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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin asiantuntijaorganisaatiossa toteutetun työympä-

ristömuutoksen vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää miten työympäristön muutos vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin, kun 

perinteiset toimistotilat muutettiin monitilatoimistoksi, jossa työympäristön keskiössä 

on työn tekeminen ja sitä tukevat työtilat. Työympäristömuutoksen toteutuksen 

osalta selvitettiin, onko muutoksen toteutuksella vaikutusta lopputuloksen kokemuk-

seen.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena suomalaisessa asiantuntijaorgani-

saatiossa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostui työhyvinvoinnista sekä muu-

toksesta. Muutoksen mallina toimii John Paul Kotterin vuonna 1995 kehittämä kah-

deksan kohdan muutosjohtamisen malli. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puo-

listrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää case -asi-

antuntijaorganisaation työntekijää syksyllä 2017. 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että työympäristöllä on merkitystä työntekijän työhyvin-

vointiin. Viihtyisä työympäristö koetaan työntekijöiden arvostamiseksi, jossa innova-

tiivisuus kasvaa ja vuorovaikutus paranee. Vaikka työympäristö ei yksistään vaikuta 

työntekijöiden työhyvinvoinnin kokemukseen, koettiin kuitenkin, että työympäristöllä 

on suuri rooli työhyvinvoinnin parantamisessa.  
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This study looked at the impact of work-environment change on the well-being of 

employees in an expert organization. The aim of the study was to find out the impact 

of the work environment on employee well-being in the change from traditional office 

space to activity based office where job creation and supporting workshops are at 

the core of the work environment. Concerning the implementation of the work envi-

ronment change, it was examined whether the implementation of the change has 

an impact on the result experience. 

 

The research was conducted as a qualitative study in a Finnish expert organization. 

The theoretical framework of the study consisted of well-being at work and change. 

The model of change is modeled on the eight-point change management model 

developed by John Paul Kotter in 1995. The semi-structured theme interview was 

used as a research method. In the study, nine employees of the case expert organ-

ization were interviewed in autumn 2017. 

 

The results of the research showed that the working environment is important for 

the employee's job creation. A comfortable work environment is perceived as an 

appreciation of employees, where innovativeness grows and interaction improves. 

Even though the work environment is not the only factor that impacts on employee 

well-being at work, it was felt, however, that the work environment plays a major 

role in improving well-being at work.
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Käsityksemme ja kokemuksemme työstä ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Työ turvaa toimeentulomme, mutta se tarjoaa myös meille 

tarkoituksen, tilan ja ystävyyssuhteet, joilla kaikilla voi olla syvällinen vaikutus hyvin-

vointimme tunteeseen. Työn tahti ja luonne ovat muuttuneet, on saatu ymmärrys 

siitä, miten työ vaikuttaa myös meidän emotionaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. 

Työ on tänä päivänä entistä turvallisempaa, koska terveys- ja turvallisuuslainsää-

dännöt auttavat vähentämään loukkaantumisten ja kuolemantapausten määrää, 

mutta työstä on tullut entistä haastavampaa, stressaavampaa ja sairaspoissaoloti-

lastojen kärjessä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella nähdään voimakkaasti lisään-

tyneet mielenterveysongelmat, jotka liittyvät yhä enemmän työelämään. Vaikka fyy-

sinen terveys ja turvallisuus ovat edelleen keskeisessä asemassa työterveyttä kos-

kevassa keskustelussa, painopiste on siirtynyt myös työelämän psykososiaalisiin 

näkökohtiin. (Donaldson & Podro 2012.) 

 

Työelämä haastaa työntekijänsä aivan eri tavalla kuin aiemmin. Tulostavoitteet ovat 

kovia; työntekijämäärää on vuosien saatossa vähennetty, joten yhä pienempi joukko 

tekee yhä suuremman määrän töitä. Infotulva alkaa olla sietämätön, kun uudet säh-

köiset viestimet lyhentävät entisestään oletettua viesteihin käytettävää aikaa. Ihmi-

set ovatkin usein todella väsyneitä, yhä useampi kokee työuupumuksen jossain työ-

uransa vaiheessa. On kuitenkin sekä yksilön, organisaation että koko yhteiskunnan 

etu, että jaksaisimme olla mukana työelämässä mahdollisimman pitkään ja mahdol-

lisimman hyvässä työkunnossa. (Rytikangas 2011. 16.) Organisaatioilta odotetaan 

keinoja, joilla työntekijät saataisiin mahdollisimman tuottaviksi, ilman että työhyvin-

vointi tai henkilöiden jaksaminen heikentyy. Myös työntekijä itse on uudenlaisten 

haasteiden edessä. 

 

Digitalisaatio haastaa perinteiset työtavat ja työelämä elää vahvassa murroksessa. 

Mobiili ja monipaikkainen työ on lisääntynyt merkittävästi sekä kansainvälisesti että 
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Suomessa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. (Koroma, Hyrkkänen & Rau-

ramo 2011, 3.) Työvälineet ovat kehittyneet ja asiantuntijatyön tekeminen ei ole 

paikkaan tai aikaan sidottua, vaan sitä voidaan tehdä lähes missä vaan, ajasta ja 

paikasta riippumatta. Samalla kun työnteon joustavuus on lisääntynyt, työn- ja va-

paa-ajan raja on hämärtynyt. Myönteisenä kehityksenä voidaan kuitenkin nähdä, 

että mobiilin työn ansiosta ihminen pystyy organisoimaan omaa työtään paremmin 

ja vaikuttamaan omaan elämäänsä sekä ajankäyttöönsä aikaisempaa enemmän. 

(Koroma, Hyrkkänen & Rauramo 2011, 3.) Organisaatioilta työn ja toimintaympäris-

tön muutos edellyttää entistä enemmän joustavuutta, innovatiivisuutta sekä luo-

vuutta.  

 

Työ voi olla ihmiselle parhaimmillaan keskeinen hyvinvoinnin ja innostuksen lähde. 

Pahimmillaan se kuluttaa loppuun voimavarat ja terveyden. Kohtuullisesti kuormit-

tava työ mahdollistaa voimavarojen jakamisen työn ja vapaa-ajan kesken oikealla 

tavalla. Ihminen tarvitsee sopivassa suhteessa kuormitusta, haasteita ja lepoa.  

Lyhyen aikavälin tehokkuuden ja voiton tavoittelun sijaan tarvitaan nykyistä pitkä-

jänteisempää ajattelua ja tavoitteiden asettelua niin, että yksilön terveys, työkyky ja 

motivaatio säilyvät. (Rauramo 2008, 9, 15.) 

 

Hyvä työympäristö ja yrityksen tulos ovat sidoksissa toisiinsa. Työympäristön kehit-

tämiseen suuntaavat toimenpiteet vähentävät tapaturmista ja sairauspoissaoloista 

aiheutuvia kuluja ja vaikuttavat työn ja tuotannon häiriöttömyyteen. Kiinnostuminen 

työntekijöiden hyvinvoinnista osoittaa myös organisaatiolta luottamusta työnteki-

jöihinsä, joka taas puolestaan lisää työntekijöiden sitoutumista ja parantaa heidän 

suorituskykyä. (Rauramo 2008, 18; Litchfield & al. 2016.) Työympäristön merkitys 

työhyvinvointiin tulee myös sen luovuutta ja innovaatioita tukevan merkityksellisyy-

den kautta ei ainoastaan turvallisuudesta ja ergonomiasta. Tilan merkityksestä luo-

vuudelle tullaan varmasti keskustelemaan tulevaisuudessa entistäkin enemmän. 

Saku Tuominen toteaa, (Tukiainen 2010) että luovuuden tutkimuksessa viime vuo-

sina on tiedostettu yhä voimakkaammin aistien ja ympäristön merkitys luovan pro-

sessin osana. Työympäristön näkökulmasta se tarkoittaa muun muassa värien ja 

muotojen vapaampaa käyttöä, erityyppisten tilojen rakentamista perinteisten toimi-
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tilojen rinnalle tai korvaamaan ne kokonaan. Luovuuden avulla organisaatiot erottu-

vat kilpailijoistaan ja menestyvät muita paremmin sekä mahdollistavat kilpailuky-

kynsä myös kansainvälisillä markkinoilla. 

 

Vuosia jatkunut heikko taloudellinen tilanne on pakottanut yrityksiä pohtimaan rat-

kaisuja kustannusten karsimiseksi, yrityksen liiketoiminnan siitä kuitenkaan kärsi-

mättä. Muuttunut työn tekeminen ja toimitilojen kohonneet vuokrat ovat olleet tar-

kastelun kohteena ja erityisesti asiantuntijatyössä, jonka tekeminen ei enää ole 

ajasta ja paikasta riippuvaista, on havaittu, että ei ole syytä pitää työntekijöiden huo-

neita tyhjinä ja maksaa suurista tyhjillään olevista toimitiloista. Nämä havainnot ovat 

mahdollistaneet yrityksiä pohtimaan työympäristöratkaisuja kokonaisvaltaisesti ja 

luomaan uuden tyyppisiä tiloja, jossa työn tekeminen on ratkaisun keskiössä. Viime 

vuosikymmenten toimistoympäristöt eivät enää tue tämän päivän toimintatapoja 

parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Oma kiinnostukseni työympäristöjen merkityksestä työntekijöiden hyvinvointiin he-

räsi useissa organisaatioissa, joiden kanssa teen yhteistyötä, toteutettujen työym-

päristömuutosten myötä. Näissä organisaatioissa on muutettu perinteisiä toimistoti-

loja monitilatoimistoiksi. Organisaatioiden ylin johto ja HR -yksiköt vakuuttelivat ylei-

sesti muutoksen saaneen aikaan positiivisia vaikutuksia työntekijöissä, kun toisaalla 

työntekijät suhtautuivat epäillen lopputuloksiin. Päätinkin paneutua tutkimuksessani 

tähän aiheeseen tarkemmin ja selvittää, vaikuttaako työympäristön muutos työnte-

kijöiden työhyvinvointiin odotetulla tavalla.  

 

Kansainvälinen Great Place to Work – instituutti tekee vuosittain tutkimuksen par-

haista työpaikoista. Instituutin tutkimusten mukaan parhaat työpaikat hyötyvät muita 

paremmasta laadustaan myös taloudellisesti. Niihin on enemmän hakijoita ja niissä 

on vähemmän poissaoloja. Suomen Great Place to Work – instituutin toimitusjohta-

jan Asta Rossin mukaan yksi parhaiden työpaikkojen piirre on huomion kiinnittämi-

nen toimitiloihin. Hänen mukaansa yritysten toimitiloilla ja työpaikkojen laadulla on 

selkeä yhteys toisiinsa. Kun välitetään tiloista, välitetään todennäköisesti myös 

muista työoloihin liittyvistä asioista. Rossin mukaan toimitilojen kautta on mahdol-

lista konkretisoida yrityksen identiteetti, sen tapa toimia. Kun työntekijät näkevät, 



10 

 

 

että työympäristöön panostetaan, se on selkeä viesti myös siitä, että heitä arvoste-

taan. (Tukiainen 2010, 11-12.) 

 

Tutkimuksen kohteena oleva organisaatio sijaitsee Helsingissä. Organisaation pää-

konttori koostuu kolmesta toisiinsa kytketystä rakennuksesta, jotka ovat valmistu-

neet vuosina 1900-1990. Rakennuksessa työskentelee keskimäärin 1600 vähittäis-

kaupan, hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan, polttoneste- ja liikennemyymäläliiketoi-

minnan, markkinoinnin, viestinnän, kiinteistöhallinnan, informaatioteknologian, ta-

louden, henkilöstöhallinnon ja rahoituksen sekä lakiasioiden asiantuntijaa. 

 

Pääkonttori fyysisenä tilana on ollut vuoteen 2015 lähes alkuperäisessä kunnossa, 

lukuun ottamatta ylläpidollisia luontaisesta kulumisesta aiheutuneita korjauksia sekä 

kalusteiden ja neuvottelutilojen uusimisia. Pääkonttorissa on perinteisesti ollut toi-

mistotiloissa työhuoneet noin kahdella kolmasosaa työntekijöistä ja muut ovat työs-

kennelleet avotiloissa. Työhuoneen on saanut aikoinaan asemaan perustuen eli 

luonnollisesti johto ja esimiehet istuivat työhuoneissa ja lähestulkoon vielä niin, että 

mitä suurempi huone, sitä korkeampi asema kyseisellä henkilöllä organisaatiossa 

oli. Tämän vuoksi työhuone koettiin jonkinlaisena statuksena ja siitä luopuminen 

edes ajatuksen tasolla koettiin haastavaksi. Työn tekeminen on vuosien mittaan 

muuttunut voimakkaasti perinteisestä toimistotyöstä ja se oli yksi ajuri työympäristön 

muutosta pohdittaessa. Muutoksen toteuttaminen ei kuitenkaan ollut itsestään sel-

vää, eikä siihen ryhtyminen ollut yksimielinen päätös, vaan vaati lukuisia keskuste-

luja eri yksiköiden johdon kanssa - suostuttelua, vakuuttelua, kustannussäästölas-

kelmia sekä lupauksia tyytyväisemmästä ja tuottavammasta henkilöstöstä. 

 

Kuten hyvin usein kehittämistyössä, niin tässäkin, haluttiin ensisijaisesti saavuttaa 

taloudellisia hyötyjä. Työympäristön muutosta lähdettiinkin pohtimaan ensin talou-

dellisista näkökulmista. Toimitilojen vuokrat ovat kalliit pääkaupunkiseudulla, joten 

toimitilatehokkuutta arvioitaessa lasketaan tarkkaan, että käytössä olevissa tiloissa 

on mahdollisimman korkea käyttöaste. Tyhjillään olevista tiloista on turhaa maksaa. 

Taloudelliset tavoitteet eivät kuitenkaan olleet ainoat tavoiteltavat hyödyt, vaan uu-

den työympäristön haluttiin vastaavan nykypäivän työelämää ja tukevan joustavaa 
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työn tekemistä, joka lisää henkilöstön työtyytyväisyyttä, vuorovaikutusta ja yhteisöl-

lisyyttä ja sitä kautta parantaa koko organisaation tuottavuutta. Työnantajamieliku-

van kohottaminen koettiin tärkeäksi yrityksen kilpailukyvyn tekijäksi tulevaisuuden 

parhaista resursseista kilpailtaessa. Tavoitteena oli luoda työympäristö, joka tukee 

työn tekemisen muutosta, lisää luovuutta ja edesauttaa uusien innovaatioiden syn-

tymistä sekä lisää henkilöstön työhyvinvointia. 

 

Vuosittain toteutetussa työtyytyväisyyskyselyssä on toistuvasti noussut esille se, 

että toimitilat eivät tue organisaation arvoja, joissa korostetaan muun muassa jatku-

vaa toiminnan uudistamista. Vanhat toimitilat koettiin tylsiksi, virastomaisiksi jopa 

konservatiivisiksi ja niiden koettiin antavan mielikuvan vanhanaikaisesta toimin-

nasta. Tiedonkulku on myös vuosia ollut tutkimuksissa se huomiota herättänyt aihe. 

Työntekijät kokevat, että tieto ei kulje ja johto pohtii, että miksi työntekijät kokevat 

tiedonkulun haasteelliseksi. Tähän asiaan haluttiin myös muutosta ja sitä uskottiin 

saatavan, kun toimitilat uudistettaisiin. 

 

Työympäristömuutoksella haluttiin tukea uutta toimintakulttuuria, joka vastaa tämän 

päivän odotuksiin ja vaatimuksiin. Työntekijät ovat keskimäärin itsenäisempiä ja 

heitä johdetaan tavoitteilla. Työn tuloksia mitataan suorituksia arvioimalla, perintei-

sen työajan mittaamisen sijaan. Uudenlaisen työn keskiössä ovat luottamus, jous-

tavuus ja yhteisöllisyys. Yhdessä modernin työympäristön kanssa niiden uskotaan 

parantavan henkilöstön tyytyväisyyttä ja lisäävän työn tuottavuutta. 

 

Työympäristömuutoksen tavoitteet kiteytettiin neljään pääkohtaan:  

 

1) Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen ja syventäminen asiakkaiden, sidos-

ryhmien, yksiköiden sekä yksilöiden välillä.  

2) Tuottavuuden parantaminen. Työn tekeminen on muuttunut, eikä vanhat toimin-

tamallit välttämättä ole enää tehokkaita. Kun mahdollistetaan paremmat yksilölliset 

työtavat, vähennetään sisäisiä palavereja ja lisätään enemmän luonnollista kohtaa-

mista erilaisissa tiloissa, paranee työntekijöiden työtyytyväisyys ja sitä kautta työn-

tekijöistä tulee aiempaa tuottavampia. Tiloilla uskottiin oleva suora korrelaatio hen-

kilön työtyytyväisyyteen. 
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3) Työnantajakilpailukyvyn parantaminen. Kun työnantajakilpailukyky paranee, 

työntekijöiden sitoutuneisuus lisääntyy. Tavoitteena oli tehdä pääkonttorista ja yri-

tyksestä alansa houkuttelevin työnantaja ja työpaikka.  

4) Tilankäytön tehostaminen. Pienennetään tilakustannuksia sekä vähennetään ym-

päristöjalanjälkeä. 

 

Alusta lähtien oli selvää, että edellä mainittuihin tavoitteisiin ei päästä pelkästään 

seiniä siirtämällä ja kalusteita vaihtamalla, vaan muutosta tarvittiin myös organisaa-

tion toimintatapoihin ja johtamiseen. Muutosta lähdettiin suunnittelemaan joustavan 

työskentelyn ideologian pohjalle. Lähtökohtana on ollut siirtyminen uuteen työta-

paan, jossa jokaisella työntekijällä on entistä suurempi vapaus ja vastuu itse vaikut-

taa siihen, miten saavuttaa omalle työlle asetetut tavoitteet.  

 

Suunnittelun aluksi muutoksen suunnittelusta vastaava tiimi haastatteli useita orga-

nisaatio –yksiköiden johtoryhmien edustajia ja näiden lopputuloksena syntyi työym-

päristölle sisäinen viitekehys – ’Työympäristö-teatteri’, josta muodostui lopulta koko 

työympäristömuutoksen konsepti. 

 

 

Kuvio 1: Case –organisaation suunnittelema Työympäristökonsepti. 

Joustava työskentely – yksilölliset vaihtoehdot,  

’näyttelijä’ 

Toimintatavat – organisaatio ja työyhteisö,  

’näytelmä’ 

Työympäristö – rakennetut puitteet, 

’näyttämö’ 

Työsken-

telymoo-

dit 

Käyttäjä-

profiilit 
Fyysiset 

tilat 

Vyöhykkeet 
Tilarakenne 
Tilatyypit 
Tilatehokkuus 

Virtuaali-

set tilat 

Laitteet 
Ohjelmistot 
Tietoliikenne-

yhteydet 
Tuki ja osaami-

nen 

Sosiaali-

set tilat 

Organisaation 

sijoittelu 
Käyttö ja peli-

säännöt 
Tunnelmat ja 

tilakokemukset 
Viestit ja sym-

bolit 

Politiikat ja  
ohjeistukset 

Työprosessit 

Työskentely- 

käytännöt 

Käyttöönotto 

Johtaminen 
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Asiantuntijatyö on muuttunut joustavaksi, ajasta ja paikasta riippumattomaksi työn 

tekemiseksi, jossa työntekijällä on suurempi mahdollisuus itse määritellä missä ja 

milloin työnsä tekee. Toimisto on vain yksi työnteon pakka ja sielläkin työntekijä voi 

valita kulloiseenkin työtehtäväänsä ja tilanteeseensa parhaiten soveltuvan tilan. Eri 

käyttäjäprofiileilla on työstä johtuvat erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet joustavan 

työskentelyn toteuttamiseen. Kaikille asiantuntijoille haluttiin tarjota mahdollisuudet 

hallita omaa työympäristöään. Joustavaa työskentelyä on myös se, että toisiaan 

häiritsevät työskentelymoodit eli vuorovaikutteinen kehittely ja keskittynyt tuottami-

nen pidetään erillään työympäristössä ja kumpaankin moodiin löytyy oikeanlaisia 

tiloja uudesta työympäristöstä. 

 

Työympäristömuutoksen toteutukselle haettiin teoreettinen viitekehys Kotterin muu-

tosjohtamisen teoriasta. Valitettavan usein aikaisemmin toteutettujen muutosten 

suunnittelu ja johtaminen oli toteutettu puutteellisesti ja työntekijöillä oli havaitta-

vissa negatiivisia tunteita, kun mieliin nousivat aiemmin huonosti johdetut ja toteu-

tetut muutokset. Tällä kertaa muutoksen valmisteluun ja suunnitteluun päätettiin 

kiinnittää erityistä huomiota. Kotterin (2008) mukaan onnistunut muutos pitää sisäl-

lään kahdeksan eri vaihetta, joissa pääkohdat ovat valmistele, päätä, toteuta ja juur-

ruta. Kappaleessa 3.2 nämä vaiheet selitetään tarkemmin. 

 

Muutoksen suunnittelua edelsi kuukausien vuoropuhelu ylimmän johdon ja hallituk-

sen kanssa toimitilojen tulevaisuudesta. Näiden keskustelujen aikana työympäristö-

muutokselle luotiin konsepti, ohjausryhmä, projektiryhmä, tavoitteet ja visio. Muu-

toksen varsinainen ja konkreettinen suunnittelu aloitettiin pohtimalla käyttäjien tar-

peita. Käyttäjäorganisaatioiden johdolle lähetettiin kyselyt, jossa kyseltiin kyseisen 

yksikön työskentelytavoista, kuten: Miten paljon yksikössä tehdään työtä toimis-

tolla/toimiston ulkopuolella? Millaista työtä pääsääntöisesti tehdään, suunnittelua ja 

kehittämistä, asiakaspalvelua, projekteja? Saatujen vastausten perusteella työnte-

kijöistä ja työn tekemiseen tarvittavista tiloista muodostettiin käyttöprofiilit. 

 

Seuraavassa vaiheessa alkoi alustava tilasuunnittelu konseptin mukaisesti, jossa 

keskiössä olivat tilojen käyttöprofiilit. Tarvittiin erilaisia tiloja tukemaan monipuolista 

työn tekemistä. Suunnittelun tuloksena syntyivät alustavat tila-aihiot erityyppiseen 
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työn tekemiseen ja virkistäytymiseen. Näiden pohjalta uudelle työympäristölle syntyi 

perusrakenteet ja materiaalivalinnat sekä valaistus, joita lähdettiin kehittämään. 

Yksiköiden johtoryhmien kanssa käytiin keskusteluja ja esiteltiin työympäristömuu-

tosta, joka aiottiin toteuttaa. Muutosta lähdettiin toteuttamaan yksikkökohtaisesti 

ajatuksella, että jokaisella yksiköllä on omat tilat tietyssä kerroksessa. Tässä vai-

heessa vuoropuhelu oli hedelmällistä, koska yksikön johto sai osallistua suunnitte-

luun ilmaisemalla omia toiveita ja tarpeita tiloihin liittyen.  

 

Muutosta lähdettiin toteuttamaan kerros ja porras kerrallaan, koska talossa piti sa-

maan aikaan toimia normaalisti ja muutoksen kohteena olevan kerroksen ihmiset 

piti saada siirrettyä väistötiloihin remontin ajaksi. Väistötiloja jouduttiin vuokraamaan 

myös pääkonttorin ulkopuolelta ja nämä tilat piti remontoida ennen sinne muutta-

mista. Muutos koski siis aikaisemmin lähes jokaisella olleen henkilökohtaisen työ-

huoneen muuttamista monitilatoimistoksi, jossa pääsääntöisesti omia huoneita ei 

enää ollut, vaan kaikki työn tekeminen tulisi tapahtumaan avoimissa tiloissa, ryhmä-

työtiloissa tai tarpeen mukaan keskittymistä vaativissa vetäytymistiloissa. Tilojen 

suunnitteluun käytettiin runsaasti aikaa, jotta saatiin luotua erityyppiseen työskente-

lyyn soveltuvia tiloja, jotka ovat monistettavissa kaikkiin kerroksiin. Suunnittelun lop-

putuloksena syntyi vuorovaikutuksen lisäämiseen soveltuvien avotilojen lisäksi kes-

kittymistä vaativiin tehtäviin vetäytymistiloja, häiriöttömään työskentelyyn hiljaisia 

kirjastotiloja, yhteisiä ryhmätyö- sekä taukotiloja, mutta myös erilaisia ja erikokoisia 

neuvottelu- ja projektityötiloja. Kalusteiden materiaali-, muoto- ja värivalintoihin sekä 

ergonomiaan että myös koko tunnelmaan valaistuksineen kiinnitettiin erityistä huo-

miota. Helppohoitoiset, ääntä eristävät, väri- ja muotokieleltään innostavat materi-

aalit valittiin tukemaan viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Kaikki työpistepöydät varusteltiin 

sähkösäätöisillä pöydillä sekä säädettävillä tuoleilla. Pöydille hankittiin myös erilliset 

työpistenäytöt sekä virtalähteet. Taukotiloihin hankittiin jääkaapit, astianpesukoneet 

sekä astiastot.  
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Kuvio 2: Case-organisaation laatima työympäristömuutoksen suunnittelu- ja toteutusprosessi. 

 

Viime vuosina tutkijat ovat osoittaneet myös kasvavaa kiinnostusta ihmisaivojen ja 

ympäristön välistä vuorovaikutusta kohtaan. Muun muassa neurotieteilijät ovat al-

kaneet tutkia tilojen vaikutusta niissä oleilevien ihmisten hyvinvointiin. Yksi alan 

edelläkävijöistä on professori John Zeisel, jonka tutkimusten yksi tärkeimmistä so-

vellusalueista ovat olleet työpaikkojen ryhmätyöskentelytilat. Zeiselin mukaan ai-

voissa koettu onnellisuuden tunne vapauttaa tiettyä tunnelmaa vahvistavaa endor-

fiinia. Tästä syystä muun muassa sisätilat tulisi suunnitella aivojen näkökulmasta 

haluttuja, hyvinvointia rakentavia vaikutuksia vahvistaviksi. (Tukiainen 2010, 15.) 

Tämä kantava ajatus oli pääkonttorin työympäristömuutoksessakin vahvasti läsnä 

ja esimerkiksi neuvottelutiloihin pyrittiin hakemaan hieman erityyppisiä tunnelmia. 

 

Paperittomasta toimistosta on puhuttu jo vuosia, mutta edelleen se on lähes pelkkää 

puhetta. Työntekijöiden piti kuitenkin karsia tavaroistaan kaikki turhat tavarat ja pa-

perit pois, sillä uudessa työympäristössä jokaiselle työntekijälle osoitettiin yksi pieni 

kaappi, johon omat tavarat tuli mahduttaa. Henkilökohtaisista tulostimista luovuttiin 

Suunnitteluprosessi 

Viestintä 

Muutosprosessi  

Vko 7–10 Vko 11–20 Vko 3–6 Ennen projektin 
aloitusta 

3–6 kk muuton 

jälkeen 
Vko 1–2 

Juurruttaminen ja arviointi Päätös ja toteutus Valmistelu 

Valmistelu

• Sitoutuminen 
työympäristö-
konseptin 
tavoitteisiin 

• Yksikön omat 
tavoitteet

Tavoitteiden 
määrittely

• Sitoutuminen 
työympäristö-
konseptin 
tavoitteisiin 

• Yksikön omat 
tavoitteet

Tarveselvitys

• Lähtötietojen 
kerääminen

Suunnittelu ja 
kehittäminen

• Tilat

• Työkalut

• Toiminta

Toteutus ja 
käyttöönotto

• Muutostyöt

• Käyttö

Jälkiarviointi

• Vaikutusten 
seuranta ja 
arviointi

• Johtoryhmä- 
• tapaaminen 

• Projektiryhmän 
aloitus- 

• tapaaminen 

• Johdon haastatte-
lut 

• Kohdennettu työym-
päristökysely 

• Projektiryhmän ryh-
mähaastattelut, eri-
tyistarve-kartoitukset 

• Tilamuutosten 
alustava suunnit-
telu (ja toteutus) 

• Layout-suunnit-
telu 

• Lopulliset muu-
tostyöt ja hankin-
nat  

• Muutto 

• Jälkiarviointiky-
sely 

• Palautekeskuste-
lut 

• Päättäminen toi-
menpiteistä 

• Ohjeet johdolle 
muutosprojektin lä-
piviennistä, roolit, 
vastuut  

• Yksikköinfo 

• Tietopaketti uudistuksesta Intrassa  
• Tutustumiskäynnit valmiisiin tiloihin ja tilojen 

esittely 

• Kehittämistyöpajat 
esimiehille ja hen-
kilöstölle. 

• Yksikköinfo 

• Tervetuloinfo uusissa tiloissa 

• Etäleimauskoulutus 

• Skype -info 
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ja siirryttiin keskitettyyn turvatulostus –ratkaisuun, joka tarkoittaa käytännössä sitä, 

että miltä tahansa rakennuksessa olevalta monitoimilaitteelta voi henkilökohtaista 

tunnistuskorttia monitoimilaitteen lukijaan näyttämällä käydä vapauttamassa omat 

tulostus-, kopiointi- tai skannaustyönsä. Näillä toimenpiteillä haluttiin tukea ja edis-

tää työntekijöiden vapaata liikkumista talon sisällä. 

