 

ymmärtää esimiehen toiminnan vaikutuksen monipuolisuus ja laajuus asiantuntijan 

työhyvinvoinnin kannalta. Tämän lisäksi tutkimuksen pyrkimyksenä oli selvittää 

asiantuntijan työhyvinvointia tukevia esimiehen konkreettisia käytäntöjä. Tutkimuksen 

päätutkimuskysymys oli: ”Miten esimies voi vaikuttaa asiantuntijan työhyvinvointiin?” ja 

kaksi alatutkimuskysymystä olivat: ”Mistä elementeistä asiantuntijan työhyvinvointi 

muodostuu?” ja ”Mitkä esimiestyön käytännöt parantavat asiantuntijan työhyvinvointia?”. 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen vastattiin jo teoriaosuuden lopuksi esitetyssä 

tutkimuksen viitekehyksessä, jota vahvistettiin empiriaosuuden tuloksissa. Toiseen 

tutkimuskysymykseen vastattiin tutkimuksen empiriaosuuden perusteella tulokset- luvussa. 

Vastaus päätutkimuskysymykseen muodostuu näiden alatutkimuskysymysten vastausten 

kautta. Seuraavaksi esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin siten, että ensin vastataan 

kahteen alatutkimuskysymykseen ja lopuksi päätutkimuskysymykseen.  
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Mistä elementeistä asiantuntijan työhyvinvointi muodostuu?  

 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen vastauksena esitetään kokonaiskuva asiantuntijan 

työhyvinvoinnista. Tämä näkemys muodostettiin aiemman kirjallisuuden perusteella ja sitä 

vahvistettiin empiriaosuuden tutkimuksen avulla. Tässä tutkimuksessa työhyvinvoinnin 

nähtiin olevan yksilön kokemus fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta työhyvinvoinnista 

(Suonsivu 2014).  Esimiestyön nähdään tämän tutkimuksen perusteella heijastuvan 

yksilön työhyvinvoinnin kokemukseen organisoinnin ja työnjaon vaikuttaessa psyykkiseen 

työhyvinvointiin ja sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen vaikuttaessa sosiaaliseen 

työhyvinvointiin. Lisäksi aiemman kirjallisuuden perusteella todetaan yhteisön ja työn 

vaikuttavan yksilön kokemukseen työhyvinvoinnista.  

 

Asiantuntijatyö määriteltiin työssä kompleksiseksi, vaativaksi, prosessimaiseksi, luovaksi ja 

itsenäiseksi työksi. Näiden asiantuntijatyön erityispiirteiden vuoksi työssä keskityttiin 

erityisesti psyykkiseen ja sosiaaliseen työhyvinvointiin, joiden nähdään näyttelevän suurta 

roolia asiantuntijan työhyvinvoinnissa. Asiantuntijan psyykkisen työhyvinvoinnin nähdään 

tämän tutkimuksen perusteella koostuvan kolmesta osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat 

selkeä suunta, riittävät resurssit ja kehittymismahdollisuudet. Selkeän suunnan nähdään 

täyttävän asiantuntijan odotukset työn ja organisaation päämäärätietoisuutta ja 

johdonmukaisuutta kohtaan. Riittävien resurssien nähdään mahdollistavan asiantuntijan 

onnistumisen työssään niin laadukkaasti, että työ tuottaa onnistumisen kokemuksia 

asiantuntijalle. Lisäksi riittävät resurssit mahdollistavat asiantuntijan kehittymisen. 

Kolmantena osa-alueena esille nostetun kehittymisen nähdään tuottavan lisäarvoa 

erityisesti asiantuntijatyötä tekeville yksilöille. Tämä perustuu oletettuun asiantuntijoiden 

haluun ylläpitää osaamistaan ja ylittää rajojaan. Esimiehen näkökulmasta tämä osa-alue 

vaatii esimiestä haastamaan asiantuntijaa osaamisensa ylärajoille.  