 

Jo suunnittelun yhteydessä pohdittiin tilojen pelisääntöjä ja osa näistä pelisään-

nöistä, kuten avotilojen työskentelyohjeet ja neuvottelutilojen käytännöt kirjattiin eril-

lisiin huonetauluihin tilojen seinälle. Näin pelisäännöistä tehtiin aidosti näkyviä ja sitä 

kautta ne otettiin osaksi jokapäiväistä käytäntöä. Avotilojen pelisäännöissä kerrottiin 

esimerkiksi se, että työpisteelle voi jättää tavaransa vain kahdeksi tunniksi, jos ei 

itse ole paikalla. Muussa tapauksessa tavarat tulee kerätä pois ja vapauttaa paikka 

seuraavalle tarvitsijalle. Ei myöskään ole suotavaa mennä istumaan samalle työpis-

teelle kuin edellisenä päivänä, etteivät paikat vakiinnu käyttäjille ja näin ollen tutus-

tuminen muihin työtovereihin jää puutteelliseksi. Työpisteet halutaan pitää siisteinä 

ja siitä syystä eväiden syönti mahdollistettiin vain taukotiloissa tai niille varatuissa 

paikoissa. 

 

Pelisääntöjen laadintaan osallistui myös henkilöstöhallinto ja työterveyshuolto. Hen-

kilöstöhallinnon toimesta laadittiin pelisäännöt etätyölle ja työterveys otti huomioon 

muun muassa ergonomian työpistesuunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa vähintään 

yhtä tärkeää oli IT –yksikön rooli. Tärkeää oli pohtia liikkuvan työn tekemisen kan-

nalta oleelliset työvälineet ja teknologiat sekä sitä tukevat ohjelmistot. 

 

 

1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Asiantuntijalla on kanssaihmisiään selvästi perusteellisemmat ja laajemmat tiedot 

joltakin alalta. Hän pystyy tunnistamaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä tehokkaasti. 

Asiantuntija pystyy hahmottamaan suuresta määrästä informaatiota olennaiset 

asiat, jäsentämään tiedot ja hyödyntämään jäsentämäänsä tietoa ongelmia ratkais-

tessaan. Asiantuntijuus kehittyy pitkän kokemuksen ja sisäistyneen tiedon myötä. 
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Asiantuntijaorganisaatio on asiantuntijoista koostuva palveluorganisaatio, joka 

ratkaisee asiakkaansa vaikeita ja monimutkaisia ongelmia. Asiantuntijaorganisaa-

tion toiminta perustuu aivotyöhön ja sen tarkoitus on tuottaa asiakkaalle tietoa tai 

osaamista, jota siltä puuttuu (Pesonen 2007, 25-29.) Asiantuntijaorganisaatiolle on 

tyypillistä̈, että siellä suoritettava työ̈ on erityisen vaativaa, työntekijät ovat hyvin 

koulutettuja ja saavuttaneet jonkun vaikean asian osaamisen. Henkilökuntaa pide-

tään organisaation pääomana, jonka tekemän työn arvo syntyy asiakkaan kokeman 

hyödyn kautta. (Pesonen 2007, 28-29.)  

 

Monitilatoimisto on tietotyön murroksen synnyttämä uusi, joustava ja muunneltava 

tilakonsepti. Monitilatoimiston tulee mahdollistaa sopivan työtilan valinta kulloiseen-

kin työtehtävään: rauhallisia työtiloja keskittymistä vaativille töille sekä ryhmätyöti-

loja ja kohtaamispaikkoja erikokoisille ja erityyppisille neuvotteluille ja yhteistyötilan-

teille. Monitilatoimisto tukee yhteistyötä, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Tietotyötä 

tekevillä asiantuntijoilla on myös yksilöllisiä tehtäviä, jotka vaativat keskittymisrau-

haa. (Työterveyslaitos, 2017). 

 

Monitilatoimisto on käsitteenä hyvin yleisluontoinen ja voi tarkoittaa hyvinkin eri 

tyyppisiä työympäristöjä, jotka eroavat toisistaan käytetyn tilan sekä tilatehokkuu-

den suhteen. 

 

Mobiili työ/etätyö tarkoittaa sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden tukemaa 

liikkuvaa työtä. Työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi tyy-

pillisimmin kotona, mutta myös kahvilasta, kirjastosta tai vaikka kesämökiltä käsin. 

Mobiili työ/etätyön avulla työntekijä pystyy organisoimaan omaa työtään paremmin 

ja vaikuttamaan omaan elämäänsä sekä ajankäyttöönsä enemmän. (Koroma, Hyrk-

känen & Rauramo 2011, 3). Ennen näiden kahden termin mobiili työ ja etätyö raja 

oli selkeä. Ensin mainitulla tarkoitettiin nimenomaan työntekijän liikkumista toimiston 

ulkopuolella tietyn tuntimäärän rajoissa/viikko, ja etätyöllä puolestaan esimiehen 

kanssa ennalta sovittua työ tekemistä etäällä työn varsinaisesta suorituspaikasta 

esimerkiksi kotoa käsin. Tänä päivänä raja ei enää ole näin yksiselitteinen, vaan 

näitä termejä käytetään tarkoittamaan samaa asiaa eli etäällä varsinaisesta toimi-

paikasta tehtävää työtä. 



18 

 

 

1.3 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tietoperustan ja sen pohjalta laaditun tutkimuk-

sen avulla selvittää case-asiantuntijaorganisaation työympäristömuutoksen vaiku-

tusta työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. Koska työympäristömuutosta toteu-

tetaan case-asiantuntijaorganisaatiossa edelleen, on tavoitteena hyödyntää tästä 

tutkimuksesta saatuja tuloksia sekä päätelmiä ja tehdä niiden perusteella mahdolli-

sesti kehittämistoimenpiteitä muutosten toteuttamiseen.  

 

Tässä tutkimuksessa avataan ensin työhyvinvoinnin käsitettä ja teoriaa sekä työn-

tekijän, esimiehen että organisaation näkökulmasta. Toisena tietoperustana käsitel-

lään muutosta. Tutkimusongelmana on selvittää työympäristömuutoksen lopputu-

loksena syntyneen uudenlaisen nykyistä työn tekemistä tukevan työympäristön vai-

kutus työntekijän kokemaan työhyvinvointiin. Tutkimus perustuu tutkittavien subjek-

tiiviseen kokemukseen. Tutkimuksessa ei ole tehty esimerkiksi huoneakustisia tai 

sisäilman laatuun liittyviä mittauksia, joiden perusteella voitaisiin arvioida faktisia, 

mittaustuloksiin perustuvia häiriötekijöitä. 

 

Pääongelma: Miten työympäristömuutos eli siirtyminen työskentelemään monitila-

toimistoon vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin? 

 

1. Alaongelma: Mitkä työympäristön ominaisuudet edistävät työhyvinvointia? 

2. Alaongelma: Mitkä työympäristön ominaisuudet haittaavat työhyvinvointia? 

3. Alaongelma: Millainen merkitys muutoksen toteutuksella oli työhyvinvoinnin 

kokemukseen? 

 

 

1.4 Tutkimusraportin rakenne  

 

Tutkimusraportti muodostuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta, jotka jäsentyvät 

kuuteen päälukuun. Ensimmäisessä pääluvussa, johdannossa, käydään läpi taus-

taa valittuun aiheeseen liittyen sekä kuvataan tutkimuksen tavoitteita ja rajauksia, 

tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet sekä selostetaan tutkimuksen rakenne. 
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Tutkimusraportin toinen ja kolmas pääluku muodostavat tutkielman teoriaosuuden. 

Teoriaosuudessa käydään läpi tutkielman tietoperusta, joka muodostuu työhyvin-

voinnista ja muutoksesta.  

 

Neljännessä pääluvussa esitellään tutkimuksen toteutusta ja valittua tutkimusmeto-

dologiaa. Tässä luvussa kerrotaan, miten aineisto kerättiin ja analysoitiin sekä ote-

taan kantaa tutkimuksen uskottavuuteen ja luotettavuuteen. 

 

Tutkimusraportin viides pääluku muodostaa tutkimuksen empiirisen osion. Tässä 

luvussa esitellään tutkimuksen varsinaiset tulokset ja analysoidaan haastattelujen 

kautta saadut vastaukset ja kytketään ne aiemmin esitettyyn teoriapohjaan. 

 

Viimeisessä pääluvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset, arvi-

oidaan tehtyä tutkimusta sekä käydään läpi tutkimuksen aikana heränneitä jatkotut-

kimusaiheita. Lähdeluettelo ja liitteet löytyvät tutkimuksen lopusta.   
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2. TYÖHYVINVOINTI 

 

Työhyvinvoinnille on vaikeaa löytää yksiselitteistä määritelmää. Se on yksilön ko-

kema tunne, joka koostuu useista yksilölle tärkeistä tekijöistä. Perustaa työhyvin-

voinnille voidaan helposti löytää Maslowin tarvehierarkiasta, joista turvallisuuden 

tarpeet, sosiaaliset tarpeet, pitämisen ja arvostuksen tarpeet sekä itsensä kehittä-

misen tarpeet ovat keskeisiä puhuttaessa yksilön kokemasta hyvinvoinnista. Työhy-

vinvoinnin katsotaan yksilön kannalta kytkeytyvän fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaa-

liseen hyvinvointiin. Jos jollain näistä osa-alueista on ongelmia, niin yksilö voihuo-

nosti. Vain hyvinvoiva ja terve ihminen kykenee suorituksiin, jotka parhaillaan hyö-

dyttävät asiakkaita, organisaatiota ja häntä itseäänkin. (Juuti & Vuorela, 2002, 64.)  

 

Työhyvinvointia tarkastellaan sekä yksilön että työyhteisön näkökulmasta. Keski-

määrin aikuinen viettää neljänneksen aikuiselämästään työssä. Työhyvinvointi on 

täten erittäin suuressa roolissa koko ihmisen hyvinvoinnissa. Koska työ vaikuttaa 

henkilön hyvinvointiin ja työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää organisaation menes-

tymisen kannalta, on organisaation edun mukaista edistää ja tukea hyvinvointia 

työssä. Työyhteisössä työnantaja vastaa hyvinvoinnin perustasta, kuten turvallisista 

työoloista, osaavasta johtamisesta ja työn suunnittelusta. Terveessä ja toimivassa 

työyhteisössä tiedonkulku ja vuorovaikutus toimivat avoimesti, ongelmista uskalle-

taan puhua ja yhteistyö sujuu. Työyhteisön muutoksen hallintavalmiudet ovat tehok-

kaita ja ongelmanratkaisutaidot rakentavia. Kehittämistyössä suunnataan tulevai-

suuteen ja etusijalla ovat ratkaisukeskeiset, ennalta ehkäisevät toimintatavat. Myös 

työsuojelun ja työterveyshuollon toiminta kuuluu kiinteästi terveeseen työyhteisöön. 

Hyvinvoivissa työyhteisöissä henkilöstö on motivoitunutta, vastuuntuntoista ja säi-

lyttää kimmoisuutensa muutostilanteissakin. (Vauhkonen 2011; Keeman & al. 

2017.) 
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2.1 Työhyvinvoinnin historiaa ja määritelmiä 

 

Työntekijöiden järjestelmällinen suojelu sai Suomessa alkunsa jo teollistumisen al-

kuvaiheessa 1800-luvun puolenvälin jälkeen. 1800-luvun loppupuolella valvontaa 

tehostettiin lainsäädännöllä. Vuonna 1889 työolojen kohentaminen alkoi valtion ta-

solla sosiaalipoliittisena työväensuojeluksena keisarillisella asetuksella ja valvonta-

toiminta puolestaan ammattientarkastuksena. Tapaturmavakuutus kehittyi ensim-

mäiseksi pakolliseksi sosiaalivakuutuksen muodoksi, kun vuoden 1895 lailla työn-

antajan vastuu työtapaturmista sisällytettiin osaksi työsuhdetta. (Kauhanen 2016, 

21-22.) 

 

Etenkin 1940- ja 1950-luvut olivat työsuojelun kehittämisen aikakausia. Huipennuk-

sena oli 1970-luku, jolloin perustettiin Työsuojeluhallitus, joka myöhemmin muutet-

tiin sosiaali- ja terveysministeriön osastoksi. Muutamien vuosikymmenten välein yh-

teiskunnan kehityksen mukaisesti on työsuojelulainsäädäntöäkin kehitetty. Vuoden 

2003 alussa voimaanastunut työturvallisuuslaki toi uuden lisänsä sekä fyysiseen 

että psyykkiseen työsuojeluun, edellinen laki oli vuodelta 1958. Työelämä oli sen 

jälkeen muuttunut monessa suhteessa, ja psyykkinen työsuojelu tuli vahvasti ku-

vaan mukaan. (Kauhanen 2016, 22.) 

 

Työhyvinvointia on tutkittu jo 1900-luvulta lähtien. Aluksi kohteena oli fysiologiset 

stressitutkimukset ja työn kuormittavuuden uskottiin tulevan ulkoisista tekijöistä. 

Tutkimukset kohdistuivat lääketieteellisiin seikkoihin, koska stressin uskottiin olevan 

seurausta työn vaativuudesta. Oletettiin, että työntekijän kyky selviytyä stressistä, 

lisää hyvinvointia ja toimenpiteet keskittyivät vähentämään työn vaativuuden aiheut-

tamia stressitekijöitä. Sittemmin on havaittu työhyvinvoinnin olevan laaja-alaisem-

paa kuin syy- seuraussuhde työn vaativuuden ja stressin välillä. Tutkimuksissa siir-

ryttiin vähitellen psykologisempaan suuntaan ja huomioitiin mm. käyttäytymiseen 

vaikuttavia reaktioita. (Kauhanen 2016, Keeman & al. 2017; Manka & al. 2007, 11.) 

 

Työhyvinvoinnin perustana pidetään Abraham Maslowin 1943 luomaa tarvehierar-

kiaa. Hän loi hierarkian selittämään ihmisen motivaation syntymistä. Maslowin mu-
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kaan motivaatiota syntyy, kun yksilön erilaiset tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Kun tar-

peet ovat tyydyttyneet, yksilöä alkaa motivoida keittyneemmät tarpeet. Maslow on 

jakanut tarpeet viidelle tasolle seuraavasti: 

 

1. Fysiologiset tarpeet  

2. Turvallisuuden tarpeet  

3. Liittymisen tarpeet 

4. Arvostuksen tarpeet  

5. Itsensä toteuttamisen tarpeet 

 

Maslowin malli on edelleen käyttökelpoinen ja sopii myös työhyvinvoinnin arvioinnin 

ja kehittämisen tueksi. Maslowin malliin perustuen on terveystieteiden maisteri Päivi 

Rauramo kehittänyt Työhyvinvoinnin portaat –mallin, jonka avulla kuvataan ihmisen 

perustarpeita suhteessa työhön ja näiden tarpeiden vaikutusta motivaatioon. Jokai-

selle portaalle on koottu työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä niin organisaation kuin 

yksilönkin näkökulmasta sekä kyseessä olevaan aihealueeseen liittyviä mittareita 

tai arviointimenetelmiä. Työhyvinvoinnin portaat –malli on luotu vertailemalla ja hyö-

dyntämällä jo olemassa olevia työkykyä ylläpitävän toiminnan ja työhyvinvoinnin 

edistämisen malleja sekä määritelmiä ja näiden sisältöjä on yhdistelty Maslowin tar-

vehierarkian mukaisesti. (Rauramo 2012, 13.)  

 

Maslowin hierarkiaa vastaavat Rauramon luomat työhyvinvoinnin portaat samassa 

järjestyksessä ovat: 

 

1. Terveys 

2. Turvallisuus 

3. Yhteisöllisyys 

4. Arvostus 

5. Osaaminen 
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Kuvio 3: Työhyvinvoinnin portaat –malli (Rauramo 2012) 

 

Psykofysiologiset eli terveyteen liittyvät tarpeet ovat koko hierarkian pohja ja niiden 

täyttyminen on välttämätöntä. Työssä tämä tarkoittaa sitä, että työ on tekijänsä mit-

taista ja mahdollistaa virikkeellisen vapaa-ajan. Laadukas ja riittävä ravinto, liikunta 

sekä sairauksien ehkäisy ja hoito on välttämätöntä. Työterveyshuollon rooli asian-

tuntijana on tällä portaalla merkittävä, koska tavoitteena on terveys. (Rauramo 2012, 

14-15.) Organisaatiossa tähän ensimmäisen portaan tarpeisiin vastataan muun mu-

assa järjestämällä työpaikkaruokailu, työterveyshuolto sekä säätelemällä työn kuor-

mitusta. (Rauramo 2009, 4). 

 

Toisella tasolla on turvallisuus. Turvallisuuden tarpeen tyydyttymisen edellytyksenä 

ovat turvallinen työympäristö ja turvalliset toimintatavat, toimeentulon mahdollistava 

palkkaus, työsuhteen vakaus, sekä oikeudenmukainen, tasa-arvoinen työyhteisö. 

Turvallisuutta tukee järjestelmällinen riskienhallinta ja aktiivinen asianmukainen työ-

suojelun yhteistoiminta. Tavoitteena on kokonaisvaltainen turvallisuus. (Rauramo 

2012, 14-15.) 
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Kolmannella tasolla on yhteisöllisyys. Ihmisillä on luontaisesti tarve kuulua johonkin. 

Vapaa-ajalla etsimme usein samankaltaisia ihmisiä ympärillemme, esimerkkinä kiin-

nostuksen kohteen mukaan erilaiset harrasteryhmät. Työhyvinvointi yhdistetään 

useisiin positiivisiin organisatorisiin asenteisiin, kuten yhteenkuuluvuuteen, työhön, 

sitoutumiseen. Yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tarve tuleekin tyydytetyksi 

työpaikalla, jossa huolehditaan henkilöstöstä ja yhteishenkeä tukevista toimenpi-

teistä. Rauramon (2012) mukaan avoimuus ja luottamus sekä vaikutusmahdollisuu-

det omaan työhön ovat keskeisiä arvoja, väheksymättä esimies-alaissuhteita, ko-

kouskäytäntöjä ja kehittyvän työn merkitystä. Tavoitteena on perustehtävää, pää-

määrää, tavoitteita ja yksilön hyvinvointia tukeva vahva yhteisöllisyys. (Rauramo 

2012, 14-15; Keeman & al. 2017.) 

 

Työn kokeminen merkitykselliseksi ja erityisesti oman työn arvostaminen ovat hie-

rarkiassa toiseksi ylimmällä tasolla. Mikäli työntekijä kokee tekemänsä työn merki-

tyksettömäksi, hän todennäköisemmin uupuu työssään. Warr (1990) on tutkimuk-

sessaan osoittanut, että työntekijän asemalla on merkitystä hän kokemaansa hyvin-

vointiin. Mitä korkeampi asema työntekijällä on organisaatiossa, sen innostuneempi 

hän on työstään. Rauramon (2012) mukaan oikeudenmukainen palkka ja palkitse-

minen, palautekäytännöt, toiminnan arviointi ja kehittäminen ovat osa jokapäiväistä 

toimintaa. Tavoitteena arjessa näkyvä ja tuntuva arvostus omaa ja toisten työtä koh-

taan. (Rauramo 2012, 14-15; Warr 1990.) 

 

Hierarkian korkeimmalla tasolla on osaaminen. Oman työn hallinnan ja osaamisen 

ylläpidon tarpeen tyydyttymistä edistää sekä yksilön että yhteisön oppimisen ja 

osaamisen tukeminen. Työ tarjoaa oppimiskokemuksia, oivaltamisen iloa ja mah-

dollisuuksia omien edellytysten täysipainoiseen hyödyntämiseen. Osaamisen puut-

tuminen heikentää henkilön hyvinvoinnin kokemusta heikentää yksilön tuottavuutta. 

Myös työympäristön ja työolojen viihtyvyyteen tulee kiinnittää huomiota. Ne tarjoa-

vat parhaassa tapauksessa työntekijöille esteettisiä elämyksiä ja lisäävät luovuutta 

ja innovatiivisuutta. Tavoitteena on sekä organisaation että yksilön kilpailukykyä tu-

keva osaaminen. (Rauramo 2012, 14-15; Warr 1990, 193-210.)  
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Vaikka Maslow ja Rauramo esittävät tarpeet hierarkkisesti, saattaa yksittäinen tarve 

yli- tai alikorostua. Yksilöstä riippuen voivat yksittäiset tarpeet horjuttaa koko pyra-

midia, aiheuttaa stressiä ja vaikeuttaa työssäjaksamista. Kun hierarkian kaikki tasot 

ovat tasapainossa, on tuloksena motivoitunut ja hyvinvoiva työntekijä. Tällainen 

työntekijä on yrityksen menestystekijä. 

 

Suomessa syntyi 1990-luvulla käsite työkyky ja työkykyä ylläpitävä toiminta (TyKy), 

joka määritellään myös terveydenhuoltolaissa. Työkyky rakentuu ihmisen voimava-

rojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Ihmisen voimavarat muodostuvat 

terveydestä ja toimintakyvystä, koulutuksesta ja osaamisesta sekä arvoista ja asen-

teista. Työ puolestaan kattaa sekä työympäristön ja työyhteisön että itse työn sisäl-

lön, työn vaatimukset ja työn organisoinnin. Työhön liitetään myös työn johtaminen 

eli esimiestyö. Professori Juhani Ilmarinen on kehittänyt työkykyä kuvaamaan mallin 

– Työkyky -talon, joka kuvaa työkyvyn ulottuvuuksia kerrosmaisena rakennelmana. 

Työkyky –talon perustan muodostaa terveyden lisäksi fyysinen, psyykkinen ja sosi-

aalinen toimintakyky. Muutokset toimintakyvyssä heijastuvat aina terveyteen ja ter-

veyden heikkeneminen luo uhkan työkyvylle. (Kauhanen 2016, 23.) 

 

 
Kuvio 4: Työkyky ja siihen vaikuttavat tekijät. (Kauhanen 2016). 
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Toisessa kerroksessa ovat ammattitaito ja osaaminen. Tiedoilla ja taidoilla sekä nii-

den jatkuvalla päivityksellä vastataan työelämän haasteisiin. Haasteiden ja vaati-

musten jatkuva muutos työssä merkitsee, että osaamisen jatkuva päivittäminen on 

entistä tärkeämpi edellytys työkyvylle. Osaamiseen voidaan katsoa kuuluvan myös 

oman osaamisen kehittäminen sekä työyhteisössä toimiminen. (Kauhanen 2016, 

23.) 

 

Arvot, asenteet ja motivaatio muodostavat kolmannen kerroksen. Tässä kerrok-

sessa käsitellään sekä työn ja omien voimavarojen tasapainoa, että työn ja elämän 

välisiä suhteita. Kerros on varsin avoin erilaisille vaikutteille. Prosessoinnin tulok-

sena syntyvät käsitykset vaikuttavat ja muuttavat arvoja ja asenteita. Myös yhteis-

kunnassa ja lainsäädännössä tapahtuvat muutokset heijastuvat kolmanteen kerrok-

seen. (Kauhanen 2016, 23.) Työntekijän omilla asenteilla on merkitystä työkykyyn. 

Jos työ koetaan pakollisena, eikä se vastaa omia odotuksia, vaikuttaa se heikentä-

västi työkykyyn. Jos taas työ on mielekästä ja sopivasti haasteellista, niin sillä on 

työkykyä vahvistava vaikutus. Iän myötä asenteet työhön muuttuvat ja ne voivat joh-

taa jopa kokonaan työelämästä luopumiseen.  

 

Työkyky –talon neljäs kerros kuvaa työtä ja siihen liittyviä tekijöitä. Se on talon suu-

rin ja painavin kerros, joka kuvaa työpaikkaa konkreettisesti. Työolot, työn vaatimuk-

set, organisointi, työyhteisön toimivuus ja johtaminen tekevät työkerroksesta moni-

ulotteisen, vaikeasti hahmottuvan ja mitattavan kokonaisuuden. Tässä kerroksessa 

esimiestyölle ja johtamiselle on annettu erityinen huomio. Esimiehillä on vastuu nel-

jännestä kerroksesta ja heillä on myös mandaatti sen organisointiin ja muutoksiin. 

(Kauhanen 2016, 23.) 

 

Mallin yläreunassa on vielä̈ yhteiskunta ja sen poliittiset päättäjät. Heidän toimin-

tansa vaikuttaa yrityksiin ja yksilöihin. Sosiaali- ja terveyspolitiikka, työ̈- ja elinkei-

nopolitiikka sekä kulttuuri- ja koulutuspolitiikka heijastuvat yritysten arkeen pe-

lisääntöinä, mahdollisuuksina ja rajoituksina. Politiikka luo infrastruktuurin ja palve-

lut, joita yritykset ja yksilöt tarvitsevat. (Ilmarinen & Vainio 2014, 6.) Vastuu yksilön 

työkyvystä jakaantuukin sekä yksilön, yrityksen että yhteiskunnan kesken. 
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Työkyvyn talo -malli korostaa, että työkyvyssä on ensisijaisesti kysymys työn ja ih-

misen voimavarojen välisestä tasapainosta. Käytännössä ihminen etsii koko työelä-

mänsä ajan mahdollisimman optimaalista tasapainoa, joka voi vaihtua suurestikin 

työelämän eri vaiheissa. Tasapainon löytämiseksi tarvitaan työn ja ihmisen voima-

varojen jatkuvaa yhteensovittamista. Ihmisen voimavarat muuttuvat muun muassa 

iän ja sairauksien myötä ja työn vaatimukset puolestaan muuttuvat muun muassa 

kansainvälisen kilpailun ja digitalisaation seurauksena. Työkykyyn vaikuttavat tekijät 

toisin sanoen muuttuvat jatkuvasti. (Kauhanen 2016, 24-25.) 

 

Ulkomailta vastaavia malleja on esimerkiksi Hackmanin ja Oldhamin vuonna 1976 

kehittämä työnominaisuusmalli, jossa yksilöidään viisi keskeistä työn ominaisuutta 

työntekijän kannalta: 1) Taitoluokka – määritellään tehtävässä tarvittavat taidot. Lii-

allinen määrä muodostaa tehtävän ylivoimaiseksi ja kuormittavaksi, kun taas liian 

vähäinen väärä ikävystyttää työntekijän. 2) Tehtävän identiteetti – tunnistetaan teh-

tävästä syntyvä suorite, joko yksilön kannalta tai osana ryhmää, jotta työntekijä pys-

tyy tuntemaan saavutuksen ja ylpeyttä tehdystä työstä. 3) Tehtävän merkitys – tun-

nistetaan, miten tehtävän suorittaminen vaikuttaa myönteisesti muihin joko organi-

saation sisällä tai sen ulkopuolella. 4) Autonomia – sallitaan työntekijälle mahdolli-

suus itsenäisesti hallita tehtävän suorittamiseen kuluvaa aikaa ja tapaa. 5) Palaute 

– Palautteen antaminen työntekijälle tehtävän suorittamisesta sekä onnistumisista, 

että mahdollisista virheistä kehittävästi. Tätä mallia on käytetty useissa ulkomai-

sissa organisaatioissa menestyksekkäästi organisaation suorituskykyä, laatua ja 

kannattavuutta parantamaan kiinnittämällä nimenomaan huomiota työntekijöiden 

tunteisiin, motivaatioon sekä työtyytyväisyyteen. (Litchfield & al. 2016) 

 

Käsitteenä Työhyvinvointi on varsin uusi, itse asiassa vasta 2000-luvulla muotoutu-

nut. Sen sijaan, kun tarkastellaan sen sisältöä, asia on varsin vanha. Ainahan orga-

nisaatiot ovat tavalla tai toisella pyrkineet huolehtimaan palveluksessaan olevan 

henkilöstön työkyvystä, terveydestä ja hyvinvoinnista. (Kauhanen 2016, 22.) Työhy-

vinvoinnin tutkimus oli aluksi melko negatiivissävytteistä, puhuttiin stressistä, uupu-

muksesta ja näiden aiheuttamista sairauksista. Sittemmin keskustelu on kääntynyt 

positiivisempaan suuntaan ja työhyvinvointiin liitetään sellaisia termejä kuin työviih-

tyvyys, työtyytyväisyys, työn imu (Hakanen 2004) ja flow (Csikszentmihalyi 2004). 
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Nämä kaksi viimeksi mainittua tarkoittavat henkilössä kohtuullisen pysyvää moti-

vaatio- ja tunnetilaa. Henkilö tuntee voimakasta innostumista ja omistautumista työ-

hönsä ja kokee tätä kautta positiivista hyvinvointia. Flow-tilassa työskentelevä up-

poutuu työhönsä niin, että mitkään ulkoiset tekijät eivät häntä häiritse ja työaika ku-

luu kuin siivillä. (Csikszenmihalyi 2004, 51-72.) 

 

Työhyvinvointia on kuvattu monista eri näkökulmista ja monilla eri tavoin. Työhyvin-

voinnin määritelmiä on useita. Riikosen (2003) mukaan Työhyvinvointi on tilanne, 

jossa työntekijä kokee tyytyväisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, on aktiivinen, 

jaksaa työssä ja kotona sekä sietää epävarmuutta ja vastoinkäymisiä.  Työterveys-

laitoksen (2009) mukaan Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuotta-

vaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa 

organisaatiossa. Työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja heidän 

mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa. (Kauhanen 2016, 26.) 

 

Otala ja Ahonen (2005) määrittävät työhyvinvoinnin siten, että se tarkoittaa toisaalta 

jokaisen yksilön hyvinvointia eli henkilökohtaista tunnetta ja viretilaa, toisaalta koko 

työyhteisön yhteistä vireystilaa. Työhyvinvointi on ennen kaikkea ihmisten ja työyh-

teisön jatkuvaa kehittämistä sellaiseksi, että jokaisella on mahdollisuus olla mukana 

onnistumassa ja kokea työn iloa. Positiivisuus, sitoutuminen ja innostus tarttuvat. 

Koko työyhteisöön syntyy lisää energiaa. Energialla luodaan menestystä. (Kauha-

nen 2016, 26.) 

 

Uusin käsite työhyvinvoinnin alalla on strateginen työhyvinvointi. Se on se osa työ-

hyvinvointia, jolla on merkitystä organisaation tuloksellisuuden kannalta ja se kattaa 

kaikki ne toiminnot, joilla vaikutetaan strategiseen hyvinvointiin, kuten strateginen 

johtaminen, henkilöstöjohtaminen, esimiestoiminta sekä työterveyshuolto. (Kauha-

nen 2016, 26-27.) 