 

Sosiaalisen työhyvinvoinnin osa-alueet nähdään tutkimuksen perusteella olevan kokemus 

merkityksestä ja arvostuksesta, kokemus luottamuksesta, tuesta ja turvallisuudesta ja 

kokemus hyvästä työyhteisön ilmapiiristä. Merkityksen ja arvostuksen kokemus 

luonnollisesti lisää asiantuntijan työhyvinvointia. Kun asiantuntija kokee tekevänsä 

arvostettua ja merkityksellistä työtä, on hän motivoitunut suoriutumaan työstä 

optimaalisella tavalla, mikä synnyttää onnistumisen kokemuksia arjessa. Esimies voi 
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osoittaa tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen perusteella merkitystä ja arvostusta 

osallistamisen ja palkitsemisen avulla. Toisena sosiaalisen työhyvinvoinnin osa-alueena 

esitetty asiantuntijan kokemus luottamuksesta, tuesta ja turvallisuudesta synnyttää 

työhyvinvointia mahdollistamalla asiantuntijalle rauhan keskittyä omaan työhön. On 

tärkeää, että asiantuntija voi luottaa esimieheen ja yhteisöön. Tällöin asiantuntijan ei 

tarvitse huolehtia turhasta, vaan hän voi keskittää energiansa omaan työhönsä. 

Luottamuksen nähdään olevan seurausta avoimesta vuorovaikutuksesta ja sen nähdään 

lisäävän viestinnän avoimuutta ja yhteistyöhalukkuutta ylipäätään. Nämä asiat taas 

heijastuvat työyhteisön ilmapiiriin, joka vaikuttaa asiantuntijan sosiaaliseen työhyvinvointiin 

kolmantena osa- alueena. Ilmapiiri on parhaimmillaan kannustava, tukeva ja turvallinen, 

mikä ruokkii asiantuntijan työhyvinvointia tarjoamalla hyvät olosuhteet työskennellä. 

Tällainen ilmapiiri saa syntynsä esimiehen esimerkillisestä, avoimesta ja 

oikeudenmukaisesta  toiminnasta. Nyt kun asiantuntijan työhyvinvoinnin elementit on 

esitetty aiemman kirjallisuuden valossa, voidaan siirtyä käsittelemään näitä elementtejä 

tukevia esimiehen käytäntöjä.  

 

Mitkä esimiestyön käytännöt parantavat asiantuntijoiden työhyvinvointia? 
 

Toisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää ne esimiehen käytännön keinot, 

jotka vaikuttavat asiantuntijatyötä tekevän työntekijän työhyvinvointiin. Tämän kysymyksen 

vastaus muodostettiin empiriaosuuden haastattelututkimuksen tulosten perusteella. 

Empiriaosuuden tulokset esitettiin aiemmin työssä jaettuna työn viitekehyksen osa-

alueisiin, joten käytännöt esitetään myös tässä osiossa osa-alueittain. Tässä vaiheessa ei 

palata enää kaikkiin tutkimuksen aikana ilmenneisiin käytäntöihin, vaan tutkimuksen 

löydöksistä esitellään vain keskeisimmät. Ensin käsitellään psyykkiseen työhyvinvointiin 

liittyviä käytäntöjä ja tämän jälkeen sosiaaliseen työhyvinvointiin liittyviä käytäntöjä.  

 

Psyykkisen työhyvinvoinnin kannalta esimiehen merkittävimmät käytännöt liittyvät 

suunnan johdonmukaisuuteen, työnkuvien selkeyteen ja sopivuuteen, resursseihin liittyviin 

asenteisiin, ovelaan haastamiseen ja palautteen antamiseen. Alla käytännöt on muotoiltu 

ohjeistuksiksi viitekehyksen osa-alueisiin jaettuna. Selkeän suunnan mahdollistamiseksi 

esimiehen tulee ottaa asiantuntijat mukaan jo tavoitteen tai vision suunnitteluvaiheessa. 