 

Kuten yllä luetelluista työhyvinvoinnin määritelmistä voidaan havaita, ei ole ole-

massa yhtä oikeaa totuutta, miten käsite työhyvinvointi määritellään. Kolme ensim-

mäistä ovat hyvin lähellä toisiaan ja niissä selkeästi keskiössä on työntekijä sekä 

työyhteisö. Neljännessä, strategisessa, määritelmän painopiste on johtamisessa. 
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Kauhasen (2016) mukaan työhyvinvointi pitääkin nähdä yhtenä normaalina osana 

organisaation johtamista ja integroida se organisaation strategiaan ja sen toteutta-

miseen. Työhyvinvointi ei ole kertaluonteista, vaan se vaatii jatkuvaa systemaattista 

johtamista, aktiivista vuorovaikutusta ja kussakin tilanteessa erilaisten kuormituste-

kijöiden tunnistamista sekä niiden kehittämistä.  

 

 
2.2 Yksilön työhyvinvointi 

 

Eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien välillä työhyvinvoinnin kokemisesta on eroja 

painotuksissa. Kulloisessakin elämäntilanteessa työhyvinvoinnin kokemus mitoittuu 

juuri siihen hetkeen ja yksilön terveydelliseen tilanteeseen. Työhyvinvointi on viime 

kädessä yksilön subjektiivinen kokemus.  

 

ATalent teetti 2016 tutkimuksen, jossa selvitettiin Y-sukupolven vaatimuksia työpai-

kan suhteen ja selvisi, että ne eroavat valtavirrasta. Tutkimukseen osallistui 800 y-

sukupolven edustajaa, jotka olivat opiskelleet ammattikorkeakoulussa tai ylipis-

tossa. Keskiarvoina nousivat esille, että tänä päivänä nuoret arvostavat monipuoli-

sia tehtäviä, vapaa-aikaa, hyvää työyhteisöä ja hyviä työkavereita. Työkavereiden 

merkitys oli jopa niin suuri, että nuoret haluaisivat jo rekrytointitilanteessa tavata 

mahdolliset tulevat työtoverinsa ennen kuin päättävät haluavatko kyseisen työnan-

tajan palvelukseen lainkaan. Y-sukupolvelle ei ole tärkeää sitoutuminen organisaa-

tioon, organisaatioon sitoudutaan keskimäärin neljäksi vuodeksi ja valittuun työteh-

tävään vain noin kahdeksi vuodeksi. Johtaminen ja palautteen saaminen sen sijaan 

koettiin merkitykselliseksi. Nuori haluaa palautetta jo rekrytointitilanteessa, ellei tule 

valituksi, jotta voi kehittää itseään ja osaamistaan tulevia rekrytointimahdollisuuksia 

silmällä pitäen. (Huotari 2016.) 

 

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

työhyvinvoinnista. Nämä kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa, jonka vuoksi niitä 

täytyy käsitellä kokonaisuutena. Haasteet yhdellä osa-alueella heijastuvat myös 

muihin osa-alueisiin.  
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Fyysinen työhyvinvointi 

 

Fyysinen työhyvinvointi on hyvin näkyvä osa työhyvinvointia. Se pitää sisällään 

muuan muassa fyysiset olosuhteet, työympäristön, työn fyysisen kuormituksen sekä 

ergonomiset ratkaisut, kuten työasennot sekä työpöydän ja – tuolin. Fyysisiin työ-

olosuhteisiin liittyvät osaltaan työpaikan siisteys, lämpötila, melu ja työvälineet. Ky-

seinen työhyvinvoinnin osa-alue korostuu etenkin fyysisissä työtehtävissä. Toimis-

totehtävissä henkilöstö istuu suuren osan työajastaan työpäätteen ääressä. Fyysi-

sesti työ ei sinänsä ole kuormittavaa, mutta on kuitenkin huomattava, että myös 

istumatyössä kehon kuormitus saattaa olla yksipuolista ja pidemmän päälle rasitta-

vaa. (Virolainen 2012, 18.)  

 

 

Psyykkinen työhyvinvointi 

 

Virolaisen (2012) mukaan psyykkinen työhyvinvointi pitää sisällään muuan muassa 

työn stressaavuuden, työpaineet, ja työilmapiirin. Psyykkinen työhyvinvointi koros-

tuu varsinkin asiantuntijatehtävissä. Työssään tyytyväinen ihminen sietää paremmin 

työstä aiheutuvaa stressiä. Sen sijaan, jos työ aiheuttaa työntekijälle kohtuuttomasti 

stressiä ja ihmisen työtyytyväisyys on matala, on myös henkilön työpanos laskeva. 

(Rothmann 2008). Psyykkisestä työhyvinvoinnista puhuttaessa, puhutaan usein 

psyykkisistä voimavaratekijöistä tai kuormitustekijöistä, riippuen siitä, katsooko 

asiaa positiiviselta vain negatiiviselta kannalta. Usein työhyvinvoinnin yhteydessä 

asioita käsitellään juuri negatiivisuuden kautta, vaikka viime vuosina keskusteluissa 

ja tutkimuksissa onkin suunta vähitellen kääntynyt positiivisen kautta lähestyväksi. 

Psyykkisiin voimavaratekijöihin sisältyvät esimerkiksi työn mielekkyys, tavoitteelli-

suus, uuden oppimisen mahdollisuus sekä työn hallinta. 

 

Työn hallinnan tunne on keskeinen työhyvinvoinnin tekijä yksilön näkökulmasta. 

Hallinnan tunne ihmisessä syntyy järjestyksestä, suunnitelmallisuudesta ja ennus-

tettavuudesta. Se syntyy siitä, että yksilö tietää mitä häneltä odotetaan ja että hän 

pystyy hyödyntämään osaamistaan työssään, saa riittävän perehdytyksen ja mah-
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dollisuuden osallistua päätöksentekoon, että myös sosiaalista tukea ja työn arvos-

tusta. Työn hallinnan tunteen kokemus edellyttää yleensä sitä, että henkilö voi vai-

kuttaa tilanteeseen tai tapahtumien kulkuun ainakin joltakin osin. Myös työntekijän 

asenteella on merkitystä. Henkilö, joka pääsääntöisesti suhtautuu asioihin positiivi-

sesti, kokee todennäköisemmin enemmän työhyvinvointia työssään kuin negatiivi-

sesti asioihin suhtautuva. (Kossek & al. 2012) Kun ihmisellä on vahva hallinnan 

tunne työstään ja elämästään, stressireaktio ei yleensä käynnisty. Hallinnan tunne 

on siis avainsana ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ymmärtämiseksi. 

(Järvinen 2008, 38-39.) Psyykkistä työhyvinvointia voidaan edistää tukemalla hen-

kilöstöä, jakamalla töitä henkilöstön kesken sekä huolehtimalla riittävästä työn ja 

vapaa-ajan ja levon suhteesta. (Virolainen 2012, 18.) 

 

 

Sosiaalinen työhyvinvointi 

 

Sosiaalinen työhyvinvointi pitää sisällään mahdollisuuden sosiaaliseen kanssa-

käymiseen työyhteisön jäsenten kesken. Tällä tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on 

mahdollisuus keskustella työasioista vapaasti työyhteisön kesken, työtekijöiden välit 

ovat toimivat ja työkavereita on helppo lähestyä. Mikäli työaikataulu on hyvin kiirei-

nen, saattaa sosiaalinen kanssakäyminen jäädä vähäiseksi. Sosiaaliseen hyvin-

vointiin liittyy osaltaan myös työkavereihin tutustuminen ihmisinä. Työkavereiden 

harrastuksiin ja perheeseen tutustuminen luo yhteisöllisyyden tunnetta. Kun työka-

verin tuntee henkilökohtaisella tasolla, on häntä helpompi lähestyä myös työasioi-

den puitteissa tarpeen tullen. (Virolainen 2012, 24.) 

 

Etäisyydellä on myös merkitystä yhteydenpitoon työntekijöiden kesken. Virolaisen 

(2012) mukaan vuorovaikutuksen määrä vähenee selkeästi yksilöiden työpisteiden 

etäisyyden kasvaessa. Toimistorakennuksen toisessa päässä istuvan kollegan 

kanssa on yhtä vähän vuorovaikutusta kuin kollegan, joka istuu kokonaan toisessa 

kaupungissa. Tämä aiheuttaakin nykyisissä hajautetuissa virtuaaliorganisaatiossa 

aivan omanlaiset haasteensa. 
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2.3 Työyhteisön työhyvinvointi  

 

Työyhteisön hyvinvointi muodostuu kaikkien sen jäsentensä hyvinvoinnista. Siihen 

sisältyvät kaikki työhyvinvointia tukevat asiat ja järjestelmät, kuten työterveyshuolto, 

työturvallisuus- ja virkistystoiminta, liikunta, työpaikkaruokailu sekä viihtyisä työym-

päristö kokonaisuudessaan, unohtamatta työvälineitä, tietoverkkoja sekä työproses-

seja. Se, miten näitä käytetään ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen, riippuu pitkälti 

johtamisesta. (Otala 2005, 32-33.)  

 

Työhyvinvointi näkyy työyhteisössä yksilöiden työtyytyväisyytenä, joka heijastuu 

suoraan koko yhteisön työilmapiiriin ja sitä kautta yrityksen tuloksiin. Hyvinvoivassa 

työyhteisössä työntekijöitä kunnioitetaan ja arvostetaan ja kohtelu on oikeudenmu-

kaista ja tasavertaista. Kaikkia kannustetaan osallistumaan ja jokaisen työpanosta 

arvostetaan ja hyväksytään yksilöiden erilaisuus. Palautetta annetaan ja saadaan 

sekä esimieheltä että myös muilta työyhteisön jäseniltä. Olennaista on myös se, että 

työt on organisoitu henkilömäärään, aikaan ja henkilöiden osaamistasoon nähden 

oikein ja yksilöillä on työssään mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Oikein organi-

soitu työ lisää työyhteisön yhdessä tekemistä, kasvattaa yhteistä osaamista ja sitä 

kautta parantaa koko organisaation innovaatiokyvykkyyttä. 

 

Kaikissa työyhteisöissä syntyy ihmisten kesken välillä ristiriitoja ja konflikteja. 

Yleensä nämä johtuvat ihmisten välisistä näkemyseroista ja kohdistuvat asioihin. 

Hyvinvoivassa työyhteisössä asioihin puututaan välittömästi ja asioista keskustel-

laan rakentavasti. Mikäli asioihin ei puututa ne saattavat jäädä muhimaan ja pahim-

millaan henkilöityä ja muuttua jopa työpaikkakiusaamiseksi. Ihmissuhdeongelmia 

tulee aina ensisijaisesti ratkoa työnteon näkökulmasta.  

 

Esimiestyöllä on aivan keskeinen rooli työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Hyvä esi-

mies saa yksilön ja koko ryhmän parhaat puolet esille. Jokaisessa yksilössä on voi-

mavaroja ja esimiehen tehtävä on saada ne esille ja koko organisaation käyttöön. 

Kannustaminen ja motivoiminen sekä palautteen anto ovat esimiestyössä tärkeää. 

Esimiehen tulee tuntea alaisensa, jotta hän tietää mitkä asiat ketäkin motivoivat. 
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Tämä ei yksin riitä, vaan tarvitaan pelisäännöt esimerkiksi palaveri- ja kehityskes-

kustelukäytöntöihin, mutta myös rohkeutta kyseenalaistaa asioita ja kykyä antaa ja 

vastaanottaa palautetta. Monessa yrityksessä onkin paljon kehitettävää avoimen, 

kriittisen ja ammatillisen keskustelukulttuurin rakentamisessa. (Järvinen 2008, 79.)  

 

Juutin ja Vuorelan (2004) mukaan keskusteleva johtaminen tukee työyhteisön hy-

vinvointia. Hyvä vuorovaikutus lisää luottamusta ja avoimuutta ja osallistaminen si-

toutumista ja työmotivaatiota. Hyvä työpaikan ilmapiiri perustuu ihmisten väliseen 

luottamukseen ja avoimuuteen sekä avuliaisuuteen ja sillä on erittäin suuri merkitys 

ihmisten viihtyvyyteen, työtehoon, päätöksentekokykyyn sekä luovuuteen. Työilma-

piiri onkin avainasemassa organisaation menestymisen kannalta. Mikäli työyhtei-

sössä on kovin tulehtunut ilmapiiri ja siellä on runsaasti kitkaa eri ihmisten välillä, 

kuluttaa se kaikkien energiaa turhaan. Kaikilla on aina ja joka hetki, tietoisesti mah-

dollisuus valita positiivinen ja hyväksyvä suhtautuminen työyhteisön jäseniin, kuten 

myös erilaisiin sidosryhmiin. Työyhteisöä tuleekin kehittää sellaiseksi, että ihminen 

voi siellä hyvin. (Rytikangas 2011, 34.) 

 

Toisinaan tuntuu siltä, että työyhteisöissä oltaisiin kuin hiekkalaatikolla: ”Mä en leiki 

sun kaa”, ”Mä en lainaa sulle mun lapioo” jne. Mitä aikuisempia, kasvaneempia ja 

kehittyneempiä me kaikki voisimme olla työyhteisöissämme, sitä helpompaa mei-

dän olisi olla toistemme kanssa. Voisimme olla vähemmän loukkaantuvia, syyttele-

viä, selitteleviä, puolustelevia ja hyökkääviä – ja vastaavasti voisimme olla enem-

män keskustelevia, kuuntelevia, empaattisia ja vastaanottavaisia. (Rytikangas 

2011, 34.). Empatiakyky onkin tänä päivänä useammilta lähes kokonaan kadok-

sissa. 

 

Journal of Cross-Cultural Psychology -tiedelehdessä julkaistiin tutkimus, jossa oli 

tutkittu mistä löytyy empaattisin kansakunta. Mukana tutkimuksessa oli globaalisti 

63 valtiota ja verkkokyselyyn saatiin yli 100 000 vastausta. Suomi oli empaattisuu-

dessa aivan häntäpäässä, kuudenneksi viimeinen – meidän takana oli vain Liettua, 

Venezuela, Viro, Puola ja Bulgaria. Maailman empaattisimmat valtiot tutkimuksen 

mukaan ovat mm. Equador, Saudi-Arabia ja Peru. Kymmenen empaattisimman 
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maan joukosta löytyvät myös Yhdysvallat, Etelä-Korea, Taiwan ja Kuwait sekä yllät-

täen Pohjoismaista Tanska. Tutkijoiden mukaan tutkimusaineisto osoittaa, että ih-

misten empatiakyky eli kyky asettua toisen asemaan, on yhteydessä ihmisten hy-

vään itsetuntoon ja myönteiseen käsitykseen omasta hyvinvoinnistaan. Empaattiset 

ihmiset ovat luotettavia, järjestelmällisiä ja vastuuntuntoisia. (Chopik, O’Brien & 

Konrath 2016, 1-16).  

 

Yhteisöllisissä maissa tutkimuksen mukaan vastaajille kertyi enemmän empatiapis-

teitä kuin yksilöllisyyttä korostavissa maissa. Tähän saattaa tutkijoiden mukaan olla 

syynä se, että esimerkiksi Aasian maissa lasten kasvatuksessa lapsia opetetaan 

pelkäämään yksinäisyyttä ja eristäytymistä, kun taas länsimaissa vanhemmat ko-

rostavat lapsilleen itsenäisyyden ja erottautumisen hyötyjä. (Chopik, O’Brien & Kon-

rath 2016, 1-16). Suomessakin olisi aika alkaa korostamaan yhteisöllisyyttä ja yh-

dessä tekemisen merkitystä. 

 

Ideoiden ja asioiden esille tuominen työyhteisössä edellyttää rohkeutta ja avoi-

muutta. Avoimeen keskusteluun kuuluu omien ajatusten antaminen yhteiseen käyt-

töön. Avoimuuteen päästään, kun ilmapiiri koetaan turvalliseksi ja luotetaan toisiin. 

Mielipiteensä voi kertoa ilman, että tarvitsee pelätä nolatuksi tulemista. Kun työnte-

kijöille karttuu hyviä kokemuksia omien näkemysten esille tuomisesta, keskustelu-

jen ja vuorovaikutuksen laatu paranee. 

 

Nykypäivän työyhteisöissä vaikuttaa siltä, että organisaatiot jopa tukevat yksilöiden 

välistä kilpailua, ajatellen, että se lisää yksilöiden tuottavuutta ja innovatiivisuutta ja 

yksilö yltää kilpailutilanteessa aivan uudenlaisiin ratkaisuihin. Usein keskinäinen kil-

pailu aiheuttaa juuri päinvastaisen tuloksen – yksilöt lamaantuvat, epärehellisyys ja 

tiedon panttaaminen lisääntyvät. Onkin syytä pohtia, että ovatko siilomaiset keske-

nään kilpailevat organisaatiot ja toimintatavat järkevä tapa organisoida yritysten toi-

mintaa, kun yksilöiden pitäisi ponnistella yhteisten tavoitteiden ja päämäärän eteen 

toinen toistaan tukien.  

 

Hyvässä työyhteisössä yhteistyö on sujuvaa, tiedonkulku riittävää ja vuorovaikutus 

avointa. Tällaisessa työyhteisössä ilmapiiri on kannustava ja ongelmista uskalletaan 
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keskustella. Esimiestyö on osallistavaa ja kuuntelevaa ja työnjako on oikeudenmu-

kaista ja selkeää. Palautetta annetaan esimiehen ja työntekijöiden kesken rakenta-

vasti ja sitä myös hyödynnetään. Työntekijät pääsevät vaikuttamaan työyhteisön 

toimintaan ja kehittämään työtään. Hyvin toimivaa työyhteisöä kuvaavat lisäksi kor-

kea organisaatioon sitoutuminen ja työtyytyväisyys sekä vähäiset poissaolot ja vaih-

tuvuus. Toimivassa työyhteisössä henkilöstöllä on tehokkaat muutoksen hallintaval-

miudet ja hyvät ongelmanratkaisutaidot sekä kehittävät, ratkaisukeskeiset ja tule-

vaisuuteen suuntautuneet toimintatavat. (Multanen 2004, 9.) 

 

 

2.4 Organisaation ja esimiehen rooli työhyvinvoinnissa 

 

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu jokaiselle työyhteisössä, mutta se on organi-

saation ylimmän johdon vastuulla. Lähiesimies on työyksikkötasolla tärkein vaikut-

taja. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö yhteistyössä työterveyshuollon kanssa 

on myös keskeisessä roolissa. Vastuuta työhyvinvoinnista ei voi ulkoistaa, mutta on 

tärkeää tunnistaa organisaation ja yksilön kannalta ne keskeiset yhteistyökumppanit 

ja tukiverkostot, joista saa tarvittaessa asiantuntija-apua. (Työturvallisuuskeskus 

2012, 4.) 

 

Työnantajatoiminnassa on keskeistä, että lainsäädännön velvoitteet täyttyvät. Työn-

antaja vastaa muuan muassa työsuojelusta, työympäristöstä ja sen turvallisuu-

desta, työntekijöiden terveydestä, työhön opastamisesta, työn organisoimisesta 

sekä työilmapiirin seurannasta ja valvonnasta. Organisaation vastuut määritellään 

esimiesten toimenkuvissa ja näiden toteutumista valvotaan säännöllisesti. 

 

Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että asianmukaiset ja riittävät toimet hai-

tallisen työkuormituksen ennaltaehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja poistamiseksi 

on määritelty. Haitallisen työkuormituksen tunnistamisessa, arvioinnissa ja seuran-

nassa hyödynnetään työpaikalta saatavia erilaisia tilastoja ja seurantatietoja sekä 

työpaikan eri asiantuntijatahoille kertynyttä tietoa. Työterveyshuolto auttaa tunnista-

maan haitalliset kuormitustekijät ja niiden vaikutuksen terveyteen. Toimenpiteiden 
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toteutus tapahtuu yhteistyössä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työn-

antajan tulee myös huolehtia, että työ ei jatkuvasti ja kohtuuttomasti kuormita teki-

jäänsä esimiestyö mukaan lukien. 

 

Organisaation keinoja tukea ja edistää työhyvinvointia, työkykyä ja samalla hallita 

haitallisten kuormituksen vaikutuksia ovat muuan muassa hyvät ja turvalliset työolo-

suhteet sekä työvälineet, toimivat työprosessit, työaikajoustot, oikeudenmukainen 

palkitseminen, kehityskeskustelukäytännöt, toimivat palaverikäytännöt, ammatilli-

sen osaamisen seuranta ja kehittäminen sekä hyvään työkäyttäytymiseen velvoitta-

minen. (Työterveyslaitos 2016.) 

 

Esimiestyön merkitys korostuu, kun organisaation vastuulla olevat lainsäädännölli-

set asiat on kunnossa. Huono esimiestyö vaikuttaa sairauspoissaolojen lisääntymi-

seen ja poissaolot lisäävät organisaation kustannuksia. Heikko esimiestyö heiken-

tää myös suhdepääomaa, koska huonosti motivoitunut henkilöstö tuskin jaksaa 

tuottaa tyytyväisiä asiakkaitakaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oikeudenmu-

kainen johtaminen vähentää työstä johtuvien psyykkisten rasitusoireiden riskiä ja on 

yhteydessä matalampaan sairauspoissaoloriskiin. (Otala & Ahonen 2005, 15; 95.) 

 

Johtaminen on työntekijän kokemassa työhyvinvoinnissa keskeistä. Hyvä esimies-

työ ja oikeudenmukainen johtaminen lisäävät henkilöstön motivaatiota, työhön si-

toutumista, työhyvinvointia, jaksamista ja halukkuutta jatkaa työssä. Työhyvinvoin-

tiin liitettyjen osa-alueiden, organisaation toimintatapa ja kulttuuri, johtaminen, työn 

sisältö, työympäristö, osaaminen, työyhteisö ja yksilön työkyky, tarkastelussa voi-

daan todeta, että esimiestyöllä voidaan vaikuttaa näihin kaikkiin. Työhyvinvointia 

edistävä esimies luottaa alaisiinsa ja on itse luottamuksen arvoinen. Hän ylläpitää 

hyvää työilmapiiriä, toimii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan, tiedottaa asi-

oista avoimesti ja rehellisesti - hän mahdollistaa yhteisen tekemisen ja onnistumisen 

elämykset. Esimiestyön tärkeyttä ei siis turhaan korosteta. (Pakka & Räty 2012; 14, 

16-17.). 
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2.5 Työhyvinvoinnin vaikutukset organisaatioon 

 

Jotta työhyvinvointia voidaan johtaa ja kehittää, sitä pitää voida myös mitata. Raha-

määräisten mittarien lisäksi tarvitaan henkilöstön hyvinvointia kuvaavia mittareita. 

Tällaisia ovat mm. osaamisen, ajankäytön, työsuhteen, terveyden ja tuloksellisuu-

den mittarit ja arvioinnit. Kun näistä saadut tiedot kootaan tilastoiksi henkilöstön ti-

lasta ja kehityksestä, organisaatio luo mahdollisuuden järjestelmälliseen henkilös-

töpääoman kehittämiseen. Jotta työhyvinvoinnin kehittäminen on mahdollista, on 

pystyttävä arvioimaan organisaation lähtötilanne ja määriteltävä tavoitetila. On mää-

riteltävä mitattavat asiat, jotka parhaiten tukevat seurantaa. Asiantuntijatyössä voi-

daan esimerkiksi painottaa osaamisen kartoitusta. Tavoitteiden arviointia varten tu-

lee niitä mitata säännöllisesti. (Rauramo 2004, 33-38.)  

 

Työikäisen väestön ennenaikaisen terveyden menetykset tulevat kalliiksi yhteiskun-

nalle. Suurten ikäluokkien eläköityminen pienentää työllisyysreserviä ja näin ollen 

tuotanto pitää saada pyörimään yhä vähemmällä määrällä työntekijöitä, joka kuor-

mittaa työntekijöitä. Työssä uupumisen kustannukset saattavat kasvaa erittäinkin 

suuriksi. Menetetyn työpanoksen takia tuotanto pienenee, joka myös lisää menete-

tyn työtunnin hintaa. Työhyvinvoinnilla on siis vaikutus, ei vain yrityksen toimintaan, 

vaan myös koko yhteiskuntaan. Työssäoloaikojen pidentäminen eläkeikää nosta-

malla luo paineet työssäjaksamiselle ja sitä kautta koko työhyvinvoinnille. Tulevai-

suudessa työelämää uhkaa väestön ikääntymisestä johtuvat työvoimapula. Ihmiset 

on saatava viihtymään ja jaksamaan työssä entistä kauemmin (Otala & Ahonen 

2005, 35.)  

 

Työhyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Työhyvinvointiin 

panostamalla voidaan pienentää sairauspoissaolo-, tapaturma- sekä työkyvyttö-

myyskustannuksia. Nämä tekijät vaikuttavat yrityksen kustannustehokkuuteen, 

mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen ja kannattavuuteen, jonka 

seurauksena hintakilpailukyky paranee. (Otala & Ahonen 2005, 69-70.) Panostukset 

työhyvinvointiin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. Hyvin suunnitellut ja to-

teutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet tuottavat panostuksiin nähden keski-

märin moninkertaisesti. (Kauhanen 2016, 17.) 
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Työn kehittäminen ja muutosten hallinta on myös merkittävä työhyvinvoinnin kysy-

mys. Paitsi että työn tekemisen pitää olla terveellistä ja turvallista, hyvinvoinnin kan-

nalta on keskeistä myös se, miten mielekkääksi ja hallittavaksi tekijät kokevat 

työnsä. Juuri muutostilanteissa työn hallittavuus on usein vaarassa kadota ja työn 

mieli hukkua.  

 

 

2.6 Työympäristö työhyvinvoinnin näkökulmasta 

 

Työympäristöstä työhyvinvoinnin edistäjänä tulee varmasti ensimmäisenä mieleen 

ergonomia. Sillä onkin keskeinen merkitys työssä jaksamiselle, kun keskimäärin toi-

mistotyöntekijä istuu tyypillisenä arkipäivänä seitsemän ja puoli tuntia, joista noin 

kuusi tuntia työpisteen äärellä. (Virolainen 2012, 29). Tuki- ja liikuntaelimistön sai-

raudet ovat tilastollisesti toinen suurimmista työkyvyttömyyden aiheuttajista tänä 

päivänä. Me suomalaiset yksinkertaisesti istumme aivan liikaa, joten työpaikoillakin 

on syytä kiinnittää huomiota vaihtoehtoisiin tapoihin tehdä työtä.  

 

Työympäristö eli ne tilat, joissa työtä tehdään, ovat nousseet keskeisiksi kehittämis-

kohteiksi, joihin tulee kiinnittää jatkossakin entistä enemmän huomiota. Näihin asi-

oihin voidaan vaikuttaa työympäristön kehittämisellä ja johtamisella. Työympäristön 

kehittämisellä tarkoitetaan toimitilojen, niiden ilmeen, toimintatapojen, käytettävien 

työvälineiden ja tukipalveluiden samanaikaista ja -suuntaista kehittämistä. Työym-

päristön kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä toimitilakustannuk-

sissa, mutta myös lisätä työn tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. 

(Workspace.fi). Asta Rossin (Tukiainen 2010) mukaan perinteisestä toimitilaraken-

tamisesta pitää päästää irti ja luoda rohkeasti uudenlaisia työympäristöjä. Tilojen 

pitää muuntautua monenlaisiin tarpeisiin ja joustaa työn tekemisen mukaan sekä 

huomioida työntekijöiden erilaiset tarpeet.   

 

Työtilojen ja työpisteen toteuttamiseen tulee laista ja standardeista vaatimuksia lä-

hinnä työturvallisuuden näkökulmasta. Työterveyslaitos ylläpitää ohjeita ja suosituk-

sia esimerkiksi koskien ergonomiaa. Suosituksia on olemassa myös työtilan ko-

koon, valaistukseen ja ilmanvaihtoon liittyen sekä julkisissa tiloissa esteettömyyteen 
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liittyen. Ketolan (2007) mukaan työpisteen eli työntekijän työympäristön sijoittami-

nen työtilaan, perustuu tilasuunnittelussa aina analyysiin. Tilasuunnittelussa pyri-

tään useimmiten minimoimaan liikkuminen. Jos tietokoneella työskentely on jatku-

vaa intensiivistä paikallaan istumista, jokin liikkumista vaativa tehtävä on hyvä sisäl-

lyttää työhön. Tehtävän on kuitenkin tunnuttava mielekkäältä, sillä toistuva käynti 

esimerkiksi etäällä työasemasta sijaitsevalla tulostimella on turhauttavaa. Työti-

loissa on syytä erottaa toiminnan kannalta riittävät työtilat, mutta toisaalta reviiriajat-

telu: työntekijä toi tuntea olonsa epämukavaksi, jos toiset pääsevät liian lähelle. 

Mahdollisuus yksityisyyteen on yksilön hyvinvoinnille tärkeää. Yksityisyyden puut-

teen sanotaan olevankin yleisin tyytymättömyyden syy avokonttoreissa. (Ketola 

2007, 11-12.) 

 

Suomen Great Place to Work –instituutin toimitusjohtaja Asta Rossin mukaan yksi 

parhaiden työpaikkojen piirre on huomion kiinnittäminen toimitiloihin. Yritysten toi-

mitiloilla ja työpaikkojen laadulla on selkeä yhteys toisiinsa ja viime kädessä hyvän 

ja innovatiivisen työpaikan tunnelma rakentuu luottamukselle. Kun työntekijä kokee 

olevansa turvassa ja voivansa olla oma itsensä vailla keinotekoisia vallan naamioita 

tai valtapelejä, hän antaa työhönsä keskimäärin 80% potentiaalistaan. Turvallisuu-

den ja luottamuksen rakentaminen ovat siis selkeästi tärkeitä elementtejä myös toi-

mitilojen suunnittelussa. (Tukiainen 2010, 12-13.)  