Tämä osallistuminen lisää asiantuntijan ymmärrystä tavoitteen merkityksestä ja sitouttaa 

asiantuntijan tavoittelemaan tavoitetta. Kun tavoite on määritelty, tulee esimiehen 
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päätösten ja käytöksen olla johdonmukaisia asetetun tavoitteen kanssa, mikä helpottaa 

myös asiantuntijan työtä. Johdonmukainen käytös mahdollistaa tilanteiden ja päätösten 

ennakoimisen, jolloin yllätykset arjessa eivät vie asiantuntijan keskittymistä ja energiaa. 

Riittävien resurssien kannalta on tärkeää, että esimies onnistuu organisoimaan työt 

asiantuntijoiden vahvuuksien, mielenkiinnonkohteiden ja voimavarojen suhteen osuvasti. 

Tämä vaatii esimieheltä henkilökunnan hyvää tuntemusta. Kun toimenkuvat ja vastuut on 

organisoitu selkeästi ja avoimesti, on jokaisen asiantuntijan mahdollista onnistua työssään 

ja kokea työhyvinvointia. Asiantuntijat ovat usein organisaatiota ja esimiestä kohtaan 

joustavia, mikä velvoittaa myös esimiestä joustamaan tarvittaessa asiantuntijan tarpeiden 

mukaisesti. Tällä tavoin esimies voi osoittaa ymmärrystään ja arvostustaan asiantuntijaa 

kohtaan. Resursseista on hyvä keskustella esimiehen johdolla kiitolliseen sävyyn. 

Esimiehen ei tule synnyttää yhteisössä kiittämätöntä asennetta resurssien niukkuutta 

kohtaan, vaan päinvastoin painottaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämän tutkimuksen 

perusteella esimies voi asiantuntijan kehitysorientaatiosta riippumatta onnistua 

haastamaan asiantuntijaa kehittymään ovelasti. Tämä ovela haastaminen tapahtuu pienin 

askelin ja salaa asiantuntijalta. Tällöin esimiehen tulee hyödyntää asiantuntijan 

mielenkiinnonkohteita kannustaessaan kehitykseen ja antaa aina palautetta pienestäkin 

kehityksestä.  

 

Selkeä suunta:  
o Määritä yhteinen tavoite yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja tavoittele tätä tavoitetta 

johdonmukaisesti.  

 

Riittävät resurssit:  
o Määritä jokaiselle asiantuntijalle selkeä ja yksilön ominaisuuksiin sopiva työnkuva ja 

tuo se julkisesti esiin.  

o Jousta asiantuntijan tarpeiden mukaisesti.  

o Suhtaudu saatavilla oleviin resursseihin kiitollisesti ja pyri levittämään tätä 

asennetta.  

 

Kehittymismahdollisuudet:  
o Haasta asiantuntijaa ovelasti asiantuntijan oman mielenkiinnon mukaisesti.  

o Anna palautetta matalalla kynnyksellä aina, kun se on mahdollista. 
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Sosiaalisen työhyvinvoinnin kannalta käytännöt liittyvät osallistamiseen, palautteen 

antamiseen, läsnäolon ja auttamisen merkitykseen sekä oikeudenmukaisuuden ja 

avoimuuden merkitykseen. Nämä käytännöt on esitetty alla viitekehyksen osa-alueisiin 

jaettuna ohjeistuksiksi muotoiltuina. Esimies voi osoittaa asiantuntijalle arvostustaan 

yksinkertaisesti kiittämällä ja osallistamalla päätöksentekoon. Esimies voi kokea 

merkityksellisyyttä, kun hänen näkemyksensä otetaan huomioon päätöksenteossa. Tätä 

varten esimiehen on hyvä suunnitella etukäteen tilanteet, joissa asiantuntijan on 

mahdollista kertoa näkemyksiään ja perustella niitä. Nämä tilanteet voivat olla säännöllisiä 

kokouksia tai tietty vaihe päätöksentekoprosessissa. Luottamuksen kokemuksen kannalta 

esimiehen on välttämätöntä varata kalenterista aikaa kiireettömälle läsnäololle 

asiantuntijoiden seurassa. Läsnäolon mahdollistavien rakenteiden lisäksi läsnäolon tulee 

olla aitoa ja kohtaamisten välittömiä. Tämän läsnäolon kautta asiantuntijan on mahdollista 

rakentaa luottamuksellinen suhde esimieheen ja kokea näin turvallisuutta työpaikalla. 

Läsnäolon lisäksi on tärkeää, että asiantuntija voi luottaa esimiehen apuun ja tukeen 

arjessa. Esimies voi osoittaa tukeaan arjessa pienin teoin ja puolustamalla asiantuntijaa 

haasteiden ja erimielisyyksien edessä. Myös ilmapiirin kannalta on ratkaisevaa, että 

esimies kohtaa arjen haasteet yhdessä asiantuntijan kanssa ratkaisukeskeisesti. Kun 

haasteet käsitellään ja ratkaistaan yhdessä, voi asiantuntija keskittyä vapaa-ajallaan 

työstä palautumiseen, eikä töitä tarvitse ”viedä kotiin”. Ilmapiirin kannalta on myös 

ratkaisevaa, että esimies kohtelee kaikkia yhteisön jäseniä oikeudenmukaisesti ja ylläpitää 

avointa ilmapiiriä esimerkillään yhteisössä.  

 

Arvostus ja merkitys:  
o Ota asiantuntijoiden näkemykset huomioon päätöksenteossa.  

o Kiitä hyvin tehdystä työstä.  

 

Luottamus:  
o Järjestä arkeen läsnäolon mahdollistavat rakenteet.  

o Auta asiantuntijaa. 

 

Ilmapiiri:  
o Ole oikeudenmukainen ja avoin.  

o Kohtaa haasteet yhdessä asiantuntijan kanssa ratkaisukeskeisesti.  
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Tutkimuksen alussa määriteltyyn päätutkimuskysymykseen voidaan vastata kahden 

alatutkimuskysymyksen avulla. Tähän kysymykseen vastaaminen vaati sekä katsausta 

aiempaan kirjallisuuteen kokonaiskäsityksen muodostamiseksi että empiiristä tutkimusta 

käytännön näkökulman esille tuomiseksi. 

 

Miten esimies voi vaikuttaa asiantuntijan työhyvinvointiin? 
 

Esimies vaikuttaa asiantuntijan työhyvinvointiin sekä psyykkisen työhyvinvoinnin että 

sosiaalisen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Esimiehen käytännöt heijastuvat asiantuntijan 

työhyvinvointiin kuuden osa-alueen kautta, jotka ovat selkeä suunta, riittävät resurssit, 

kehittymismahdollisuudet, kokemus arvostuksesta ja merkityksestä, kokemus 

luottamuksesta, tuesta ja turvallisuudesta ja kokemus hyvästä ilmapiiristä. Nämä osa-

alueet on esitelty edellä tarkemmin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta kolmen 

esimiehen käytännön olevan avainasemassa asiantuntijan työhyvinvoinnin kannalta. 

Tutkimuksen perusteella esitetään esimiehen arjen läsnäolon vaikuttavat asiantuntijan 

työhyvinvointiin voimakkaasti. Läsnäolo synnyttää luottamusta esimiehen ja asiantuntijan 

välille, mikä on lähtökohta menestyksekkäälle ja hyvinvoivalle yhteistyölle. Tutkimuksen 

perusteella asiantuntijan työstä palautumisen kannalta on merkityksellistä, että esimies on 

asiantuntijan tukena haasteiden ja ongelmien esiintyessä. Asiantuntijan näkökulmasta on 

tärkeää, että esimies kohtaa haasteet yhdessä asiantuntijan kanssa ratkaisukeskeisesti. 

Tämä on tärkeää, jotta asiantuntija voi keskittää energiansa työn kannalta olennaiseen. 