 

Työympäristön suunnittelulla pyritään vaikuttamaan organisaation toiminnan tehos-

tamiseen ja henkilöstön viihtyvyyden lisääntymiseen. Työn muuttuessa tilojenkin pi-

tää muuttua ja niiden tulee tukea erilaista työn tekemistä. Työnantajalla on vastuu, 

että organisaation omissa tiloissa työn tekeminen on turvallista, terveellistä ja tuot-

tavaa. (Koroma, Hyrkkänen & Rauramo 2011, 12.)  
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Kuvio 5: Case-organisaation laatima malli: Toimitilojen suunnittelu työn tekemisen kautta 

 

Julkinen keskustelu on jo muutamia vuosia ollut negatiivista perinteisiä avotiloja 

kohtaan. Avokonttoreiden huonot puolet on tiedostettu ja nykyään toimitilasuunnit-

telun trendinä on niin sanottujen monitilatoimistojen rakentaminen. Monitilatoimis-

tossa on perinteisiä avotiloja, mutta ideana on, että työn analysoinnin kautta toimis-

toista löytyy tiloja erityyppiseen työn tekemiseen (kuvio 5). Esimerkkeinä voidaan 

mainita keskittymistä vaativaan tekemiseen omat hiljaiset tilat, yhteiseen tekemi-

seen vuorovaikutusta tukevat tilat, projekti- ja kokoustilat, taukotilat sekä erilaiset 

monitoimitilat. Monitilatoimistojen, joissa ei ole omia työpisteitä, vaikutusta työhyvin-

vointiin on tutkittu vielä melko vähän. Yksi tutkimus on tehty Työsuojelurahaston 

rahoittamana Turun Ammattikorkeakoulussa, jossa tutkimuksen kohteena oli kaksi 

julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatiota, joissa työhyvinvointi ennen työympäris-

tömuutosta oli samankaltainen. Tutkimuksen lopputuloksena syntyivät päätelmät, 

että monitilatoimiston vaikutus työhyvinvointiin riippuu toteutettavasta monitilatoi-

mistosta ja erityisesti siitä, kuinka paljon työympäristöön toteutetaan keskittymistä 

vaativia tiloja. Kyseisen tutkimuksen mukaan tuloksia ei voida yleistää, vaan ne ovat 

aina organisaatioriippuvaisia. (Haapakangas, Hongisto & Varjo 2016). 

 

Toimistotiloissa melu on yksi kiivaimmin keskustelua herättävistä häiriötekijöistä, 

jolla usein perustellaan myös oman työhuoneen tarvetta. Toimistoympäristössä 

melu ei aiheuta kuulovaurioita, mutta meluhaittojen koetaan häiritsevän keskitty-

mistä ja aiheuttavan levottomuutta ja vähentävän viihtyvyyttä. Eniten haittaa koe-

taan puheäänistä ja eritoten siitä, miten hyvin puheesta saa selvää. Oleellista ei 
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niinkään ole puheen voimakkuus vaan sen erotettavuus. Meluhaittojen ehkäise-

miseksi on syytä kiinnittää huomioita tilojen materiaalivalintoihin muun muassa lat-

tia-, seinä- ja kattomateriaaleja valittaessa. (Ketola 2007, 32-33.) 

 

Toinen keskeinen haittatekijä on toimiston sisäilma, joka varsinkin vanhoissa toimis-

torakennuksissa koetaan tunkkaisena ja kuivana. Kokemus on henkilökohtainen, 

toinen kokee asian häiritsevämpänä kuin toinen, mutta huono sisäilma voi aiheuttaa 

myös fyysisiä oireita, kuten silmä- ja hengitystieoireita. Sisäilman ongelmat onkin 

syytä ottaa ja vakavasti ja selvittää aina perusteellisesti, jotta vältytään turhilta sai-

rastumisilta ja poissaoloilta. Myös lämpötilalla on merkitystä työtekijöiden kokemiin 

oireisiin. Liiallisen lämmön on todettu aiheuttavan keskittymisvaikeuksia ja väsy-

mystä. (Ketola 2007, 26-27.) 

 

Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työntekijät osallistettaisiin työtilojen suun-

nitteluun. Tämä siksi, että työntekijä on oman työtilansa ja tilassa tehtävien toimin-

tojen paras tuntija. Ei riitä, että asiantuntijat huomioivat vain ergonomian asettamat 

yleiset ohjeet. Onnistunut tulos vaati tilojen ja kalusteiden käyttäjien aktiivista pa-

nostusta ja mielipiteitä sekä lisäksi tietoa työtehtävän asettamista vaatimuksista. 

(Ketola 2007, 40.) Osallistavan suunnittelun haittapuolena Ketola (2007) toteaa, että 

se vaatii aikaa ja resursseja, mutta menetetty aika korvautuu lopulta työntekijöiden 

tyytyväisyytenä ja sujuvana työn tekemisenä. Osallistujien näkemyksiä kannattaa 

kuitenkin laajentaa, että uutta suunnitelmaa ei perusteta vanhoihin työtapoihin ja 

tottumuksiin, eikä niistä tehdä liian yksilöllisiä, koska yksilölle laadittu työpiste ei tu-

levaisuudessa kelpaa kenellekään muulle. Forman (2015) mielestä on hyvä tiedos-

taa, että oma työhuone toimistossa on monelle toimistotyöntekijälle tärkeä turva-

paikka ja/tai statussymboli sekä organisaatioon kiinnittymisen ankkuri. Monitilatoi-

mistoon siirtyminen on työpaikan fundamentaaleihin vaikuttava muutoshanke. 

 

Työhyvinvointia edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä arvioitaessa voidaan valita erilaisia 

tarkastelutapoja: työn vaatimusten ja työn hallinnan tasapainona tai kiinnittää huo-

miota työssä kohdattaviin häiriötekijöihin ja pyrkiä ratkaisemaan niitä. Monitilatoi-

mistossa ja liikkuvassa työssä juuri työskentelypaikkojen määrä ja paikan vaihtami-
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sen rytmi vaikuttavat työn vaativuuteen – on osattava nopeasti perustaa oma työ-

piste eri tilaan organisaatiossa. Välillä työtä tehdään myös kotona tai kodin ja työ-

paikan ulkopuolella. Monipaikkaisen työn hyvinvointivaikutuksia tunnetaan itse asi-

assa vain vähän, suurin osa havainnoista koskee kotona tehtävää etätyötä sekä 

työn ja perheen yhteensovittamista. (Suutarinen & Vesterinen 2010, 88-91.) 
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3. MUUTOS 

 

Muutos lähtee tarpeesta, jossa muutoksen kohde ei enää vastaa muuttuneen toi-

mintatavan tai toimintaympäristön vaatimuksia. Muutostarve vastaakin kysymyk-

seen Miksi? Voidaan ajatella, että jos kaikki on hyvin ja toimii, ei muutokselle ole 

tarvetta. Muutos pelkän muutoksen takia ei johda mihinkään. Tarvitaan tavoite, jota 

kohti kulkea. Tavoite tulee määritellä ja ymmärtää mahdollisimman tarkasti, jotta 

työntekijät voivat löytää oikeanlaisen motivaation ja halun sitoutua tavoitteeseen. 

Parhaimmillaan ja tehokkaimmillaan suunnitelmallinen muutos on tavoitteellista ja 

projektinomaista. (Lanning, Roiha & Salminen 1999, 15.) 

 

1990-luvun tunnetuimpiin ja tunnustetuimpiin muutoksenhallinnan asiantuntijoihin 

kuuluva John P. Kotter on esittänyt kahdeksanvaiheisen muutosprosessin jaon 

vuonna 1995. Hän jakaa kehitysprojektit sarjaan toisiaan seuraavia tehtäviä ja ta-

voitteita, joiden kaikkien täytyy toteutua tai täyttyä, jotta kehitysprojekti voitaisiin to-

teuttaa menetyksellisesti. (Lanning, Roiha & Salminen 1999, 17.) Kotterin (1995) 

mielestä useimmat johtajat eivät ymmärrä, että muutos on vaiheittainen prosessi, ei 

tapahtuma ja muutos vie vuosia.  

 

Kotterin (1995) teosta Leading Change, jossa hän kuvaa organisaation muutospro-

sessin kahdeksaan vaiheeseen jaettuna, pidetään yhtenä tunnetuimmista teoksista 

organisaatiomuutoksista puhuttaessa. Kotter oivalsi mallia luodessaan, että lähes 

kaikissa muutoksissa siihen asti muutosta käsiteltiin operatiivisena prosessina. 

Työntekijöille ostettiin uusia välineitä tai järjestelmiä, koulutettiin käyttämään niitä, 

kun todellisuudessa koko muutoksessa on kyse ihmisten halukkuudesta muutok-

seen eli ihmisten muutosjohtamisesta. (Pardey 2016, 18-19.) 

 

Muutos on pitkä prosessi, johon vaikuttavat monet asiat. Mikään organisaatio ei it-

sekseen voi muuttua, vaan muutoksen toteuttavat aina ihmiset organisaation si-

sällä. Ihmiset ja asiat kulkevat käsi kädessä, aivan kuten tekevät tieto ja tunne. Kun 

ihmisiä kuunnellaan, he sitoutuvat. Pieni positiivinenkin muutos vie oman aikansa. 
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Me ihmiset emme ole onneksi koneita. Kun ohjelmoimme itsemme uuteen, tarvit-

semme aikaa, tietoa ja tukea. Siten muutosinto voi kasvaa ja kehittyä meissä. (Pon-

teva 2010, 21 & Wendelin 2013, 12.) 

 

Onnistunut muutos on sekä pysyvä että johdonmukainen. Se on tilanneherkkä ja 

joustava. Se saa aikaan myönteisiä tunteita ja sitoutumishalukkuutta ihmisissä. 

Muutos onnistuu, kun se tehdään ihmisten ehdoilla, asiakaslähtöisesti ja yrityksen 

arvoja noudattaen. (Wendelin 2013, 196.) Onnistuneen muutoksen perusedellytys 

on se, että muutoksen liiketoiminnalliset syyt ja tavoitteet ovat kaikilla hyvin selvillä, 

hyvin kommunikoitu ja keskusteltu. Tässä perustehtävässä epäonnistutaan liian 

usein. Muutosta pitempään miettineet eivät tule ajatelleeksi, että kaikki muut eivät 

ole käyneet läpi samaa ajatteluprosessia. Tällöin asian työstämiselle ja keskuste-

lulle pitää jättää riittävästi aikaa. Kaiken kaikkiaan keskustelun merkitystä muutok-

sessa aliarvioidaan vieläkin. Yhteinen pohdinta lisää sitoutumista ja ymmärrystä ja 

jo sinällään muuttaa ihmistä. (Åhman 2004, 78-79.) 

 

 

3.1 Muutoksen vaiheet  

 

Kotterin (1996) mukaan onnistunut muutos koostuu kahdeksasta eri vaiheesta, jotka 

on jaoteltu neljän pääkohdan: valmistele, päätä, toteuta ja juurruta, alle ja ne esitel-

lään seuraavaksi.  

 

3.1.1 Valmistele 

1. Saa aikaan kiireen tuntu. 

Muutos lähtee aina tarpeesta ja muutosjohtamisen tavoitteena on auttaa henkilös-

töä havaitsemaan tuo muutoksen ja siitä aiheutuvan toiminnan tarve. On epärealis-

tista olettaa, että muutokseen voidaan pakottaa. Tarve syntyy ymmärryksestä. Kun 

muutostarve on havaittu, on tärkeää ryhtyä välittömästi toimeen. Henkilöstölle tulee 

luoda tunne, että muutoksella on kiire, koska liian pitkään suunnitteluvaiheessa 

oleva muutosprosessi ilman mitään toimenpiteitä saattaa viestiä työntekijöille, että 

muutos ei aidosti ole tarpeellinen. Åhmanin (2004) mukaan onnistuneen muutoksen 
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perusedellytys on, että muutoksen liiketoiminnalliset syyt ja tavoitteet ovat kaikilla 

hyvin selvillä, hyvin kommunikoitu ja keskusteltu. Yhteinen pohdinta lisää sitoutu-

mista ja ymmärrystä ja jo sinällään muuttaa ihmistä. (Åhman 2004, 78.) 

 

Suurin syy epäonnistumiseen tässä vaiheessa on se, että muutoksessa on ryhdytty 

toimiin ennen kuin henkilöstö on saatu tajuamaan muutoksen tarve. Kotterin (1996) 

mukaan kohtalokas virhe tapahtuu juuri siitä syystä, että organisaatiossa vallitsee 

tyytyväisyys olemassa olevaan tilanteeseen, jolloin uudistamisen tavoitteet jäävät 

aina saavuttamatta. Kiireellisyyden ja välttämättömyyden tunnun lisääminen edel-

lyttää tyytyväisyyden lähteiden eliminoimista tai niiden vaikutusten minimoimista. 

(Kotter 1996, 37.)  

 

2. Kokoa ryhmä muutosta vetämään. 

Muutosten läpiviemiseen tarvitaan aina mahtavaa voimaa. Muutosta ei pysty ku-

kaan yksin viemään läpi. Tarvitaan sitä tukeva riittävän vahva tiimi, josta löytyy sekä 

johtajan taitoja, luotettavuutta, auktoriteettia että analysointitaitojakin. Työryhmällä 

on oltava yhtenäinen käsitys mahdollisuuksista ja ongelmista ja heidän on oltava 

ehdottoman sitoutuneita muutokseen. 

 

Muutoshankkeen ensimmäinen tehtävä on siis löytää oikeat jäsenet. Kotterin (1996) 

mukaan tehokkaassa ohjaavassa tiimissä on neljä ominaispiirrettä: 1) asemaan pe-

rustuvaa valtaa, 2) asiantuntemusta, 3) uskottavuutta sekä 4) johtajuutta. Ohjaavan 

tiimin on osattava johtaa sekä asioita että ihmisiä – rinta rinnan. Keskinäisen luotta-

muksen merkitys on kiistaton ohjaavaa tiimiä perustettaessa. 

 

Kotter (1996) toteaa, että luottamuksen ohella tiimityöskentelyssä tarvitaan myös 

yhteinen päämäärä. Todellista tiimityöskentelyä tapahtuu vasta sitten, kun kaikki 

ohjaavan tiimin jäsenet haluavat todella saavuttaa saman tavoitteen. Päämäärä on 

yleensä se, joka sitoo tiimin jäsenet yhteen, mutta jokaisen jäsenen on myös sisim-

mässään uskottava muutokseen. 
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3.1.2 Päätä 

3. Kehitä muutokselle visio ja strategia. 

Visio on se tulevaisuudenkuva, joka kertoo mihin suuntaan yrityksessä pyritään tai 

millainen yritys haluaa olla. Hyvä visio on mieleenpainuva ja kunnianhimoinen, riit-

tävän selkeä ja kaikkien ymmärrettävissä. Usein visio kiteytetään yhteen lausee-

seen. Hyvän vision tunnistaa siitä, että se on toteuttamiskelpoinen ja selkeä. 

 

Muutoksen suunnan selkiyttäminen on tärkeää, koska ihmiset ovat useimmiten eri-

mielisiä tai epävarmoja muutoksen suunnasta tai he ihmettelevät, onko merkittäviä 

muutoksia todellakin tarpeen toteuttaa. Tehokas visio ja varasuunnitelmat auttavat 

näiden kysymysten ratkaisemisessa. Vision tehtävä on myös kannustaa ihmisiä toi-

menpiteisiin, jotka eivät välttämättä ole heidän omien lyhyen aikavälin etujensa mu-

kaisia. Järkevän vision edellyttämät muutokset ovat lähes aina ihmisille jossain 

määrin vaikeita. (Kotter 1996, 61.) Vision toteuttamiseen tarvitaan strategia. Strate-

gia on vision toteuttamiseksi laadittu suunnitelma, joka toimii muutoksen keskeisenä 

toimintasuunnitelmana. 

 

 

3.1.3 Toteuta 

4. Selvitä visiosi ja kauppaa se muille.  

Vision pitää olla ymmärrettävä ja riittävän konkreettinen. Muutoshankkeen ohjaa-

valla tiimillä on tärkeä rooli muutoksen visiosta viestimisessä. Ei riitä, että ylin johto 

on visiosta tietoinen, vaan se täytyy ymmärrettäväsi saattaa ihan jokaisen tietoon. 

Kotter (1996) toteaa, että muutoksissa vision viestintään käytetään koko viestin-

nästä vain noin 0,55 prosenttia ja kaikki muu menee muuhun viestintään. Ei siis 

ihme, että visio saattaa monelle jäädä epäselväksi.  

 

Visiosta viestimiseen, kuten muuhunkin muutoksesta viestintään on syytä käyttää 

useita eri kanavia ja keinoja, kuten kokouksia, tiedotteita, kahdenkeskisiä keskuste-

luja, sähköpostia. Kun ihminen kuulee saman viestin useasta eri paikasta ja useita 

kertoja, jää se helpommin mieleen. Vision ymmärtäminen ja hyväksyminen auttaa 
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ihmisiä toimimaan. Lanning, Roiha & Salminen (1999) toteavat, että juuri oikein vä-

litetyillä viesteillä muutos saadaan myytyä koko henkilöstölle – sekä esimiehille että 

työntekijöille. Viestintää voidaan siis käyttää myös positiivisten odotusten nostatta-

miseen. Tyytyväisyys muutoksen eri vaiheissa riippuu siitä, toteutuvatko alussa 

myydyt odotukset sellaisenaan, kun niistä on viestitty. Päämääränä on, että viestin-

tävirta on jatkuvaa ja säännöllistä. (Lanning, Roiha & Salminen 1999, 212-222.)  

 

5. Valtuuta toiset toimimaan.  

Muutoksen lopputuloksena toiminta useimmiten muuttuu ja vaaditaan uudenlaista 

toimintaa. Tämä saattaa vaatia organisaation työntekijöiltä uuden oppimista. Kotter 

(1996) toteaa, että uudistamishankkeen vaiheessa saatetaan tarvita jonkinlaista val-

mennusta, mutta sen on oltava oikeanlainen kokemus. Asenteita koskeva valmen-

nus on usein yhtä tärkeää kuin taitoihin keskittyvä valmennus. Erityisen haastavaa 

on se, jos esimies ei johtamistyylillään tue muutosta. Nykypäivän muuttuvassa työ-

elämässä luovuutta ja innovaatioita tukevaa ilmapiiriä ei voi johtaa käskemällä ja 

valvomalla. Kyse voi myös esimiehen osalta olla ilmiöstä, jossa esimies saattaa itse 

pelätä uusien taitojen opettelemisen tarvetta tai jopa valtasuhteiden muutosta. (Ke-

gan & Laskow Lahey 2001.) 

 

Motivaationsa menettäneet ja vaille valtuuksia jääneet työntekijät eivät koskaan 

pysty tekemään globaalistuvassa taloudellisessa ympäristössä toimivista yrityksistä 

menestyjiä. Sen sijaan, kun yrityksessä on oikeanlainen rakenne, oikea valmennus, 

oikeat järjestelmät ja esimiehet, jotka tukeutuvat toiminnassaan laajalti kerrottuun 

visioon, yhä useammat yritykset havaitsevat, että ne voivat hyödyntää valtavaa val-

lan lähdettä organisaation suoritusten parantamiseksi. (Kotter 1996, 98-99.)  

 

6. Kehitä lyhyen aikavälin voittoja. 

Suuriin muutoksiin menee joskus hyvinkin paljon aikaa. Intohimoiset kannattajat py-

syvät usein valitsemallaan kurssilla välittämättä siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. 

Suurin osa muista odottaa konkreettista näyttöä siitä, että hanke todella on vaivan 

arvoinen. Epäilijät vaativat vielä tuntuvampia todisteita. He haluavat nähdä, että 

muutokset tuottavat tulosta ja ettei muutosprosessi vie lyhyellä aikavälillä niin paljon 

resursseja, että organisaation toiminta vaarantuu. Muutoshankkeen ylläpitäminen 



48 

 

 

ilman, että kiinnitetään vakavaa huomiota lyhyen aikavälin onnistumisiin, on äärim-

mäisen riskialtista. (Kotter 1996, 102-103.) 

 

Kotterin (1996) mukaan lyhyen aikavälin saavutetut tulokset auttavat muutoksen on-

nistumista vahvistamalla muutoksen eteen tehtyä toimintaa, antavat ohjaavalle tii-

mille nähdä vision toteutumista konkreettisesti. Onnistumiset takaavat esimiesten 

tuen ja vahvistavat epäilijöidenkin uskoa onnistuneeseen lopputulokseen. Tärkeintä 

on onnistumisten aikaansaama liikevoima. Nekin, jotka aluksi suhtautuivat muutok-

seen vastahakoisesti alkavat ehkä aktiivisesti kannattamaan muutosta. Tätä liike-

voimaa tarvitaan muutoksen jälkeisen toimintakulttuurin juurruttamisessa. 

 

7. Älä luovuta. 

Jokaisessa muutoksessa koetaan ylä- ja alamäkiä. Ihmiset vastustavat muutosta, 

koska sen lopputulos koetaan epävarmaksi, ei oikein tiedetä, millainen vaikutus sillä 

on omaan toimintaan. Ohjaavan tiimin on syytä ottaa avuksi muutosagentteja ja 

muutosaktivisteja. Muutosagentit ovat niitä henkilöitä, joilla on vaikutus muutoksen 

toteutumiseen. He edesauttavat omalla asenteellaan ja toiminnallaan muutoksen 

läpiviemistä. Yleensä muutosagentit toimivat yrityksissä esimiehinä, ylemmän tason 

asiantuntijoina tai luottamusmiehinä. He ovat yrityksessä niitä, joiden mielipiteitä ol-

laan valmiita kuuntelemaan ja uskomaan ja joiden esimerkkiä työntekijät ovat val-

miita seuraamaan. (Pirinen 2014, 255-256.)  

 

Muutosaktivistit ovat epävirallisia ohjaavan tiimin ulkopuolisia henkilöitä, joiden suh-

tautuminen muutokseen kuin muutokseen on pitkälti luonnekysymys. Heitä kiinnos-

taa kaikki uusi jo uutuuden vuoksi, vaikka sen hyödyistä oman työn tai organisaation 

kannalta ei olisi vielä varmuuttakaan. Heille motivaatio oppia uutta ja kehittää paitsi 

omaa ammattitaitoaan, myös siitä seuraavaa kompensaatiota on hyvin korkea. Oi-

kein johdettuna nämä muutoksen aktivistit ovat esimiesten tärkein resurssi. (Mattila 

2007, 72-75.) 

 

Perinteisessä asiantuntijakeskeisessä kehittämisessä johtajat ja kehityspäälliköt 

suunnittelevat, ja muu henkilöstö koettaa parhaansa mukaan omaksua uusia toi-

mintatapoja. (Lanning, Roiha & Salminen 1999, 170.) Tänä päivänä onnistuneen 
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muutoksen keskeisenä edellytyksenä on kuitenkin, että henkilöstö osallistetaan mu-

kaan muutokseen. Työympäristöä koskevassa muutoksessa osallistamisen yksi tär-

keimmistä eduista on se, että suunniteltu työpiste vastaa näin paremmin käyttäjän 

ominaisuuksia ja tarpeita sekä työn todellista sisältöä kuin asiantuntijalähtöisesti 

suunniteltu systeemi. Suunnitteluun osallistuville kehittyy projektin aikana omistami-

sen tunne, joka konkretisoituu sitoutumisena. Osallistaminen voi myös lisätä suun-

nitteluun osallistuvien keskinäistä luottamusta, jolla on yhteys työtyytyväisyyteen. 

Osallistuminen kasvattaa henkilöstön sosiaalista verkostoa ja vähentää työstä ai-

heutuvaa stressiä. (Sinisammal 2011, 37-38.) 

 

Täydellinen muutoksenhallinta on mahdotonta, sillä tavoiteltujen hyötyjen lisäksi 

muutos herättää vastavoimia, jotka hidastavat tai jopa estävät toivotun kehityksen. 

Muutos edellyttää, että kaikki työssä olevat tekevät henkistä työtä samanaikaisesti 

kahdella tasolla: rationaalista ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa sekä kokemuk-

sellista omien tuntojensa läpikäymistä. (Pahkin & Vesanto 2013, 4.)  

 

 

3.1.4 Juurruta 

8. Luo uusi kulttuuri. 

Syitä muutosten onnistumiseen ja epäonnistumiseen on pitkään haettu kulttuurista. 

On uskottu, että kun yrityksen kulttuuri muuttuu, niin muutoshankkeen toteutuskin 

sujuu vaivattomasti. Ajatus on siis ollut muuttaa ensin kulttuuria. Näin ei kuitenkaan 

ole. Kotter (1996) on sitä mieltä, että kulttuuri muuttuu vasta sitten, kun ihmiset on 

saatu toimimaan uudella tavalla, uusi toimintatapa tuo ryhmälle jollain aikavälillä nä-

kyviä hyötyjä ja kun ihmiset näkevät uuden toimintatavan ja muutoksen välisen yh-

teyden. 

 

Muutokseen sopeutuminen ja uusi tapa toimia vievät aikaa. Kaiken kiireen keskellä 

ihminen helposti ajautuu vanhoihin toimintatapoihin, ellei jatkuvaa ohjausta ja tukea 

muuttuneille tavoille tapahdu. Onnistuneita tuloksia on syytä näyttävästi juhlia ja mu-

kaan kannattaa pelkän projektiryhmän sijaan ottaa henkilöstö laajasti, Mattila (2007) 
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toteaa. Alla Kotterin luoman kahdeksankohtaisen muutosprosessimallin pohjalta yk-

sinkertaistettu kuvaus organisaation muutosprosessista. 

 

Kuvio 6: Organisaation muutosprosessi Kotteria mukaillen (Avelin 2017) 

 

3.2 Muutoksen esteet, muutosvastarinta 

 

Ketään ei voi pakottaa muuttumaan, vaan into muuttua löytyy jokaisesta meistä it-

sestämme. Jos työntekijä näkee itsensä ja työnsä osana organisaatiota muutoksen 

jälkeenkin, muutos on luontevaa organisaation toimintaa. Organisaation johto, esi-

miehet ja henkilöstöhallinnon ihmiset voivat omalla johdonmukaisella samankaltai-

sella toiminnallaan tukea henkilöstöä tässä prosessissa. Olennaista on, että kaikki 

viestivät samaa asiaa: muutos on myönteinen ja organisaatiota rikastuttava asia. 

(Ponteva 2010, 18.) 

 

Jokainen muutos on omanlaisensa ja näyttäytyy hyvin eri tavalla uutisen kuulijalle, 

muutosta pitkään rakentamassa olleelle johtotiimille tai sille yksilölle, jota muutos 

konkreettisesti koskettaa. Joidenkin on helppo päästä kiinni uuden tai uudistetun 

organisaation asioihin, tavoitteisiin, ja toiminta-ajatuksiin. He pystyvät olemaan osa 

organisaatiota tai tarttumaan uuteen tehtävään innostuneesti. Jotkut saattavat ky-

seenalaistaa asioita, mutta silti näkevät uudistukset parannuksina ja kykenevät mu-

kautumaan niihin. Toiset eivät selviä pienistäkään muutoksista – ainakaan ilman 
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vahvaa tukea. Jotkut taas suhtautuvat muutoksiin täysin välinpitämättömästi: ne ei-

vät kiinnosta, pääasia on työn säilyminen. (Ponteva 2010, 9-10.) 

 

Muutoksen vastarintaa voi olla monenlaista: äänekästä, hiljaista tai passiivista. Jot-

kut kritisoivat muutosta avoimen äänekkäästi ja tuovat negatiiviset näkökulmat esille 

työyhteisössä, levittävät huhuja ja yrittävät saada muut puolelleen valittamaan muu-

toksesta. Jotkut toimivat hiljaa maanalaisena vastarintana, tekevät vastarintaa pii-

lossa ja vaikuttavat sieltä käsin muutosta vastaan. (Pirinen 2014, 98.) Joka tapauk-

sessa muutostilanteessa koetaan pelon, vihan, surun ja ilon tunteita. Tunteet ovat 

täysin oikeutettuja. Ihmisen mieli, tunne ja intuitio toimivat aina järjen ääntä nope-

ammin. Tunteet nousevat nopeasti pintaan, ennen kuin järjellinen ajattelu asiasta 

edes käynnistyy. Yksi ihmisen perustarpeista on säilyä ennallaan eli tehdä huomi-

sesta samanlainen kuin eilinen. Tästä syystä meissä kaikissa piilee väkisinkin jonkin 

verran vastarintaa muutoksia kohtaan. Vaikka me suostuisimmekin muutokseen, 

haluamme sen tapahtuvan meidän omilla ehdoillamme. (Wendelin 2013, 134.) 

 

Muutosvastarinnan syyt ovat useimmiten hyvin inhimillisiä, kuten tietämättömyys 

lopputuloksesta tai sen vaikutuksesta itseen, tuntemattoman pelko, epävarmuus, 

luopumisen pelko, uupumus, huono muutoksen johtaminen, vaikutusmahdollisuuk-

sien puute tai yksinkertaisesti ymmärtämättömyys muutokseen. On toki olemassa 

henkilöitä, joille kriittisyys on itseisarvo ja siksi he suhtautuvat kaikkeen vastustaen 

ja kyseenalaistaen. Se on heidän keinonsa saada huomiota ja äänensä kuuluviin 

työyhteisössä. (Pirinen, 2014, 99.) Keganin ja Laskow Laheyn (2001) mielestä ”kil-

paileva sitoutuminen” on muutosvastarinnan todellinen syy. Tuo psykodynaaminen 

ilmiö estää ihmisten muuttumisen. Tyypillinen esimerkki voisi olla esimerkiksi muu-

tosprojektin vetäjästä, joka valitti siitä, että alaiset salaavat häneltä hankkeen tulok-

sia. Hän antoi ymmärtää, että arvostaa avointa viestintää. Todellisuudessa tämä 

projektijohtaja pelkäsi saavansa kuulla tuloksia, joihin hänellä ei olisi ratkaisua ja 

sen vuoksi pelottelemalla esti alaisiaan tuomasta esiin tällaisia ongelmia. Kilpailevat 

sitoumukset ovat siis henkilön heikkoja kohtia, jonka vuoksi he pitävät ne piilossa. 

Kun johtaja ymmärtää henkilön käyttäytymisestä tällaisen kilpailevan sitoutumisen 

ja osaa auttaa henkilöä itseään tunnistamaan ongelman todellisen syyn ja löytää 
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siihen ratkaisun, voi johtaja todellisuudessa alkaa murtamaan muutosvastarintaa. 

(Kegan & Laskow Lahey 2001.) 

 

Esimiehen panos muutostilanteessa on merkittävä. Jotta esimies pystyy johtamaan 

muutosvastarintaa, on hänen tunnettava alaisensa, oltava luotettava ja saada työn-

tekijät kertomaan omista tunteistaan ja kokemuksistaan muutostilanteessa. Byro-

kratia ja asemavaltaan perustuva yhteistyö eivät enää toimi. Tarvitaan uudenlaisia 

toimintamalleja. Jokainen työntekijä ja esimies ovat entistä täysivaltaisemmin läsnä 

työssään. (Manka 2007, 61.) Pirisen (2014) mukaan faktatiedon lisäksi johdon ja 

esimiesten tulisi puhua muutoksessa enemmän pehmeistä asioista, koska ne kiin-

nostavat työntekijöitä kaikkein eniten ja niiden avulla heidät saadaan parhaiten tun-

teen tasolla sitoutumaan muutokseen. 

 

 

3.3 Muutoksen johtaminen ja viestintä 

 

Muutos edellyttää̈ aina johtamista. Hyvällä̈ muutosjohtamisella yritys voi vähentää̈ 

merkittävästi muutoksiin liittyviä̈ kustannuksia, parantaa innovatiivisuutta ja tuotta-

vuutta sekä tukea henkilöstön hyvinvointia muutostilanteessa. Hyvällä̈ muutoksen 

johtamisella varmistetaan, että työt sujuvat muutoksen aikana ja sen jälkeen tehok-

kaasti ja tuottavasti. Muutos toteutuu vasta silloin, kun ihmiset ovat mukana muu-

toksen toteutuksessa ja kun se näkyy konkreettisina muutoksina toiminnoissa. (Il-

marinen 2017.) Muutosta johdettaessa keskeisin tavoite on viedä̈ muutos onnistu-

neesti läpi ja saada uusi toimintatapa vakiintumaan osaksi arjen työtä ̈kaikilla orga-

nisaation tasoilla. Muutos edellyttää aina johtamista, mikäli johtajuus puuttuu, pysy-

tään paikallaan. Edistymistä tapahtuu, kun rohkeat ja taitavat johtavat tarttuvat tilai-

suuteen muuttaakseen asioita. (Gill 2003, 307-318.) 

 

Muutos pois vanhakantaisesta muutosjohtamisesta on suuri haaste, koska suurin 

osa organisaatioiden johtamis- ja muista järjestelmistä on luotu selviytymiseen teol-

lisuusyhteiskunnassa, ei toimimiseen kaoottisessa, muuttuvassa tieto-yhteiskun-

nassa. Muutostilanteissa kommunikointi ja päätöksenteko tapahtuvat yhä edelleen 
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liikaa perinteisesti ylhäältä alas, ei koko organisaation potentiaalia hyödyntäen. (Åh-

man 2004, 77-78.) 

 

Kotterin ja Cohenin (2002) mukaan hyvät muutosjohtajat osaavat kuitenkin kirkas-

taa muutostarpeen henkilöstölle. Kun johdolla on visio kirkkaana mielessään, on 

heidän seuraava tehtävä viestiä se henkilöstölle ja perustella, miksi muutosta tarvi-

taan. Uskoa kehitysvisioon saadaan vahvistettua riittävällä kommunikaatiolla ja joh-

tajien omalla esimerkillä. (Denton 1996; Lanning & Roiha & Salminen 1999, 17.) 

Viestinnällä on erittäin suuri merkitys koko muutoksessa ja esimiehillä siinä keskei-

nen rooli. ”Kaikki mitä ei vielä ole viestitty, on myös viesti jostakin. Jos esimerkiksi 

viestitään, että voi olla tulossa muutoksia, eikä niistä kerrota täsmällisemmin pitkään 

aikaan, voi henkilökunta tulkita viestin siten, että johto on eri mieltä muutoksesta.” 

Käytännössä kaikki mitä esimiehet tekevät, on jonkinlaista viestintää, koska johta-

minen on pääsääntöisesti kommunikaatiota. (Wendelin 2013, 172-173.) 

 

Wendelinin (2013) mukaan kestävä muutos toteutetaan sillä, että otetaan huomioon 

sekä ihmiset että asiat, sekä tunteet että järki. Esimiehen on pystyttävä luomaan 

luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, jossa työntekijät voivat pelotta muuttaa it-

seään ja uudistua. Vuorovaikutuksen on oltava interaktiivista, ajankohtaista ja pal-

kitsevaa. Esimiehen tehtävä on kannustaa työntekijöitä olemaan aktiivisia ja oma-

aloitteisia, oltava tasa-arvoinen ja huomioida työntekijöiden lähtökohdat asettaes-

saan heille tavoitteet muutoksessa suoriutumiselle. Muutos tarvitsee erityisesti ih-

misten johtamiseen omistautuvia liidereitä, ei pomoja. (Pirinen 2014, 20-22.) 

 

Kaikkia ihmisiä ei välttämättä saada heti mukaan muutokseen, jolloin esimiehen on 

syytä hyödyntää muutoksesta motivoituneiden työntekijöiden energiaa muutoksen 

johtamisessa. Tällöin nämä henkilöt saavat usein epäilijät ja muutosvastarinnan 

edustajat omalla esimerkillään mukaansa. Useimmiten muutoksen johtamisessa 

keskitytäänkin liiaksi johtamaan muutoksen vastarintaa. (Pirinen 2014, 33.) Muutok-

sen prosessoinnissa on tärkeää luottamuksen säilyminen sekä mahdollisesti sen 

vahvistaminen. Luottamus mahdollistaa avoimen kommunikaation, jolla voi olla jopa 

ratkaiseva merkitys henkilöstön hyvinvoinnin kannalta, erityisesti muutostilanteissa. 

(Lehti 2010.)  
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Kaikissa muutoksissa koetaan henkilöstön osalta ylä- ja alamäkiä ja yksilöiden tun-

teet vaihtelevat muutoksesta ja omasta kokemuspohjasta riippuen. Muutosta ja sen 

aiheuttamia tuntemuksia kuvataankin usein muutoskäyrän avulla. Muutoskäyrää 

voidaan kuvata Kubler-Rossin vuonna 1969 luoman mallin mukaisesti. (Pirinen 

2014, 39.) 

 

 

 

Kuvio 7: Kubler-Ross (1969) luoma muutoskäyrä (Pirinen 2014) 

 

Muutoskäyrä auttaa esimiestä ymmärtämään työntekijöidensä käyttäytymistä muu-

toksen eri vaiheissa ja auttaa valmistautumaan eri vaiheiden johtamiseen. Kaikki 

työntekijät eivät käy kaikkia muutoskäyrän vaiheita läpi. Osalla voi olla lähtökohtai-

sesti paljon positiivista kokemusta muutoksesta. Tällaiset työntekijät näkevät 

yleensä muutoksen mahdollisuudet positiivisina kauas tulevaisuuteen. Turvallisuus-

hakuisille ihmisille muutos, pääsääntöisesti positiivinenkin, voi tuottaa epävar-

muutta, varsinkin muutoksen alussa, kun asioista ei vielä ole riittävästi kerrottu. Lä-

hiesimiehen lisäksi yrityksen ylimmällä johdolla ja muutosta ohjaavalla tiimillä on 

tehtävänä viestiä muutoksen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista koko muutospro-

sessin ajan. (Pirinen 2014, 17; 38-41.) Hyvinvoinnin kannalta hyvässä lähtötilan-

teessa ovat ne työntekijät, jotka ovat saaneet organisaatiolta paljon tukea jo ennen 

muutosta ja joilla on vahvat henkilökohtaiset resurssit, esimerkiksi vahva tunne 

omasta elämänhallinnasta. Koettua hyvinvointia parantaa, jos muutoksen myötä 
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esimerkiksi työn vastuullisuus ja itsenäisyys lisääntyvät. (Pahkin & Vesanto 2013, 

5.)  

 

Viestintä on asia, joka saa yleensä eniten kriittistä palautetta muutoksessa. Henki-

löstö kokee, että viestintä ei ole avointa tai että he eivät saa tarpeeksi tietoa. Vies-

tintä on ennen kaikkea yhteisen ymmärryksen luomista. On tärkeää muistaa, että 

viestintä tapahtuu aina ihmisten välillä, vaikka viesti voi välittyä erilaisia välineitä ja 

kanavia hyödyntäen. Viestintään sisältyy myös aina vastaanotetun viestin henkilö-

kohtaista tulkintaa. Näin ollen täydellistä yhteistä ymmärrystä tuskin voidaan, eikä 

ole tarvekaan, saavuttaa. (Pirinen 2014, 116; Sinisammal 2011, 43.) Muutosviestin-

nässä keskitytään viestimään paljon tulevaisuudesta, mutta esimiehen on myös 

käytettävä aikaa puhuakseen tästä hetkestä, koska se on monelle paljon läheisem-

pää ja merkityksellisempää kuin tuleva, josta ei ole varmuutta. (Pirinen 2014, 116.) 

Olennaisinta on, että viestintää tapahtuu koko muutoksen ajan ja kaikkia mahdollisia 

kanavia käyttäen. Viestintää tapahtuu sanoin ja teoin. Johtajan on toimittava esi-

merkkinä, koska tehokkain viesti muutokseen on toiminta. Jos viesti on epäjohdon-

mukainen toimintaan nähden, ei sitoutumista muutokseen saavuteta. (Kotter 2007, 

96-103.) 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimuksessa selvitettiin yksilöhaastattelujen kautta työympäristömuutoksen vai-

kutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin asiantuntijaorganisaatioissa sekä sitä, oliko 

muutoksen toteutuksella merkitystä koettuun lopputulokseen. Saatuja vastauksia 

analysoitaessa tuloksia verrattiin myös heti muutoksen jälkeen anonyymisti toteu-

tettuun kyselytutkimuksen tuloksiin. Tällä tavoin tarkasteltiin lähinnä sitä, että ovatko 

vastaukset samansuuntaiset kyselytutkimuksen ja kasvokkain käydyn haastattelun 

välillä. 

 

 

4.1 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadulliselle 

tutkimukselle on tyypillistä, että aineistoa kerätään todellisista ja luonnollisista tilan-

teista. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkittavalle ilmiölle löytämään syvempi 

ymmärrys esimerkiksi haastattelujen tai havainnointien kautta.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa työympäristömuutoksesta ja moni-

tilatoimistossa työskentelemisestä työntekijöiden kokemana sekä siitä, mikä vaiku-

tus monitilatoimistossa työskentelemisessä on henkilön työhyvinvointiin. Kokemuk-

set ovat aina subjektiivisia ja syntyvät ihmisen kokemuksesta hänen havainnoides-

saan työympäristöään. Tässä tutkimuksessa työympäristömuutosta ja sen vaiku-

tusta työntekijöiden työhyvinvointiin tutkittaessa keskeisimmiksi ilmiöiksi nousivat 

tietotyön muutos, fyysinen työympäristö ja sitä tukeva ergonomia, johtamiskäytän-

nöt sekä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden merkityksellisyys. Työntekijöiden ko-

kemusten kautta näille esillä oleville ilmiöille haetaan tässä tutkimuksessa syvempi 

käsitys. 

 

Tutkimuksessa käytettiin fenomenologista lähestymistapaa. Sille tyypillistä on asioi-

den kuvaaminen ilman tieteen teoreettisia käsitteitä̈ tai kausaalisia selityksiä̈ sekä̈ 
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myös ilman tutkijan arkiajattelun, kulttuurin tai muun opitun mukanaan tuomia en-

nakkoluuloja. Fenomenologinen näkökulma ei tavoittele ulkoisen maailman ymmär-

tämistä̈ empiirisinä̈ faktoina vaan ensisijaisena tutkimuksen kohteena ovat tutkitta-

vien kokemukset. Se tarkastelee sitä, miten kokemus jäsentyy mielekkääksi koko-

naisuudeksi käsitteellisten rakenteiden avulla siinä maailmassa, jossa yksilö̈ elää̈. 

Sen tarkoituksena on tavoittaa toisen ihmisen aito kokemus ja tuottaa tietoa ar-

kielämään ja toimintaan liittyvistä̈ kokemuksista sekä kokemusten merkityksistä̈. 

(Koroma 2007.)  

 

Ihminen muodostaa kokemuksia ja käsityksiä fyysisen, psyykkisen ja henkisen ulot-

tuvuuksien kautta, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Fyysiselle 

ulottuvuudelle on ominaista käsitys ympäristön kokemisesta eri aistien välityksellä. 

Siihen liittyy yhteys yksilön omaksumien työtapojen aiheuttamaan hyvinvointiin tai 

fyysiseen oireiluun sekä fyysisen suorituskyvyn antamiin toimintamahdollisuuksiin. 

Psyykkinen ulottuvuus ilmenee henkisenä̈ hyvinvointina, luovuutena ja tehokkuu-

tena. Psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa fyysiseen hyvinvointiin ja päinvastoin, erityi-

sesti energisyytenä̈ tai sen puuttumisena. Sosiaalinen ulottuvuus liittyy ihmissuhtei-

den ulottuvuuteen sekä työssä että vapaa-ajalla ja sitä kautta sekä henkiseen että 

fyysiseen hyvinvointiin. (Koroma 2007.) 

 

Koroma (2007) totesi omassa tutkimuksessaan, että toisen henkilön kokemuksen 

tutkiminen on mahdollista vain, jos tietoisesti siirtää syrjään oman tavan kokea sama 

asia. Tämän saman havaitsin myös tässä tutkimuksessa, kun selvitin monitilatoimis-

ton vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin. On keskityttävä tutkimuksen koh-

teena olevien kokemuksiin, omia huomioimatta. 

 

 

4.2 Aineistojen kerääminen 

 

Tutkimukseen valittiin kohteena olevan asiantuntijaorganisaation työntekijöistä sel-

laisia henkilöitä, jotka tutkija jollain tavalla tiesi, koska tutkija työskentelee itsekin 

kyseisessä organisaatiossa. Suurimman osan kanssa haastattelija on työskennellyt 
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jonkin yhteisen projektin tai hankkeen parissa, joten haastateltaviksi valikoitui hen-

kilöitä, joiden kyvykkyydestä ilmaista mielipiteitään, haastattelijalla oli jo jonkinlainen 

käsitys. Kyseessä ei siis ollut täysin ennalta tuntemattomien satunnaisotanta. Yksi-

kään haastatteluun osallistujista ei tosin ollut tutkijan lähikollega tai työskentele edes 

samassa yksikössä.  

 

Kaikki pyydetyt suostuivat haastateltaviksi. Vallin & Aaltolan (2015) mukaan haas-

tatteluun suostumisessa on ainakin kolme motivaatiotekijää. Yksi on se, että haas-

tateltavalle tarjoutuu mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä. Tutkimushaastattelu 

tarjoaa kanavan tavalliselle työntekijällekin saada äänensä kuuluviin. Toinen moti-

voiva tekijä on se, että haastateltava haluaa ehkä kertoakin omista mielipiteistään, 

koska haluaa kokea omaavansa arvokkaita mielipiteitä, joista ollaan kiinnostuneita. 

Motivoiva tekijä voi myös olla se, että haastateltava on joskus itsekin ollut vastaa-

vassa tilanteessa eli tekemässä tutkimusta tai on aiemmin osallistunut vastaavaan, 

josta hänelle on jäänyt hyvät kokemukset. (Valli & Aaltola 2015, 28-29.)  

 

Haastateltavia oli kaikkiaan yhdeksän ja he työskentelivät asiantuntijaorganisaation 

tukitoiminnoissa tai liiketoiminnoissa. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että 

keskitytään varsin pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä pe-

rusteellisesti. Jos tutkittava ilmiö pitää sisällään paljon havaintoyksiköitä, haastatel-

tavia otetaan niin paljon, että vastaukset alkavat toistaa itseään eli saturoituvat. (Es-

kola & Suoranta 2000, 18; Kananen 2013, 95). Tässä tutkimuksessa saturaatioaste 

tuli vastaan jo ennen viimeisiä haastatteluja. Se ilmeni tiettyjen teemojen osalta en-

nakoitavana toistuvuutena, eikä tutkimuksen kannalta juurikaan mitään olennaista 

noussut enää esille.  

 

Tutkija kävi henkilökohtaisesti kysymässä valituilta haastateltavilta heidän suostu-

mustaan osallistua tähän tutkimukseen, ennen kuin lähetti heille haastattelukutsut. 

Tämän ennakkokyselyn aikana tutkija kertoi lyhyesti haastattelun tarkoituksesta 

sekä aiheesta ja siitä, mitä haastateltavilta odotetaan. Haastateltavista kolme oli esi-

miehiä ja kuusi asiantuntijaa. Ikäjakaumaltaan haastateltavat olivat 35-61 vuotiaita. 

Nuorempia ei ollut mukana siitä syystä, että kukaan heistä ei ole työskennellyt ’van-

hassa toimistossa’, johon tutkimuksen alkukysymykset viittasivat. Haastateltujen 
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keskimääräinen työssäoloaika kohteena olevan organisaation palveluksessa oli 11 

vuotta. Haastatteluja pidettiin sekä aamupäivällä että iltapäivällä. Kaikki haastattelut 

toteutettiin syys-lokakuussa 2017. Haastattelut kestivät 40 minuutista tuntiin ja 

haastattelupaikkana oli yhtä lukuun ottamatta pääkonttorin neuvottelutilat Helsin-

gissä. Yksi haastatteluista pidettiin pääkonttorin ulkopuolella, julkisessa kahvilassa. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin litterointia varten. Nauhoituksesta kerrottiin kaikille 

haastateltaville heti haastattelujen alussa ja jokainen haastateltava antoi suostu-

muksensa haastattelun nauhoitukseen. Nauhoitetun tallenteen tuhoamisesta ker-

rottiin myös haastateltaville ennen haastattelujen alkamista.  

 

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Teemahaastattelu 

on selkeästi käytetyin kvalitatiivisen aineiston keruun menetelmä niin yhteiskunta- 

kuin liiketaloustieteissäkin. Siitä onkin muodostunut lähes synonyymi laadulliselle 

tutkimukselle, koska se on erittäin tehokas menetelmä ja yksinkertainen vuorovai-

kutuksen muoto. Tutkija voi ohjata haastattelua ilman, että kontrolloi sitä tyystin. 

(Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 104-112.)  

 

Teemahaastattelut perustuvat kunkin haastateltavan subjektiiviseen kokemukseen 

tilanteesta ja tutkittavasta aiheesta, jolloin kullekin haastateltavalle on mahdollista 

esittää näiden peruskysymysten ohella myös personoituja kysymyksiä pääteemoja 

mukaillen. Puolistrukturoidun rakenteen mukaisesti kysymykset ovat pääsääntöi-

sesti avoimia, eikä haastateltavalle täten tarjota vastausvaihtoehtoja valittaviksi. 

(Hirsijävi & Hurme, 2009, 47-48.) 

 

Haastattelun aluksi haastateltaville kerrattiin, mitä varten haastattelu tehdään ja 

heille annettiin jo alussa mahdollisuus kysymyksiin. Kaikille kerrottiin myös, että ke-

nenkään nimi, ikä tai muut taustatiedot eivät tule julkaistuiksi, tutkimustulokset ana-

lysoidaan täysin anonyymisti, eikä yksittäisiä vastauksia viedä edes muutosta to-

teuttavan projektiryhmän tietoon niin, että niistä tunnistaisi vastaajan. Haastattelija 

pyrki luomaan välittömän ja luotettavan ilmapiirin haastattelun aluksi kertomalla 

epämuodollisesti omista opinnoistaan. 
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Haastattelut ja niistä saadut vastaukset oli teemoitettu kolmeen pääkohtaan: 1) Työ-

ympäristön merkitys työntekijälle 2) Työympäristömuutoksen toteutus ja 3) Tyyty-

väisyys lopputulokseen eli uuteen työympäristöön. Tämä jaottelu toimi vastauksia 

analysoitaessa hyvin, mutta haastattelun aikana muutamat haastateltavat olivat niin 

innokkaita puhumaan ja kertomaan omista tuntemuksistaan ja ajatuksistaan, että 

osa kertoi ohi kysymyksen jo seuraavaan teemaankin liittyviä asioita haastattelijan 

edes vielä ehtimättä kyseisen teeman kysymyksiin. Toisaalta haastattelujen kulku 

ohjautui pitkälti haastateltavan vastausten mukaisesti. Monesti haastattelu eteni uu-

sille keskustelupoluille, jotka sinällään toivat lisää ymmärrystä fyysisen työympäris-

tön merkityksestä työntekijälle ja taas toisaalta työhyvinvoinnin merkityksestä haas-

tateltavalle. Kaikki tutkimuksen kannalta oleelliset kysymykset ja teemat saatiin kai-

kissa haastatteluissa käytyä läpi, vaikka ne eivät välttämättä edenneetkään ihan al-

kuperäisen käsikirjoituksen mukaisesti.  

 

Muutama haastateltavista riensi haastatteluun suoraan edellisestä palaverista ja 

aluksi olikin havaittavissa, että haastateltavan ajatukset olivat vielä edellisessä asi-

assa ja mielen tyhjentämiseen ja haastatteluun keskittymiseen meni hieman aikaa. 

Tämän huomatessaan, haastattelija pysytteli niin sanotuissa lämmittelykysymyk-

sissä ja kyseli hieman tarkemmin muun muassa haastateltavan työurasta tämän 

organisaation palveluksessa, jotta sai haastateltavan täyden keskittymisen meneil-

lään olevaan haastatteluun. Sillä, milloin haastattelu oli, oli merkitystä. Jos haastat-

telu osui liian lähelle ruokatuntia tai päivän päättymistä, oli havaittavissa, että hen-

kilön keskittyminen hieman herpaantui. Niinpä muutaman haastattelun ajankohtaa 

muutettiin. Toinen olisi päättynyt klo 12 ja toinen klo 16. Tämä tehtiin siksi, kok ar-

velin, että loppuajasta henkilö alkaa vilkuilemaan kelloa, eikä välttämättä enää täy-

sin keskity haastatteluun. 

 

 

  



61 

 

 

4.3 Aineistojen analysointi  

 

Laadullisen tutkimuksen yhtenä pääpiirteenä on, että aineiston analyysi alkaa usein 

jo haastattelutilanteissa. Tutkija käyttää päättelyä, joka voi olla induktiivista eli kes-

kiössä on aineistolähtöisyys tai abduktiivista, jossa tutkijalla on valmiina joitakin teo-

reettisia johtoideoita. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136.) Tässä tutkimuksessa jo haas-

tatteluvaiheessa alkanut analysointi noudatti abduktiivisen päättelyn periaatetta, 

jonka mukaisesti case -organisaation tavoitteena työympäristö-muutoksessa oli, 

että uusi työympäristö lisää työntekijöiden työhyvinvointia.  

 

Aineistojen analysointi aloitettiin kuuntelemalla nauhoitetut haastattelut useampaan 

kertaan ja niiden puhtaaksi kirjoittaminen aloitettiin aina heti kunkin haastattelun jäl-

keen. Kun kaikki haastattelut oli kuunneltu ja kirjoitettu sähköiseen muotoon MS 

Word-tekstinkäsittelyohjelmalla, hahmoteltiin haastattelut teemoihin. Tämä yhtäläi-

syyksien ryhmittely ja teemoittelu oli aineiston läpikäynnissä työläin vaihe. Osa kom-

menteista olisi voinut ryhmittyä useammankin otsikon alle, jonka vuoksi haastattelut 

jouduttiin kuuntelemaan vielä uudelleen aihealueen varmistamiseksi ja teemojen 

täsmentämiseksi. Kaikki saadut vastaukset ryhmiteltiin MS Excel-taulukkolaskenta-

ohjelman avulla eri välilehdille teemojen mukaisesti. Saatujen ryhmittelyjen perus-

teella esiin nousseet teemat kytkettiin keskeisiin tutkittaviin ilmiöihin, jolloin haasta-

teltavien kokemukset vietiin aina ilmiötasolle asti. 

 

 
4.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Laadullisen aineiston ja siitä tulkinnan avulla löydettyjen merkitysten ja merkityska-

tegorioiden luotettavuus riippuu kahdesta asiasta: siitä miten ne vastaavat tutkimus-

henkilöiden ilmaisuissaan tarkoittamia merkityksiä ja toiseksi missä määrin ne vas-

taavat teoreettisia lähtökohtia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkittaessa sa-

maa henkilöä saadaan kahdella tutkimuskerralla sama tulos. Validiteetti käytän-

nössä sitä, että tutkijan tulee osoittaa, että hänen löytönsä eivät perustu esimerkiksi 

vääriin haastattelulausumiin, kysymyksiin tai havaintoihin, jotka on tehty epätyypilli-
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sessä tilanteessa tai että hän ei ole johtopäätöksissään ylitulkinnut aineiston ilmai-

suja. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 184-187; Syrjälä ym. 1995, 129-131; Koskinen, Ala-

suutari & Peltonen 2005, 253-258.)  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selonteko koko tut-

kimusprosessista ja sen toteutuksesta. Tässä tutkimuksessa on reliabiliteetin ja va-

liditeetin varmistamiseksi kerrottu mahdollisimman tarkasti, miten tutkimus on tehty 

ja millaisia tuloksia on saatu aikaan. Luotettavuutta lisää, mikäli tutkimuksessa on 

käytetty esimerkiksi suoria lainauksia haastatteluista. (Hirsjärvi & al. 2008, 227-

228.) Aineiston analyysiosiossa on suoraan lainauksia haastatteluista, jonka tarkoi-

tus on antaa kattavampi kuva haastateltujen henkilöiden ajatuksista. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi tarkistaa tutkimusta toistamalla. Tämä 

johtuu siitä, että tutkija itse on ”tutkimusmittari” ensinnäkin teoreettisen erehtynei-

syytensä ja toiseksi prosessin intersubjektiivisuuden perusteella. Haastattelussa tut-

kijan ja tutkittavan intersubjektiivinen luottamus ja vuorovaikutus ei myöskään voi 

toteutua samoilla ehdoilla eri tutkijan ollessa kyseessä. Tutkijan oma subjektiivi-

suus, hänen aikaisemmat tietonsa ja odotuksensa vaikuttavat hänen tahtomattaan-

kin tutkimiseen. Siksi on paras tiedostaa omat lähtökohtansa, tunnustaa se, että ne 

vaikuttavat aineiston hankintaan ja johtopäätösten tekoon, ja tietoisesti käsitellä 

niitä. Tällainen hallittu subjektiivisuus on yksi tutkimuksen luotettavuuden takeista. 

(Syrjälä ym. 1995, 122, 130.) 

 

Haastattelujen aikana ajatusta herätti se miten haastateltavat mahdollisesti kokevat 

sen, että haastattelija työskentelee samassa organisaatiossa haastateltavien 

kanssa. Vastasivatko kaikki kysymyksiin aivan rehellisesti, koska haastattelija työs-

kentelee juuri siinä yksikössä, joka on vastuussa koko työympäristömuutoksen to-

teutuksesta, vaikka ei itse kyseisellä vastuualueella eikä muutostiimissä työskente-

lekään. Luottamuksen aikaansaamiseksi haastattelija kertoi aina aluksi vapaamuo-

toisesti opinnoistaan, että sai tunnelman vapautumaan. Haastattelujen alussa myös 

vakuuteltiin, että kenenkään yksittäisiä mielipiteitä ja sanomisia ei tunnistettavasti 

viedä muiden kuin haastattelijan nähtäville. Tästä huolimatta, moni varmisteli haas-

tattelun aikana, että ”eihän tämä seuraava kommenttini vaan tule kenenkään muun 

käyttöön?”, ennen kuin kertoi melko henkilökohtaisiakin asioita. Vain yhden kanssa 
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kävi niin, että vastaukset kysymyksiin olivat haastattelun aikana melko lyhyitä. Sen 

jälkeen, kun haastattelun nauhoittaminen oli lopetettu ja henkilö varmistanut, että 

nauhoitus loppui, alkoi puhetta tulla lähes taukoamatta, mutta sen aikana oleelliset 

asiat saatiin kuitenkin vielä kirjattua ylös. Nämä nauhoituksen ulkopuoliset kommen-

titkin saatiin hyödynnettyä tähän tutkimukseen. Toisaalta kävi myös niin, että kaik-

kien tutuimpien henkilöiden kohdalla puhetta tuli myös ohi haastattelukysymysten ja 

haastatteluun varatusta ajasta kiinni pitäminen vaati tarkkaa ajanhallintaa. Henkilöi-

den tunnetilat oli helpompi tunnistaa, kun haastateltavat olivat haastattelijalle entuu-

destaan tuttuja. Näin ollen havainnointi siitä, mikä merkitys hänen sanomallaan oli 

hänelle itselleen, oli haastattelijalle suhteellisen helppoa tunnistaa. 