Kolmas keskeisin esimiehen käytäntö liittyy hyvän ilmapiirin mahdollistamiseen 

oikeudenmukaisen ja avoimen asiantuntijan kohtaamisen avulla.  Avoin ja 

oikeudenmukainen ilmapiiri on avainasemassa asiantuntijan sosiaalisen työhyvinvoinnin 

kannalta ja sen ollessa kunnossa asiantuntijan on mahdollista keskittyä oman työn 

kannalta oleellisiin asioihin.  

 

A Järjestä arkeen rakenteet läsnäololle. 
B Auta asiantuntijaa kohtaamaan arjen haasteet ratkaisukeskeisesti.  
C Ole oikeudenmukainen ja avoin.  
 

Voidaan nähdä tutkimuksen tulosten täydentävän aiempaa kirjallisuutta ja tutkimusta. 

Aiempaan tutkimukseen verrattuna tutkimuksen tulokset tarjoavat täydentävän 

näkemyksen asiantuntijoiden ja opettajien työhyvinvointiin vaikuttavista 
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esimieskäytännöistä. Tutkimuksen rajausten johdosta tulokset tarjoavat syvällisen 

näkemyksen esimieskäytäntöjen ulottuvuuksista ja vaikutuksista asiantuntijan ja opettajan 

työhyvinvointiin. Aiempaan kirjallisuuteen verrattuna tämän tutkimuksen tuloksissa 

esimiehen läsnäolon merkitys on huomattavasti suuremmassa roolissa. Lisäksi erona 

aiempaan kirjallisuuteen tutkimuksen kohdeorganisaatioissa esimiehen rooli yksilön 

kehittymisen mahdollistajana nähtiin pienempänä. Erot voidaan selittää tutkimuksen 

kohdeorganisaation erityispiirteillä, mutta läsnäoloon liittyvän tuloksen voidaan nähdä 

palvelevan esimiehiä yli toimialarajojen. Kehittymiseen liittyvän tuen tarpeen ero sen sijaan 

nähdään organisaatiokohtaisena piirteenä, joten kehittymiseen liittyvistä tuloksista on hyvä 

huomioida muilla toimialoilla ainoastaan esimiehen kyky haastaa asiantuntijaa ovelasti 

kohti organisaation tavoitetta.  

 

Tutkimuksen johtopäätösten kannalta on hyvä tiedostaa tutkimuksen toimialan vaikutukset 

tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen kohdeorganisaation voidaan nähdä rajoittavan 

tutkimuksen tulosten käytettävyyttä yli toimialarajojen. Lukijan on hyvä tiedostaa 

kohdeorganisaation asiantuntijoiden erityispiirteet ja ottaa ne huomioon käytännön 

suosituksien kohdalla. Tästä rajoituksesta huolimatta voidaan tutkimuksen nähdä 

tarjoavan hyvän näkökulman esimiestyön käytäntöihin toimialasta riippumatta. 

Tutkimuksen nähdään olevan hyvä johdatus esimiehelle asiantuntijan työhyvinvointia 

tukeviin käytäntöihin. Ensinnäkin tutkimuksen avulla voidaan sanoa esimiehen 

käytännöillä olevan yhteys asiantuntijan työhyvinvointiin. Jo tämän esimiehen merkityksen 

ymmärtäminen auttaa arjessa esimiestä edistämään asiantuntijan työhyvinvointia pienin 

askelin. Esimiehen on hyvä tiedostaa, että esimiehen työhyvinvointia parantavat käytännöt 

eivät vaadi organisaatiolta suurta rahallista panostusta, vaan kaikkien käytäntöjen 

lähtökohtana on aito halu auttaa ja kohdata jokainen asiantuntija omana itsenään ja 

tasavertaisena organisaation jäsenenä. Tästä näkökulmasta nämä esimiestyön käytännöt 

ovat tehokas investointi organisaation toimintakyvyn parantamiseksi. Tehokas investointi 

siitä näkökulmasta, että ilman rahallista panosta on mahdollista saavuttaa suuri parannus 

työhyvinvoinnissa ja sitä kautta henkilöstön suorituskyvyssä.  

 

Erityisesti tutkimuksen tulokset soveltuvat koulumaailmaan rehtoreiden käyttöön. Kuten 

tutkimuksen johdannossa kuvattiin, kohtaa koulu henkilökuntineen jatkuvasti 

muutospaineita. Näiden paineiden hallitsemiseksi on rehtorin roolissaan tärkeässä 

asemassa. Rehtori voi arjen toiminnalla auttaa asiantuntijaa kohtaamaan muutospaineet 
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samalla työhyvinvoinnin säilyttäen. Mitä paremmin esimies onnistuu tukemaan 

asiantuntijaa arjessa, sitä paremmin pystyy opettaja asiantuntijana tarjoamaan nuorille 

edellytykset kasvulle, kehitykselle, kestävälle elämäntavalle ja oppimiselle.  

 

Edellä käsiteltiin tutkimuksen kohdeorganisaation vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Tämän 

vaikutuksen vuoksi olisi jatkossa mielenkiintoista toteuttaa vastaava tutkimus toisen 

toimialan organisaatiossa. Olisi erittäin mielenkiintoista nähdä, ilmenisikö työhyvinvoinnin 

sosiaalisten ja psyykkisten kuuden osa-alueen välillä painotuseroja tähän tutkimukseen 

verrattuna. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, miten tutkimuksen tuloksiin olisi 

vaikuttanut, jos kohdeorganisaatiot olisi valittu Lappeenrannan perusopetuksesta sen 

perusteella, että mitkä koulut pärjäsivät kyselyssä huonoiten. Tätä kautta olisi mahdollista 

selvittää esimerkiksi, että osaako asiantuntija kaivata esimiehen läsnäoloa arjessa, jos se 

ei organisaatiossa toteudu. Tässä tutkimuksessa esimiehen läsnäoloa osattiin selkeästi 

arvostaa, sillä se kuului henkilöstökyselyssä hyvin menestyneiden koulujen esimiesten 

käytäntöihin. Läsnäolon näkökulmasta olisi myös tutkimuksen tuloksen kannalta 

mielenkiintoista tehdä jatkotutkimus käyttäen määrällistä tutkimusmenetelmää. Määrällisen 

tutkimuksen avulla tämän tutkimuksen tuloksen pätevyyttä voisi arvioida. Määrällisessä 

tutkimuksessa voisi tutkia yhteyttä asiantuntijan koetun työhyvinvoinnin ja esimiehen 

läsnäolon  välillä.  
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LIITTEET 
LIITE 1 
 
Haastattelurunko opettajille 

 

1. Yleinen näkemys:  

Mitä työhyvinvointi mielestäsi tarkoittaa? 

Mitkä ovat työhyvinvointisi kulmakivet? 

Mikä tekee opettajan työstä kuormittavaa? 

Mihin asioihin esimies voi työhyvinvoinnissasi vaikuttaa? 

Mitkä esimiehen käytännöt tukevat työhyvinvointiasi? 

Millaisia käytäntöjä kaipaisit työhyvinvoinnin tueksi esimieheltäsi? 

 

2. TEEMAKESKUSTELU 

TEEMA 1 Riittävät resurssit – Organisointi ja työnjako 

Onko sinulla tarpeeksi resursseja (ajallisesti ja jaksamisen näkökulmasta) suoriutua työstäsi 

haluamallasi tavalla? 

Miten esimiehesi voi mahdollistaa riittävät resurssit sinulle? 

Onko työnjako koulussanne tasapuolinen opettajien kesken? 

 

TEEMA 2 Luottamus, tuki & turvallisuus – Läsnäolo, vuorovaikutus, rajat ja vastuut 

Onko sinulla ja esimiehelläsi luottamuksellinen suhde? 

Miten luottamus on syntynyt? 