 

Koska tämän tutkimuksen tekijä työskentelee itsekin kyseisessä tutkimuksen koh-

teena olevassa organisaatiossa, on hänellä toteutetusta työympäristömuutoksesta 

ja uudessa työympäristössä työskentelystä olemassa henkilökohtaiset mielipiteet. 

Haastattelija pyrki kuitenkin sulkemaan omat mielipiteensä täysin ulkopuolelle. Vai-

keinta oli sellaisten haastateltavien kohdalla, joilta ei millään tullut kovin monipuoli-

sia vastauksia, olla johdattelematta haastateltavaa vahingossakaan kohti haastat-

telijan omaa mielipidettä. Oli haastavaa olla täysin objektiivinen sekä haastattelun 

aikana että vastauksia analysoitaessa. Tähän auttoi haastattelujen toistot useiden 

haastateltavien kanssa ja vastausten saturoituminen. 
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5. TULOKSET 

 

Haastattelututkimuksen tulokset kuvaavat monitilatoimistossa työskentelevien työn-

tekijöiden kokemuksia työhyvinvointia edistävistä ja haittaavista tekijöistä sekä itse 

muutoksen kokemusten vaikutuksia työhyvinvointiin. Tutkimuksen kohteena ole-

vassa organisaatiossa asiantuntijat tekivät ennen muutosta työtään pääsääntöisesti 

joko omissa työhuoneissa tai avotiloissa. Työympäristömuutoksen toteutuksen jäl-

keen kenelläkään ei enää ollut omaa työhuonetta, vaan työ tehtiin monitilatoimis-

tossa avotilassa tai keskittymiseen tarkoitetuissa vetäytymishuoneissa sekä ko-

koustiloissa tai etätyönä toimiston ulkopuolella. Etätyön osuus viikkotyöajasta kysei-

sessä organisaatiossa oli keskimäärin 1-1,5pv/vko/asiantuntija.  

 

 

5.1 Fyysinen työympäristö 

 

5.1.1 Tila ja kalusteet 

 

Työympäristöä kohtaan koetut tuntemukset olivat haastateltavien kesken hieman 

ristiriitaisia. Osa koki entisen työympäristön tietyiltä osin nykyistä paremmaksi ja osa 

taas huonommaksi. Tähän varmasti vaikuttaa se, että osa haastateltavista istui van-

hassa työympäristössä avotilassa ja osalla oli oma huone. Toinen selittävä tekijä 

saattaa olla se, että muutaman työpiste sijaitsi ns. uudella puolella (uudempi raken-

nus) ja osan vanhalla puolella ja näiden rakennusten fyysisillä rakenteilla ja puitteilla 

oli jonkin verran eroa. Kolmas seikka saattaa olla se, että osa haastateltavista oli 

myös haastattelun aikaan vasta äskettäin siirtynyt uuteen työympäristöön ja osa oli 

istunut uusituissa tiloissa jo kauemmin. 

 

Kaikissa haastatteluissa nousi esiin kuitenkin se, että entinen työympäristö koettiin 

vanhahtavaksi ja joiltain osin työskentely koettiin ahtaaksi, kun samaan tilaan oli 

vain lisätty uusia työpisteitä henkilömäärän kasvaessa. Yksi haastateltavista kertoi, 

että ”en olisi kehdannut viedä entisiin toimistotiloihin vieraita, kun yleisilme oli niin 
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vanhahtava ja arvommekin viestittävät uudistushalukkuudesta. Nyt tilanne on toinen 

ja tuon mielelläni vieraita toimistoon.” 

 

Muutamissa haastatteluissa nousi esille entisen työympäristön statuksellinen koke-

mus. Koettiin, että työtilalla oli suora korrelaatio henkilön asemaan yrityksessä. Jopa 

esimiesasemassa olevat kokivat, että työntekijän asema heijastui suoraan siihen, 

millainen työpiste henkilöllä oli. ”Johtajilla oli nurkkahuoneet, päälliköillä isot työhuo-

neet ja muut laitettiin istumaan avotilaan.”, eräs haastateltavista kiteytti. Osalla 

haastateltavista oli ollut oma huone vanhoissa tiloissa ja he kokivat muutoksen ehkä 

haastavampana kuin he, jotka olivat jo istuneet avotilassa. Avotiloissa istuneet ko-

kivat, että nyt heitäkin vihdoin arvostetaan, kun kaikki henkilöstö tasa-arvoistetaan, 

kenelläkään ei ole enää asemaan perustuvaa oikeutta työhuoneeseen – ei edes 

pääjohtajalla. Omissa työhuoneissaan olevista kaksi nosti esiin sen seikan, että koki 

olonsa viihtyisämmäksi ennen muutosta, kun omassa huoneessa oli myös omia 

henkilökohtaisia tavaroita, kuten perheenjäsenten kuvia pöydällä ja lasten piirustuk-

sia seinällä.  

 

”…jotenki siin on sellanen niinku turvallinen työympäristö, ku on omia henkilökohta-

sia tavaroita esillä…” 

 

Ergonomia ja kalusteratkaisut nousivat esille useassa haastattelussa. Työtuoleja 

kehuttiin yleisesti, koska niiden monipuolisia ergonomiasäätöjä on helppo ja nopea 

tehdä. Sähkösäätöiset pöydät koettiin erinomaisiksi, koska työpäivän aikana voi itse 

päättää työskenteleekö seisten vai istuen. Toimistolla on myös erilaisia ergonomisia 

työtuolivaihtoehtoja sekä tasapainolautoja, joita jokainen voi vapaasti kokeilla ja 

käyttää. Moni sanoikin käyttävänsä eri vaihtoehtoja ihan säännöllisesti, mm. satula-

tuoli on ollut ahkerassa käytössä. Ainoastaan muutama koki haasteelliseksi työtuo-

lien jatkuvan säätämisen, kun työpiste vaihtuu päivittäin. Omissa huoneissa istuneet 

pitivät tärkeänä sitä, että omassa huoneessa ergonomia oli jo valmiiksi oikea, esi-

merkiksi työtuoli ja –pöytä oli säädetty oikealle korkeudelle. Työtuolien er-

gonomiasäädöistä järjestettiin säännöllisesti opastuksia ja julkaistiin ohjevideo, jotta 

kaikkien olisi sujuvaa säätää oikeat asennot itselle parhaiten soveltuvan työasennon 

löytämiseksi. Ainoastaan yhdessä haastattelussa nousi esille se haitta, että kun on 
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näyttöpäätelasit käytössä ja on tottunut tiettyihin säätöihin näytön ja tuolin etäisyy-

destä, niin jatkuva paikkojen vaihtelu vaatii aina säätöjen tekemisen uudelleen, joka 

vie turhaa aikaa. 

 

”Sul on säädetyt sun näytöt ja kaikki on säädetty sun oman tarpeen mukaa, varsinki 

ku on nää työlasit, niin se oli tietyssä kohtaa mis piti se extranäyttö olla, nyt pitää 

joka kerta säätää tuolia ja pöytää…” 

 

Jokaiseen kerrokseen on tuotu myös työtilojen yhteyteen puolapuut tai leuanveto-

tanko, jossa voi työpäivän aikana käydä venyttämässä lihaksiaan. Kaikki haastatel-

tavat olivat hyvin tietoisia istumisen vaaroista ja haitoista ja niinpä moni tauottikin 

työtään säännöllisesti kävelemällä tai venyttelemällä työnteon lomassa. 

 

Selkeästi oli havaittavissa enemmän muutosvastarintaa niiden henkilöiden osalta, 

joilla oli ollut oma työhuone. He toivat esille myös sen seikan, että omassa huo-

neessa tavarat oli mahdollista jättää pöydille, jos lähti kokoukseen tai työpäivän jäl-

keen kotiin. Oman huoneen oven pystyi laittamaan lukkoon. Avotilassa näin ei voi 

toimia.  

 

”Sä pystyt lähtemään suoralta istumalta kotiin ja jätät sen huoneen ja tavarat sel-

laiseks ja laitat vaa oven lukkoon, avotilassa sä joudut siivoomaan jälkes pois.” 

 

Pieniä palaverejakin oli helpompi järjestää omassa huoneessa, eikä tarvinnut aina 

sitä varten etsiä ja varata vapaata neuvottelutilaa, kun neuvottelutiloista oli muuten-

kin puutetta, mutta ennen kaikkea haastateltavat kokivat, että keskittyminen oli huo-

mattavasti parempaa omassa huoneessa kuin nykyisessä avotilassa. 

 

”…ja sit tietty sä saat sen hiljaisuuden siihe, sillon ku sä tarviit…” 

 

Yleisesti haastateltavat olivat tyytyväisiä uusittuihin tiloihin. Monitilatoimistossa on 

erityyppisiä tiloja ja henkilö voi itse valita, missä tilassa työtään tekee. Moni vaihte-

likin avoimen työpisteen ja vetäytymistilan välillä säännöllisesti. Muutama esimies 

koki, että tällainen täysin vapaa istumapaikan valinta ja tiimistä erillään istuminen ei 
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toimi. Yhden mielestä esimies ei toimistolla ollessaan missään nimessä voi istua 

vetäytymistilassa. Hänen mielestään tällä tavalla annetaan tiimille etäinen vaiku-

telma lähestyttävyydestä, kun muutoinkin esimiehet istuvat suurimman osan ajas-

taan palavereissa, pois tiiminsä ulottuvilta. 

 

Suurin osa koki työskentelyn kannalta toimiviksi juuri nämä vetäytymistilat ja ns. ad 

hoc –neuvottelutilat eli pienet neuvottelutilat, joita käytetään ilman ennakkovaraus-

periaatetta. Jos tila on vapaa, voi tilaa käyttää kuka vaan. Erityisesti pienet muuta-

man henkilön neuvottelutilat ovat erityisen kovassa käytössä. Sen sijaan kirjastoti-

lat, joissa pitää työskennellä aivan hiljaa, eikä saa käyttää edes puhelinta ja joihin 

ei saa mennä kollegaa häiritsemään, koettiin hieman tarpeettomiksi. Moni oli sitä 

mieltä, että tällaisia tiloja on liikaa, kun jokaisen yksikön käytössä on oma kirjastoti-

lansa. Kokoustiloja koettiin yhteensä olevan riittämätön määrä, vaikka niitä on muu-

tosten yhteydessä lisätty. 

 

Tilojen yleisilmeeseen ja värimaailmaan oltiin poikkeuksetta tyytyväisiä. Tilat koettiin 

viihtyisiksi, sopivan värikkäiksi ja virikkeellisiksi. ”Ihanan positiivinen värimaailma 

vanhaan toimistoharmaaseen verrattuna”, yksi haastateltavista mainitsi. Värit koet-

tiin toisaalta myös rauhoittaviksi, eivätkä ne häiritse ketään. Yksi haastateltavista 

kyseenalaisti valitut värit. ”Miksi värit eivät ole yrityksen brändivärejä, vaan jotain 

ihan muuta?” Toinen totesi, että ”en minä näitä värejä kotiin valitsisi, mutta toimis-

tossa nämä toimivat minusta hyvin.” Kokonaisuutena värien koettiin tuovan viihty-

vyyttä ja välittävän rentoa tunnelmaa. Lähes kaikki pitivät parempana ja tälle orga-

nisaatiolle sopivampana ratkaisuna juuri näiden toteutettujen värien kautta luotua 

tunnelmaa sen sijaan, että tilaratkaisuissa olisi käytetty muutama vuosi sitten tren-

dinä olleita metsä, ranta, puisto yms. teemoitettuja tilaratkaisuja. Osa oli sitä mieltä, 

ettei juuri ollut kiinnittänyt väreihin huomiota, heille väreillä ei ollut niin suurta merki-

tystä.  

 

Säilytystiloja vähennettiin oleellisesti entisestä. Muutama haastatelluista koki, että 

nyt säilytystiloja on liian vähän, mutta totesi kuitenkin samalla, että tehtävästä riip-

puen, ei läheskään kaikilla ole tarvetta lisätilaan. Uudessa työympäristössä jokai-
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sella on vain yksi pieni kaappi, johon kaikki tavarat pitää saada mahtumaan. Tavoit-

teena yrityksessä on, että suurin osa dokumenteista on sähköisessä muodossa, jo-

ten tarvetta papereiden säilyttämiselle on aina vain vähemmän. 

 

Muutamaan uusittuun tilaan on tuotu viherseiniä, joiden tehtävä on puhdistaa huo-

neilmaa ja lisätä viihtyisyyttä. Näistä viherseinistä pidettiin paljon ja niitä toivottiin 

lisää muihinkin tiloihin. Työtilojen uudistus loi yleisesti siistimmän ilmeen koko toi-

mistoon. Kun materiaalit ovat ihan uusia ja kokonaisuus tarkkaan harkittu, näyttävät 

tilatkin siisteiltä ja huolitelluilta. ”Tilat suorastaan kutsuvat työntekoon ja innostavat 

vuorovaikutukseen”, eräs haastateltavista kiteytti. 

 

 

5.1.2 Valaistus ja sisäilma 

 

Vanhojen tilojen valaistus koettiin muutaman mielestä ongelmalliseksi. Katossa ol-

leet loisteputkilamput eivät mahdollistaneet minkäänlaista valon himmennyksen 

säätöä. Valo oli todella kirkas ja kun se tuli suoraan ylhäältä päin ja heijastui näy-

töstä silmiin. Osa koki sen aiheuttavan päänsärkyä. Uusissa tiloissa valaistukseen 

onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Valaisimet on uusittu ja valotehot työtilaan näh-

den oikein mitoitettu. Muutama haastatelluista piti erityisen hyvänä ratkaisuna myös 

yhteisiin tiloihin tuotuja jalkalamppuja sekä seinävalaisimia, joista saadaan tunnel-

maan luovaa epäsuoraa valoa. 

 

Sisäilma on noussut ongelmaksi lähes jokaisessa tyytyväisyysmittauksessa. Erityi-

sen haasteelliseksi asian tekee tutkimuksen kohteena olleessa asiantuntijaorgani-

saatiossa se, että samassa kiinteistössä toimii paahtimo ja maustetehdas. Nämä 

tehtaan puolelta tulevat hajuhaitat aiheuttavat herkimmille ongelmia. Muutaman 

kohdalla onkin jouduttu tekemään työjärjestelyjä sopivan työpisteen löytämiseksi. 

Osa sanoi tottuneensa välillä nenään tulevaan kahvintuoksuun, eikä pitänyt sitä 

merkittävänä häiriötekijänä. 

 

”…onneks se on toi kahvintuoksu, eikä vaik margariini. Sen haju on tosi kamala…” 
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Myös lämpötila koetaan monesti ongelmalliseksi. Liian kuumassa työntekijöitä alkaa 

väsyttämään ja liian kylmässä paleleminen voi aiheuttaa jopa vilustumista. Lämpö-

tilan ja hajuhaittojen ja koko sisäilman laadun parantamiseen on kiinnitetty heti muu-

toksen alkuvaiheesta lähtien runsaasti huomiota mm. uusimalla ilmanvaihtoa sekä 

teettämällä sisäilmamittaukset ennen ja jälkeen remontin. Moni uusiin tiloihin muut-

taneista sanoikin ilmanlaadun selkeästi parantuneen, kun tilat uusittiin. Esimiehistä 

muutama sanoi, että heidän alaisistaan muutamat olivat joutuneet jopa sairaslo-

malle näiden sisäilmaongelmien takia, mutta uudessa työympäristössä tilanne on 

nyt hallinnassa. 

 

 

5.1.3 Melu ja häiriöt 

 

Yksi selkeä puute ennen muutosta olleissa avotiloissa työskenteleville oli se, että 

mitään vetäytymishuoneita, joihin olisi voinut mennä tekemään keskittymistä vaati-

vaa työtä, ei ollut. Sen sijaan ne, joilla oli omat työhuoneet, kokivat työskentelyrau-

han omassa huoneessa erinomaiseksi. Avotilassa istuvat kokivat meluhaitat suu-

rimmaksi työskentelyn esteeksi. Lattioissa ei ollut kokolattiamattoja, ikkunoissa ei 

kunnon verhoja – meluhaittoja ei juurikaan oltu pohdittu entisissä tiloissa. Toisten 

työntekijöiden äänenkäyttö oli myös osalle ongelma. He kokivat, että tällainen ko-

vaääninen työntekijä ei arvosta muiden tekemistä, vaan dominoi kaikkia käyttämällä 

ääntään muita häiritsevästi. Myös palavereja pidettiin avotilassa, joka häiritsi keskit-

tymistä. Moni oppi kuitenkin, että avotiloissa pitää olla hiljaa ja kävi keskustelut muu-

alla kuin niissä omissa työtiloissa. 

 

”Oma huone oli kyl selvästi niinku rauhallisempi” 

 

”Jatkuva melu oli tosi häiritsevää. Jotkut ei yhtään välittäny, et niiden äänenkäyttö 

häiritsee muitten työskentelyä.” 
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Uudessa työympäristössä osa kiinnitti huomiota työympäristön melun määrän li-

sääntymiseen. Vaikka kaikissa tiloissa on erityinen huomio kiinnitetty tilojen akus-

tiikkaan - seinille tuotu ääntä vaimentamaan akustiset levyt ja lattioissa ääntä vai-

mentavat kokolattiamatot, katto- ja seinämateriaalit valittu mahdollisimman paljon 

ääntä vaimentaviksi, niin ääntä syntyy silti. Avoimissa tiloissa työpisteillä puhutaan 

puhelimessa, naureskellaan ja huudellaan työpöytien yli, joka joitakin ärsyttää. 

Tämä on kuitenkin periaatteessa näissä tiloissa sallittu, koska tilojen idea on juuri 

vuorovaikutuksen lisääminen, mutta häiriköinti ei ole sallittua. Häiritsevänä koettiin 

taukotilasta kantautuva paikoittain aika kovakin puheen sorina ja naurun rämäkkä 

erityisesti niissä kerroksissa, joissa taukotila on sijoitettu samaan tilaan avotyötilojen 

kanssa. Osa työntekijöistä onkin ottanut työpisteillä käyttöönsä kuulokkeet ja kuun-

telee työn lomassa musiikkia. Näin he pystyvät sulkemaan taustametelin pois ja 

pystyvät paremmin keskittymään työhönsä. Ketolan (2007) mukaan melun voimak-

kuus ei itsessään ole häiritsevä, mutta puheen eli tavujen erotettavuus on se, joka 

eniten keskittymistä häiritsee. Tätä puheenerotettavuutta voidaan mitata erityisillä 

STI-mittalaitteilla. Noin 3 metrin etäisyyksillä normaalin keskustelun tulee olla vaiva-

tonta, mutta tätä kauempana puheäänen tulisi hukkua taustaääniin. (Ketola 2007, 

33). Näitä mittauksia ei tämän työympäristömuutoksen toteutuksen yhteydessä ole 

tehty. 

 

”…kyllä mä sitten pystyn keskittymään, kun laitan kuulokkeet korville ja musiikin soi-

maan…”  

 

”Ei tää melu mua enää häiritse, ku tääl on nää matot ja akustiikkalevyt, jotka vai-

mentaa melua. Vanhassa toimistossa kaikki askeleetkin kuului selkeästi kaikuvissa 

avotiloissa.” 

 

Kokoustiloja sijaitsee ympäri rakennusta ja periaatteessa kaikkiin näihin tiloihin voi 

viedä myös vieraita. Osaan kokoustiloista on melko monimutkainenkin kulkureitti 

toimistotilojen läpi. Haastatteluissa muutama nosti esille juuri sen seikan, että kokee 

häiriöksi sen, että vieraiden kanssa kuljetaan työtilojen läpi. He nostivat esille toi-

veen kokoustilakeskittymästä, joka sijaitsisi suoraan tulokerroksessa ja jonne vie-

raat olisi helppoa ohjata. Näin vieraiden kanssa ei tarvitsisi kulkea toimistotilojen 
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läpi. Erityisenä huolen aiheena vieraiden kulkemisessa toimistotiloissa nähdään tie-

toturva, kun työpisteiden suurilla näytöillä on nähtävissä kunkin työntekijän työstet-

tävää materiaalia. Näyttöihin on hankittu erilliset tummentavat tietosuojakalvot, 

mutta se ei paljon auta, kun osa ottaa ne irti näytöistä ja unohtaa laittaa takaisin. 

Jokaista on myös ohjeistettu, että näyttö pitää laittaa aina lukkoon työpisteeltä pois-

tuttaessa, mutta tämäkin sääntö saattaa joiltain aina välillä unohtua. Näihin tietotur-

vaseikkoihin tuleekin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. 

 

 

5.2 Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys 

 

Vuorovaikutus jäi vanhassa työympäristössä puutteelliseksi, kun osa eristäytyi 

omiin huoneisiinsa. Avotiloissa istuvat kokivat, että eivät saa riittävästi tietoa ja hu-

hut lähtivät herkästi liikkeelle. Työtyytyväisyys -kyselyissä riittävä tiedonkulku oli 

aina puutteellisella tasolla. 

 

”Se on vähä huono asia, että pystyt sulkeutumaan siihen omaan huoneeseen, eikä 

sit vuorovaikutusta synny.”  

 

”Joskus on ehkä hyväkin, että joutuu vähä pakostaki vuorovaikutukseen sellaisten 

kanssa, joiden kans ei ole muuten tekemisis.” 

 

”Hyvää on nyt se, et nyt jos näet kollegan istuvan siinä samassa tilassa, niin on 

helppo mennä heti kysymään neuvoa.” 

 

Yllättävää oli, että esimiehetkin kokivat vanhan työympäristön epädemokraattiseksi, 

jossa viestintä ei kulkenut. Eräs esimiehistä totesi, että hän sai jatkuvasti kuulla 

alaistensa kuvittelevan, että nyt jotain juonitaan huoneissa heidän selkänsä takana, 

vaikka kyse ei todellakaan ollut siitä.  

 

”Huhut on selkeesti vähentyneet, kun keskustelua syntyy nykyään enemmän…” 
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Haastatteluissa nousi yleisesti monen kohdalla esille, että yhteiset kerroskohtaiset 

taukotilat pienine yksityiskohtineen lisäävät työympäristön viihtyvyyttä ja satunnaisia 

kohtaamisia. Taukotilojen pöydillä näkee usein työntekijöiden lomamatkoiltaan tuo-

mia tuliaiskarkkeja tai kotoaan tuomia leipomuksia sekä organisaation tarjoamia he-

delmiä, joita kaikki voivat pysähtyä maistelemaan. Nämä epämuodolliset keskuste-

lut ja kahvihetket koettiin hedelmällisiksi ja arvokkaiksi, jotka mahdollistavat puoli-

vahingossa tutustumisen myös niihin, joiden kanssa ei välttämättä samoissa projek-

teissa olisikaan.  

 

”Monesti on ollut kiva huomata, et ku tulee hakemaan kahvia ja siin on joku muukin, 

ni tulee jäätyä juttelemaan ihan vaan vaik päivän ajankohtaisista aiheista. Jotenki 

tuntuu, että siin taukotilassa on helppo tutustuu uusiin ihmisiin.” 

 

”Parasta on se, että saa heti mieleen tulleeseen ongelmaan vastauksen, kun löytää 

helposti siitä tietävän asiantuntijan siitä samasta tilasta, ei tarvitse kutsua palave-

riin…” 

 

Vuorovaikutuksen paraneminen onkin ollut monen mielestä merkittävin parannus 

uuden työympäristön muutoksen myötä. Moni haastateltavista koki, että on mata-

lampi kynnys mennä keskustelemaan myös muiden yksiköiden työntekijöille. Myös 

samassa tilassa työskentelevien kesken käyty keskustelu koettiin hyödylliseksi 

muun muassa siitä näkökulmasta, että joskus saattoi ikään kuin vahingossa kuulla 

keskustelua, josta oli oman työn kannalta hyötyä. Keskusteluun osallistujat eivät 

välttämättä tulleet ajatelleeksi kenelle kaikille asiasta virallisesti pitäisi kertoa. Tämä 

on usein suuren organisaation ongelma. Vuorovaikutuksen tehostamiseksi toivottiin 

henkilöiden valokuvia sisäiseen puhelinluetteloon. Haasteelliseksi koettiin, että hen-

kilön nimi saattaa olla tiedossa esimerkiksi sähköpostikirjeenvaihdon kautta ja koh-

taamisten kautta saattaa tunnistaa kasvotkin, mutta ei osaa yhdistää näitä kahta 

toisiinsa. 

 

Haastatteluissa tuli esille myös huonona puolena se, että tällaista ’toisen yksikön’ 

tiloissa työskentelyä ei tapahdu, eikä avointa keskustelua synny työntekijöille, jotka 

eivät ole ennestään työskennelleet yhdessä, kahviautomaatilla kohtaamisia lukuun 
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ottamatta. Sitä hakeudutaan keskusteluun pääsääntöisesti vain niiden oman yksi-

kön työntekijöiden kanssa. 

 

 

5.3 Johtamiskäytännöt 

 

Esimiehet kokivat, että uudenlaisessa työympäristössä työskentely edellyttää myös 

uudenlaisten johtamismallien käyttöönottoa. Jo se, että työskennellään etäällä toi-

sistaan, ei siis välttämättä kaikki edes saman katon alla, on omiaan edellyttämään 

entistä enemmän vuorovaikutusta. Eräs esimiehistä totesi, että mikäli jatketaan pe-

rinteisellä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelut –mallilla, etääntyvät työntekijät 

toisistaan ja pahimmassa tapauksessa koko yhteisöstä. Kaikki haastatelluista esi-

miehistä olivat ottaneet käyttöönsä kerran kuukaudessa jokaisen alaisen kanssa 

käytävän TK-keskustelun eli ns. tilannekatsaus -keskustelun. Tällainen molemmin-

puolinen ja säännöllinen ajan tasalla pitäminen auttaa havaitsemaan mahdolliset 

ongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Tämän lisäksi kaikki kertoivat järjestävänsä 

säännöllisesti tiimipalavereita sekä yhteisiä hetkiä toimistolla kasvokkain. Kahden 

esimiehen haastattelussa nousi esille virtuaalikokousten tehostaminen. Molemmat 

kertoivat, että perinteisen kokousmallin, jossa on puheenjohtaja ja osallistujat, he 

ovat ottaneet osallistavan ja jaetun johtajuuden kokousmallin. Toisen tiimissä jokai-

sella tiimiläisellä on vuoroviikoin virtuaalikokouksen vetovastuu ja toisessa tiimissä 

esimies jakoi aktiivisesti puheenvuoroja ja osallisti kaikkia tiimiläisiä yhteiseen työs-

kentelyyn. Tämä tarkoitti sitä, että sen sijaan, että esimies olisi aina vienyt kokouk-

seen valmiita asioita, hän otti myös keskeneräisiä, joita työstettiin kokouksessa yh-

dessä. 

 

”Uskon, että vuorovaikutusta lisäämällä, myös yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy.” 

 

”Kun asioita työstetään yhdessä, ei kukaan pääse sitten sanomaan, että ei ole kuul-

lutkaan koko asiasta.” 
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Osa esimiehistä koki, että kahdenkeskiset esimies-alaiskeskustelut oli helpompaa 

järjestää ennen, kun oli oma huone. Yksi esimiehistä puolestaan totesi, että vain 

kehityskeskusteluissa syntyi aktiivista keskustelua, mutta muutoin keskustelua ei 

juurikaan oman tiimin kanssa syntynyt luontevasti. ”Iso miinus oli se, että kun istui 

etäällä tiimistään, niin henkilöiden todelliset fiilikset jäivät havaitsematta.” Tämä esi-

mies istuukin aina toimistolla ollessaan tiiminsä lähettyvillä. ”On tärkeää havaita 

työntekijöiden työpaineet ja muut murheet, että pystyy mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa puuttumaan tilanteeseen”, haastateltava totesi. 

 

Osa esimiehistä koki, nykyisissä tiloissa työskentely on lisännyt keskeytyksiä, kun 

tiimiläiset ja muutkin keskeyttävät lähes tauotta ja näin ollen työskentely toimistolla 

on tehotonta. Keskeytykset aiheuttavat enemmän omassa työssä virheitä, kun työn 

fokus kärsii. Moni jaksottaakin työaikaansa niin, että tekee kaiken keskittymistä vaa-

tivan työn kotona ja toimistolla ollessaan on aidosti läsnä ja muiden käytettävissä. 

 

Eräs haastateltavista esimiehistä totesi, että on uuteen työympäristöön siirtymisen 

myötä joutunut pohtimaan omaa esimerkkinä olemistaan ja arvioimaan luottamus-

taan alaisiinsa. ”Olen todennut, että minun on vain pakko luottaa, että he tekevät 

työnsä mahdollisimman tehokkaasti, vaikka kaikki eivät koko ajan olekaan toimis-

tolla. Olen ohjeistanut, että puhelimella tai Skypellä on pakko saada kiinni, jos tarve 

vaatii.” Jos luottamustani aletaan käyttämään väärin, joudun miettimään uudenlaisia 

toimintatapoja”, yksi esimiehistä totesi. 

 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa saattaa tulla tilanteita, että keskustelussa 

nousee esiin ihan uusia keskustelupolkuja. Niin kävi tässäkin, kun osa haastatelta-

vista nosti uusien tilojen tyytyväisyydestä keskusteltaessa esille johtamisen ja esi-

miestyön tärkeyden. Näistä kuudesta haastateltavasta, jotka eivät työskentele esi-

miehenä, kolme nosti esille sen seikan, että esimiestyöskentely on tärkeämpää kuin 

se, missä tilassa työtä tehdään.  

 

”Tärkein tekijä työhyvinvoinnissa omasta mielestä on se, miten asioita johdetaan.” 
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”Minulle on loppujen lopuksi ihan sama missä siivouskomerossa istun, kunhan fiilis 

on hyvä.” 