Parantaako teidän välinen luottamus työhyvinvointiasi? 

Millä keinoin esimies voi mahdollistaa luottamuksellisen suhteen syntymisen ja sen ylläpitämisen? 

Onko rehtori tarpeeksi läsnä arjessasi? 

Koetko, että esimiehesi tukee sinua työssään? 

Miten esimies osoittaa tukevansa sinua? 

 

TEEMA 3 Merkitys & Arvostus – Osallistaminen & palkitseminen 

Koetko olevasi merkityksellinen ja arvostettu jäsen työyhteisössäsi? 

Parantaako merkityksellisyyden ja arvostuksen tunne työhyvinvointiasi? 

Miten esimies voi osoittaa arvostavansa sinua ja työpanostasi? 

 

Pääsetkö osallistumaan organisaation päätöksentekoon ja kehitystoimintaan esimiehen pyynnöstä? 

Parantaako näihin osallistuminen työhyvinvointiasi? 

 

Parantaako palkitseminen kokemustasi työhyvinvoinnista? 

Mitkä esimiehen käyttämät palkitsemiskeinot toimivat parhaiten? (aineeton/aineellinen) 
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TEEMA 4 Kehittyminen - haastaminen 

(Onko sinun mahdollista kehittyä työssäsi?) 

Parantaako kehittymismahdollisuudet työhyvinvointiasi? 

Miten esimies voi mahdollistaa kehittymisesi? 

(kehityskeskustelut) 

 

TEEMA 5 Suunta – visiointi  

Vaikuttaako selvä visio ja suunta työhyvinvointiisi? 

Miten esimiehen ilmaisema visio vaikuttaa työhyvinvointiisi? 

Miten esimies voi edesauttaa vision selkeyttämistä organisaatiossa? 

(osallistuminen vision määrittämiseen) 

 

TEEMA 6 Ilmapiiri 

Miten esimies voi rakentaa hyvän ilmapiirin työyhteisöön? 

 

LIITE 2 
 

Haastattelurunko esimiehille 

 
1. Yleinen näkemys:  

Mitä työhyvinvointi mielestäsi tarkoittaa? 

Mitkä ovat opettajien työhyvinvoinnin kulmakivet? 

Miten arvioisit oman työyhteisösi työhyvinvoinnin? 

Millainen merkitys esimiehellä on työhyvinvoinnissa? 

Miten tuet toiminnallasi opettajien työhyvinvointia? 

Mitkä toteuttamasi käytännöt tukevat opettajien työhyvinvointia? 

Mitä haasteita koet tukiessasi opettajien työhyvinvointia? 

 

2. TEEMAKESKUSTELU 

TEEMA 1 Riittävät resurssit – Organisointi ja työnjako 

Miten mahdollistat riittävät resurssit opettajille?  

(ajallisesti ja jaksamisen näkökulmasta) 

 

TEEMA 2 Luottamus, tuki & turvallisuus – Läsnäolo, vuorovaikutus, rajat ja vastuut 
Onko sinulla luottamuksellinen suhde opettajiin? 

Miten luottamuksellinen suhde on syntynyt? 

Miten ylläpidät luottamuksellista suhdetta? 

Miten tuet opettajia heidän työssään? 

Miten varmistat riittävän läsnäolon ja vuorovaikutuksen sinun ja opettajien välillä? 
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TEEMA 3 Merkitys & Arvostus – Osallistaminen & palkitseminen 

Miten osoitat arvostavasi opettajia ja heidän työtään? 

Miten palkitset opettajia? 

Miten motivoit opettajia? 

 

TEEMA 4 Kehittyminen - haastaminen 
Miten kannustat opettajia kehittymään työssään? 

Miten tarjoat opettajille kehitysmahdollisuuksia työssään? 

 

TEEMA 5 Suunta – visiointi  

Miten välität vision opettajille? 

 

TEEMA 6 Ilmapiiri 

Miten edesautat hyvän ilmapiirin syntymistä työyhteisössä? 

 