 

”Esimies toimii itse esimerkkinä, jos hän on pääsääntöisesti etänä, niin ei varmaan 

tiimiläisetkään tule työpaikalle. Vastaavasti, jos esimies on aina ’kopissa’, niin var-

maan tiimiläisetkin ovat aina kopeissa. Juuri sen saat, miten itsekin toimit.” 

 

 

5.4 Työympäristömuutoksen toteutus, muutosprosessi 

 

5.4.1 Osallistaminen 

 

Muutama haastateltava kertoi, että olivat voineet vaikuttaa muutoksen lopputulok-

seen osallistumalla työympäristön suunnitteluun. Esimiesten johdolla oli pidetty pa-

lavereja, joissa jokaisella oli mahdollisuus kertoa omia mielipiteitä ja toiveita uusiin 

tiloihin liittyen. Tilojen väreihin ja materiaaleihin ei haastattelujen perusteella voinut 

vaikuttaa, mutta mm. yksikön eri toimintojen sijoitteluun, neuvottelutilojen määrään, 

naulakoiden ja kaappien sijoitteluun sekä av-tekniikkaan oli yksiköllä mahdollisuus 

vaikuttaa. Osa taas ei päässyt millään tavalla osallistumaan. He näkivät vasta val-

miin lopputuloksen. Tässä oli selkeästi nähtävissä yksikkö-, esimies- ja tehtäväroo-

likohtaisia eroja. Ne, joiden tehtävärooli oli luonteeltaan enemmän operatiivinen eli 

henkilö ei esimerkiksi juuri liiku työpisteeltään, eivät myöskään osallistuneet työym-

päristömuutoksen suunnitteluun. Esimiehet vastaavasti olivat kaikki sitä mieltä, että 

muutoksessa osallistettiin todella hyvin. 

 

Muutamat kokivat, että muutoksen toteutusvaiheessa olisi pitänyt osallistaa ehdot-

tomasti niitä henkilöitä, joiden työpisteiden suunnittelusta oli kyse. Nyt suunnitteluun 

osallistui joissain yksiköissä vain esimiehet ja varsinkin näissä yksiköissä henkilöstö 

koki arvostuksen puutetta. ”Omasta mielestäni olisin ollut paras asiantuntija omaa 

työtäni ja näissä tiloissa tehtävien toimintojen sijoittelua pohdittaessa, mutta kukaan 

ei kysynyt minulta mitään”, haastateltava kertoi. Muutama koki, että jos itse olisi 

päässyt vaikuttamaan, olisi muutama työn tekemisen kannalta tehokkuutta lisäävä 
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seikka otettu paremmin huomioon. Tällaisia olivat esimerkiksi monitoimilaitteen si-

jainti, työpisteiden sijoittelu ja taukotilojen paikat.  

 

 

5.4.2 Muutosjohtaminen ja -viestintä 

 

Muutoksen tiedottamisesta oltiin kahta mieltä. Osa koki, että muutoksesta tiedotet-

tiin yleisesti liian vähän. ”Projektin aloituksen jälkeen etenemisestä ei juuri saanut 

mitään tietoa”, eräs haastateltavista totesi. Esimiehet puolestaan kokivat, että tietoa 

tuli muutoksen eri vaiheissa todella hyvin. Muutaman mielestä koskaan aiemmin ei 

muutosprojekteissa ole kiinnitetty niin paljon huomiota viestintään kuin työympäris-

tömuutoksessa. Suuressa organisaatiossa haaste on lähes aina viestinnässä ja eri-

toten siinä, että viesti tavoittaa jokaisen. Ne, jotka kokivat, että viestintä oli liian vä-

häistä, toivat esille sen, että esimiesten olisi pitänyt viestiä aktiivisemmin henkilös-

tölleen muutoksen etenemisestä ja etenkin siitä, miten lopputulos eli monitilatoimis-

tossa työskentely vaikuttaa yksikön toimintaan jatkossa. 

 

”No, joo, tota me siirryttiin ensin valmiiseen monitilaan ja silloin meil ei esimerkiks 

telakat sopinut lainkaan meidän koneisiin ja se oli kyl huono asia. Mut sit ku me 

siirryttiin siihen lopulliseen tilaan, ni siin oli ihan projekti, missä sai sanoo niitä toi-

veita, mut ei siin kyll tullu kaikkee edes mieleen, et vasta käytönnössä huomas, et 

mitä tarvii ja mitä ei”  

 

”Ihan hyvin pysty sanoo omat mielipiteet, mut en mä sit tiiä miten hyvin niit huomi-

oitii” 

 

”Esimiehet ei ehkä ollu niin aktiivisia omassa roolissaan. Olis ehkä toivonut enem-

män johtajalta sellaista, et mitä se muutos tarkottaa ja miten se vaikuttaa meidän 

yksikköön käytännössä.” 

 

Kaikki haastateltavat olivat lähes yksimielisiä siitä, että projektiorganisaation toi-

mesta sisäisessä intranetissä tiedotteita julkaistiin hyvin. Koko projektin tavoitteista 
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ja visiosta saatiin heti alkuun riittävästi tietoa, että tiedettiin, miksi muutosta tavoitel-

laan. Kiitosta annettiin myös siitä, että heti aluksi kerrottiin, että muutoksella ei ta-

voitella henkilöstövähennyksiin kohdistuvia toimenpiteitä, jotka ovat omiaan lisää-

mään turvattomuutta työntekijöiden keskuudessa. 

 

 

5.4.3 Muutosvastarinta 

 

Muutosvastarintaa esiintyi jonkin verran ja sitä poistamaan käytiin keskusteluja yh-

dessä tiimien kesken ja yhdessä yritettiin löytää positiivisia puolia muutoksesta. 

Suuressa roolissa olivat muutosaktivistit, joiden panos oli merkittävä. Jatkuva vuo-

ropuhelu työntekijöiden kanssa lievitti turhia pelkoja ja edesauttoi poistamaan muu-

tosvastarintaa. Osa haastatelluista kommentoi, että kaikki eivät enää jaksaneet vä-

littää koko muutoksesta, kun muutoksia on organisaatiossa ollut viime aikoina niin 

paljon. Pääasia oli, että työpaikka säilyi. 

 

Muutama kommentit olivat hieman huolestuttavia muutoksen toteutuksesta kysyttä-

essä. ”No, ihan sama, täällähän ollaan vaan töissä” ja ”tällaistahan se aina on, ei 

esimiehiä kiinnosta”. Näistä kommenteista ei kuitenkaan tässä yhteydessä voi vetää 

suoraan johtopäätöstä, että välinpitämättömyys olisi työympäristöstä johtuvaa, vaan 

pinnan alla saattaa olla jotain muutakin. Yhdessä tapauksessa haastateltava oli hy-

vin varautunut koko haastattelun ajan. Kun hän huomasi, että lopetin nauhoittami-

sen, hän alkoi avautumaan heidän yksikkönsä esimiestyöskentelystä. Selkeästi oli 

havaittavissa turhautumista esimiehen johtamistapaa kohtaan. Haastateltava koki 

eriarvoisuutta yksiköiden välillä, joka hänen mielestään näkyi siinä, että heidän yk-

sikössä on aivan erilaiset toimintatavat kuin muissa yksiköissä. Tämä tietynlainen 

turhautuminen ja kyynisyys johtuivat tässä tapauksessa esimiestyöskentelystä eli 

esimiehen tavasta toimia ja johtaa yleensä, ei niinkään toteutetusta muutoksesta. 

 

Useassa haastattelussa toivottiin, että yksikkökohtainen tilankäyttö poistettaisiin ja 

koko talo olisi jokaisen vapaassa käytössä. Lähes jokaisessa tilassa muutama hen-
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kilö on saanut oman nimikkopaikan. Nämä nimetyt paikat ovat yleensä assisten-

teilla, mutta niitä on syystä tai toisesta annettu muillekin. Nämä ns. muille kuin as-

sistenteille annetut nimikkopaikat aiheuttivat osalle paheksuntaa ja he kyseenalais-

tivat niiden tarpeellisuuden. Koettiin, että kaikkia työntekijöitä ei sittenkään kohdella 

tasa-arvoisesti. Näitä seikkoja on varmasti syytä pohtia jatkossa. 

 

 

5.5 Tietotyön muutos 

 

5.5.1 Pelisäännöt 

 

Jokaisessa yrityksessä on toimintaohjeita ja pelisääntöjä, jotka helpottavat työn te-

kemistä ja toimimista yhteisissä tiloissa. Tässä tutkimuksen kohteena olevassa or-

ganisaatiossa toteutettu työympäristömuutos edellytti olemassa olevien pelisääntö-

jen päivittämisen. Päivitetyt pelisäännöt tehtiin näkyviksi kaikille, kiinnittämällä tiloi-

hin liittyvät pelisäännöt huonetauluiksi tilojen seinille, joissa oli tilaa koskevat ohjeet. 

Näissä säännöissä oli kirjattuna mm. se, että työpistettä ei saa varata kuin kahdeksi 

tunniksi, jos ei istu työpisteellä. Pidemmän poissaolon ajaksi tavarat on kerättävä 

pöydältä pois. Myös eväiden syöminen työpisteellä on kielletty, koska jokaisesta 

kerroksesta löytyy erillinen taukotila lounastamiseen. Samoin huonetaulussa mai-

nittiin yleisestä siisteydestä ja äänenkäytöstä työtiloissa. Nämä säännöt koettiin 

pääsääntöisesti hyviksi ja niitä noudatettiin.  

 

”Tosi hyvä, et ne säännöt on siel seinällä, ni ei tarvii sanoo kenellekään erikseen ja 

kaikki tietää, miten pitää toimia.” 

 

”Mä en kyl ymmärrä, miks ei vaik banaania voi syödä siin samalla, ku tekee töitä. 

Omahan on läppäri, jos siihe jotain sotkua tulee…” 

 

Kun pelisäännöt oli yhteisesti laadittu ja niistä oli selkeästi viestitty ja ne oli tulostettu 

huonetauluiksi työtiloihin, ei kenenkään tarvinnut pohtia sitä, mikä on monitilatoimis-

tossa työskentelemisessä soveliasta ja mikä ei. 
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Muutamaa haastateltavaa lukuun ottamatta nousi esille se, että vapaan työtilan et-

simiseen kuluu välillä turhan paljon aikaa. Moni nostikin esille sen, että olisi hyvä, 

jos käytössä olisi esimerkiksi matkapuhelimissa sovellus, josta näkee vapaan työ-

pisteen sijainnin jo vaikka kotoa lähtiessä ja pystyisi sen itselleen varaamaan. On 

turhauttavaa, jos huomaa töihin tullessaan, että kaikki työpisteet ja tilat ovat täynnä. 

Toki tällainen tilanne on äärimmäisen harvinainen, mutta ei kuitenkaan täysin pois-

suljettu. Osa mainitsi samassa yhteydessä, että olisi hyvä, jos työtoverin sijainnin 

näkisi myös sovelluksesta, niin voisi hakeutua lähelle istumaan esimerkiksi yhteisiä 

projekteja työstettäessä. Toistaiseksi käyttäjät soittavat kollegalleen puhelimella, 

koska sijainnin näyttävää sovellusta ei ole käytössä. 

 

”On tosi turhauttavaa, ku on pitkä työmatka ja joudun tulemaan sen kahdel bussil, 

nii sit huomaanki töissä, et ei oo yhtään vapaata työpistettä. Ei oikee tekis mieli 

lähtee heti takaskaan…”.  

 

Uusitun työympäristön hyvistä ja huonoista puolista kysyttäessä, nostettiin esille se, 

että hyvänä koettiin uusitut etätyökäytännöt. Tosin yksikkökohtaisia erojakin on. 

Eräässä yksikössä ei kuulemma kaikki noudata sääntöjä ja tuntuu, että toiset ovat 

paljon enemmän etänä kuin toiset. Ongelma kohdistuu haastateltavien mukaan joh-

tamiseen ja esimiehen tapaan ohjata toimintaa. Tietynlaista kurinalaisuutta toivot-

tiin, ettei kenellekään tule sellainen tunne, että joku käyttää esimerkiksi etätyökäy-

täntöjä väärin. 

 

”Ongelma on se, että kun kaikki ei päivitä kalentereitaan, niin et koskaan tiedä, 

missä se ihminen on, onks se etänä vai missä? Olis tärkeetä, että ihmiset merkitsis 

kalenteriin, et missä ovat?” 

 

”Mun mielest etätyö on kyl tosi hyvä juttu. Pystyy kotona rauhassa keskittymään, 

kunhan kotona ei oo muita ja sit se, et kun on vähänki semmonen puolikuntoinen, 

niin jää sit mielummin kotiin tekemään töitä.” 

 

Jokainen haastateltava nosti esille sen asian, että pelkällä tilamuutoksella ei olisi 

ollut niin suurta merkitystä työhyvinvointiin, mutta sen sijaan, kun samaan aikaan 
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muutettiin myös etätyön tekemisen ohjeistus huomattavasti aiempaa sallivammaksi, 

niin vasta sitä kautta saavutettiin se tyytyväisyyden tila, jota muutoksella tavoiteltiin. 

Etenkin ne, joilla on lapsia, nostivat esille työn ja perheen yhteensovittamisen ja sen, 

kuinka hyvin se nyt onnistuu. Moni oli sitä mieltä, että on paljon tehokkaampi ja 

tuottavampi tämän uuden monitilatyöskentelyn myötä. Etänä voi olla puolikkaita päi-

viä tai kokonaisia päiviä ja liikkuminen on nyt mahdollista ruuhka-aikojen ulkopuo-

lella. Etäällä työskentelyyn on otettu ja otetaan vähitellen mukaan sitä tukevia toi-

mintatapoja, kun asiakirjoja voi työstää videopalaverissa yhteisesti, sen sijaan, että 

yksi tekee ja muut katsovat vierestä. Osallistamisen mahdollistaminen virtuaalisesti 

säästää työaikaa, kun ennen piti aina varata erilliset palaverit, johon kaikki tulivat 

paikalle. Nyt sama voidaan tehdä videoneuvottelun ja etätyötä tukevien pilvipalve-

luratkaisujen mahdollistamina. 

 

 

5.5.2 Työvälineet 

 

Tärkeintä muutoksen toteutukseen lähdettäessä oli, että työntekijöillä on mobiilityön 

tekemistä tukevat työvälineet. Kaikilla on käytössään kannettava tietokone, erillinen 

näppäimistö sekä hiiri ja työpisteet on varusteltu erillisillä näytöillä sekä tietokonei-

den telakoilla. Haastetta aiheuttivat tutkimuksen tekohetkellä vaihtuvat tietokone-

mallit, joihin ei nykyiset telakat olleet yhteensopivia. Haastatteluissa tämän asian 

nostivat esille erityisesti ne, joilla oli juuri vaihdettu uusi työasema. He kokivat, että 

eivät voikaan vapaasti valita paikkaansa, koska suurin osa pöydistä on varustettu 

vanhoilla telakoilla. Tähän toivottiin jonkinlaista ratkaisua mahdollisimman pian.  

 

”…en tällä hetkellä voi vapaasti valita paikkaa, jossa istun, koska mun työasemaa 

ei voi laittaa kiinni pöydällä olevaan telakkaan. Tähän pitäis kyllä tulla joku rat-

kasu…” 

 

Kaikilla on käytössään työpuhelimena älypuhelin ja osalla työtehtävistä riippuen 

myös tabletti. Matkapuhelinvalikoimaan oltiin erittäin tyytyväisiä, koska valinnan 
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mahdollisuuksia laitemalleissa on riittävästi. Puhelin koettiinkin työvälineistä kaik-

kein henkilökohtaisemmaksi. Muistiinpanovälineitä kukin käyttää tarpeensa mu-

kaan. Työvälineisiin oltiin yleisesti tyytyväisiä, vaikkakin ns. etänä tapahtuvaa ryh-

mätyöskentelyä tukevat sovellukset ja järjestelmät olivat vasta osittain käytössä ja 

muutosta näidenkin osalta oli koko ajan tapahtumassa. Näiden uusien järjestelmien 

osalta toivottiin nykyistä enemmän ohjeistusta ja koulutusta. 
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6. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tutkimuksen yhteenveto  

 

Tässä luvussa vastataan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja sel-

vitetään työympäristön vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin. Tämän luvun lo-

pussa arvioidaan tutkimusta ja sekä pohditaan tutkimuksesta esiin nousseiden ha-

vaintojen perusteella mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työympäristön vaikutusta työntekijän 

työhyvinvointiin asiantuntijaorganisaatiossa. Saatujen tulosten avulla haettiin hyvin-

vointia edistäviä ja sitä haittaavia tekijöitä sekä muutoksen kokemuksia työympäris-

töä koskevassa muutoksessa. Tutkimuksen alussa asetettiin neljä tutkimuskysy-

mystä, joista varsinaisesti kolmella alakysymyksellä haettiin vastauksia ensimmäi-

seen ns. pääkysymykseen/ongelmaan. 

 

1. Tutkimuskysymys: 

Mitkä työympäristön ominaisuudet edistävät työhyvinvointia? 

 

Maslow esitti vuonna 1943 motivaatioteorian, selittämään hierarkkisesti ihmisen 

motivaation syntymistä. Rauramo (2008) muokkasi tämän hierarkian työelämän nä-

kökulmasta selittämään työntekijän työhyvinvoinnin syntymistä. Työhyvinvoinnin 

perustan luo työntekijän terveyden lisäksi työympäristön turvallisuus eli ne työolot ja 

ympäristö sekä ergonomiset ratkaisut, joissa ihminen työskentelee. Tämän jälkeen 

tulee tärkeänä kokonaisuutena yhteisöllisyys. Tämän tutkimuksen kohteena olevan 

organisaation tavoitteena oli vahvasti juuri yhteisöllisyyden lisääminen turvallisessa 

ja virikkeellisessä työympäristössä ja osittain se siinä onnistuikin.  

 

Työympäristöön kokonaisuutena - värimaailmaan, työn tekemistä tukeviin tilaratkai-

suihin sekä monipuolisiin ergonomisiin kalusteisiin oltiin pääsääntöisesti erittäin tyy-

tyväisiä ja niiden koettiin lisäävän työssä viihtymistä ja tukevan tämän päivän työn 
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tekemistä. Tilat koettiin työntekijöitä arvostaviksi ja tasavertaistaviksi. Sekä Mas-

low:n että Rauramon portaittaisessa mallissa arvostus on esillä toiseksi korkeim-

malla portaalla. Oman työn arvostaminen ja työn kokeminen merkitykselliseksi syn-

tyy myös siitä, että myös muut organisaatiossa osoittavat arvostusta yksittäisen 

työntekijän panostukseen. Monitilatoimistossa toisten työstä tulee helpommin näky-

vää, kun työtä tehdään yhdessä ja yhteisissä avoimuutta tukevissa tiloissa.  

 

Avotilojen haasteeksi on monissa julkisissakin keskusteluissa nostettu muun mu-

assa tiloissa esiintyvä meteli ja siitä aiheutuvat keskittymishäiriöt. Usein julkinen 

keskustelu onkin ollut hyvin negatiivissävytteistä. Viime aikoina, kun vastaavia mo-

nitilatoimistoja on jo toteutettu useissa yrityksissä, voidaan havaita keskustelun vä-

hitellen muuttuvan positiivisempaan suuntaan. Kokemus on osoittanut, että melu-

haitat voidaan minimoida oikeilla materiaalivalinnoilla ja keskittymistä vaativiin töihin 

järjestää tätä tarkoitusta varten suunniteltuja tiloja. Juuri tilojen suunnittelu työtehtä-

viä tukeviksi koettiin tässäkin organisaatiossa onnistuneeksi verrattuna entisiin avo-

tiloihin, joissa tiloja ei oltu suunniteltu työn tekemisen näkökulmasta.  

 

Tavoitteena avotiloille oli lisätä vuorovaikutusta työntekijöiden välillä ja näin tapah-

tuikin, kun muutokseen ja uuteen työympäristöön oli sopeuduttu. Näissä avoimissa 

vuorovaikutukseen kannustavissa tiloissa koettiin aiempaa enemmän yhteisölli-

syyttä ja yhteisen tekemisen tunnetta oman yksikön jäsenten välillä. Koettiin, että 

ollaan enemmän yhtä suurta perhettä ja tehdään töitä yhteisen tavoitteen eteen kuin 

ennen muutosta. Tiloissa havaittiin aktiivista puheensorinaa ja ajatusten vaihtoa. 

Toisaalta ihmisten erilaisuus tuli esiin juuri vuorovaikutuksen lisäämiseen suunnat-

tujen tilojen osalta. Sosiaaliset ihmiset hakeutuivat mielellään avotiloihin ja hyödyn-

sivät sitä tavoitetta, joka tiloille oli asetettukin, mutta ne henkilöt, jotka eivät luonnos-

taan ole niin sosiaalisia, hakeutuivat entiseen tapaan huoneisiin eli uudessa ratkai-

sussa vetäytymistiloihin. Tätä seikkaa ei muutosta suunniteltaessa ehkä huomioitu 

riittävästi, vaan ihmisten toimintatavat kuviteltiin olevan samankaltaista. Vetäytymis-

tilat ovat osittain juuri edellä mainitusta syystä koko ajan varattuina, mutta käytetään 

niitä myös niiden varsinaiseen tarkoitukseen eli keskittymistä ja yksityisyyttä vaati-

vien töiden suorittamiseen - aluksi jopa nykyistä enemmän. Nyt moni hyödyntää 

etätyömahdollisuutta ja kotitoimistoaan keskittymistä vaativaan työskentelyyn. 
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Työn tekemistä tukevat toimintamallit ja etätyöpolitiikat pitää olla luotuna ja viestit-

tynä henkilöstölle jo ennen muutosta. Näin organisaation tärkeimmällä resurssilla 

eli henkilöstöllä on aikaa sopeutua muutokseen - ei vain fyysisten tilamuutosten nä-

kökulmasta, vaan myös siitä, että muutos mahdollistaa uudenlaisen työn tekemisen, 

joka ei ole välttämättä sidottu tiettyyn tilaan. Great Place to Work – instituutin toimi-

tusjohtajan Asta Rossin mukaan on turha odottaa, että tilaremontin työhyvinvointia 

kohottava vaikutus on kestävä, mikäli mikään ei muutu organisaation johtamisessa 

ja toimintatavoissa. (Tukiainen 2010, 12). Erinomaisena tässä tutkimuksen koh-

teena olevassa organisaatiossa koettiinkin se, että tiloja koskevat pelisäännöt ja toi-

mintaohjeet oli laadittu ja selkeästi viestitty. Näin kenenkään ei tarvinnut tuntea syyl-

lisyyttä tietystä tavasta toimia, koska se oli hyväksyttyä kaikille ja viralliset ohjeistuk-

set tästä oli olemassa. Pelisääntöjen laadinta ja toteutus olivatkin muutoksen toteu-

tuksen osalta yksi keskeisimmistä positiivisen palautteen kohteista. 

 

Uuden työympäristön myötä työntekijällä on entistä suurempi kokonaisvastuu työs-

tään, mutta myös vaikuttamisen mahdollisuus omaan työhönsä. Oman työn hallinta 

on työhyvinvoinnin portailla ylimmällä sijalla, mutta se on yksilön näkökulmasta kes-

keinen työnhyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tässä tutkimuksen kohteena olevassa or-

ganisaatiossa työn hallinnan tunne koettiin konkreettisesti uusien etätyökäytäntöjen 

kautta. Työhyvinvointia edisti se, että työn tekeminen ei enää ollut aikaan ja paik-

kaan sidottua ja omaa työpäivää pystyy nyt monipuolisemmin suunnittelemaan ja 

jaksottamaan. Etätyön mahdollisuus nousikin tärkeäksi hyvinvoinnin edistäjäksi 

muun muassa sen vuoksi, että se antaa samalla työntekijälle itselleen vapaat kädet 

oman päivänsä suunnitteluun ja tehtävien organisointiin ja näin ollen työn ja perheen 

yhteensovittamisesta on tullut aiempaa helpompaa. Etätyössä työntekijä kokee ole-

vansa aikaansaavampi, joka luo tyytyväisyyttä ja nostaa sitä kautta motivaatiota. 

Myös poissaolojen on todettu laskevan. Hieman flunssaisena jäädään kotiin lepää-

mään, mutta moni tekee töitä siitä huolimatta. Juuri nämä joustavan työn mahdolli-

suudet ovat uuden työn tekemisen myötä aivan keskeisiä. Organisaation kannalta 

nämä mahdollisuudet parantavat työntekijöiden tuottavuutta, parantavat organisaa-

tion kilpailukykyä ja ennen kaikkea tekevät organisaatiosta halutun työnantajan re-

sursseista kilpailtaessa. 
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2. Tutkimuskysymys: 

Mitkä työympäristön ominaisuudet haittaavat työhyvinvointia? 

 

Fyysinen työympäristö koettiin tärkeäksi työhyvinvoinnin kannalta. Päivittäin vaih-

tuva työpiste koettiin jossain määrin haasteelliseksi, erityisesti ergonomian osalta, 

mutta sitä helpottamaan on valittu kalusteita, joiden ergonomiasäädöt on helppo 

muokata omiin tarpeisiin sopiviksi ilman monimutkaisia ohjeita ja aikaa vievää opet-

telua ja ihmisten erilaisuuden vuoksi säädöt onkin kehotettu aina tehtäväksi, jotta 

vältytään ylimääräiseltä fyysiseltä kuormittumiselta. Haittaavaksi tekijäksi nousivat 

ergonomiset ratkaisut liikkuvan työn osalta. Kun tekeminen ei enää rajoitu vain toi-

mistolla tehtävään työhön, nousee huoli kotona tehtävän etätyön osalta ja haittana 

erityisesti ergonomia kotitoimistoilla. Työnantajan vastuu ulottuu vain toimistolle, 

joka on työntekijän pääasiallinen työn tekemisen paikka. Jokaisen kotona etätyötä 

tekevän omalle vastuulle jää huolehtia riittävästä ergonomiasta kotitoimistolla. Er-

gonomia ratkaisut tuleekin pohtia tarkasti ja kalusteiden tulee olla monipuolisesti ja 

yksinkertaisesti säädettäviä, jotta jokaiselle löytyy nopeasti optimaalisin työasento. 

Työhyvinvointia kehitettäessä organisaatiot voisivat pohtia esimerkiksi sitä, että voi-

siko yritys kompensoida kotitoimiston varustelua pienellä panostuksella liikunta- ja 

kulttuurisetelien rinnalla tai neuvotella sopimukset muutaman toimittajan kanssa ko-

titoimistoille hankittavista kokonaisuuksista. Näin jokainen varmasti herkemmin pa-

nostaisi oikeanlaisiin ergonomisiin ratkaisuihin kotitoimistonsa varustelussa juuri 

etätyötä ajatellen. Etätyön ergonomiaa tulee ajatelleeksi vasta sitten, kun etätyön 

tekeminen lisääntyy ja epämukavat työasennot alkavat haitata työntekijää fyysisesti. 

 

Tutkimuksessa nousi esille ihmisten erilaisuus työympäristön kokemuksina. Intro-

verttien ja ekstroverttien työhyvinvoinnin kokemus uudessa avoimessa, sosiaali-

suutta korostavassa työympäristössä laittoi pohtimaan sitä seikkaa, että työympä-

ristömuutoksissa pitäisi miettiä enemmän myös ihmisten erilaisuutta ja sitä, että ti-

loja suunnitellaan tukemaan tätä erilaisuutta. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa 

ankkuroituja eli nimettyjä paikkoja tai vetäytymistiloja, sillä toiselle tällainen monitila-

toimiston avoimessa tilassa työskentely ja sosiaalistaminen aiheuttavat ylimääräistä 

kuormitusta. Erityisen haasteen erilaisuus aiheuttaa vuorovaikutuksessa ja viestin-

nässä. Työyhteisön ristiriidat aiheutuvat tyypillisesti juuri erilaisista toimintatavoista 
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ja vuorovaikutustyyleistä. Työn tekeminen virtuaalisesti laittaa meidät tietyllä tapaa 

samalle viivalle, jolloin odotamme muidenkin viestivän ja toimivan kuin itse teemme. 

Oleellista onkin varmistaa, että kaikilla on kulloinkin samanlainen ymmärrys asi-

oista. Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että myös yhteisiä kasvokkain tapahtuvia 

kohtaamisia on riittävästi, jotta kaikille välittyy yhteenkuuluvuuden tunne juuri siihen 

omaan työyhteisöön. 

 

Tietojärjestelmien kehitys muuttaa työtehtäviä ja häivyttää toimenkuvien rajoja. En-

tistä enemmän työ on projektityötä, jota tehdään virtuaalisesti sähköisten välineiden 

avulla. Tämä edellyttää, että työntekijöillä on käytössään ajasta ja paikasta riippu-

matonta työn tekemistä tukevat työvälineet, kuten kannettavat tietokoneet ja etäyh-

teydet, virtuaalineuvottelut sekä etätyöskentelyä tukevat ohjelmistot. Tämän muu-

toksen toteutuksen aikaan näitä työvälineitä oli osittain käytössä, kuten kannettavat 

työasemat, sähköpostit ja virtuaalineuvottelut, mutta etätyötä tukevia ohjelmistorat-

kaisuja alettiin vasta ottamaan käyttöön laaja-alaisesti. Tämä aiheutti osittain haas-

teita ja kuormitusta työntekijöille, kun samaan aikaan osa otti käyttöön uusia väli-

neitä ja osalla niitä ei vielä ollut, eikä kukaan tarkalleen tiennyt, että mitä välinettä 

käytetään mihinkin tarkoitukseen. Näin ollen uudessa työympäristössä työskentely 

tapahtui osittain vanhoihin työ- ja toimintatapoihin nojautuen. Vanhasta poisoppimi-

seen on myös hyvä varata riittävästi aikaa sekä tukea. Tehokkainta olisi, mikäli uu-

den työympäristön myötä myös uudet toimintatavat ja työvälineet sekä uudenlaista 

työn tekemistä tukevat järjestelmät olisivat heti alusta lähtien kaikkien käytössä. 

 

Työskenteleminen uudessa työympäristössä edellyttää yksittäisiltä työntekijöiltä en-

tistä suurempaa vastuuta omasta työstään, joka tarkoittaa koko yksilön osaamispo-

tentiaalin hyödyntämistä, aiempaa aktiivisempaa osallistumista sekä sitoutumista 

organisaatioon. Esimies ei välttämättä ole jatkuvasti läsnä, eikä näin ollen välttä-

mättä heti havaitse, jos työntekijällä ei kaikki asiat ole hyvin. Vaatii työntekijältä it-

seltäänkin rohkeutta ottaa asiat puheeksi. Oikein johdettuna työntekijät voivat yltää 

loistaviin suorituksiin, mutta puutteellisesti johdettuna tämä voi pahimmillaan aiheut-

taa työntekijän uupumisen. Vaaditaan siis esimiestyöltäkin aivan uudenlaisia toimin-

tatapoja ja entistä herkempää sensoria tunnistaa alaistensa tunnetilat ja kuormitus, 
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jotta voidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttua tilanteeseen ja ennal-

taehkäistä työntekijän uupuminen. Etätyö itsessään edellyttää selkeät tavoitteet ja 

organisoinnin, riittävän opastuksen ja tuen sekä tiiviin yhteistyön työyhteisön mui-

den jäsenten välillä. Näiden asioiden puuttuminen kuormittaa työntekijää tarpeetto-

masti.  

 

Yksi muutosta hidastava ja organisaatiolaajuista työntekemistä rajoittava tekijä on 

ollut se, että uusissa tiloissa olevat yksiköt saavat luoda omia pelisääntöjään ky-

seistä tilaa koskien. Tämä ei edistä sitä tavoitetta, että kuka tahansa voisi istua 

missä tahansa, kerroksesta ja yksiköstä riippumatta. Edelleen istutaan oman yksi-

kön työntekijöiden kesken, nyt vaan tilat ovat värikkäämmät ja viihtyisämmät. 

 

Yksikkökohtaisesta työskentelystä pitäisi muuttuneen työn tekemisen myötä pyrkiä 

pois ja tähdätä kohti koko organisaation yhteistavoitteellista tekemistä. Tilojen käy-

tön toiminta-ajatuksena tulisi olla vieläkin korostetummin tehtäväperustainen teke-

minen – saman asian parissa työskentelevät tekisivät töitä samoissa tiloissa yli or-

ganisaatiorajojen. Yksikkökohtaista työskentelyä tukee mielestäni tässä organisaa-

tiossa käytössä oleva sisäinen laskutus, joka ei kannusta yhteistyöhön yli yksikkö-

rajojen. Sisäinen laskutus luo yksiköiden välille kilpailua, koska jokainen haluaa in-

novoida palveluja, joista laskuttaa muita ja näin ollen useassa yksikössä saatetaan 

työstää osittain samaa innovaatiota, kilpaillen kuka sen lopulta julkaisee. Sisäinen 

laskutusmalli pitäisi ehdottomasti purkaa tai asioiden koordinointi ja johtaminen pi-

täisi olla tehokasta ja keskitettyä. Yksiköiden välinen kilpailu ei edistä avointa ja luot-

tamusta tukevaa organisaatiokulttuuria kohti yhteisiä päämääriä. 

 

3. Tutkimuskysymys: 

Millainen merkitys muutoksen toteutuksella oli työhyvinvoinnin kokemukseen? 

 

Muutosprojektin onnistumisen edellytyksinä ovat oikea osaaminen projekti- ja oh-

jausryhmässä, tarkka projektisuunnitelma resursseineen ja aikatauluineen, selkeä 

hallintomalli ja pelisäännöt, johdon vahva tuki, aktiivinen viestintä sekä systemaatti-

nen projektin johtaminen. (Pirinen 2014, 229). Tässäkin muutoksen kohteena ole-



88 

 

 

vassa organisaatiossa vahva projektiosaaminen sekä ohjausryhmätyöskentely loi-

vat luottamuksellisen kokemuksen muutoksen toteutukseen. Huomionarvoista olivat 

myös aiempaa merkityksellisemmät roolit niin muutosagenteilla kuin muutosaktivis-

teillakin. Tässä organisaatiossa muutosagentteina käytettiin toteuttavan yksikön esi-

miehiä. Sitä mukaa, kun muutosta oli toteutettu muissakin yksiköissä, otettiin muu-

tosagentiksi myös henkilöitä muista yksiköistä. Tällä tavoiteltiin sitä, että vuorovai-

kutuksesta saataisiin hedelmällisempää, kun mukana oli myös toteuttavan yksikön 

ulkopuolisia jäseniä. Tässä tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti. 

 

Muutoksessa mukana oli myös ns. epävirallisia muutokseen positiivisesti suhtautu-

via muutosaktivisteja, joita löytyi jokaisesta yksiköstä. Muutoksen ilosanoma alkoi-

kin levitä helposti juuri näiden muutosaktivistien kautta. Mitä laajempi verkosto hen-

kilöllä oli, sitä paremmin muutoksen positiivinen viesti lähti leviämään. Nämä muu-

tosaktivistit kävivät myös keskustelua niiden henkilöiden kanssa, jotka eniten vas-

tustivat muutosta. Keskustelujen kautta vastustajien pelkoja saatiin lievitettyä, jotka 

olivatkin yhtenä suurimmista syistä muutoksen vastustamiseen. 

 

Juuri muutosagenttien ja muutosaktivistien panostus ja innostava ote, sekä jatkuva 

vuoropuhelu muutoksen kohteena olevien yksiköiden ja yksilöiden välillä, auttoivat 

muutosvastarintaa kokeneiden osalta lieventämään niitä pelkoja ja turvattomuuden 

tunteita, joita muutokset tyypillisimmin joissain henkilöissä aiheuttavat.  

 

Muutoksen onnistumisen kokemukseen vaikutti myös se, että muutos on huolelli-

sesti suunniteltu ja siitä viestittiin koko muutoksen ajan. Muutoksen visio oli ymmär-

rettävä ja konkreettinen ja tavoitteet olivat huolellisesti määritelty ja riittävän selke-

ästi viestitty kaikille niille osapuolille, joita muutos koski. Case-organisaatiossa muu-

toksen suunnitteluvaiheessa osallistettu henkilöstö koki arvostuksena sen, että sai-

vat vaikuttaa lopputulokseen jo alkuvaiheessa. Näin henkilöstö sai mahdollisuuden 

sitoutua muutokseen ja aktiivisesti oppia uusia asioita ja tapoja toimia. Suutarinen 

ja Vesterinen (2010) toteavat, että muutoksessa menestyminen ja työhyvinvointi 

edellyttävät henkilöstön mahdollisuutta ja kykyä uusiutua yrityksen muutoksen 
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suunnassa ja mukana. Henkilöstön osallistuminen ja vaikuttaminen muutoksen to-

teuttamiseen on samalla väline parantaa yrityksen kilpailukykyä sekä henkilöstön 

työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. (Suutarinen & Vesterinen 2010, 64-65.) 

 

Viestintä oli alusta lähtien avointa ja sitä käytiin säännöllisesti kaikilla organisaation 

tasoilla. Viestintään käytettiin organisaation useita eri kanavia, kuten sähköpostia, 

intranetia, muutosagentteja ja esimiehiä. Suurelta osin viestintä olikin kasvokkain 

käytäviä keskusteluja. Ei siis riitä, että muutoksen toteuttajat ilmoittavat säännölli-

sesti muutoksen etenemisestä ja valmistumisesta, vaan keskustelua tulee käydä 

mahdollisuuksien mukaan kaikkien osapuolten kesken niin horisontaalisesti kuin 

vertikaalisestikin. Oleellista on, että jokainen saa äänensä kuuluviin ja saa rohkeasti 

ilmaista tuntojaan tulevasta muutoksesta. Ilmapiirin pitäisi tukea tällaista avointa ja 

rehellistä keskustelua. Esimiehellä on tärkeä rooli luottamuksen rakentamisessa, 

työilmapiirin positiivisena pitämisessä sekä työntekijöidensä tukemisessa. Myös 

ylimmän johdon on osallistuttava luottamuksen rakentamiseen. Johto ilmaisee 

omalla esimerkillään sitoutumisensa muutokseen. 

 

Kun kyseessä on suuri organisaatio, on muutosta toteutettu usean vuoden ajan. 

Oleellista pitkään kestävissä muutosprojekteissa on osoittaa muutoksen kohteena 

olleille lyhyen tähtäimen toteutuneita tavoitteita (Kotter 1996). Tässä toteutetussa 

muutoksessa näitä olivat eri aikaan valmistuneet tilat, joihin käyttäjät pääsivät tutus-

tumaan heti muutoksen valmistuttua. Muutoksen onnistumista olisi voinut vielä 

edesauttaa se, että toteutuksen aikana olisi perustettu kollektiivinen keskustelu-

palsta esimerkiksi organisaation sisäiseen viestintäkanavaan, intranetiin, jossa 

työntekijät olisivat voineet kysellä joko omalla nimellä tai nimettömästi muutoksen 

eri vaiheissa vertaistukea ja apua, varsinkin heti muutoksen jälkeen ja uusiin tiloihin 

siirryttäessä. Nyt muutoksen kohteena olevat työntekijät kuormittivat taukoamatta 

muutoksen toteuttajia, jotka väsyivät entisestään käsitellessään myös vastarintaa, 

kun vastaajiksi olisi voitu valjastaa toteutuksesta vastaavan tiimin viestintävastaavat 

tai muutoksessa apuna toimineet muutosagentit. 

 

Kaikissa, niin pienissä kuin suurissakin muutoksissa suunnitteluun on syytä varata 

riittävästi aikaa ja resursseja. Työympäristömuutoksen suunnittelun ydinryhmässä 
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on hyvä alusta alkaen olla mukana organisaation edustajia minimissään ainakin 

Henkilöstöhallinnosta, IT-yksiköstä, Talous-yksiköstä sekä Työterveyshuollosta. 

Näin varmistutaan, että kaikki osa-alueet, joita työympäristömuutoksen suunnittelu 

koskee, on otettu huomioon. Henkilöstöhallinto huolehtii, että työn tekemisen peli-

säännöt, toimintaohjeet ja mallit ovat kunnossa, IT-yksikkö varmistaa uudessa ym-

päristössä työn tekemistä tukevan teknologian ja työvälineet, talous seuraa tarkasti 

muutoksen budjettia ja työterveys varmistaa uuden työympäristön työturvallisuuden 

sekä oikeanlaisen ergonomian. Muista sidosryhmistä tunnistettiin Viestintä-yksikkö. 

Viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen on syytä käyttää aikaa, koska viestinnän 

rooli muutoksessa on aivan keskeistä. Viestintä-yksiköllä on valmiita malleja ja hyviä 

käytäntöjä viestin perille saamiseksi, joten yhteistyö heidän kanssaan on onnistu-

neen muutoksen läpiviemiseksi erittäin suotavaa.  

 

Vaikka lopputuloksena syntyneisiin tiloihin ollaan oltu pääsääntöisesti tyytyväisiä ja 

työhyvinvointi niin haastattelujen kuin kyselyidenkin perusteella on saatu nousuun, 

ei kaikkia niitä tavoitteita, joita ylin johto muutokselle asetti, täysin saavutettu. Avoin-

ten tilojen ajateltiin lisäävän vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä yli yksikkörajojen, 

mutta käytäntö on osoittanut, että työntekijät hakeutuvat jatkuvasti omien työkave-

reidensa pariin. Tähän osasyynä on se, että muutokset toteutettiin kyseisessä ker-

roksessa istuvan yksikön kanssa, jolloin yksikön johto ilmaisi omat mielipiteensä ja 

tahtonsa tilan toteutuksessa. Vaikka kaikkia toiveita ei toteutettukaan, tapahtui kui-

tenkin niin, että toteutetut muutokset koettiin juuri kyseisen yksikön omaksi tahtoti-

laksi, jolloin tilasta muodostui kyseisen yksikön oma tila. Näin ollen muiden yksiköi-

den työntekijöiden oli vaikea soluttautua kyseiseen tilaan – edes vahingossa. Yh-

tenä kehitysehdotuksena jatkoa ajatellen on se, että työympäristöä koskevat muu-

tokset pitäisi toteuttaa alusta lähtien siten, että yksiköiden omat tilat ja kerrokset 

poistuvat ja kaikki on muutoksen jälkeen yhteistä tilaa. Tilojen pitäisi toimia tehtävien 

mukaan, ei organisaatiohierarkian. Näin on toteutettu esimerkiksi Elisa Oyj:n ja Mic-

rosoftin pääkonttoreissa, vain muutamia mainitakseni. Yhteisöllisyyden ja vuorovai-

kutuksen lisääminen on nykypäivän työn tekemisen ja hajallaan olevien tiimien ja 

koko organisaation tietopääoman ja uusien innovaatioiden kasvattamisen kannalta 

oleellista. Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen ja parantaminen ei pel-

källä työympäristömuutoksella ole ratkaistu. 
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Ajasta ja paikasta riippumaton työn tekeminen eli työn tekeminen työntekijälle sopi-

vassa paikassa ja sopivana ajankohtana on vain yksi näkökulma työn muutoksessa. 

Vaikka työympäristön muutos monitilatoimistoksi antaa työntekijälle joustavuutta va-

lita kulloiseenkin työtehtävään sopiva työtila, ei tiedon tasolla silti tapahdu riittävästi 

vuorovaikutusta yli yksikkörajojen eli hyödynnetä koko organisaation osaamista. 

Edelleen monitilatoimistoissa istutaan niiden lähimpien työtovereiden vieressä, 

vaikka organisaatiosta saattaisi löytyä osaamista juuri tarvitsemaasi ongelmaan, 

esimerkiksi kokonaan toisesta yksiköstä. Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen li-

sääminen ovatkin uuden monitilaympäristön seuraava haaste – ei vain niin, että mi-

ten niitä parannetaan oman tiimin tai yksikön kesken vaan miten niitä lisätään koko 

organisaation kesken.  

 

Johdon pitäisi toimia muutoksessa esimerkkinä, jos johto edelleen istuu huoneis-

saan ja erillään muista, niin muu organisaatio saa helposti sellaisen kuvan, että johto 

ei itse ole sitoutunut muutokseen. Näin koettiin aluksi myös tämän tutkimuksen koh-

teena olevassa organisaatiossa, kun ylimmän johdon tiloihin ei toteutettu muutosta 

ensimmäisten joukossa. Toki resursseista johtuen muutos on pitänyt ajoittaa eri ai-

kaan tehtäviksi kokonaisuuksiksi, eikä sitä ole voitu tehdä koko taloon yhdellä ker-

taa. Vaiheittain tehty muutos mahdollisti pienemmällä riskillä kokemusten keruun 

suoraan tilassa työskenteleviltä käyttäjiltä. Mikäli toteutettu muutos olisi koettu aivan 

tavoitteita päinvastaiseksi, olisi ollut mahdollisuus viheltää peli poikki tässä vai-

heessa. Huonoina puolina vaiheittain toteutetuille muutoksille nähtiin se, että näin 

tehtynä, jokaisen yksikön kanssa piti käydä suostuttelut ja muutoksen hyväksynnät 

erikseen ja joidenkin yksiköiden kanssa muutosvastarinnan nujertamiseen menikin 

yllättävän paljon aikaa. 

 

Ylin johto välittää omalla käytöksellään ja viestinnällään mielipiteensä muutoksesta. 

Alusta alkaen ylimmän johdon viestin olisi pitänyt olla selkeämpi. Heidän olisi pitänyt 

vahvemmin viestiä, että koko talo muutetaan samanlaiseksi työympäristöksi, eikä 

yksiköillä ole siihen mitään vastaan sanottavaa. Johdon olisi myös vahvemmin pitä-

nyt tuoda esille sitä seikkaa, että nyt kun kaikki tulevat työskentelemään avoimissa 

tiloissa, on myös heidän lähestyttävyytensä helpompaa ja jopa toivottavaa ei vain 
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yksikön johtajilta vaan ihan kenen tahansa taholta. Tämä on se viesti, jota he avoi-

mesta viestinnästä ja luottamuksesta puhuessaan ovat halunneet kertoa henkilös-

tölle, mutta muutoksen yhteydessä se on unohtunut kokonaan. 

 

Johtajuus on uusien haasteiden edessä, kun työntekijät työskentelevät etäällä toi-

sistaan. Perinteinen johtaminen ei enää riitä, tarvitaan uudenlaista osaamista, mm. 

digitaalisen ympäristön hallintaa. Esimiehen on tuettava tiiminsä yhteisöllisyyttä, 

että työntekijät tuntevat kuuluvansa organisaatioon ja sitoutuvat. Esimiehen on osat-

tava luottaa ja oltava myös itse läsnä. Viimeistään monitilatoimistoon siirryttäessä 

on aika siirtyä työajan mittaamisesta työsuoritusten arviointiin, tunnistettava tiiminsä 

vahvuudet ja antaa työntekijöiden loistaa. 

 

Työhyvinvointi parani työympäristömuutoksen myötä tutkimuksen kohteena ol-

leessa asiantuntijaorganisaatiossa. Näin on todettu useissa muissakin muutoksen 

läpikäyneissä organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla. Eräässä tutkimuksessa oli 

kysytty 5000 tuhannelta norjalaisen suuren operaattorin työntekijältä työympäristön 

vaikutuksesta työhyvinvointiin. Moni oli sitä mieltä, että avaralla ja valoisalla tilalla 

on korrelaatio työhyvinvoinnin paranemiseen. Todettiin jopa, että fyysinen työympä-

ristö voi motivoida heitä tuottamaan parempaa palvelua asiakkaille. (Bjerke, Ind & 

De Paoli 2012, 57-69). Työympäristö ei kuitenkaan vain fyysisenä ympäristönä vai-

kuttanut hyvinvoinnin kokemaan, vaan uuteen ympäristöön liitettiin konkreettisesti 

myös uudet pelisäännöt ja tavat toimia, mutta myös entistä suurempi vastuu oman 

työn tekemisestä ja työn hallinnan tunteesta sekä esimiestyön muutos entistä enem-

män ohjaavasta roolista tukevaan rooliin. Tämän kokonaisuuden koettiin olevan 

merkityksellinen työhyvinvoinnin kokemuksessa. 

 

 

6.3 Tutkimuksen arviointia 

 

Tätä tutkimusta suunnitellessani pohdin aineiston keruumenetelmää pitkään – teki-

sinkö kyselyn vai keräisinkö aineistoa haastattelujen kautta. Päädyin haastatteluun, 

koska haastattelijan ja haastateltavan välisen kontaktin tarkoituksena on se, että 

samalla kun ilmiöön liittyvistä eri aihealueista keskustellaan, nousee keskustelusta 
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uusia asioita tai kysymyksiä, joista keskustellaan. Näin saadaan laajemmin selville 

tutkimusongelmaan liittyviä asioita ja sitä kautta lisää tietoa tutkittavan ilmiön ym-

märryksen kasvattamiseksi. Yksilöhaastattelujen kautta saadaan myös tarkempaa 

ja luotettavampaa tietoa kuin esimerkiksi ryhmähaastatteluilla. Tosin näiden yksilö-

haastattelujen litterointi, analysointi ja tulkinta veivät varmasti paljon enemmän ai-

kaa, kuin jos haastattelut olisi tehnyt ryhmähaastatteluina. (Kananen 2013, 93-94.)  

 

Työhyvinvointi on hyvin subjektiivinen kokemus, joka syntyy eri yksilöillä eri tavoin. 

Henkilöt saattavat kokea esimerkiksi ilmapiirin ja johtamisen aivan eri tavoin. Yksi-

lötasolla lopullinen kokemus muodostuu tulkintojen kautta, joten hyvinvoinnin koko-

naisuus muodostuu subjektiivisten kokemusten ja kokonaisuuden toimivuuden 

muovaamien todellisten kokemusten välimaastossa. (Vesterinen 2006, 10.) Työhy-

vinvoinnin erottaminen yksilön hyvinvoinnista ei välttämättä ole niin yksiselitteistä ja 

vaikka työ on oleellinen osa ihmisen elämää ja keskeinen hyvinvoinnin lähde, vai-

kuttavat kokonaishyvinvointiin myös ihmisen persoonallisuustekijät ja henkilökohtai-

set arvot. (Rauramo 2012, 10). Haastatteluissa ei tullut henkilöistä esille henkilökoh-

taisessa elämässä meneillään olevia mahdollisia haasteita tai vaikeuksia. Näin ollen 

osalla työhyvinvoinnin kokemusta saattoivat edesauttaa tai heikentää juuri nämä 

haastattelun kannalta näkymättömissä olleet asiat.  

 

Julkisuudessa käydyt keskustelut avokonttoreista ja niihin liittyvistä ovat pääosin 

negatiivisia. Airo (2014) toteaa väitöskirjassaan, että juuri näillä negatiivisilla julki-

suudessa käydyillä keskusteluilla saattaa olla vaikutusta yksittäisten henkilöiden 

mielipiteeseen avotiloista myös niin, että lähtökohtaisesti niihin suhtaudutaan nega-

tiivisesti. Näin ollen haastatteluissa mielipiteisiin saattoi vaikuttaa se, että osa haas-

tateltavista oli työskennellyt pidempään monitilatoimistossa kuin toiset.  

 

Alain de Bottonin (Tukiainen 2010) mielestä vaihtamalla toimitiloja koskevan kes-

kustelun fokuksen tehokkuusluvuista ja avokonttoriargumenteista siihen, miten 

työntekijät voisivat paremmin kohdata itsensä ja toinen toisensa, voisi työelämä al-

kaa tuottaa uusia ideoita stressin ja uupumuksen sijaan. Talousjohtamisen sijaan 

tulevaisuus onkin tunnelmien. Huomiotalouden ja elämystalouden kautta olemme 

siirtyneet merkityksiin, joita voidaan välittää vain, jos työpaikoilla on oikeanlainen 
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tunnelma. (Tukiainen 2010, 150.) Näitä tunnelmia mahdollistetaan kiinnittämällä 

huomiota työympäristöjen virikkeelliseen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä to-

teuttamiseen.  

 

Tästä tutkimuksesta saatuja tutkimustuloksia peilattiin heti työympäristömuutoksen 

jälkeen tehdyn kyselyn tuloksiin, jossa monitilatoimiston käyttäjiltä oli kysytty muun 

muassa sitä, että tukevatko tilat tehokasta työskentelyä, kannustavatko uudet tilat 

vuorovaikutukseen sekä tuntevatko työntekijät ylpeyttä uusista tiloista. 

 

 

Kuvio 8: Organisaatiossa muutosta ennen ja heti sen jälkeen toteutetun työympäristökyselyn yhteenveto.  

 

Kyselyistä saadut vastaukset olivat samansuuntaisia, kuin tästä tutkimuksesta saa-

dut tulokset, joka vahvistaa osaltaan tämän tutkimuksen tuloksia. Tästä tutkimuk-

sesta saatiin kuitenkin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa muutoksesta sekä 

koetusta lopputuloksesta. Tämän tutkimuksen tuloksia ja henkilöhaastattelujen 

myötä esiin nousseita parannusehdotuksia voidaan hyödyntää seuraavien muutos-

ten suunnittelussa.  
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6.4 Jatkotutkimusaiheita 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitun organisaation yhtenä työympäristömuutoksen tavoit-

teena oli, että vuorovaikutus lisääntyy ja sen myötä yhteisöllisyys koko organisaa-

tiossa paranee. Ylimmän johdon oletus oli, että kun uusittu monitilatoimisto on val-

mis ja henkilöstö pois työhuoneistaan yhteisessä tilassa, syntyy automaattisesti 

myös yli yksikkörajojen tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyy-

den merkitys kasvaakin uudenlaisissa työympäristössä ja uudessa tavassa tehdä 

työtä. Työntekijät työskentelevät etäällä toisistaan fyysisesti. Yhä suurempi osa 

työstä tehdään muualla kuin perinteisesti toimistossa. Rauramon (2012) mukaan 

yhteisöllisyys on ihmisen toiminnan ja hyvinvoinnin edellytys, mutta nyt ja tulevai-

suudessa yhteisöllisyyden on arvioitu muuttuneen siten, että se perustuu enemmän 

hetkellisyyteen kuin pysyvään sitoutumiseen. 

 

Oma mielenkiintoni heräsi tämän tutkimuksen myötä selvittämään, että mitkä ovat 

niitä seikkoja, joilla on vaikutusta yhteisöllisyyteen. Jatkotutkimuksena olisikin kiin-

nostavaa tutkia, että millä keinoin yhteisöllisyyttä voidaan lisätä ja miten ryhmädy-

namiikkaa voidaan parantaa. Esimerkkejä löytyy lukuisia muun muassa urheilumaa-

ilmasta. Miksi toiset joukkueet menestyvät paremmin kuin toiset? Kyse ei ole aino-

astaan siitä, että kyseisessä joukkueessa on loistavia urheilijoita. Tarvitaan myös 

johtamista. Jatkotutkimuksen yhtenä näkökulmana voisi olla johtaminen - miten esi-

mies voi vaikuttaa yhteisöllisyyden edistämiseen tai ylipäätään mikä on lähiesimie-

hen merkitys tiimin ryhmädynamiikan kehittymisessä.  

 

Toinen jatkotutkimuksen aihe voisi liittyä johtamiseen ja nimenomaan hajautetun 

organisaation/tiimin johtamiseen. Työn tekemisen muutos nykyaikana mahdollistaa 

työntekijöiden liikkumisen ja työtä voidaan tehdä toimistolta, kotoa, tai periaatteessa 

mistä tahansa toimiston ulkopuolelta. Tulevaisuudessa työntekijät voivat olla fyysi-

sesti jopa eri maissa tai kokonaan eri organisaatioista. Tämä haastaa perinteisen 

esimiestyön ihan uudella tavalla, mutta antaa samalla valtavat mahdollisuudet sekä 

oman että koko tiimin osaamispotentiaalin hyödyntämiseen ja uusien innovaatioiden 

luomiseen. 
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LIITE 1 

 

LIITE 1: Teemahaastattelukutsun saate 
 
 
Hei! 

 

Sovitun mukaisesti lähestyn sinua tällä haastattelukutsulla. Opiskelen siis Lap-

peenrannan teknillisessä yliopistossa kauppatieteitä. Opintojen ollessa loppu-

suoralla työstän nyt pro graduani aiheena Työympäristömuutoksen vaikutus työ-

hyvinvointiin asiantuntijaorganisaatiossa. Kohdeorganisaationa meidän oma or-

ganisaatio, jossa muutoksia juuri tehdään, mikäpä muukaan ;) 

 

Teen tutkimuksen haastattelututkimuksena, jossa haastattelen yhdeksää orga-

nisaatiomme työntekijää/esimiestä. Nauhoitan haastattelun sähköisesti analyy-

siä varten. Tuhoan tallenteen tutkielman valmistuttua. Aineistoa ei tulla käyttä-

mään missään muualla kuin tutkimuksessani. Tutkimusraportista ei tunnista 

haastattelun antajaa, kaikki tunnistetiedot poistetaan. 

 

Varaisithan siis kalenteristasi tunnin ajan ehdottamanani ajankohtana ja saavut 

paikalle kutsussa näkyvään tilaan. Haastatteluun ei varsinaisesti tarvitse ennak-

koon valmistautua, tulen kysymään mielipiteitäsi uudesta monitilatoimistosta.  

 

Terveisin ja avustasi etukäteen kiittäen 

Heli 
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LIITE 2 

 

LIITE 2: Teemahaastattelun kysymykset 

 

PERUSTIETOA TYÖNTEKIJÄSTÄ 

Sukupuoli 

Ikä 

Kuinka kauan olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa? 

Työskenteletkö esimiehenä?  

 

TYÖYMPÄRISTÖN MERKITYS, TYYTYVÄISYYS PERINTEISEEN TOIMIS-

TOON 

Miten kuvailisit työympäristöäsi ennen muutosta?  

Miten perinteinen työympäristö vaikutti työhyvinvointiisi? 

 

TYÖYMPÄRISTÖMUUTOKSEN TOTEUTUS 

Miten sinut ja työtoverisi huomioitiin muutoksen toteutusvaiheessa? 

Miten muutoksesta ja sen etenemisestä viestittiin? 

Mitä mielestäsi olisi pitänyt tehdä toisin? 

 

TYYTYVÄISYYS LOPPUTULOKSEEN ELI MONITILATOIMISTOON 

Työntekijälle: 

 Mitä hyvää muutoksessa oli? 

 Mitä huonoa muutoksessa oli? 

 Miten hyödynnät uusia tiloja työskentelyssäsi? 

Miten uusi työympäristösi on vaikuttanut organisaation vuorovaiku-

tukseen? 

 Miten nykyinen työympäristö vaikuttaa työskentelytapoihisi? 

 Miten tämä uusi työympäristö on vaikuttanut työhyvinvointiisi? 

Esimiehille: 

 Mitä hyvää muutoksessa oli? 

 Mitä huonoa muutoksessa oli? 

 Miten hyödynnät uusia tiloja työskentelyssäsi? 

Miten uusi työympäristösi on vaikuttanut organisaation vuorovaiku-

tukseen? 

Miten uusi työympäristö on vaikuttanut työhyvinvointiisi?
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LIITE 2 jatkoa 

 

 Entä tiimisi työhyvinvointiin? 

Millaiseksi koet esimiestyöskentelyn nykyisessä työympäristössä 

verrattuna entiseen?  

Millaisia toimintatapoja olette ottaneet käyttöön uudessa ympäris-

tössä? 


